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САДА ЈЕ ВРЕМЕ ДА ЕВРОПА СРБИЈИ ВРАТИ ТАЈ ДУГ

Традиционални Видовдански сусрети адвоката Србије, и ове 2013. 
године одржавају се у Крушевцу као јубиларни „двадесет пети“, у славу 
и сећање на „велики дан страдања али и духовног уздизања српског 
народа“, 28. јун 1389. године – ВИДОВДАН. За ову пригоду Управни 
одбор АК Србије и Управни одбор АК Чачак припремили су свечану 
академију, која ће се одржати у сали Народног музеја Крушевца, 
Стефана Високог 15 – Порта цркве „Лазарица“, а о видовданским 
сусретима „ПРВИХ ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА“ говориће Милан Вујин, 
адвокат из Београда, један од оснивача Видовданских сусрета. После 
академије у порти цркве „Лазарице“ и пријема код градоначелника 
града Крушевца, свечаност се завршава полагањем венаца на споменик 
Косовским јунацима, и на крају пригодним дружењем. Иако се овај 
велики српски празник од давнина слави као црквени и државни 
празник, АК Србије сваке године на свој начин, својом оданошћу 
придружује се том великом сећању. Видовдан и „Косовски мит“ дубоко 
су укорењени у сваком српском бићу, те се и у најновије време, чији смо 
савременици, отварају стара питања на којима је Видовдан и настао, 
питање колевке српског народа „Косова и Метохије“. Мало је оних који 
мисле да је то тешко и болно питање могуће решити једним актом и 
заувек. То је ипак процес у којем се не сме бити малодушан и у безнађу, 
јер на то позива, проклиње и упозорава Свети Цар Лазар, уочи велике 
битке и страдања. Овај вечити позив је истовремено и сурово упозорење 
да се слобода, правда, па и друге велике вредности, иако онтолошки дате 
човеку, морају још у већој мери остварити жртвовањем. Но, треба 
учинити све да се Србија и свеколики српски народ окрене будућности, 
јер на то упућује „Видовданска жртва“, која треба да је дата ради 
будућности а не себе ради. 

У овом времену подсећамо се великог говора Владике Николаја 
Велимировића из 1916. године, који је и данас посебно актуелан, те га 
преносимо у целости*,

* Говор Владике Николаја Велимировића одржан је на Видовдан 1916. године у 
Лондону. Године 2003. Српска православна црква је Владику Николаја канонизовала за 
свеца и слави га као Светог Николаја Жичког.
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„Го спо до и при ја те љи!

До шао сам из Ср би је, из Европ ске по но ћи. Та мо ниг де ни зрач ка 
све тло сти. Сва је све тлост по бе гла са зе мље на не бо и је ди но нам од о
зго све тли. Па ипак, ми не ја ки у све му, са да ова ко, ја ки смо у на ди и 
ве ри, у ско ро сва ну ће да на. За хва лан сам лор ду ар хи е пи ско пу Конкен 
Бериском, ко ји ми је омо гу ћио да на све ти Ви дов дан, овог ле та го спод
њег 1916. го ди не, у овој пре кра сној цр кви Све тог Па вла, пред ње го вим 
Ви со чан ством, кра љем Џор џем Пе тим и нај у глед ни јим Ен гле зи ма 
мо гу да вам се обра тим.

Го спо до и при ја те љи! Цео дан ју че, про вео сам раз гле да ју ћи овај 
ве ли чан стве ни храм, ко ји је по нос Ен гле ске и Хри шћан ства. Ја сам 
ви део да је он са гра ђен од нај ску по це ни јег ма те ри ја ла, до не ше ног из 
ра зних кра је ва им пе ри је, у ко јој сун це не за ла зи. Ви део сам да је са гра
ђен од гра ни та и мер ме ра, ко је су ис пи ра ли та ла си сто ти не мо ра и 
оке а на. И да је укра шен, зла том и дра гим ка ме њем, до не тим из нај
ску по це ни јих руд ни ка Евро пе и Ази је. И уве рио сам се да се овај храм, 
с пра вом, убра ја у јед но од ар хи тек тон ских чу да све та.

Но, го спо до и при ја те љи! Ја до ла зим из јед не ма ле зе мље на Бал
ка ну, у ко јој има је дан храм, и ве ћи, и леп ши, и вред ни ји, и све ти ји, од 
овог хра ма. Тај храм се на ла зи у срп ском гра ду Ни шу, и зо ве се ЋЕ ЛЕ 
КУ ЛА. Тај храм, је са зи дан од ло ба ња и ко сти ју мог на ро да. На ро да 
ко ји пет ве ко ва сто ји, као ста ме на бра на Ази јат ском мо ру, на ју жној 
ка пи ји Евро пе. А кад би све, ло ба ње и ко сти, би ле узи да не, мо гао би се, 
по ди ћи храм, три ста ме та ра ви сок, то ли ко ши рок, и ду га чак, и сва
ки Ср бин би да нас мо гао по ди ћи ру ку и по ка за ти: Ово је гла ва, мо га 
де де, мо га оца, мо га бра та, мо га ком ши је, мо га при ја те ља, ку ма. Пет 
ве ко ва Ср би ја, ло ба ња ма и ко сти ма сво јим, бра ни Евро пу, да би она 
жи ве ла срећ но. Ми смо ту пи ли, на шим ко сти ма, Тур ске са бље, и оба
ра ли ди вље хор де, ко је су ср ља ле као пла нин ски ви хор на Евро пу. И то, 
не за јед ну де це ни ју, ни ти за јед но сто ле ће, не го за сва она сто ле ћа, 
ко ја ле же из ме ђу Ра фа е ла и Ши ре ра. За сва она, бе ла и цр ве на сто ле ћа, 
у ко ји ма је Евро па, вр ши ла ре фор ма ци ју ве ре, ре фор ма ци ју на у ке, ре
фор ма ци ју по ли ти ке, ре фор ма ци ју ра да, ре фор ма ци ју це ло куп ног жи
во та. Реч ју. Ка да је Евро па, вр ши ла сме ло ко ри го ва ње, и Бо го ва, и љу ди 
из про шло сти, и ка да је про ла зи ла кроз јед но чи сти ли ште, те ле сно и 
ду хов но. Ми смо, као стр пљи ви ро бо ви, ми смо се кла ли са не при ја те
љи ма ње ним, бра не ћи улаз у то чи сти ли ште. И дру гом реч ју. Док је 
Евро па, по ста ја ла Евро пом, ми смо би ли огра да ње на, жи ва и не про
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бој на огра да, ди вље тр ње око пи то ме ру же. На Ви дов дан, 1389. го ди не, 
Срп ски кнез Ла зар, са сво јом хра бром вој ском, стао је на Ко со ву По љу, 
на бра ник Хри шћан ске Евро пе, и дао жи вот, за од бра ну Хри шћан ске 
кул ту ре. У то вре ме, Ср ба је би ло ко ли ко и вас Ен гле за. Да нас их је, 
де сет пу та ма ње.

Где су? Из ги ну ли, бра не ћи Евро пу.
Са да је вре ме да Евро па Ср би ји вра ти тај дуг.”

(Владика Николај Велимировић)

Припремио

проф. др Недељко Јованчевић, адвокат
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UDK: 343.122

ЧЛАНЦИ

Мр Невена Јанковић
Адвокат из Пожеге

ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ КАО МОГУЋЕГ ТУЖИОЦА У 
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сажетак

Аутор у ра ду при ка зу је по ло жај оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца у ре дов ном кри
вич ном по ступ ку за кри вич на де ла за ко ја го ње ње пред у зи ма јав ни ту жи лац по 
слу жбе ној ду жно сти, и то у де лу ње го вих пра ва при ли ком од ба ча ја кри вич не при
ја ве и од у стан ка јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња, са упо ред ном ана ли зом од
го ва ра ју ћих од ред би ЗКП из 2001. г. и ЗКП из 2011. г. Циљ упо ред не ана ли зе је да 
се на пр вом ме сту при ка же зна чај пра ва оште ће ног да по ста не овла шће ни ту жи лац, 
ка ко за оште ће ног, та ко и за утвр ђи ва ње исти не у по гле ду кри вич ног де ла и ње го вог 
из вр ши о ца, а за тим и ко ји су не до ста ци у прак си, са пред ло зи ма de le ge fe ren da за 
уна пре ђе ње по ло жа ја оште ће ног, на ро чи то има ју ћи у ви ду огра ни че ње ње го вог 
пра ва да по ста не овла шће ни ту жи лац у ЗКП из 2011. г.

Кључ не ре чи: оште ће ни као по тен ци јал ни ту жи лац или мо гу ћи ту жи лац, од ба чај 
кри вич не при ја ве, од у ста нак од кри вич ног го ње ња, по ло жај оште ће ног, пре у зи ма ње 
кри вич ног го ње ња

Увод не на по ме не

У по след њим де це ни ја ма те о ри ја кри вич нопро це сног пра ва све 
ви ше се ба ви пи та њи ма ве за ним за ста тус оште ће ног кри вич ним де лом, 
те ти ме и ње го вим по ло жа јем у кри вич ном по ступ ку. Ми шље ња су да 
по сто ји по тре ба по бољ ша ња по ло жа ја оште ће ног у кри вич ном по ступ ку, 
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не са мо из ме на ма од ред би за ко на ко ји ма је ре гу ли са на ова ма те ри ја, 
већ и от кла ња њем не до ста та ка пра во суд не прак се у при ме ни по је ди них 
од ре да ба ко ји ма је та кав по ло жај оште ће ног ре гу ли сан, во де ћи ра чу на 
о бр зи ни и ефи ка сно сти кри вич ног по ступ ка, као и о не су жа ва њу пра ва 
окри вље ног.1 

Пра ви ма ли ца оште ће них кри вич ним де лом по све ће но је и ви ше 
ме ђу на род них ака та, од ко јих је нај зна чај ни ја Де кла ра ци ја о основ ним 
прин ци пи ма прав де у ве зи са жр тва ма кри ми нал них рад њи и жр тва ма 
зло у по тре бе вла сти, усво је на од стра не Ге не рал не скуп шти не УН, 29. 11. 
1985. го ди не.2 Та ко ђе, то је и Ди рек ти ва ЕУ 2012/29/ЕУ о ми ни мал ним 
стан дар ди ма у ве зи пра ва, по др шке и за шти те жр та ва кри вич них де ла.3 
У свим ак ти ма при сут но је не са мо схва та ње о ну жно сти ак тив ни јег уче
шћа оште ће ног у кри вич ном по ступ ку, већ и о по тре би обез бе ђи ва ња 
што ши рег оства ри ва ња пра ва ко ја му при па да ју као су бјек ту кри вич ног 
по ступ ка.

За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 2001. г.4 омо гу ћа ва ли цу оште ће
ном кри вич ним де лом да увек уче ству је у кри вич ном по ступ ку по кре
ну том од стра не јав ног ту жи о ца по слу жбе ној ду жно сти за де ло ко јим је 
то ли це оште ће но. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма оште ће ни има пра во да 
пре ду зме, од но сно на ста ви кри вич но го ње ње, уко ли ко јав ни ту жи лац не 
по кре не кри вич ни по сту пак или у већ по кре ну том од у ста не од да љег 
кри вич ног го ње ња. Ти ме оште ће ни не са мо да вр ши пре и спи ти ва ње од
лу ке јав ног ту жи о ца и не ки вид спо ља шње кон тро ле кри вич ног го ње ња, 
већ и шти ти свој ин те рес да се пре ма из вр ши о цу кри вич ног де ла при

1  Више о томе Станко Бејатовић, Кривичнопроцесни положај оштећеног, Правни 
живот, година 44, књига 418, број 9, Београд, 1995, стр. 487–503

2  Декларација о основним начелима правде у вези са жртвама кривичних дела и 
злоупотребе власти, http://www.topcentar.org.rs/Deklaracija.doc. Више у Весна Николић
Ристановић, Међународни документи о заштити права жртава кривичног дела, Темида 
– часопис о виктимизацији, људским правима и роду, број 2, Београд, 2001, стр. 45–51., 
као и Татјана Лукић, Утицај међународних правних стандарда на обликовање припремног 
стадијума кривичног поступка, Анали Правног факултета у Београду, год. LIX, број 2, 
Београд, 2011, стр. 142–162

3  Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council, еstablishing 
minimum of standards on the rights, support and protection of the victims of crime, and 
replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, која права државе чланице ЕУ 
морају имплементирати до 16. 11. 2015. г. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF., 25. 01. 2013. Такође, види Irvin Waller, 
Crime Victims: Doing Justice to their support and protection, 25.01.2013. http://www.coe.int/t/
dghl/standardsetting/victims/crime%20victims.pdf

4  Законик о кривичном поступку (ЗКП) из 2001. г. (Службени лист СРЈ бр. 70/01 и 
68/02 и Службени гласник РС бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 и 76/10) 
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ме ни др жав но пра во на кри вич ну санк ци ју. Овим за ко ни ком оште ће ном 
је омо гу ће но да по ста не овла шће ни, суп си ди јар ни ту жи лац ка ко у слу
ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве, та ко и у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи
о ца од кри вич ног го ње ња у би ло ко јој фа зи по ступ ка. 

Но вим За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку ко ји је сту пио на сна гу 06. 
10. 2011. г.,5 а чи ја при ме на је од ло же на до 01. ок то бра 2013. г.6, оште
ће ном је омо гу ће но да по ста не овла шће ни ту жи лац са мо у слу ча ју од у
стан ка јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња на кон по твр ђи ва ња оп ту
жни це, док у слу ча ју не пред у зи ма ња кри вич ног го ње ња уоп ште или 
од у стан ка у фа зи пре по твр ђи ва ња оп ту жни це, оште ће ни то пра во не ма.

Пред мет овог ра да је сте при ка зи ва ње по ло жа ја оште ће ног као мо
гу ћег, по тен ци јал ног ту жи о ца7 при ли ком од ба ча ја кри вич не при ја ве и 
од у стан ка јав ног ту жи о ца од да љег кри вич ног го ње ња на осно ву ЗКП из 
2001. г., а по том и на осно ву но вог ЗКП из 2011. г. Циљ упо ред не ана ли зе 
је да се на пр вом ме сту при ка же зна чај пра ва оште ће ног да по ста не 
овла шће ни ту жи лац, ка ко за оште ће ног, та ко и за утвр ђи ва ње исти не у 
по гле ду кри вич ног де ла и ње го вог из вр ши о ца, а за тим и ко ји су не до
ста ци у прак си, са пред ло зи ма de le ge fe ren da за уна пре ђе ње по ло жа ја 
оште ће ног, на ро чи то има ју ћи у ви ду огра ни че ње ње го вог пра ва да по
ста не овла шће ни ту жи лац у ЗКП из 2011. г.

Пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца на осно ву ЗКП из 2001. г.

Већ од тре нут ка са зна ња за кри вич но де ло од стра не над ле жних ор
га на оште ће ни има од ре ђе на пра ва, не за ви сно од то га ко је при ја вио 
кри вич но де ло. У овој фа зи оште ће ни је, без об зи ра што кри вич ни по

5  Законик о кривичном поступку (ЗКП) из 2011. г. (Службени гласник РС, број 
72/2011) 

6  Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (Службени гласник 
РС број 121/2012)

7  У кривичном поступку за дела за која гоњење предузима јавни тужилац по 
службеној дужности, оштећени не учествује само ради накнаде штете и помоћи у 
разјашњењу кривичноправне ствари, већ и ради сопственог интереса за гоњењем и 
кажњавањем учиниоца кривичног дела. Оштећени као могући, потенцијални тужилац 
јесте посебна процесна улога оштећеног у кривичном поступку и независна од других 
улога, односно чињенице да ли је оштећени у том поступку сведок или је поднео 
имовинскоправни захтев. Више о томе Невена Јанковић , Положај оштећеног као могућег 
тужиоца у кривичном поступку, магистарски рад, Београд, 2010. Такође, Милан Шкулић, 
Кривично процесно право, Београд, 2009, страна 104–107, Станко Бејатовић, Јавно 
тужилаштво и лице оштећено кривичним делом, Удружење тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Србије, Београд, 2010, страна 305–311 и Загорка Јекић, Кривично процесно 
право, Newspress, Смедерево, 2003, стр. 89–90.
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сту пак још увек ни је по кре нут, та ко ђе у уло зи по тен ци јал ног, мо гу ћег 
ту жи о ца.8

I  Пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца у слу ча ју од ба ча ја  
кри вич не при ја ве

У слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве оште ће ни има сле де ћа пра ва: 
да бу де оба ве штен о од ба ча ју кри вич не при ја ве, да бу де оба ве штен о 
раз ло зи ма од ба ча ја кри вич не при ја ве, да бу де упу ћен о пра ву да мо же 
сам пред у зе ти кри вич но го ње ње у од ре ђе ном ро ку и да бу де по у чен ко је 
рад ње мо же пред у зе ти ра ди оства ри ва ња пра ва на пред у зи ма ње кри вич
ног го ње ња. 

1. Пра во да бу де оба ве штен о од ба ча ју кри вич не при ја ве

Ка да др жав ни ту жи лац на ђе да не ма осно ва да пре ду зме го ње ње за 
кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти или кад на ђе да 
не ма осно ва да пре ду зме го ње ње про тив не ког од са у че сни ка, ду жан је 
да у ро ку од 8 да на о то ме оба ве сти оште ће ног (члан 61 став 1 ЗКП). 
Овом од ред бом, за раз ли ку од чла на 235 ЗКП, уста но вље на је ду жност 
јав ног ту жи о ца да оба ве сти оште ће ног о од ба ча ју кри вич не при ја ве и да 
то оба ве ште ње учи ни у ро ку од 8 да на од од ба ча ја. 

Од ред ба ма ЗКП ко ји ма је уре ђен ре до ван кри вич ни по сту пак, ни је 
од ре ђе но у ко јој фор ми над ле жни ту жи лац до но си од лу ку о од ба ча ју 
кри вич не при ја ве, док је чла ном 435 став 4 ЗКП, ко ји пред ста вља од
ред бу скра ће ног кри вич ног по ступ ка, про пи са но да ће јав ни ту жи лац 
до не ти ре ше ње о од ба ци ва њу кри вич не при ја ве. Иако та кав по сту пак 
пред ста вља осо бе ни у од но су на ре дов ни кри вич ни по сту пак, у на ве де
ном слу ча ју мо гло би се за кљу чи ти да се и у ре дов ном кри вич ном по
ступ ку кри вич на при ја ва од ба цу је ре ше њем.9 

За ко но да вац ни је про пи сао у ко јој фор ми се оба ве шта ва оште ће ни, 
да ли ће то би ти у фор ми ре ше ња или оба ве ште ња, до пи са, пи сма. У 
прак си јав ни ту жи лац оба ве шта ва оште ће ног до пи сом, пи смом. 

8  У раду ће бити коришћен и уопштени назив оштећени, подразумевајући под тим 
оштећеног у улози потенцијалног тужиоца

9  Тако сматра и Љ. Прелић, види Љубомир Прелић, „Кривична пријава и поступање 
јавног тужиоца по кривичној пријави”, Јавнотужилачки приручник, Удружење јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд 2008, стр. 111 и С. Бејатовић, 
види Станко Бејатовић, Кривично процесно право, Службени гласник, 2008, стр. 369. Да 
се кривична пријава одбацује решењем било је изричито прописано у ЗКП из 2006, 
Службени гласник РС бр. 46/2006 , чл. 273. 
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У ЗКП је пред ви ђе на мо гућ ност да јав ни ту жи лац про пу сти да оба
ве сти оште ће ног. У том слу ча ју оште ће ни има пра во да кри вич но го
ње ње пре ду зме у ро ку од 3 ме се ца од да на од ба ча ја кри вич не при ја ве. 

Нео ба ве шта ва ње оште ће ног о од ба ча ју кри вич не при ја ве у ро ку и 
нео ба ве шта ва ње уоп ште пред ста вља ју раз лог да се оште ће ном омо гу ћи 
пред у зи ма ње го ње ња у ду жем, објек тив ном ро ку. У том слу ча ју, оште
ће ни као мо гу ћи ту жи лац мо ра сам да се ин те ре су је за по сту па ње јав ног 
ту жи о ца по кри вич ној при ја ви. У су прот ном мо гао би из гу би ти пра во на 
пред у зи ма ње кри вич ног го ње ња и пра во да од по тен ци јал ног по ста не 
овла шће ни ту жи лац. 

Ме ђу тим, без об зи ра ко ли ко оште ће ни тре ба да се ин те ре су је за ток 
по ступ ка, че сто ни је у мо гућ но сти, због ра зних окол но сти, објек тив не 
или су бјек тив не при ро де да то ин те ре со ва ње ре а ли зу је, због че га се по
је ди ни ауто ри за ла жу за про ду жа ва ње објек тив ног ро ка од 3 ме се ца, бар 
на 6 ме се ци.10 Ар гу мен ти у при лог са да шњем за кон ском ре ше њу ви ше су 
за по сто ја ње објек тив ног ро ка, не го што се ба ве ње го вом ду жи ном. Ис
ти че се да је оште ће ни по не кад не по знат или га је не мо гу ће оба ве сти ти, 
у ком слу ча ју по сто ји не из ве сност у по гле ду ис хо да по ступ ка за окри вље
ног, ко ја не из ве сност се от кла ња од ре ђи ва њем овог објек тив ног ро ка.

2. Пра во да бу де оба ве штен о раз ло зи ма од ба ча ја кри вич не при ја ве

Оште ће ни као мо гу ћи ту жи лац има пра во да бу де оба ве штен и о 
раз ло зи ма од ба ча ја кри вич не при ја ве (члан 235 ЗКП). 

Ме ђу тим, од ред ба о оба ве шта ва њу оште ће ног о раз ло зи ма од ба ча ја 
кри вич не при ја ве раз ли чи то се ту ма чи. По је ди ни ауто ри сма тра ју да се 
раз ло зи да ју у са мом оба ве ште њу о од ба ча ју кри вич не при ја ве и да ти 
раз ло зи тре ба да бу ду крат ки.11 Од лу ка јав ног ту жи о ца о од ба ча ју кри
вич не при ја ве би ло у фор ми ре ше ња, би ло у фор ми слу жбе не бе ле шке, 
у прак си се не до ста вља оште ће ном као мо гу ћем ту жи о цу, ни са ма, ни 
уз оба ве ште ње о од ба ча ју при ја ве. Оште ће ном се не до зво ља ва ни ко пи ја 
та квог ре ше ња, ни ти увид у спи се јав ног ту жи о ца у ве зи од ба че не кри
вич не при ја ве. 

10  Види Милан Шкулић, „О неким аспектима кривичнопроцесног положаја 
оштећеног”, Избор судске праксе, Београд 1996, стр. 17–18, Станко Бејатовић, Оштећени 
у кривичном поступку и предстојеће измене ЗКП, Основи и правци будућег развоја 
југословенског казненог законодавства, Савез удружења за кривично право и 
криминологију Југославије, Београд, 1989, стр. 129–145, Драго Радуловић, „Могућности 
и мере за даљње унапређење положаја грађанина оштећеног кривичним делом”, ЈРКК, Вол 
32, број 1–2/1994, стр. 34.

11  Тако сматра и Љ. Прелић, види Љубомир Прелић, op. cit., стр. 113.
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У прак си јав ни ту жи о ци раз ли чи то по сту па ју. Че сто се на во ди са мо 
за кон ски текст, без обра зло же ња ко је је чи ње ни це утвр дио и на осно ву 
ко јих по да та ка. На при мер: „об зи ром да се у њи хо вим рад ња ма не сти чу 
еле мен ти би ћа на ве де них кри вич них де ла, ни ти би ло ког дру гог де ла за ко је 
се го ње ње пред у зи ма по слу жбе ној ду жно сти.” Ова ко учи ње но оба ве ште ње 
ли цу ко је сма тра да је ње го во пра во по вре ђе но или угро же но кри вич ним 
де лом са мо иза зи ва сум њу у пра вил ност од лу ке јав ног ту жи о ца и оте
жа ва до но ше ње од лу ке о пред у зи ма њу кри вич ног го ње ња. Раз ло зи за 
од ба чај кри вич не при ја ве да ју се да би оште ће ни мо гао да их оце ни и 
ако га до вољ но убе ђу ју да не ко ри сти мо гућ ност суп си ди јар не ту жбе.

Оште ће ни мо же зах те ва ти увид и ко пи ју ре ше ња о од ба ча ју кри
вич не при ја ве и на осно ву За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја,12 на осно ву ког за ко на по пра ви лу има пра во на ко пи ју 
ре ше ња о од ба ча ју кри вич не при ја ве. 

У прак си се до ста вља ње ре ше ња о од ба ча ју кри вич не при ја ве и пра
во на раз гле да ње, пре пи си ва ње и ко пи ја та квог ре ше ња по и сто ве ћу ју. У 
ЗКП ни је про пи са но да се ре ше ње о од ба ча ју кри вич не при ја ве до ста вља 
оште ће ном као мо гу ћем ту жи о цу, али ни је за бра ње но да он из вр ши увид 
у та кво ре ше ње.13 Ме ђу тим, у прак си, као што је већ на ве де но, оште ће
ном не са мо да се не до ста вља ре ше ње о од ба ча ју, већ се и не до зво ља ва 
увид у то ре ше ње, као ни у дру ге спи се јав ног ту жи о ца, док то пра во ипак 
мо же оства ри ти на осно ву ЗИЈЗ.

Оште ће ни као по тен ци јал ни ту жи лац по ста је овла шће ни ту жи лац, 
а не да ни је убе ђен у раз ло ге ту жи о ца за не по кре та ње кри вич ног по
ступ ка, већ та кве раз ло ге и не зна. У та квој си ту а ци ји, у слу ча ју пред у
зи ма ња кри вич ног го ње ња, оште ће ни се не по треб но из ла же тро шко ви ма 
и оп те ре ћу је суд.14 

12  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – ЗИЈЗ (Службени 
гласник РС, број 120/04 и 54/07).

13  Законска могућност јавног тужиоца да кривични поступак покрене по истој 
кривичној пријави и након њеног одбачаја утиче на тумачење одредбе о достављању 
оштећеном решења о одбачају те кривичне пријаве. На пример: „при давању на 
разматрање списа у којима поступа јавни тужилац издвојити ће се нацрти одлука (као 
што је решење о одбачају кривичне пријаве), због одсутности права на правни лек и 
необавезујућег карактера и за само тужилаштво, садржина решења се чува као службена 
тајна,...”, предмет Основног јавног тужиоца у Пожеги, Кт број 134/04 и А број 24/10

14  Оштећени као тужиоци због кратког, углавном осмодневног рока за преузимање 
гоњења, нису у могућности као лаици да преузму гоњење ни за лакша кривична дела, 
Војин Мишић, „Положај и овлашћења оштећеног као тужиоца”, Гласник АКВ, 12/1997, 
стр. 502–503. У пракси се углавном предузима и преузима гоњење како би се „испоштовао 
рок”, а потом се оштећени сад већ у улози тужиоца и сам уверава у основаност таквог 
гоњења. У таквим ситуација настаје штета и за државу, јер трошкови које је предујмио 
оштећени као тужилац падају на терет буџета.
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3. Пра во да бу де упу ћен о пра ву да мо же пред у зе ти кри вич но го ње ње

Јав ни ту жи лац ду жан је да у ро ку од 8 да на од да на од ба ча ја кри
вич не при ја ве о то ме оба ве сти оште ће ног и да га упу ти да мо же сам 
пред у зе ти го ње ње (члан 61 ЗКП). У прак си јав ни ту жи лац по у ча ва оште
ће ног као мо гу ћег ту жи о ца у до пи су, пи сму у ко јем га оба ве шта ва о 
од ба ча ју кри вич не при ја ве. И ов де је за ко но да вац пред ви део ду жност 
јав ног ту жи о ца, али ни је пред ви део ни ка кву санк ци ју уко ли ко ту жи лац 
про пу сти ти да оште ће ног оба ве сти о ње го вом пра ву, ни ти оште ће ном 
дао пра во на прав но сред ство у том слу ча ју.15

4. Пра во да бу де по у чен ко је рад ње мо же пред у зе ти ра ди оства ри ва ња 
пра ва на пред у зи ма ње кри вич ног го ње ња

За ко но да вац је сте пре по знао по тре бу да се оште ће ном као мо гу ћем 
ту жи о цу да ју од ре ђе на пра ва у кри вич ном по ступ ку и по мог не да та 
пра ва и оства ри.16 Ме ђу тим, као и у прет ход ним слу ча је ви ма ни је пред
ви ђе но да јав ни ту жи лац мо же про пу сти ти да то учи ни, ни је пред ви ђе на 
ни ка ква санк ци ја, ни ти не ка пра ва оште ће ног по во дом про пу шта ња јав
ног ту жи о ца.

Оште ће ни мо же по ста ти овла шће ни ту жи лац са мо пред у зи ма њем 
од ре ђе них рад њи у од ре ђе ним ро ко ви ма. Зна чај пот пу ног оба ве шта ва ња 
оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца је у по кре та њу по ступ ка у ко ме ће се 
утвр ди ти по сто ја ње кри вич ног де ла и ње го вог из вр ши о ца, де ла ко јим је 
по тен ци јал ни ту жи лац оште ћен.

II  Пра ва оште ће ног у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца  
од кри вич ног го ње ња

1. Пра ва при ли ком од у стан ка јав ног ту жи о ца у то ку или  
по за вр шет ку ис тра ге

Је дан од раз ло га об у ста ве прет ход ног по ступ ка је сте од у ста нак јав
ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња. У том слу ча ју пра ва оште ће ног као 

15  Нити пропуст јавног тужиоца или суда да обавијесте оштећеника да може 
преузети гоњење не даје могућност тражења поврата у пријашње стање, види Давор 
Крапац, Дарко Лончаревић, Оштећеник као тужитељ у кривичном поступку-установа 
супсидијарне тужбе као коректив монопола Јавног тужиоца на кривично гоњење у 
Југословенском кривичном поступку: правни и теоријски оквири, практични домашај, 
Загреб, 1985, стр. 45.

16  Да јавни тужилац, односно суд, доставља поуку оштећеном које радње може 
предузети ради остваривања права на предузимање кривичног поступка, није било 
прописано све до доношења ЗКП СФРЈ из 1976, Службени лист СФРЈ број 4/77, чл. 60 ст. 
5. 



20 број 1–2/2013

мо гу ћег ту жи о ца јед на ка су пра ви ма ко ја има по во дом од ба ча ја кри
вич не при ја ве. Пра ва оште ће ног су иста без об зи ра да ли јав ни ту жи лац 
од у ста је од кри вич ног го ње ња у то ку или по за вр шет ку ис тра ге. 

По сто ји ме ђу тим, јед на раз ли ка од зна ча ја за по ло жај оште ће ног као 
мо гу ћег ту жи о ца. Ти че се пра ва да бу де оба ве штен о раз ло зи ма од у
стан ка јав ног ту жи о ца од го ње ња. 

У ЗКП ни је про пи са но и у прак си, јав ни ту жи лац не оба ве шта ва суд 
о раз ло зи ма због ко јих од у ста је од кри вич ног го ње ња. Зна чи, ис тра жни 
су ди ја у кон крет ном слу ча ју и не зна раз ло ге због ко јих је јав ни ту жи лац 
од у стао од го ње ња, те о тим раз ло зи ма не мо же оба ве сти ти оште ће ног 
као мо гу ћег ту жи о ца.17 Ис тра жни су ди ја до но си ре ше ње о об у ста ви ис
тра ге због од у стан ка јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња. Ре ше ње о 
об у ста ви се не до ста вља оште ће ном као мо гу ћем ту жи о цу, већ се са мо 
оба ве шта ва о од у стан ку јав ног ту жи о ца. 

Ви де ли смо да јав ни ту жи лац у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве, 
о раз ло зи ма та кве од лу ке оба ве шта ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца. 
Раз ло зи се да ју да оште ће ни ако је до вољ но убе ђен у од лу ку јав ног ту
жи о ца не би пред у зи мао кри вич но го ње ње и да би се уве рио да јав ни 
ту жи лац по шту је на че ло ле га ли те та кри вич ног го ње ња. Ње го во пра во да 
зна раз ло ге у овој фа зи по ступ ка ни је ни шта ма ње од пра ва да зна раз
ло ге при ли ком од ба ча ја кри вич не при ја ве.18 

2. Пра во у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња у 
то ку при пре ма за глав ни пре трес

„У то ку при пре ма ња глав ног пре тре са јав ни ту жи лац мо же до ћи до 
до ка за из ко јих про из и ла зи да оп ту же ни ни је учи нио кри вич но де ло за 
ко је је оп ту жен (на при мер, дру го ли це от кри ве но као учи ни лац де ла) 
или мо же до ћи до де кри ми на ли за ци је де ла из ме ном кри вич ног за ко
на.”19 Јав ни ту жи лац и у овој фа зи по ступ ка мо же од у ста ти од да љег 

17  Изузетак је када је до одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења, дошло на 
иницијативу истражног судије на основу члана 254 став 2 ЗКП, Станко Бејатовић, 
Кривично процесно право, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 397. Међутим, ни у том 
случају истражни судија у пракси не уноси у решење разлоге одустанка јавног тужиоца 
од кривичног гоњења. 

18  Супротно Т. Васиљевић и М. Грубач. Наиме, они сматрају да „за оштећеног ти 
разлози и немају већег значаја, јер нема право жалбе на решење о обустави истраге”, 
Тихомир Васиљевић, Момчило Грубач, Коментар Законика о кривичном поступку, 
Службени гласник, Београд, 2010. г., стр. 558.

19  Данило Суботић, „Главни претрес и процесни положај јавног тужиоца”, Јавно-
тужилачки приручник, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 
Београд 2008, стр. 220–221.
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кри вич ног го ње ња. У том слу ча ју, пред сед ник ве ћа ће оште ће ног као 
мо гу ћег ту жи о ца оба ве сти ти о од у стан ку и по себ но га упо зо ри ти на ње
го во пра во да мо же на ста ви ти кри вич но го ње ње (члан 290 став 1 ЗКП). 

3. Пра ва у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца од оп ту жбе на  
глав ном пре тре су

Јав ни ту жи лац има пра во да до за вр шет ка глав ног пре тре са, па и у 
за вр шној ре чи од у ста не од оп ту жни це. Ко нач ни пред лог ту жи о ца, мо же 
би ти да од у ста је од ту жбе, ко ји не мо ра би ти обра зло жен.20 

Уко ли ко јав ни ту жи лац од у ста не од оп ту жни це на глав ном пре тре су, 
оште ће ни је ду жан да се од мах, а нај ка сни је у ро ку од 8 да на, из ја сни да 
ли хо ће да про ду жи го ње ње (члан 62 ЗКП).21

4. Пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца у слу ча ју од у стан ка јав ног  
ту жи о ца од оп ту жни це на пре тре су пред дру го сте пе ним су дом

Јав ни ту жи лац има пра во да од у ста не од оп ту жни це на пре тре су 
пред дру го сте пе ним су дом.22 У том слу ча ју oш тећени има пра во да на
ста ви кри вич но го ње ње и по ста не овла шће ни ту жи лац. 

Мо гу ће је да оште ће ни ни је при су ство вао рас пра ви пред дру го сте
пе ним су дом, јер ни је уред но по зван или је био уред но по зван, али из 
оправ да них раз ло га ни је мо гао до ћи. У том слу ча ју дру го сте пе ни суд 
до но си од би ја ју ћу пре су ду, а пра ва оште ће ног иста су као у слу ча ју да 
је пр во сте пе ни суд до нео та кву пре су ду.23

20  Надлежни тужилац овлашћен је да измени свој став у погледу кривичног гоњења, 
али не по сопственом нахођењу, већ на основу доказа прикупљених у покренутом 
поступку., види Војислав Ђурђић, Данило Суботић, Процесни положај јавног тужиоца и 
ефикасност кривичног поступка, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
Србије, Београд, 2010, стр. 35

21  У члану 236 ЗКП прописано је да јавни тужилац на главном претресу може 
одустати од „кривичног гоњења”, ако „осумњичени” испуни једну или више мера. Након 
подизања оптужног акта, а особито после почетка главног претреса, јавни тужилац може 
одустати само од оптужног акта…Ни лице против кога се започне кривични поступак, 
није осумњичени., види Војислав Ђурђић, Дискреционо гоњење учинилаца кривичних дела, 
Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, број 10, година 5, Зеница, 2012, стр. 
249–270

22  Решење је технички неисправно:на претресу пред другостепеним судом уопште 
се не рaсправља о оптужници... Овлашћење тужиоца да ту одустаје од оптужнице значи 
у ствари овлашћење да располаже материјалним захтевом државе. То је располагање са 
изреченом казном, њено опраштање, што тужиоцу не припада., Тихомир Васиљевић, 
Момчило Грубач, op. cit., стр. 829

23  Чланом 379 ЗКП прописано је да ако у претходним члановима није нешто друго 
одређено, одредбе о главном претресу пред првостепеним судом сходно ће се при ме
њивати и у поступку пред другостепеним судом.
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Пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца на осно ву но вог  
ЗКП из 2011. г.

У ЗКП из 2011. г. пра ва оште ће ног у кри вич ном по ступ ку про пи са на 
су не за ви сно од пра ва оште ће ног као суп си ди јар ног ту жи о ца, као и од 
при ват ног ту жи о ца (члан 50), што је сва ка ко оправ да но јер је слич ност 
њи хо вих по ло жа ја ма ла и оли че на у то ме што при ват ни ту жи лац у се би 
сје ди њу је уло гу оште ће ног.24

I  Пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца у слу ча ју од ба ча ја 
кривич не при ја ве, об у ста ве ис тра ге и од у стан ка јав ног ту жи о ца 

до по твр ђи ва ња оп ту жни це

У по гле ду од ба ча ја кри вич не при ја ве из ри чи то је про пи са но да се 
кри вич на при ја ва и у ре дов ном кри вич ном по ступ ку од ба цу је ре ше њем 
(члан 284 ЗКП), али ни је про пи са но да се то ре ше ње до ста вља оште ће
ном.

Вр ло зна чај на раз ли ка у од но су на до са да шња пра ва оште ће ног као 
мо гу ћег ту жи о ца у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве, је сте уки да ње 
пра ва оште ће ног на пред у зи ма ње кри вич ног го ње ња. На и ме, чла ном 51 
ЗКП про пи са но је да ако јав ни ту жи лац, за кри вич но де ло за ко је се го ни 
по слу жбе ној ду жно сти, од ба ци кри вич ну при ја ву, ду жан је да у ро ку од 
8 да на о то ме оба ве сти оште ће ног и да га по у чи да мо же да под не се при
го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу. Ста вом 2 истог чла на, про пи
са но је да оште ће ни има пра во да под не се при го вор у ро ку од 8 да на од 
да на ка да је при мио оба ве ште ње и по у ку из став 1 овог чла на, од но сно 
у ро ку од 3 ме се ца ако ни је оба ве штен.

Уме сто пра ва на пред у зи ма ње кри вич ног го ње ња, оште ће ни као мо
гу ћи ту жи лац (у истим ро ко ви ма ко ји по ЗКП из 2001. г. ва же за пред у зи
ма ње кри вич ног го ње ња) има пра во да од лу ку јав ног ту жи о ца пре и спи та 
под но ше њем при го во ра. Не по сред но ви ши јав ни ту жи лац мо же при го вор 
од би ти или усво ји ти. Од лу ку је ду жан да до не се у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма при го во ра. Ме ђу тим, уко ли ко при го вор усво ји, го ње ње је ду жан 
да пре ду зме јав ни ту жи лац, а не оште ће ни као мо гу ћи ту жи лац. Не по
сред но ви ши јав ни ту жи лац у том слу ча ју до но си ре ше ње ко јим из да је 

24  Драго Радуловић, Положај оштећеног у кривичном поступку, магистарски рад, 
Ниш, 1981, стр. 90. Попис тих права је отворен, јер према тачки 12 те одредбе оштећени 
има и друга права одређена законом, види Момчило Грубач, Нове установе и нова решења 
Законика о кривичном поступку Србије од 26 септембра 2011 године, Правни записи, 
година 2, број 2, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2011, страна 476.
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оба ве зно упут ство над ле жном јав ном ту жи о цу да пре ду зме кри вич но го
ње ње. Уко ли ко не по сред но ви ши јав ни ту жи лац од би је при го вор, оште
ће ни као мо гу ћи ту жи лац де фи ни тив но гу би пра во на пре и спи ти ва ње 
од лу ке јав ног ту жи о ца и на го ње ње ли ца за ко је сма тра да је учи ни ло 
кри вич но де ло. На та кву од лу ку не ма пра во ни жал бе ни при го во ра. 

Јав ни ту жи лац мо же од у ста ти од кри вич ног го ње ња у то ку ис тра ге. 
У том слу ча ју, јав ни ту жи лац до но си на ред бу о об у ста ви ис тра ге (члан 
308 ЗКП), али не до ста вља оште ће ном већ га о од у стан ку, од но сно об у
ста ви ис тра ге оба ве шта ва. Пра ва оште ће ног у овом слу ча ју из јед на че на 
су са пра ви ма ко ја оште ће ни има у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве.

Јав ни ту жи лац мо же од у ста ти од оп ту жбе пре по чет ка глав ног пре
тре са. Чла ном 361 ЗКП про пи са но је да ако ту жи лац од у ста не од оп ту
жбе пре по чет ка глав ног пре тре са, пред сед ник ве ћа ће о то ме оба ве
сти ти сва ли ца ко ја су би ла по зва на на глав ни пре трес и ре ше њем 
об у ста ви ти кри вич ни по сту пак и до ста ви ти га стран ка ма, бра ни о цу и 
оште ће ном. Осим оба ве зе су да да оште ће ном до ста ви ре ше ње о об у
ста ви кри вич ног по ступ ка због од у стан ка јав ног ту жи о ца од кри вич ног 
го ње ња, ни је про пи са но да ли оште ће ни у овом слу ча ју има пра во жал
бе на на ве де но ре ше ње, од но сно да ли има пра во да пре и спи ту је од лу ку 
јав ног ту жи о ца или пра во да на ста ви кри вич но го ње ње и на ко ји на чин.

II  Пра ва оште ће ног у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца на кон 
по твр ђи ва ња оп ту жни це

Јав ни ту жи лац мо же од у ста ти од оп ту жни це и на кон ње ног по твр
ђи ва ња у ком слу ча ју су пра ва оште ће ног дру га чи ја од оних ко ја је имао 
у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве, об у ста ве ис тра ге или од у стан ка пре 
по твр ђи ва ња оп ту жни це. На и ме, чла ном 52 ЗКП про пи са но је да оште
ће ни има пра во да пре у зме кри вич но го ње ње. Исто пра во оште ће ни има 
и у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца од оп ту жбе на пре тре су пред дру
го сте пе ним су дом.

Да кле, у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца на кон по твр ђи ва ња оп ту
жни це у но вом ЗКП за др жа но је ре ше ње из ЗКП из 2001. г., од но сно 
мо гућ ност да оште ће ни по ста не овла шће ни ту жи лац.

За кљу чак

На осно ву ЗКП из 2001. г. оште ће ни мо же по ста ти овла шће ни ту жи
лац у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве или од у стан ка јав ног ту жи о ца 
од кри вич ног го ње ња без об зи ра на фа зу кри вич ног по ступ ка. Пра во да 
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по ста не овла шће ни ту жи лац зна чај но је јер оште ће ни пред у зи ма, од но
сно на ста вља кри вич но го ње ње ко је има за циљ утвр ђи ва ње исти не о 
учи ни о цу и кри вич ном де лу, са по сти за њем ци ља при ме не др жав не 
санк ци је пре ма из вр ши о цу тог де ла, ко ји је не са мо др жав ни, већ и ин
те рес ли ца ко ја су оште ће на кри вич ним де лом.25 Исто вре ме но, ти ме 
оште ће ни по сред но вр ши пре и спи ти ва ње од лу ке јав ног ту жи о ца да не 
го ни, јер се у пре у зе том по ступ ку ипак при мар но не утвр ђу је пра вил
ност ра да јав ног ту жи о ца, ни ти ње го ва од го вор ност.

Пра во оште ће ног да по ста не овла шће ни ту жи лац на осно ву ЗКП из 
2001. г. има од ре ђе не не до стат ке ко ји се мо гу от кло ни ти пре ци зи ра њем 
од ред би за ко на ко ји ма је то пра во ре гу ли са но, чи ме ће се ути ца ти на 
прак су пра во суд них ор га на при ли ком при ме не од ред би на осно ву ко јих 
оште ће ни оства ру је то сво је пра во. 

Би ло би до бро да се у ЗКП, у де лу ко ји се од но си на од ба чај кри
вич не при ја ве у ре дов ном кри вич ном по ступ ку, та ко ђе из ри чи то про
пи ше да се кри вич на при ја ва од ба цу је ре ше њем и то обра зло же ним. 
Ра ди за шти те пра ва оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца да зна раз ло ге од
ба ча ја кри вич не при ја ве, би ло би ко ри сно пред ви де ти да се оште ће ном 
до ста вља ре ше ње о од ба ча ју кри вич не при ја ве. Оште ће ни као мо гу ћи 
ту жи лац би ти ме био оба ве штен да је кри вич на при ја ва од ба че на, са знао 
би раз ло ге од ба ча ја ко ји ма се ру ко во дио јав ни ту жи лац без ика квог пре
при ча ва ња и скра ћи ва ња. На ро чи то је оправ да но пред ви де ти да оште
ће ни има пра во на раз гле да ње и пре пи си ва ње спи са јав ног ту жи о ца. У 
са мом ре ше њу мо гле би би ти на ве де не и по у ке о пра ви ма оште ће ног 
од но сно о пра ву да мо же сам пред у зе ти кри вич но го ње ње, као и да то 
мо же учи ни ти од ре ђе ном рад њом, у од ре ђе ном ро ку од при је ма ре
ше ња. Та кво по сту па ње јав ног ту жи о ца би ло би ефи ка сни је и тран спа
рент ни је.26 Та ко ђе, за ла га ње да се тра ја ње објек тив ног ро ка про ду жи је 
оправ да но. Ду жим ро ком пру жи ла би се ве ћа мо гућ ност и оште ће ном 
ко ји из од ре ђе них раз ло га ни је мо гао пра ти ти рад јав ног ту жи о ца по 
при ја ви, да пре ду зме кри вич но го ње ње, на ро чи то јер оште ће ни услед 
про пу ста овог ро ка гу би то пра во, без об зи ра ка да је и да ли је при мио 
оба ве ште ње о то ме.

Би ло би до бро про пи са ти да и у слу ча ју од у стан ка од кри вич ног го
ње ња, јав ни ту жи лац о раз ло зи ма оба ве сти оште ће ног као мо гу ћег ту

25  На основу модела људских права система кривичног правосуђа држава нема 
право на кажњавање, већ кажњавање представља њену обавезу у циљу заштите права 
појединаца, оштећених кривичним делом., види Татјана Лукић, op. cit., стр. 142–162

26  Уместо решења и одређеног броја обавештења, у зависности колико има 
оштећених, јавни тужилац би само доносио и достављао решење о одбачају кривичне 
пријаве. 
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жи о ца или ка ко је већ пред ло же но да се оште ће ном као мо гу ћем ту жи
о цу до зво ли раз гле да ње и пре пи си ва ње спи са и су да и јав ног ту жи о ца.

Оправ да но је пред ви де ти и оба ве шта ва ње оште ће ног о по кре та њу 
по ступ ка, као и упо зна ва ње са пра ви ма ко ја у то ку по ступ ка има. Ти ме 
се омо гу ћа ва да се оште ће ни као мо гу ћи ту жи лац при пре ми за пред у
зи ма ње рад њи ко ји ма оства ру је сво ја пра ва у кри вич ном по ступ ку, као 
и за евен ту ал но пре у зи ма ње го ње ња од јав ног ту жи о ца.

У но вом ЗКП из 2011. г. оште ће ни у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при
ја ве, об у ста ве ис тра ге или од у стан ка јав ног ту жи о ца од оп ту жбе до по
твр ђи ва ња оп ту жни це не мо же по ста ти овла шће ни ту жи лац, док је ње
го во пра во на на ста вак по ступ ка у слу ча ју од у стан ка јав ног ту жи о ца 
на кон по твр ђи ва ња оп ту жни це, оста ло исто као у ЗКП из 2001. г. 

Не ја сан је кри те ри јум на осно ву ко га је за ко но да вац у раз ли чи тим 
фа за ма по ступ ка по во дом исте од лу ке јав ног ту жи о ца оште ће ном дао 
раз ли чи та пра ва, од но сно ус кра тио оште ће ном пра во на пред у зи ма ње 
кри вич ног го ње ња у си ту а ци ја ма у ко ји ма је то пра во до са да имао. Ода
бир за ко но дав ца да уме сто суд ске, ис тра гу пре у зме јав ни ту жи лац,27 не 
мо же ути ца ти на пра во оште ће ног да пре и спи ту је од лу ку јав ног ту жи о ца 
по кре та њем или на ста вља њем за по че тог кри вич ног по ступ ка. Та ко ђе, не 
по сто ји ни јед но ис тра жи ва ње ко је би до ка зи ва ло да баш пра во оште ће
ног да пре ду зме или на ста ви кри вич но го ње ње пред ста вља раз лог спо
ро сти кри вич ног по ступ ка, те ни ефи ка сност или бр зи на по ступ ка, не 
прав да ју ова кво ре ше ње. Та ко ђе, ни прав на си гур ност за окри вље ног 
ни је раз лог уки да ња пра ва у овој фа зи по ступ ка, јер је пра во оште ће ног 
огра ни че но су бјек тив ним, од но сно објек тив ним ро ком.

Ова кво ус кра ћи ва ње пра ва оште ће ног на пре у зи ма ње кри вич ног го
ње ња под се ћа на од ред бе ЗКП Не мач ке.28 Ме ђу тим, оште ће ни на осно ву 
ЗКП Не мач ке има пра во жал бе на од лу ку не по сред но ви шег ту жи о ца 
по во дом ње го вог при го во ра ви шем су ду, а не као што је то у на шем пра
ву да је од лу ка не по сред но јав ног ту жи о ца о при го во ру оште ће ног ко
нач на. 

Но вим ЗКП из 2011. го ди не не са мо да је уки ну то пра во оште ће ног 
да пре ду зме, од но сно на ста ви кри вич ни по сту пак у слу ча ју од у стан ка 
јав ног ту жи о ца пре по твр ђи ва ња оп ту жни це, већ не по сто ји ни суд ска 

27  Новије реформе кривичне истраге у европским земљама настоје да раздвоје 
функцију прикупљања доказа за оптужење, коју поверавају јавном тужиоцу, од 
одлучивања о правима и слободама окривљеног, које и даље остаје судска функција, 
види Момчило Грубач, op. cit., стр. 476.

28  The German Code of Criminal procedure, http://www.gesetzeiminternet.de/eng
lisch_stpo.html, 03. 11. 2011.
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кон тро ла та кве од лу ке. Је ди на пред ви ђе на кон тро ла та кве од лу ке јав ног 
ту жи о ца је сте од стра не над ре ђе ног јав ног ту жи о ца, ко ји и ина че има 
хи је рар хиј ску власт пре ма ни жем јав ном ту жи о цу и оба ве зу кон тро ле 
ње го вог ра да и пре до но ше ња од лу ке о кри вич ном го ње њу. „Ма ло је ве
ро ват но да ће над ре ђе ни јав ни ту жи лац не при стра сно пре и спи та ти од
лу ке ни жег ту жи о ца ка да би ти ме по сред но при знао свој про пуст у вр
ше њу хи је рар хиј ског над зо ра.”29 И то је у пи та њу чак не по сред но ви ши, 
а не нај ви ши јав ни ту жи лац.

Ауто ри пред го во ра ЗКП из 2011. г. го во ре о не ком „по себ ном по ло
жа ју оште ће ног.” „По ло жај оште ће ног је у том за ко ни ку по се бан са мо 
уто ли ко што он са да има да ле ко ма ње пра ва не го што је имао ра ни је, у 
скла ду са ЗКП из 2001. г.”30 што се на ро чи то огле да у ре ди го ва њу мо гућ
но сти да по ста не суп си ди јар ни ту жи лац, са мим тим и пра ва ко ја му 
при па да ју као по тен ци јал ном ту жи о цу, док још ни је сте као ста тус овла
шће ног ту жи о ца. 

Сма тра мо да по ло жај оште ће ног при ли ком пред у зи ма ња од но сно 
на ста вља ња кри вич ног по ступ ка на осно ву ЗКП из 2001. г. ни је за до во
ља ва ју ћи и да су пред ло зи de le ge fe ren da вред ни раз ма тра ња. Кон тро ла 
кри вич ног го ње ња од стра не оште ће ног кроз мо гућ ност пре у зи ма ња и 
на ста вља ња кри вич ног го ње ња у свој ству суп си ди јар ног ту жи о ца пред
ста вља ефи ка сно и де ло твор но прав но сред ство, пред ста вља „га ран ци ју 
да го ње ње учи ни ла ца кри вич них де ла не ће нео сно ва но из о ста ја ти, услед 
са мо во ље или по гре шног ра да јав ног ту жи о ца.”31 Кон тро ла од стра не 
над ре ђе ног јав ног ту жи о ца мо же би ти при стра сна, а суд ска кон тро ла 
од лу ке јав ног ту жи о ца отва ра пи та ње по ло жа ја јав ног ту жи о ца, на ро
чи то у за ла га њу за дру га чи је уре ђе ње уло ге јав ног ту жи о ца у кри вич ном 
по ступ ку, од но сно у по ступ ку ис тра ге. 

Ме ђу тим, уко ли ко за ко но да вац не из ме ни од ред бе о пре у зи ма њу 
кри вич ног го ње ња оште ће ног као мо гу ћег ту жи о ца и прак тич но не вра
ти на ре ше ње из 2001. г., би ло би до бро пре ци зи ра ти од ред бе ко ји ма је 
уре ђен по сту пак у слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве од но сно од у стан ка 
јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња пре по твр ђи ва ња оп ту жни це, има

29  Више о томе Милан Шкулић, Горан Илић, Нови Законик о кривичном поступку 
– Како је пропала реформа – Шта да се ради?, Удружење јавних тужилаца и заменика 
јавних тужилаца Републике Србије, Београд, 2012, стр. 131–169. Момчило Грубач сматра 
да ће се број погрешних процена, па чак и злоупотреба у преузимању кривичног од 
стране јавних тужилаца знатно повећати, види Момчило Грубач, Процесно правни 
положај оштећеног према новом Законику о кривичном поступку Србије, Темида – часопис 
о виктимизацији, људским правима и роду, број 2, година 15, Београд, 2012, стр. 110

30  Више о томе Милан Шкулић, Горан Илић, op. cit., стр. 17–130
31  Момчило Грубач, op. cit., стр. 110
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ју ћи у ви ду не до стат ке на ко је је ука за но у де лу ра да о при ме ни ових 
пра ва на осно ву ЗКП из 2001. г. 

На и ме, с об зи ром да је пред ви ђе но да се кри вич на при ја ва од ба цу је 
ре ше њем, би ло би оправ да но пред ви де ти да то ре ше ње мо ра би ти обра
зло же но, као и да се та кво ре ше ње са раз ло зи ма ко ји су ру ко во ди ли 
јав ног ту жи о ца при до но ше њу од лу ке да не по кре не, од но сно не во ди 
кри вич ни по сту пак, као и са свим по у ка ма о пра ви ма до ста вља оште ће
ном као мо гу ћем ту жи о цу.32 Та ко ђе, оправ да но је про ду жи ти рок ко ји је 
оште ће ном оста вљен за пред у зи ма ње ових рад њи, јер је рок од 8 да на 
пре кра так, да би се оште ће ни мо гао уве ри ти у раз ло ге јав ног ту жи о ца и 
од лу чи ти да ли ће под не ти при го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу, 
као и на ко је ће чи ње ни це и до ка зе, од но сно про пу сте јав ног ту жи о ца 
ко ји је од лу чи вао ука за ти. За оства ри ва ње овог пра ва оште ће ног као мо
гу ћег ту жи о ца вр ло је зна чај но омо гу ћа ва ње уви да у спи се јав ног ту жи
о ца, као и њи хо во пре пи си ва ње.33

Но вим ЗКП из 2011. г. оправ да но је пред ви де ти и оба ве шта ва ње 
оште ће ног о по кре та њу по ступ ка, као и упо зна ва ње са пра ви ма ко ја у 
то ку по ступ ка има и то на на чин да оште ће ни мо же раз у ме ти сво ја 
пра ва.34

Та ко ђе, за др жа ва њем пре и спи ти ва ња од лу ке јав ног ту жи о ца да не 
го ни пу тем при го во ра од стра не оште ће ног, тре ба ло би раз мо три ти ре
ше ње да о та квом при го во ру ипак од лу чу је нај ви ши јав ни ту жи лац, а 
не не по сред но ви ши јав ни ту жи лац или да оште ће ни има пра во жал бе 
на од лу ку не по сред но ви шег јав ног ту жи о ца Ре пу блич ком јав ном ту
жио цу.35 

За ко но да вац мо ра има ти у ви ду из у зет ке од на че ла ле га ли те та кри
вич ног го ње ња, у ко ји ма оште ће ни не ма пра ва ни пред у зи ма ња кри вич
ног го ње ња, ни ти пре и спи ти ва ња од лу ке јав ног ту жи о ца, а уче шће оште
ће ног у тим по ступ ци ма, пре од лу ке јав ног ту жи о ца, је или ми ни мал но 

32  У члану 3 Директиве ЕУ 2012/29/EU прописано је да оштећени морају бити оба
вештени о свакој одлуци, као и разлозима доношења такве одлуке, укључујући и одлуку 
јавног тужиоца да не гони, op. cit.

33  Чланом 10 Директиве 2012/29/ЕУ прописано је да се оштећенима мора омогућити 
да добију довољно информација на основу којих могу одлучити да ли да преиспитују 
одлуку јавног тужиоца да не гони, Ibid.

34  Види чланове 3, 4, 5 и 6 Директиве ЕУ доступно, ibid.
35  У објашњењу члана 10 Директиве указује се да би преиспитивање одлуке јавног 

тужиоца требало да врши друго лице, односно орган, а не онај који је доносио одлуку, 
ibid. Имајући у виду уређење јавног тужилаштва, може се оправдано поставити питање 
да ли је искључивањем суда из поступка одлучивања по приговору оштећеног обезбеђена 
непристрасност и објективност, као што је то већ наведено у тексту.
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или у пот пу но сти ис кљу че но.36 Има ју ћи у ви ду по ло жај оште ће ног у тим 
по ступ ци ма, као и по ло жај на осно ву За ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма 
кри вич них де ла и кри вич ноправ ној за шти ти ма ло лет них ли ца,37 уки
да ње пра ва оште ће ног да пре ду зме, од но сно на ста ви кри вич но го ње ње 
у ре дов ном кри вич ном по ступ ку, у слу ча је ви ма у ко ји ма је то пра во 
имао на осно ву ЗКП из 2001. г., ука зу је да се про ме не у кри вич но про
це сном за ко но дав ству Ср би је кре ћу ка сма њи ва њу кру га пра ва оште ће
ног у кри вич ном по ступ ку, што је у су прот но сти, не са мо са за ла га њи ма 
у са вре ме ној кри вич нопро це сној на у ци, већ и са од ре ђе ним ме ђу на род
ним до ку мен ти ма.38

Ne ve na M. Jan ko vic, LLM 
Lawyer in Po že ga

Po si tion of in ju red party in cri mi nal pro ce e ding as pos si ble pro se cu tor and his right to 
be co me a sub si di ary pro se cu tor

Sum mary

In this ar tic le the aut hor has pre sen ted the po si tion of the in ju red party in cri mi nal 
pro ce e dings un der the Cri mi nal Pro ce du re Co de of the Re pu blic of Ser bia from 2001 
and al so un der the new one from 2011, in the fi eld of the rights in the re gu lar pro ce
du re, in the ca ses of re jec tion of cri mi nal char ges or wit hdra wal from the pro se cu tion 
in the pro ce e dings. Un li ke the pre vi o us Co de, in the new one the unju red party may 
ta ke over the pro se cu tion and be co me a pro se cu tor only if the Pu blic Pro se cu tor wit
hdraws af ter ha ving con fir med the in dic tment. This Co de do es not im pro ve the sta tus 
of the in ju red party but ma kes it even wor se. The aut hor has pre sen ted what are the 
flaws in prac ti ce and sug ge sted how to re medy so me of pro vi si ons to im pro ve the po
si tion of the in ju red party.

36  У поступку за условно одлагање кривичног гоњења на основу члана 283 новог 
ЗКП из 2011. г. не захтева се сагласност оштећеног уопште нити је прописан било који 
вид његовог учешћа у овом поступку, више о томе Момчило Грубач, op. cit., стр. 105–120, 
као и Невена М. Јанковић, op. cit., стр. 113–118. Такође, положај оштећеног погоршан 
је у новом ЗКП из 2011. г. и у поступку закључивања споразума о признању кривице, 
више о томе Станко Бејатовић, Реформа кривично процесног законодавства Србије и 
институт споразумевања јавног тужиоца и окривљеног, Анали Правног факултета у 
Зеници, број 10, год. 5, Зеница, 2012, стр. 214–215 и Милан Шкулић, Критичка анализа 
новог Законика о кривичном поступку Србије, Бранич – часопис за правну теорију и 
праксу Адвокатске коморе Србије, број 3–4, Београд, 2012, страна 9–41

37  Оштећени у кривичном поступку према малолетнику не може постати овлашћени 
тужилац, види Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица (Службени гласник РС број 85/05)

38  Види Милан Шкулић, op. cit., стр. 9–41 и Момчило Грубач, op. cit., стр. 105–120. 
Међутим, има и супротних мишљења види Горан П. Илић, О положају оштећеног у 
кривичном поступку, Анали Правног факултета У Београду, год. LX, број 1, Београд, 
2012, стр. 153–154
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КРИМИНАЛИСТИЧКО И КРИВИЧНОПРОЦЕСНО НЕЗНАЊЕ 
ОРГАНА ОТКРИВАЊА ГУЛАГ ЉУДСКИХ ПРАВА 

– Kомпаративни правни и криминалистички аспекти –

Сажетак

Овај рад пред ста вља на ла зе кван ти та тив ног и ква ли та тив ног ис тра жи ва ња кри вич
них при ја ва и оп ту жни ца под не тих про тив гра ђа ни на од стра не по ли ци је и ту жи
ла штва у пе ри о ду од два де сет го ди на (по след ње де це ни је XX и пр ве де це ни је XXI 
ве ка) на про сто ру Ср би је. Ис тра жи ва ње у овом ра ду ука зу је да би гра ђа ни (по ре ски 
об ве зни ци) у Ср би ји пре ма по да ци ма Ми ни стар ства прав де, у дру гој по ло ви ни пр ве 
де це ни је два де сет пр вог ве ка на осно ву нео сно ва ног при тво ра сто де вет на ест хи
ља да да на, мо гли да ис пла те ви ше од по ла ми ли јар де ди на ра, ако сви нео сно ва но 
при тво ре ни гра ђа ни по кре ну по сту пак да на пла те од ште ту. Пре ма под не тим ту
жба ма, и дру гим ак ти ма за на кна ду ште те, до ла зи се до бро ја – ви ше од два де сет 
хи ља да да на го ди шње гра ђа ни Ср би је про ве ду у при тво ру нео сно ва ног ли ше ња 
сло бо де. Ако би смо то ме до да ли број гра ђа на на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња у 
овом ра ду, ко ји су би ли у не ком од по ступ ка ко ји За ко ник о кри вич ном по ступ ку 
про пи су је, а на кон то га је по ли ци ја под не ла над ле жном ту жи о цу кри вич ну при ја ву 
ко јом је гра ђа ни ну ста ви ла на те рет из вр ше ње кри вич ног де ла, број да на ко је су 
гра ђа ни нео сно ва но про ве ли у не ком од по сту па ка пред др жав ним ор га ни ма, а 
про тив њих ни ка да ни је по диг ну та оп ту жни ца, је не при хва тљив из би ло ког аспек та: 
прав ног, етич ног, људ ских пра ва и сло бо да, еко ном ског или ког дру гог. На осно ву 
на ла за у ис тра жи ва њу при ме ном ком па ра тив не ана ли зе и ко ре ла ци је са по ступ
ци ма у дру гим зе мља ма, ре зул тат ука зу је, да се по ли ци ји ну жно мо ра оне мо гу ћи ти 
под но ше ње кри вич не при ја ве, већ да она под но си оба ве ште ње ту жи о цу, а ту жи лац 
од лу чу је, да ли ће про тив гра ђа ни на или не под не ти пи сме но из сво је над ле жно сти. 
Да се оне мо гу ћи спро во ђе ње по ступ ка „ра све тља ва ње кри вич ног де ла од стра не 
по ли ци је”, а да се уве де „от кри ва ње, при ку пља ње и обез бе ђе ње до ка за”. Да се ме тод 
ра да по ли ци је „на ли цу” ко ји је, уве ден у по ли циј ску ме то ди ку по сту па ња по чет ком 
де вет на е стог ве ка, усме ри на ме тод ра да „на до ка зу”, што је зах тев про све ће них 

UDK:   343.123.12(497.11)"1991/2010"  
35.085:351.74(497.11)

Проф. др Драган Манојловић
Универзитет Мегатренд, Београд
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на ро да и ци ви ли за циј ског на прет ка у за шти ти гра ђа ни на од нео сно ва ног про го на. 
Сле де ћи аспект на ко ји се ука зу је је не до ста так про фе си о нал ног кри ми на ли стич ког 
зна ња оних ко ји от кри ва ју, при ку пља ју и обез бе ђу ју до каз – шта је до каз? На да ље, 
из ре зул та та ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но над узор ком од две де це ни је у Ср би ји, 
ука зу је се да се: „ису ви ше ла ко” по се же за ме ра ма ко ји ма се бит но ус кра ћу ју људ
ска пра ва гра ђа на у прет ход ном по ступ ку. 

Кључ не ре чи: гра ђа нин, кри вич на при ја ва, по ли ци ја, оп ту же ње, људ ска пра ва, 
Срби ја.

Увод на раз ма тра ња

Ис тра жи ва ње ко је је из ве де но у овом ра ду је пр ви ова кав при ступ у 
те о ри ји и струч ној прак си. Овим ис тра жи ва њем се же ли ука за ти на по
сле ди це по људ ска пра ва гра ђа на у Ср би ји, про тив ко јих се од стра не 
по ли ци је пред у зи ма ју ме ре и рад ње, на кон ко јих се над ле жном ту жи ла
штву под но си кри вич на при ја ва. Ти ме се гра ђа ни ну ста вља на те рет из
вр ше ње кри вич ног де ла, а ту жи лац ни ка да не по кре не по сту пак из сво је 
над ле жно сти, јер не ма чи ње нич но и прав но ва ља ног осно ва – не ма до
ка за. 

У ра ду ко ји сле ди у сре ди шту те о риј ског и ем пи риј ског ис тра жи ва ња 
је број под не тих кри вич них при ја ва од стра не по ли ци је, у по след њој де
це ни ји два де се тог ве ка и пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка под не тих 
ту жи ла штву про тив гра ђа на. Нај пре се ис тра жу је, пре ма ме то до ло шкој 
струк ту ри ис тра жи ва ња, по сто је ћа кри ми на ли стич ка те о ри ја и прав на 
пра ви ла у на ци о нал ном и ме ђу на род ном аспек ту по ло жа ја по ли ци је и 
ње них овла шће ња, да је од ре ђе ње кри вич не при ја ве, а за тим се спро во ди 
ем пи риј ско ис тра жи ва ње, да је за кључ но раз ма тра ње и пред ло зи на 
осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња.

У кри ми на ли стич кој те о ри ји на про сто ру Ср би је, ис тра жи ва ње кри
ми на ла и кри ми нал них де лат но сти се озна ча ва као ме то ди ка от кри ва ња, 
при ку пља ња и обез бе ђе ња до ка за да је из вр ше но кри вич но де ло и да је 
од ре ђе но ли це из вр ши ло кри вич но де ло. У прав ној те о ри ји се сто ји на 
ста но ви шту, а у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку се про пи су је, да по ли
ци ја над ле жном ту жи ла штву под но си кри вич ну при ја ву да је из вр ше но 
кри вич но де ло (из вр ши лац не по знат) или от кри вен из вр ши лац па му се 
кри вич ном при ја вом ста вља на те рет из вр ше ње од ре ђе ног кри вич ног 
де ла. У ра ду ће ис тра жи ва њем би ти об у хва ће ни аспек ти кри вич не при
ја ве ко ју по ли ци ја под но си про тив по зна тог гра ђа ни на као из вр ши о ца. 
У струч ној прак си и по ли циј ској те о ри ји у Ср би ји, се за озна че ње ра да 
по ли ци ја у ве зи из не тог упо тре бља ва тер ми но ло шко од ре ђе ње ‘ра све
тља ва ње кри вич ног де ла’. Ве ру је мо да је ста но ви ште ауто ра: „Pa vi ši ća, 
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Modlya i Ve ji ća”,1 оно ко је од ре ђу је, шта по ли ци ја (ор ган от кри ва ња) тре
ба да ра ди ка да ис тра жу је кри ми нал и кри ми нал ну де лат ност, на во де ћи 
да она „от кри ва и обез бе ђу је до ка зе...”. На да ље, ве ру је мо да у ис ка зу 
на ве де них ауто ра, да је: „кри ми на ли стич ко ис тра жи ва ње ми ну ци о зни 
рад при ку пља ња по да та ка о од ре ђе ном до га ђа ју а он да и о осо би...″2 онај 
ис каз ко ји нај кон крет ни је од ре ђу је ме сто кри ми на ли стич ких пра ви ла и 
ре зул та та ко ји се од кри ми на ли стич ког /по ли циј ског ис тра жи ва ња зах
те ва ју.

У те о ри ји мо же мо про на ћи ста но ви шта да не по сто ји за кон ска де
фи ни ци ја кри вич не при ја ве. Она се нај че шће озна ча ва као пи сме но или 
усме но оба ве ште ње ор га ну кри вич ног го ње ња од стра не гра ђа на или од 
стра не дру гих су бје ка та о из вр ше ном кри вич ном де лу и ње го вом из вр
ши о цу, уко ли ко је по знат. Кри вич на при ја ва се мо же од но си ти на пот
пу но утвр ђе но чи ње нич но ста ње, као и на по сто ја ње са мо осно ва сум ње 
да је из вр ше но кри вич но де ло.3 Раз у ме се, ква ли тет ни ја је она кри вич на 
при ја ва чи ја се са др жи на за сни ва на ствар ним чи ње ни ца ма и ка да је 
чи ње нич но ста ње у њој пот кре пље но до ка зи ма.

У за пад ној те о ри ји о кри вич ној при ја ви про тив гра ђа на ка да је под
но се др жав ни ор ган, мо гу се про на ћи при сту пи ко ји ука зу ју да је под
но си јав ни ту жи лац4 на осно ву оба ве ште ња5 ко је ту жи о цу до ста вља по
ли ци ја уз до ка зе ко ји ука зу ју да је од ре ђе но ли це6 из вр ши лац кри вич ног 
де ла. Ту жи лац од лу чу је да ли ће под не ти кри вич ну при ја ву и по кре ну ти 
по сту пак из свог де ло кру га над ле жно сти.7 

Гра ђа нин као из вр ши лац кри вич ног де ла у Ср би ји  
и кри вич на при ја ва

Као што смо из ме то до ло шког при сту па у ис тра жи ва њу мо гли да 
ви ди мо, пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је кри вич на при ја ва ко ју по
ли ци ја под но си про тив гра ђа ни на ста вља ју ћи му на те рет из вр ше ње кри

1  B. Pa vi šić, D. Modly, P. Ve jić, Kri mi na li sti kaKnji ga 2, Du še vić & Ker šov nik, Ri je ka, 
2012, стр. 19. 

2  B. Pa vi šić, D. Modly, P. Ve jić, ibid., стр. 19.
3  В. Кри во ка пић, М. Жар ко вић, Б. Си мо но вић, Кри ми на ли сти ка так ти ка, Ди ги тал 

ди зајн, Бе о град, 2005, стр. 99.
4  А. Axel rod, and G. An ti noz zi, The Com ple te Gu i de to Cri mi nal In ve sti ga tion. In di a

na po lis: Alp ha Bo oks, 2003, p. 23.
5  M. Ba i ley, Encyclo pe dia of Po li ce Sci en ce. NY: Gar land, 1989, p. 42.
6  H. Gross, Cri me Po li ce, Tran sla tion system with cri mi no logy. NI: Swe et & Ma kvell, 

1924, p. 48.
7  F. Dawn, Hi story of the Pin ker ton Na ti o nal De tec ti ve Agency. Blo o ming ton: In di a na 

Uni ver sity. Press, 1982, p. 37.
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вич ног де ла. Са дру ге стра не, про блем ис тра жи ва ња је: ути цај не по сто
ја ња до ка за у кри вич ној при ја ви на осно ву ко јих би над ле жни ту жи лац 
мо гао да по кре не по сту пак из сво је над ле жно сти; по вре да људ ских пра
ва гра ђа на, и фи нан си ра ње при чи ње не ште те ко ју по ре ски об ве зни ци у 
Ср би ји, пла ћа ју као по сле ди цу под но ше ња кри вич не при ја ве без до ка за, 
ко јим се нео спор но мо же до ка за ти да је при ја вље ни гра ђа нин из вр шио 
кри вич но де ло ко је му се кри вич ном при ја вом ста вља на те рет. Ма да, у 
те о ри ји се мо же про на ћи, да осно ви сум ње не мо гу иза зва ти прав не по
сле ди це. Сто ји мо на ста но ви шту да раз ми шља ње са мо о прав ним по сле
ди ца ма, а не и о дру гим: мо рал ним, етич ким и по ро дич ним пре прав них 
ко је мо гу би ти иза зва не при сту пом и овла шће њи ма ко је про пи су је За
ко ник о кри вич ном по ступ ку, ка да је овла стио по ли ци ју да под но си кри
вич ну при ја ву про тив гра ђа ни на, уме сто оба ве ште ња ко јим над ле жном 
ту жи о цу при ла же до ка зе, не ма уте ме ље ње у де мо крат ским до стиг ну
ћи ма у за шти ти људ ских пра ва. То што за ко но да вац гле да на под но ше ње 
кри вич не при ја ве од стра не по ли ци је, на на чин што ка же да осно ви сум
ње не ма ју прав ну по сле ди цу у од но су на осум њи че ног, па ти ме ни на 
гра ђа ни на ко ји ни је осум њи чен, а на ла зи се у по ступ ку ко ји спро во ди 
по ли ци ја пред у зи ма њем по је ди них рад њи из сво јих овла шће ња, не зна
чи да је тај по сту пак без по сле ди ца по гра ђа ни на. Ре зул та ти ис тра жи
ва ња ука зу ју на су прот но – да гра ђа нин, не са мо да има прав них већ и 
свих дру гих по сле ди ца ко је мо гу или бит но ути чу на ње гов бу ду ћи жи
вот, ста тус у дру штву, а не рет ко и на здрав стве но ста ње. 

Ако по ли циј ски по сту пак ни је про це сни сег мент, а спо зна то има 
ста тус осно ви сум ње и не ма прав них по сле ди ца, по ста вља се пи та ње за
што гра ђа нин про во ди у при тво ру ли шен сло бо де по ви ше ме се ци, па 
чак и го ди на, а он да не до ђе до по ди за ња оп ту жни це? Да кле, не мо же се 
ре ћи да оно што по ли ци ја по ну ди у кри вич ној при ја ви има исту те жи ну, 
као оно што по ли ци ја у оба ве ште њу пре не се ту жи о цу у зе мља ма где ни је 
овла шће на да под но си кри вич не при ја ве и ква ли фи ку је де ликт ко ји гра
ђа ни ну ста вља на те рет. 

У да љем ис тра жи ва њу на ша па жња ће би ти усме ре на на кри вич не 
при ја ве ко је су ре зул ти ра ле из ак тив но сти по ли ци је и оба ве зи по ли ци је 
да при ли ком са ста вља ња кри вич не при ја ве про тив гра ђа ни на у њу уне се 
бит не кри ми на ли стич ке и прав не еле мен те,8 ка ко би ту жи лац, по ис тој, 
мо гао до не ти од лу ку.

Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је, у 
Гла ви (пр вој) I „Основ не од ред бе” – „Пред мет за ко ни ка”, у чла ну 1. ста
ву 1. про пи су је се: ”Овај за ко ник утвр ђу је пра ви ла чи ји је циљ да ни ко 

8  В. Кри во ка пић, М. Жар ко вић, Б. Си мо но вић, op. cit., стр. 99, 100.
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не вин не бу де осу ђен, а да се учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не кри
вич на санк ци ја под усло ви ма ко је про пи су је кри вич ни за кон, на осно ву 
за ко ни тог и пра вич но спро ве де ног по ступ ка”. У ста ву 2. истог чла на 
про пи су ју се и пра ви ла „…о оства ри ва њу пра ва ли ца нео сно ва но ли ше
ног сло бо де…”. Да кле, из про пи са ног сле ди, да За ко ник по зна је: „...да 
ни ко не вин не бу де осу ђен... и оства ри ва ње пра ва ли ца нео сно ва но ли
ше ног сло бо де...”, али не по зна је да ни ко не бу де при ја вљен да је из вр
шио кри вич но де ло од стра не по ли ци је без до ка за. Ова квим при сту пом 
у За ко ни ку се да је мо гућ ност по ли ци ји да без санк ци ја кр ши људ ска 
пра ва гра ђа на, а по ре ски об ве зни ци пла ћа ју на ста лу ште ту услед про
фе си о нал ног не зна ња (у за пад ној кри ми на ли стич кој и прав но-про це сној 
те о ри ји се мо гу про на ћи и тер ми ни „зло на мер на при ја ва”) и при ја вљи
ва ња гра ђа на као из вр ши ла ца кри вич них де ла, без до ка за. У дру гом де лу 
„Ток по ступ ка”, „Гла ва XV, Пред ис тра жни по сту пак – кри вич на при
ја ва”); под но ше ње кри вич не при ја ве, у чла ну 280. „Др жав ни и дру ги 
ор га ни, прав на и фи зич ка ли ца при ја вљу ју кри вич на де ла за ко ја се го ни 
по слу жбе ној ду жно сти, о ко ји ма су оба ве ште на или за њих са зна ју на 
дру ги на чин, под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном или дру гим про пи
сом”. Под но си лац кри вич не при ја ве из ста ва 1. овог чла на на ве шће до-
ка зе ко ји су му по зна ти и пред у зе ће ме ре да би се са чу ва ли тра го ви 
кри вич ног де ла, пред ме ти на ко ји ма је или по мо ћу ко јих је учи ње но 
кри вич но де ло и дру ги до ка зи. На да ље За ко ни ком се про пи су је „На чин 
под но ше ња и упи си ва ње кри вич не при ја ве, у чла ну 281. Кри вич на при
ја ва се под но си над ле жном јав ном ту жи о цу, пи сме но, усме но или дру
гим сред ством.” За ко ник та ко ђе про пи су је на ко ји на чин се има по сту
па ти, ако се кри вич на при ја ва под но си усме но, о њој ће се са ста ви ти 
за пи сник и под но си лац ће се упо зо ри ти на по сле ди це ла жног при ја вљи
ва ња. Ако је при ја ва са оп ште на те ле фо ном или дру гим те ле ко му ни ка
циј ским сред ством са чи ни ће се слу жбе на бе ле шка, а ако је при ја ва под
не се на елек трон ском по штом са чу ва ће се на од го ва ра ју ћем но си о цу 
по да та ка и од штам па ти. Ако је кри вич на при ја ва под не се на по ли ци ји, 
не на дле жном јав ном ту жи о цу или су ду, они ће при ја ву при ми ти и од мах 
до ста ви ти над ле жном јав ном ту жи о цу. Ако јав ни ту жи лац из са ме кри
вич не при ја ве не мо же оце ни ти да ли су ве ро ват ни на во ди при ја ве или 
ако по да ци у при ја ви не пру жа ју до вољ но осно ва да мо же од лу чи ти да 
ли ће спро ве сти ис тра гу или ако је на дру ги на чин са знао да је из вр ше но 
кри вич но де ло, јав ни ту жи лац мо же: 1) сам при ку пи ти по треб не по
дат ке; 2) по зи ва ти гра ђа не, под усло ви ма из чла на 288. став 1. до 6. овог 
за ко ни ка; 3) под не ти зах тев др жав ним и дру гим ор га ни ма и прав ним 
ли ци ма да му пру же по треб на оба ве ште ња. Од ред ба ма чла на 284. „Од
ба ци ва ње кри вич не при ја ве”, про пи са но је да ће јав ни ту жи лац ре ше
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њем од ба ци ти кри вич ну при ја ву ако из са ме при ја ве про ис ти че да: 1) 
при ја вље но де ло ни је кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно
сти; 2) је на сту пи ла за ста ре лост или је де ло об у хва ће но ам не сти јом или 
по ми ло ва њем или по сто је дру ге окол но сти ко је трај но ис кљу чу ју го
ње ње; 3) не по сто је осно ви сум ње да је учи ње но кри вич но де ло за ко је 
се го ни по слу жбе ној ду жно сти. О од ба ци ва њу при ја ве, као и о раз ло
зи ма за то, јав ни ту жи лац ће оба ве сти ти оште ће ног у ро ку од осам да на 
и по у чи ти га о ње го вим пра ви ма (члан 51. став 1), а ако је кри вич ну 
при ја ву под нео ор ган по ли ци је, оба ве сти ће и тај ор ган.

Овла шће ња по ли ци је члан 286... – ако по сто је осно ви сум ње да је 
из вр ше но кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти, по ли
ци ја је ду жна да пре ду зме по треб не ме ре да се про на ђе учи ни лац кри
вич ног де ла, да се учи ни лац или са у че сник не са кри је или не по бег не, 
да се от кри ју и обез бе де тра го ви кри вич ног де ла и пред ме ти ко ји мо гу 
по слу жи ти као до каз, као и да при ку пи сва оба ве ште ња ко ја би мо гла 
би ти од ко ри сти за успе шно во ђе ње кри вич ног по ступ ка. У ци љу ис пу
ње ња ду жно сти из ста ва 1. овог чла на, по ли ци ја мо же: да тра жи по
треб на оба ве ште ња од гра ђа на; да из вр ши по тре бан пре глед пре во зних 
сред ста ва, пут ни ка и пр тља га; да за нео п ход но по треб но вре ме, а нај
ду же до осам ча со ва огра ни чи кре та ње на од ре ђе ном про сто ру; да пре
ду зме по треб не ме ре у ве зи са утвр ђи ва њем исто вет но сти ли ца и пред
ме та; да рас пи ше по тра гу за ли цем и пред ме ти ма за ко ји ма се тра га; да 
у при су ству од го вор ног ли ца пре гле да од ре ђе не објек те и про сто ри је 
др жав них ор га на, пред у зе ћа, рад њи и дру гих прав них ли ца, оства ри увид 
у њи хо ву до ку мен та ци ју и да је по по тре би оду зме; да пре ду зме дру ге 
по треб не ме ре и рад ње. О чи ње ни ца ма и окол но сти ма ко је су утвр ђе не 
при ли ком пред у зи ма ња по је ди них рад њи, а мо гу би ти од ин те ре са за 
кри вич ни по сту пак, као и о пред ме ти ма ко ји су про на ђе ни или од у зе ти, 
са ста ви ће се за пи сник или слу жбе на бе ле шка. На осно ву при ку пље них оба-
ве ште ња, по ли ци ја са ста вља кри вич ну при ја ву у ко јој на во ди до ка зе за 
ко је је са зна ла при ли ком при ку пља ња оба ве ште ња. Уз кри вич ну при ја ву 
до ста вља ју се и пред ме ти, ски це, фо то гра фи је, при ба вље ни из ве шта ји, 
спи си о пред у зе тим ме ра ма и рад ња ма, слу жбе не бе ле шке, из ја ве и дру
ги ма те ри ја ли ко ји мо гу би ти ко ри сни за успе шно во ђе ње по ступ ка. Ако 
по ли ци ја по сле под но ше ња кри вич не при ја ве са зна за но ве чи ње ни це, 
до ка зе или тра го ве кри вич ног де ла, ду жна је да при ку пи по треб на оба
ве ште ња и да из ве штај о то ме, као до пу ну кри вич не при ја ве, до ста ви 
јав ном ту жи ла штву.9

9 За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни гла сник РС″, бр. 
72/2011, 101/2011, са из ме на ма и до пу на ма...).
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Из из не тог се мо же за кљу чи ти, да за ко но да вац ка да про пи су је овла
шће ња по ли ци је у њи хо вом ре до сле ду не на во ди да је оба ве за по ли ци је 
да пр во от кри је и обез бе ди до каз, већ за ко но да вац про пи су је да је по
треб но нај пре от кри ти ли це – из вр ши о ца, да се не са кри је, а тек за тим 
про пи су је овла шће ње да обез бе ди тра го ве ко ји мо гу по слу жи ти као до
каз. Да љом ана ли зом утвр ђу је мо да про це сни За ко ник по зна је ин сти тут 
из ве шта ја са мо као до пу ну кри вич не при ја ве, ко ји се до ста вља над ле
жном ту жи ла штву, на кон што је под не та кри вич на при ја ва про тив гра
ђа ни на да је из вр шио кри вич но де ло, а да је на кон под но ше ња при ја ве 
до шло се до но вих са зна ња ко ји ма се пот кре пљу је кри вич на при ја ва у 
до ка зном сми слу. Ова ква ре ше ња у огром ном бро ју зе мља ма не по сто је. 
Огром на ве ћи на кри вич них про це сних пра ви ла у све ту по зна ју ин сти
ту те оба ве ште ња или из ве шта ја, али не и кри вич не при ја ве. У јед ном од 
пред ло га За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку по чет ком XXI ве ка, би ло је 
раз ми шља ња у на шој прав ној те о ри ји и струч ној кри ми на ли стич кој 
прак си о ова квом ре ше њу али се од ње га од у ста ло. 

При ја вљи ва ње гра ђа ни на за из вр ше ње кри ми нал ног де лик та  
у свет ској те о ри ји и прак си

Ка ко и ка да за по че ти по сту пак про тив гра ђа ни на у кри вич ној и пре
кр шај ној ства ри? Ми ће мо се у ис тра жи ва њу фо ку си ра ти на кри вич не 
ства ри.10 Ово је јед но од кру ци јал них пи та ња у кри ми на ли стич кој и 
прав ној те о ри ји у ли те ра ту ри и струч ној прак си у прав ним си сте ми ма 
де мо крат ских др жа ва.11 Ка ко мно ги те о ре ти ча ри при ме ћу ју, ово на уч но 
и струч но пи та ње, са мо на из глед је јед но став но.12 Не ки те о ре ти ча ри ће 
ре ћи: обич но са из ве шта јем по ли ци је о хап ше њу, ако ово на ше пи та ње 
ста ви мо у кон текст ан гло сак сон ског прав ног си сте ма кри вич но про це
сних и кри ми на ли стич ких про це ду ра. На осно ву ис тра жи ва ња – ана ли
зом по сто је ће ли те ра ту ре, над ле жни ту жи лац по том од лу чу је шта ће 
учи ни ти: да под не се кри вич ну при ја ву, да би слу чај до вео до пре ли ми
нар ног са слу ша ња, где су ди ја од лу чу је да ли има до вољ но до ка за за на
ста вак по ступ ка про тив гра ђа ни на, да слу чај из не се пред ве ли ку по ро ту, 
„за о би ђе” је под но ше њем оп ту жни це, или у за кон ском ро ку од у ста не и 
од ба ци оба ве ште ње по ли ци је, јер не ма до ка за ко ји би му у по ступ ци ма 

10 P. Gre en wo od, and J. Pe ter si lia, The Cri mi nal In ve sti ga tion Pro cess, San ta Mo ni ca, 
1975, p. 4.

11 S. Ka dish, Encyclo pe dia of Cri me and Ju sti ce. NY: Free Press, 1983.
12 F. McKen zie, Hi story of cri mi nal in ve sti ga ti ons. NY: Thom son Le ar ning, 1996, p. 

12.
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ко је за кон на ла же омо гу ћи ли: да по диг не кри вич ну при ја ву, на да ље оп
ту жни цу, и до ве де пред суд гра ђа ни на ко ји ће би ти осу ђен.13

За овај рад чи ји је циљ спо зна ја ко ре ла ци је при ја ве про тив гра ђа
ни на и на ру ша ва ња пра ва гра ђа на, на ро чи то је зна ча јан на лаз из ино
стра не ли те ра ту ре, ко ји уоча ва мо из ис тра жи ва ња, а ко ји ука зу је да по
ли ци ја не под но си кри вич ну при ја ву про тив гра ђа ни на већ, ка ко то 
за ко ни про пи су ју: от кри ва, при ку пља и обез бе ђу је до ка зе14 ко ји мо гу 
по слу жи ти ту жи о цу за под но ше ње кри вич не при ја ве, а ка сни је и оп ту
жни це про тив гра ђа ни на.15 На да ље, ре зул тат ис тра жи ва ња ука зу је да је 
ме сто по ли циј ске де лат но сти и зна чај по ли циј ског из ве шта ја усме рен 
на до каз, а не на гра ђа ни на.16 

Та ко ђе, из кри вич но про це сне и кри ми на ли стич ке те о ри је у де мо
крат ским др жа ва ма мо же мо из не ти ис каз, да из ве штај по ли ци је ни је 
кри вич на при ја ва17 про тив гра ђа ни на ко јом је ра све тљен кри ми нал ни 
до га ђај као што је слу чај у Ср би ји, већ из ве штај о при ку пља ним и обез-
бе ђе ним до ка зи ма. На да ље у истом ду ху се ука зу је да у свом по ступ ку 
суд не ства ра про сти спи сак ини ци јал них и не по сред них до ка за, не го је 
упра во за да так по ли ци је и ту жи ла штва да при ку пе, обез бе де и ти ме пот
кре пе сво ју тврд њу из не ту у: оба ве ште њу, при ја ви и оп ту жни ци, чи ји 
крај њи циљ тре ба да иде ка то ме да се из гра ди си стем до ка за,18 на осно ву 
ко јих ће суд од лу чи ти – до не ти од лу ку у тој кри вич ноправ ној ства ри.19 

Иако се у де мо крат ским др жа ва ма при зна је да по ли ци ја има ва жну 
уло гу у од вра ћа њу од кри ми на ла, њи хо ва глав на уло га у кри ми на ли
стич ком про це су је да ис тра жи зло чин, а не да под не се кри вич ну при ја
ву.20 Цен трал но ме сто ове функ ци је је от кри ва ње и обез бе ђе ње ску па 

13  Су прот но од за о би ла же ња ве ли ке по ро те, мно ги ту жи о ци би ра ју по ро том оп ту
жни про цес јер не мо ра ју да от кри ју ви ше до ка за пред су ђе ње. Са дру ге стра не, ако ту
жи лац од лу чи да под не се ту жбу пре не го што из не се слу чај пред ве ли ку по ро ту, а слу чај 
је кри вич но де ло, оп ту же ни има пра во на пре ли ми нар но са слу ша ње, на ко јем ту жи лац 
мо ра да по ка же да др жа ва има до вољ но до ка за о зло чи ну ко ји га ран ту ју су ђе ње... 

14  C. Hayes, The im pact of re cent re se arch on the ro le of De tec ti ves”, Po li ce Jo ur nal, 
No. 60/2, 1987, p. 97–111(103).

15  F. Mc Ken zie, op. cit., 17.
16  H. Ro bert, et. al., Po li ce in Ame ri ca: A Ba lan ce of For ces. New Jer sey, Pe ar son Pren

ti ce Hall, 2006, p. 36.
17  F. Dawn, Fun da men tals of cri mi nal in ve sti ga tion. Ca ro li na Aca de mic Press. Nordby, 

J. (1999). Dead Rec ko ning: The Art of Fo ren sic De tec tion. Bo ca Ra ton: CRC Press, 2000, p. 
23.

18  P. We ston, and C. Lus hba ugh, Cri mi nal In ve sti ga tion. Up per Sad dle Ri ver: Pren ti ce 
Hall, 2003, p. 41.

19  C. Be a van, Fin ger prints: The ori gin of cri me de tec tion. NY: Hype rion, 2001, p. 31.
20  F. Dawn, op. cit., p. 26.
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до ка за ко ји мо гу да по др же пред мет оп ту жбе, има ју ћи у ви ду да је ту
жи ла штво, то ко је но си те рет до ка зи ва ња.21 До ка зи мо ра ју би ти от кри
ве ни и обез бе ђе ни на за ко нит на чин,22 ина че ту жи ла штво мо же би ти у 
опа сно сти да му не бу де до зво ље но од стра не су да да се осла ња на би ло 
ком дру гом на ред ном ро чи шту или су ђе њу, на до ка зе ко је је су ди ја од
ре дио као не при хва тљи ве.

Оп шти про цес по ли циј ских ис тра жи ва ња је си сте мат ски и не тре ба 
да гле да на не ко га или не што, већ да гле да на до каз.23 У те о ри ји се мо гу 
про на ћи и дру ги за јед нич ки име ни те љи ко ји ука зу ју да по ли циј ско ис
тра жи ва ње тре ба да бу де усме ре но на до каз за оно што се до го ди ло, а не 
за оно што се оче ку је да се до го ди24 (ми сли се на про це си ра ње, а не пре
дик тив на ис тра жи ва ња у кри ми нал ном ми љеу). Је дан о по зна тих ауто ра 
из ове обла сти25 до да је: „зна чај оба ве ште ња ко је по ли ци ја до ста вља ту
жи о цу, је у то ме да по ли циј ско ис тра жи ва ње увек мо ра има ти про из вод 
за вр шет ка.” Оно што спро во ди ту жи лац, а по ње го вом на ло гу по ли ци ја, 
тре ба да има за крај њи про из вод до во ђе ње не ко га прав ди,26 то је хап
ше ње, кри вич но го ње ње и осу да по чи ни о ца/ла ца зло чи на.27 То не сме 
да, на во ди се: „да узур пи ра уло гу ту жи о ца, су ди је и по ро те у то ме. Ме
ђу тим, и прав ни (За ко ни) си сте ми не ка да да ру ју28 по ли ци ји оно што ни је 
и не тре ба да бу де њен по сао ни овла шће ње”.29 Та огром на од го вор ност 
са дру ге стра не ни је пра ће на оном ко ли чи ном или ме ром ети ке30 ко ја 
мо ра да бу де пр ва и нај ва жни ја ка рак те ри сти ка њи хо вог ис тра жи ва ња.31 
У те о ри ји се на да ље ука зу је да: „Ни ка да, ни ка да, ни ка да не тре ба по гре
шно да се ко ри сти сред ство за по сти за ње ци ља32 у по ли циј ском ис тра

21  W. San ders, De tec ti ve Work. Montcla ir, NJ: Pat ter son Smith, 1977, p. 15.
22  J. Nordby, Dead Rec ko ning: The Art of Fo ren sic De tec tion. Bo ca Ra ton: CRC Press, 

1999, p. 39.
23  P. Gre en wo od, and J. Pe ter si lia, op. cit., p. 9.
24  A. Axel rod, and G. An ti noz zi, The Com ple te Gu i de to Cri mi nal In ve sti ga tion. In di a

na po lis: Alp ha Bo oks, 2003, p. 14.
25  J. Demp sey, J. In tro duc tion to the in ve sti ga tion .. Bel mont, CA: Vad svorth. Ed wards, 

S. (1977). Vi dock Dos si er. The first de tec ti ve story in the world. Bo ston: Ho ug hton Mif flin, 
2003, p. 32.

26  J. Ku i ken dall, Mu ni ci pal po li ce de tec ti ve, p. 88–91, in D. Ken ney, po li ce and the 
po li ce. NY: Pra e ger, 1989, p. 43.

27  W. San ders, op. cit. p. 17.
28  H. Ro bert, et. al. op. cit. 39.
29  J. Thor wald, The Cen tury of the De tec ti ve. NY: Har co urt, Bra ce & World, 1965, p. 

14.
30  S. Ed wards, V. Dos si er, The first de tec ti ve story in the world. Bo ston: Ho ug

hton Mif flin, 1977, p. 21.
31  A. Vol lmer, The Cri mi nal. NY: Fo un da tion Press, 1949, p. 7.
32  P. Stead, Pi o ne ers in Po li cing. Montcla ir, NJ: Pat ter son Smith, 1978.
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жи ва њу, без об зи ра ко ли ко до бар крај био”.33 Исти ауто ри, из но се ис каз: 
„Де тек ти ви тре ба да раз ми сле за што ли ца ко ја су при ја ви ли, ви де на 
сло бо ди”.34 

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње на узор ку бро ја под не тих кри вич них 
при ја ва у пе ри о ду 1991/2000, и 2001/2010. го ди не од стра не  

по ли ци је про тив пу но лет них гра ђа на и бро ја оп ту же них  
пу но лет них гра ђа на од стра не ту жи ла штва у Ср би ји

Као што смо мо гли да за па зи мо из ме то до ло шког при сту па ис тра
жи ва њу у овом ра ду, оно има сво ја два под јед на ко ва жна де ла, те о риј ско 
и ем пи риј ско. Ка ко смо у прет ход ним де ло ви ма ра да из ло жи ли ста но
ви шта прав не и кри ми на ли стич ке те о ри је уз при ме ну ме то да ана ли зе 
са др жа ја по сто је ће ли те ра ту ре, ком па ра ци је и ко ре ла ци је, и ти ме до шли 
до од ре ђе них на ла за ко је смо из ло жи ли, у да љем ис тра жи ва њу, нај пре 
ће мо из ло жи ти ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва ња за по след њу де це
ни ју XX ве ка над узор ком под не тих кри вич них при ја ва од стра не по ли
ци је про тив гра ђа на над ле жном ту жи ла штву. На да ље ће мо истим ме то
до ло шким при сту пом из ло жи ти ре зул та те ис тра жи ва ња над узор ком 
под не тих кри вич них при ја ва про тив гра ђа на над ле жном ту жи ла штву за 
пр ву де це ни ју XXI ве ка, да би смо ком па ра ци јом, ана ли зом и рас пра вом 
ре зул та та ука за ли на на ла зе. И на кра ју ће мо ис тра жи ти од но се на ла за 
пре ма од лу ка ма и бро ју гра ђа на ко ји су при ја вље ни а ни су оп ту же ни.

Ана ли за и рас пра ва ре зул та та ис тра жи ва ња под не тих кри вич них 
при ја ва про тив гра ђа ни на од стра не по ли ци је и по диг ну тих 

опту жни ца од стра не ту жи ла штва у ис тра жи ва ном пе ри о ду од 
1991. го ди не до 2000. го ди не на про сто ру Ср би је

Од мах, на пр ви по глед на ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва ња, је дан 
од на ла за из ис тра жи ва ног узор ка – број гра ђа на Ср би је про тив ко јих је 
под не та кри вич на при ја ва од стра не по ли ци је а ни ка да ни су оп ту же ни 
655242 хи ља де (в. Та бе ла 1), да је осно ва ност овом ис тра жи ва њу ко је је 
по све ће но не са мо на уч ном и струч ном кор пу су, већ и ве ли ком бро ју 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, пре ма ко ји ма је над ле жни др жав ни ор ган – 
по ли ци ја и ту жи ла штво пред у зе ло не ку од про пи са них овла шће ња из 
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку. При ме ном по ли циј ских овла шће ња 

33  P. We ston, and C. Lus hba ugh, op. cit, p. 19.
34  P. We ston, and C. Lus hba ugh, op. cit., p. 27.
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гра ђа нин је уве ден у по сту пак где је био из ло жен при ме ни ме ра и рад њи 
као што су: ин тер вју, са слу ша ња, пре тре си, не рет ко за др жа ва ње и од ре
ђи ва ње при тво ра и дру ге ме ре. По том је про тив тог истог гра ђа ни на 
по ли ци ја под не ла над ле жном ту жи ла штву кри вич ну при ја ву ста вља ју ћи 
му на те рет из вр ше ње од ре ђе ног кри вич ног де ла, за ко је ни ка да ни је 
оп ту жен. 

Та бе ла број 1. – ре зул та ти на ис тра жи ва ном узор ку у пе ри о ду 1991/2000. го ди не 
на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је, о од но су под не тих кри вич них при ја ва про тив гра ђа на од 
стра не по ли ци је и бро ја по диг ну тих оп ту жни ца од стра не ту жи ла штва35

Ова кав при ступ ор га на от кри ва ња и оп ту же ња, ре дук ци ја људ ских 
пра ва и екс тен зив но ту ма че ње и при ме на овла шће ња по ли ци је у Ср би је, 
ни је по зна та у про све ће ним ци ви ли зо ва ним зе мља ма, ко је у сво јим нај
ви шим прав ним ак ти ма има ју као нај ви шу вред ност пра ва чо ве кагра
ђа ни на. Из из ло же ног на ла за, за кљу чу је мо да 56,55% (по сто) (в. Та бе ла 1) 

35  Из вор узор ка ис тра жи ва ња је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, бил тен број 
546, ISSN 0345–3641. stat.gov.rs. 

Година  
узорака 

Узорак 
пријављених 

Узорак 
оптужених 

Узорак 
неоптуже-
них од 
пријављених 

Проценат 
неоп-
тужених од 
пријављених 

Проценат 
оптужених 
од при-
јављених 

1991 112678 52000 60678 53,85% 46,15% 

1992 123709 42491 81218 65,65% 34,35% 

1993 140062 49402 90660 64,72% 35,28% 

1994 148210 47213 100997 68,14% 31,86% 

1995 122030 52036 69994 57,35% 42,65% 

1996 118917 53096 65821 55,35% 44,65% 

1997 115637 54268 61369 53,07% 46,93% 

1998 108474 61176 47298 43,60% 56,40% 

1999 84365 48218 36147 42,84% 57,16% 

2000 84543 43483 41060 48,56% 51,44% 

Укупан 
узорак 
истраживања 

1158625 503383 655242 56,55% 43,45% 

 



број 1–2/201340

гра ђа на ко ји су при ја вље ни као из вр ши о ци кри вич ног де ла, ни ка да ни су 
оп ту же ни. 

Ана ли зи ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња о бро ју оп ту же них гра ђа на 
про тив ко јих је од стра не по ли ци је под не та кри вич на при ја ва над ле
жном ту жи ла штву да су из вр ши ли кри вич но де ло, на лаз ука зу је да је 
вред ност ко ре ла ци је из ра зи то не га тив на, а да је број оп ту же них на ни воу 
сред ње вред но сти од 43,45% у пе ри о ду 1991/2000. го ди не. Да кле, ис тра
жи вач и чи та лац овог ра да ће за кљу чи ти, да је од укуп ног бро ја при ја
вље них 1158625 (је дан ми ли он сто пе де сет осам хи ља да и ше сто два де сет 
пет), са мо 503383 (пет сто три хи ља де и три ста осам де сет три) гра
ђа на оп ту же но (в. Та бе ла 1). 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у по след њој де це ни ји XX ве ка, из узор ка 
по је ди нач них го ди на од 1991. до 2000. го ди не, упу ћу ју и да ју по тре бан 
ни во са зна ња ис тра жи ва чу да из ве де за кљу чак, да је са мо то ком 1998, 
1999, 2000. го ди не, (в. Та бе ла 1) ко ре ла ци ја из ис тра жи ва ног узор ка бро
ја под не тих кри вич них при ја ва и бро ја по диг ну тих оп ту жни ца, би ла по
зи тив на. 

Ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња под не тих кри вич них при ја ва 
про тив гра ђа ни на од стра не по ли ци је и по диг ну тих оп ту жни ца 
од стра не ту жи ла штва у ис тра жи ва ном пе ри о ду од 2001. го ди не 

до 2010. го ди не на про сто ру Ср би је

Је дан сег мент ем пи риј ског ис тра жи ва ња је уоча ва ње трен да од но са 
бро ја под не тих кри вич них при ја ва по ли ци је про тив гра ђа ни на као из вр
ши о ца кри вич ног де ла и бро ја по диг ну тих оп ту жни ца од стра не ту жи ла
штва у пр вој де це ни ји XXI ве ка – вре ме ну ко је се озна ча ва као „де мо кра
ти ја”. Ре зул тат из ис тра жи ва ног узор ка о бро ју гра ђа на про тив ко јих је 
под не та кри вич на при ја ва од стра не по ли ци је а ни ка да ни су оп ту же ни од 
541.659 гра ђа на (в. Та бе ла 2), да је дру ги на уч ни основ и циљ овог ме то до
ло шког при сту па ис тра жи ва њу ко је је из ве де но. На лаз упу ћу је да се од нос 
по ли ци је и ту жи ла штва као и са мог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку у 
пр вој де це ни ји XXI ве ка пре ма гра ђа ни ма Ср би је, ни је про ме нио. 

Као што мо же мо за кљу чи ти, и у пр вој де це ни ји тре ћег ми ле ни ју ма, 
при ме ном по ли циј ских овла шће ња гра ђа нин је уве ден у по сту пак где је 
био из ло жен при ме ни ме ра и рад њи као што су: ин тер вју, са слу ша ња, 
пре тре си, не рет ко за др жа ва ње и од ре ђи ва ње при тво ра и дру ге ме ре. 
На кон пред у зе тих на ве де них ме ра по ли ци ја је про тив гра ђа ни на под
не ла над ле жном ту жи ла штву кри вич ну при ја ву ста вља ју ћи му на те рет 
из вр ше ње од ре ђе ног кри вич ног де ла, за ко је ни ка да ни је оп ту жен. 
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Пре но ше ње (на ста вља ње) при сту па ор га на от кри ва ња – по ли ци је 
при под но ше њу кри вич них при ја ва про тив гра ђа ни на у Ср би ји, без до
ка за из по след ње де це ни је XX ве ка, у XXI век, као и ре дук ци ја људ ских 
пра ва и екс тен зив но ту ма че ње и при ме на овла шће ња по ли ци је у Ср би ји, 
има обе леж ја свих дру гих си сте ма, али не и де мо крат ског. На лаз ука зу је 
да 56,26% (в. Та бе ла 2) гра ђа на ко ји су при ја вље ни као из вр ши о ци кри
вич ног де ла, ни ка да ни су би ли оп ту же ни. 

Та бе ла број 2. – ре зул та ти на ис тра жи ва ном узор ку у пе ри о ду 2001/2010. го ди не на 
про сто ру Ре пу бли ке Ср би је, о од но су под не тих кри вич них при ја ва про тив гра ђа на од 
стра не по ли ци је и бро ја по диг ну тих оп ту жни ца од стра не ту жи ла штва36

36  Из вор узор ка ис тра жи ва ња је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, бил тен број 
558, ISSN 0345–3641. stat.gov.rs. 

Период  
узорака 
истраживања 

Узорак 
пријављених 

Узорак 
подигнутих 
оптужница 
од броја 
пријављених 

Узорак 
неоптужених 
од броја 
пријављених 

Проценат 
неоптужених 
од 
пријављених 

Проценат 
узорка 
подигнутих 
оптужница 

2001 93431 37404 56027 59,96% 40,04% 

2002 104061 37994 66067 63,48% 36,52% 

2003 95733 39815 55918 58,41% 41,59 

2004 88453 42210 46243 52,27% 47,73% 

2005 100536 43669 56867 56,56% 43,44% 

2006 105701 45793 59908 56,67% 43,33% 

2007 98702 44258 54444 55,15% 44,85% 

2008 101723 48561 53162 52,26% 47,74% 

2009 100026 46354 53827 53,81% 46,19% 

2010 74279 34928 39351 52,97% 47,03% 

Укупан узо-
рак истра-
живања 

962645 420986 541659 56,26% 43,74% 
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На да ље, ре зул тат ис тра жи ва ња упу ћу је да је број по диг ну тих оп ту
жни ца и у пр вој де це ни ји XXI ве ка у не га тив ној ко ре ла ци ји са бро јем 
под не тих кри вич них при ја ва про тив гра ђа на као из вр ши ла ца кри вич них 
де ла. Ње на сред ња вред ност је на ни воу 43,74% (в. Та бе ла 2). На осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња мо же се за кљу чи ти, да је, по ли ци ја у пр вој де це
ни ји тре ћег ми ле ни ју ма под не ла 962.645 кри вич них при ја ва (в. Та бе ла 
2) про тив гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји, као из вр ши ла ца кри вич ног де ла, 
а да је од тог бро ја 420.986 гра ђа на оп ту же но (в. Та бе ла 2). 

Број гра ђа на ко ји ма је у по след њој де це ни ји XX ве ка, и пр вој де це
ни ји XXI ве ка, кри вич ном при ја вом ста вље но на те рет од стра не по ли
ци је да су из вр ши ли кри вич но де ло, и над ле жном ту жи ла штву на осно ву 
овла шће ња под не та кри вич на при ја ва као што ре зул та ти ис тра жи ва ног 
узор ка по ка зу ју је 2.121.270 гра ђа на (в. Гра фи кон 1). Од на ве де ног бро ја 
1.153.209 (в. Та бе ла 3. и Гра фи кон 1) гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је у две де
це ни је ни ка да ни је оп ту же но од стра не над ле жног ту жи ла штва. Ова кав 
ре зул тат ис тра жи ва ња, је не са мо за бри ња ва ју ћи, већ тра жи хит ну ак-
ци ју, јер пре ти да у тре ћем ми ле ни ју му по тре све осно ве де мо крат ског 
дру штва и људ ских пра ва, а са тре ће стра не све гра ђа не еви ден ти ра као 
из вр ши о це кри вич ног де ла у на ред них три де це ни је, што не спор но про
из ла зи из трен да ко ји се уоча ва.

Гра фи кон број 1. Ре зул та ти ис тра жи ва ња од но са укуп ног бро ја под не тих кри вич них 
при ја ва по ли ци је про тив гра ђа на у пе ри о ду 1991/2010. го ди не и по диг ну тих оп ту жни ца 
на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је37

37  Из вор узор ка ис тра жи ва ња је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, бил тен број 
546, и 558, ISSN 0345–3641. stat.gov.rs. 
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На да ље, ре зул та ти ис тра жи ва ња упу ћу ју да је у две де це ни је ис тра
жи ва ног узор ка, сред ња вред ност бро ја гра ђа на ко ји су оп ту же ни по ди
за њем оп ту жни це 45,63%, а сред ња вред ност нео п ту же них гра ђа на од 
бро ја под не тих кри вич них при ја ва над ле жном ту жи ла штво као из вр ши
о ци ма кри вич ног де ла, на ни воу од 54,37%. 

За кључ на раз ма тра ња

Под но ше ње кри вич них при ја ва про тив гра ђа на у Ре пу бли ци Ср би ји 
од стра не по ли ци је, чи ме им се ста вља на те рет из вр ше ње кри вич ног 
де ла има осно ва у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку ко ји је та кво овла
шће ње про пи сао. Да ли ова ква од ред ба у За ко ни ку о кри вич ном по
ступ ку тре ба да бу де од ред ба да се не ком на не се зло? На не ти не ко ме зло 
мо же да бу де етич ки до пу ште но у де мо крат ским дру штви ма ко ја по
шту ју људ ска пра ва и сло бо де, са мо ако за то по сто је од го ва ра ју ћи раз
ло зи, не са мо прав ни, већ и етич ки. 

На не ти гра ђа ни ну зло у де мо крат ском (би ло ком) дру штву без та
квих раз ло га, не сум њи во је не до пу сти во. Про блем са аспек та људ ских 
пра ва и сло бо да у де мо крат ском дру штву, из на ве де ног се мо же по ста
ви ти на сле де ћи на чин: мо гу ли се на ве сти та кви раз ло зи ко ји ће мо ћи 
да оправ да ју под но ше ње 2.121.270 кри вич них при ја ва про тив гра ђа на, 
а да њих 1.153.209 ни ка да не бу де оп ту же но?

У про це сним За ко ни ци ма у де мо крат ским дру штви ма ко ји шти те 
лич ност сва ког по је дин ца, тј. ње го ву сло бо ду, ње го ва пра ва, ни је свој
ствен по сту пак ка кав сре ће мо у За ко ни ку у Ср би ји. У Ср би ји би у прав
ним ак ти ма тре ба ло да се раз у ме, да свет ска прав на исто ри ја ни је у би ти 
ни шта дру го до про грес у све сти о сло бо ди, а да је нај зна чај ни ји ре зул тат 
це ло куп не свет ске исто ри је и основ ни прин цип мо дер не епо хе, са зна ње 
да је чо век као чо век сло бо дан. 

Да ли оправ да ње ова квог при сту па – под но ше ње кри вич не при ја ве на 
осно ву ко је гра ђа нин не ће би ти оп ту жен – има у ње ним до брим по сле ди
ца ма што оне мо гу ћа ва да гра ђа нин не по но ви пре ступ, или до при но си 
то ме да он – гра ђа нин ви ше ни је склон да то чи ни? Да ли се ти ме, от
кла ња или бар сма њу је скло ност гра ђа на да кр ше за кон? Из из ло же них 
ре зул та та ис тра жи ва ња уоча ва мо да кри вич на при ја ва пру жа са мо оправ
да ње у окви ру прав ног си сте ма, да кле прав но, а не етич ко оправ да ње. Она 
да кле, се не до ти че, да ли по сто ји етич ко оправ да ње прав ног си сте ма у 
Ср би ји ко јим се гра ђа нин стиг ма ти зу је38, а да ни ка да не ће би ти оп ту жен. 

38  Стиг ма ти за ци ја је из раз ко ји по ти че од обе ле жа ва ња жи гом, ко јег су ро бо вла
сни ци као зна ме ње сра ма уда ра ли од бе глим ро бо ви ма и зло чин ци ма у ан тич кој Грч кој. 
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Са аспек та са вре ме них схва та ња пра ва на сло бо ду у де мо крат ским 
дру штви ма, пра во и ду жност др жав них ор га на да под не су кри вич ну при
ја ву про тив гра ђа ни на на кон што пре ма ње му пре ду зму ме ре и рад ње из 
сво јих овла шће ња: за др же, при тво ре, са слу ша ју, се не мо же по сма тра ти 
са мо са аспек та пра ва на под но ше ње кри вич не при ја ве,39 већ је то пре 
све га и пи та ње: шта у де мо крат ском дру штву са пра вом на сло бо ду, др
жа ва узи ма за свој прин цип и ме ри ло ка да про пи су је овла шће ње по ли
ци ји да под не се кри вич ну при ја ву про тив гра ђа ни на ко ји ни ка да не ће 
би ти оп ту жен, чи ме гра ђа ни ну ста вља на те рет из вр ше ње кри вич ног 
де ла и увр шћу је га у кри ми на ли стич ке еви ден ци је, ко је су трај не и про
из во де трај ну по сле ди цу.

Пра во на под но ше ње кри вич не при ја ве про тив гра ђа ни на на осно ву 
ко је не ће би ти по диг ну та оп ту жни ца на про сто ру Ср би је, сво је ко ре не 
ба шти ни по сма тра но исто риј ски, по ли тич ки, прав но и кри ми на ли стич ки 
из пе ри о да по сле дру гог свет ског ра та. То пра во зна чај но је раз ли чи то од 
при сту па у де мо крат ским зе мља ма. На и ме, на са мом по чет ку два де се тог 
ве ка по узо ру на „Бе ри ји но”40 схва та ње сло бо де би ло је ва жно да се про
на ђе не при ја тељ, да се то огла си на ро ду, а не и да се има до каз за то. Он 
се за др жао у Ср би ји све до да нас, мо ра мо при зна ти у не што из ме ње ном 
мо де лу, али са истим мо ти ви ма на ко ји ма је и та да уве ден у упо тре бу.

Под но ше ње кри вич не при ја ве као што мо же мо да за кљу чи мо из та-
бе ле број 1, 2, и гра фи ко на број 1, про тив гра ђа ни на не мо же се озна чи ти 
дру гим тер ми ном, не го као не ле ги тим ност, не са мо из прав ног већ и 
етич ког аспек та. За што? За то што не слу жи оства ре њу вла да ви не пра ва 
и оних ци ље ва ко је је из не дри ла фран цу ска ре во лу ци ја: о прав ној јед на
ко сти и лич ној сло бо ди. 

По сту пак со ци јал ног обе ле жа ва ња не ке осо бе, уда ра ње мо рал ног жи га, да би се де гра
ди ра ла и свр ста ла у дру штве но не по жељ ну ка те го ри ју не мо рал них, штет них и опа сних 
осо ба. Стиг ма ти зо ва не осо бе има ју функ ци ју тзв. жр тве ног јар ца. То има не по вољ не 
ефек те по стиг ма ти зо ва ну осо бу ко ја по ста је со ци јал но обе ле же на, со ци јал но изо ло ва на, 
за кон ски обес пра вље на, из оп ште на и че сто пре зре на. Ове осо бе од ли ку је оте жа на со ци
јал на ин те гра ци ја. Ви ди ви ше у И. Ви да но ви ћа, Реч ник со ци јал ног ра да, Бе о град, 2006.

39  Ов де би смо из ис тра жи ва ња мо гли из не ти на хи ља де или сто ти не хи ља да при
ме ра, али нам се чи ни да је је дан нај е кла тант ни ји: под но ше ње кри вич не при ја ве, а он да 
и оп ту же ње не ко ли ко гра ђа на за де ликт ме ђу на род ног те ро ри зма, на ште ту објек та – ам
ба са да Грч ке у Бе о гра ду од 24. сеп тем бра 2009. Од ме ђу на род ног те ро ри зма и ви шег 
ту жи ла штва, до пре ква ли фи ка ци је за иза зи ва ње оп ште опа сно сти и пре ла зак у над ле
жност основ ног ту жи ла штва до осло бо ђе ња... Без об зи ра не од лу ку Апе ла ци о ног су да, 
ве ру је мо да је ну жно стал но еду ко ва ње уче сни ка од чи јег про фе си о нал ног не зна ња мо гу 
би ти ди рект но угро же на људ ска пра ва. 

40  Ла врен тиј Па вло вич Бе ри ја (ЛаврентийПавловичБерия); (29. март 1899 – 23. 
де цем бар 1953), со вјет ски по ли ти чар и шеф по ли ци је…
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Сто ји мо на ста но ви шту да је ну жно, да ов де из не се мо, да је јед на од 
нај зна чај ни јих по сле ди ца чи на у ко ме је ви ше од ми ли он гра ђа на при ја
вље но да је из вр ши ло кри вич но де ло, под но ше њем кри вич не при ја ве за 
ко ју ни ка да ни је по диг ну та оп ту жни ца, ако се про тив ње не што не учи
ни, на ја вљу је тен ден ци ја: да ће у бу дућ но сти огро ман број гра ђа на би ти 
из вр ши лац кри вич ног де ла по схва та њу и ква ли фи ка ци ји де лик та и до
ка за од стра не по ли ци је.

Сле де ћи ме то до ло шки при ступ ис тра жи ва ња, за кљу чу је мо да сви 
кри ми на ли стич ки до си јеи ко ји су отво ре ни у би ло ком об ли ку и ни воу 
за еви ден ци ју ово ли ког (ми ли он ског) бро ја гра ђа на Ср би је, ко ји су нео
сно ва но при ја вље ни под но ше њем кри вич не при ја ве, не ма ју прав ну и 
етич ку осно ва ност.

Пред лог на осно ву на ла за ис тра жи ва ња

Ред је да на осно ву из не тог, да мо пред лог de le ge la ta ко ји се мо же 
по сма тра ти и de le ge fe ren da: да се у XXI ве ку из ме на ма и до пу на ма За
ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, у опи су рад ње у са мој прав ној нор ми 
ко јом су про пи са на овла шће ња по ли ци је, уне су из ме не ко ји ма би се 
ишло за тим да се про пи ше да по ли ци ја не ква ли фи ку је кри вич но де ло, 
не под но си кри вич не при ја ве, већ при ку пља до ка зе и до ста вља оба ве
ште ње над ле жном ту жи о цу, а ту жи лац од лу чу је да ли ће под не ти не ко 
пи сме но из сво је над ле жно сти. Ти ме би се от кло ни ло са да шње кре та ње 
уна зад у раз во ју де мо кра ти је и ели ми ни сао ме тод „по ли циј ске хи рур
ги је” ко ји је при ме њи ван у ис точ но е вроп ским си сте ми ма по сле дру гог 
свет ског ра та, а у Ср би ји се за др жао све до да нас.

Да се у XXI ве ку у Ср би ји, уве де стал но обра зо ва ње у ор га ни ма ко ји 
спро во де За кон у име др жа ве. За вр ши ти прав ни фа кул тет ни је осно ва да 
би смо ре кли да је не ко остру чен да бу де ква ли те тан ис тра жи тељ, ту жи
лац и су ди ја. У дру штви ма ко ја пре но се овла шће ња ор га ну, ко јим се 
мо гу услед не зна ња бит но угро зи ти и по вре ди ти људ ска пра ва, ди пло ма 
фа кул те та је са мо пр ва сте пе ни ца, а не и за вр шна као у Ср би ји. 
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STRAF-UND STRAFPROZESSRECHT IGNORANCE OFFENBARUNG DER GULAG 
DER MENSCHENRECHTE 
– Vergleichende Rechts-und forensische Aspekte –

Summary

Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Forschung in 
Strafanzeigen gegen einen Bürger der Anklage und Verfolgung für einen Zeitraum von 
zwanzig Jahrendas letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und dem ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts in Serbien gebracht. Diese Forschung zeigt, dass die Bürger 
(Steuerzahler) in Serbien, nach Angaben des Ministeriums der Justiz, in der zweiten 
Hälfte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts über willkürliche Festnahmen hun
dert 19.000 Tage zurück zu zahlen mehr als eine halbe Milliarde Basis, wenn alle Ge
bühr festgehalten Citizens Maßnahmen ergreifen, um Schäden zu sammeln. Nach 
Gebühren und andere Dokumente für Schäden, Datei führt zu einer Reihe von mehr 
als 20.000 pro Jahr für die Bürger Serbiens zu verbringen in Haft Freiheitsberaubung. 
Wenn wir dazu noch die Zahl der Bürger auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Un
tersuchungen, die in einigen der Verhandlung, dass die Strafprozessordnung bietet 
waren, gefolgt von der Polizei an die Staatsanwaltschaft Strafanzeige, dass er ein 
Bürger mit einer Straftat angeklagt ist, die Anzahl der Tage aus dass die Bürger unbe
gründet einige der Verfahren vor den Behörden und keine Gebühren jemals angeklagt, 
ist inakzeptabel aus jeder Sicht: rechtliche, ethische, Menschenrechte und Freiheiten, 
wirtschaftlicher oder sonstiger. Basierend auf den Erkenntnissen der Forschung auf 
die vergleichende Analyse und Korrelation mit den Verfahren in anderen Ländern, 
zeigt das Ergebnis, dass die Polizei muss unbedingt verhindern, dass die Einreichung 
von Strafanzeigen, sondern dass es enthält Informationen die Staatsanwaltschaft und 
die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob gegen die Bürger schriftlich vom eingereicht 
seine Zuständigkeit. Um Zwangsvollstreckung „Klarstellung Verbrechen von der Po
lizei,” zu verhindern und zu bringen „Entdeckung, Sammlung und Sicherung von Be
weismitteln.” Dass die Methode der polizeilichen Arbeit „vor Ort”, die in der Methodik 
der polizeilichen Maßnahmen in den frühen neunzehnten Jahrhundert eingeführt 
wurde, auf ein Verfahren von „der Beweis” ist erforderlich, die aufgeklärten Menschen 
und Zivilisation Fortschritte beim Schutz der Bürger vor willkürlicher Verfolgung. Ein 
weiterer Aspekt, einen Mangel an beruflichen Kenntnissen der Kriminalität, die zu 
entdecken gibt, zu sammeln und den Nachweis erbringen, was ist der Beweis? Darüber 
hinaus sind die Ergebnisse einer Studie über zwei Jahrzehnte Muster in Serbien weist 
darauf hin, dass statt: „zu einfach” für weitreichende Maßnahmen, die im Wesentlichen 
verneint Menschenrechte der Bürger in den früheren Verfahren.

Stich wort: Bürger, Strafanzeigen, Polizei Gebühren, Menschenrechte, Serbien.
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МЕ ЂУ НА РОД НИ И ДО МА ЋИ ПРАВ НИ СТАН ДАР ДИ ПРА ВА 
УХАП ШЕ НИХ ИЛИ ПРИ ТВО РЕ НИХ ЛИ ЦА НА ИН ФОР МА ЦИ ЈУ

Сажетак

Аутор у ра ду ана ли зи ра ме ђу на род не и до ма ће прав не стан дар де на ко ји ма је уте
ме ље но пра во ухап ше ног или при тво ре ног ли ца на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма хап
ше ња или при тва ра ња, оп ту жба ма про тив ње га, пра во на адво ка та пре су ђе ња и 
пра во да бу де оба ве штен на је зи ку ко ји раз у ме. Де таљ но су из ло же ни нај зна чај ни ји 
ме ђу на род ни до ку мен ти о људ ским пра ви ма, а у ве зи пра ва при тво ре ни ка на ин
фор ма ци ју, са обра зло же ним суд ским од лу ка ма ко је су раз ви је не у прак си Европ
ског су да за људ ска пра ва, Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за бив шу Ју го сла
ви ју и Ру ан ду, и су да Си је ра Ле о не, ста во ви Ко ми те та за људ ска пра ва, при че му је 
раз ма тра на и ускла ђе ност Уста ва и кри вич ног про це сног за ко но дав ства Ре пу бли ке 
Ср би је са ме ђу на род ним стан дар ди ма у овом до ме ну. Дат је и кри тич ки осврт на 
са др жи ну по је ди них од ре да ба ме ђу на род них до ку ме на та, по пи та њу на ве де них 
пра ва, по ко ји ма од ре ђе ни не до ста ци мо гу ути ца ти и на оства ри ва ње ових пра ва. У 
за кључ ним раз ма тра њи ма, из не то је ста но ви ште о су шти ни пра ва ухап ше ног или 
при тво ре ног ли ца на ин фор ма ци ју, ко ја би за до во љи ла ка ко до ма ће та ко и ме ђу на
род не стан дар де о људ ским пра ви ма.

Кључ не ре чи: ме ђу на род ни стан дар ди, до ма ћи стан дар ди, ухап ше ни, при тво ре ни, 
пра во, ин фор ма ци ја.

Тер ми но ло ги ја ко ри шће на у ра ду

Аутор у ра ду под тер ми ном хап ше ње озна ча ва „чин ли ша ва ња сло
бо де од стра не над ле жних вла сти у свр ху ста вља ња осо бе у при твор и 
по ди за ња оп ту жни це за кри вич но де ло про тив те осо бе, а под тер ми ном 
при твор озна ча ва ли ше ње сло бо де из ма ког раз ло га, осим осу де за кри
вич но де ло. Озна ча ва ње на ве де них тер ми на из вр ше но је због то га што 
на ци о нал ни прав ни си сте ми и ме ђу на род ни стан дар ди раз ли чи то де фи
ни шу тер ми не ко ји се од но се на пра вич но су ђе ње.

UDK:  341.231.14:343.121  
342.726:343.261-052

Ни хад Укић
Ди пло ми ра ни прав ник – ма стер 
Сту дент док тор ских сту ди ја  
Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу
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Увод

Страх или бо ја зан да ће до ћи до кр ше ња људ ских пра ва по сто ји од 
тре нут ка ка да зва нич ни ци осум њи че не ку осо бу, при ли ком хап ше ња, 
при тва ра ња, док тра је су ђе ње и под но ше ње свих жал би, све до из ри ца ња 
би ло ко је ка зне. Ме ђу на род на за јед ни ца је у том прав цу уста но ви ла 
стан дар де за пра вич но су ђе ње чи ја на ме на је де фи ни са ње и за шти та 
пра ва љу ди у свим фа за ма по ступ ка. Не ки стан дар ди су уго вор не при
ро де1 и прав но оба ве зу ју ћи за све др жа ве ко је су те уго во ре пот пи са ле. 
Дру ги стан дар ди су ва ну го вор не при ро де2, пред ста вља ју кон сен зус ме
ђу на род не за јед ни це о стан дар ди ма ко ји ма др жа ве тре ба да те же, а за
јед но чи не ме ђу на род ни оквир основ не за шти те про тив не пра вич них 
су ђе ња. У ра ду су да та об ја шње ња о раз ли чи тим вр ста ма ме ђу на род них 
стан дар да о људ ским пра ви ма ко ја су ре ле вант на за пра вич ност су ђе ња, 
од но сно пра ва ухап ше них или при тво ре них ли ца на ин фор ма ци ју (пра
во ухап ше ног или при тво ре ног ли ца на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма хап
ше ња или при тва ра ња, оп ту жба ма про тив ње га, пра во на адво ка та пре 
су ђе ња и пра во да бу де оба ве штен на је зи ку ко ји раз у ме), као део кор
пу са пра ва пре су ђе ња, са на во ђе њем ор га на и њи хо вих од лу ка ко ји да ју 
ауто ри та тив на упут ства за ту ма че ње стан дар да у по гле ду пра ва ухап ше
них или при тво ре них ли ца на ин фор ма ци ју, са на во ђе њем до ма ћих 
прав них стан дар да, по овом пи та њу, и њи хо ве уса гла ше но сти са раз ли
чи тим ме ђу на род ним стан дар ди ма о људ ским пра ви ма.

1. Пра во на оба ве ште ње о раз ло зи ма  
хап ше ња или при тва ра ња

У слу ча ју да власт не ко га ли ши сло бо де3, ме ђу на род ни и до ма ћи 
стан дар ди о људ ским пра ви ма пру жа ју низ пра ва у функ ци ји за штит них 
ме ра, ко је ће би ти из ло же не у на став ку ра да.

У чла ну 9 (2) Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра
ви ма (IC CPRa)4 је про пи са но да сва ко ко је ухап шен би ће у тре нут ку 

1  Стан дар ди у фор ми пак та, кон вен ци је, по ве ље и про то ко ла.
2  Стан дар ди у фор ми де кла ра ци је, прин ци па и пра ви ла.
3  Сва ко има пра во на лич ну сло бо ду, хап ше ње и при тва ра ње су до зво ље ни са мо ако 

су у скла ду са за ко ном (Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма, члан 9).
4  Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (IC CPRa) је усво јен у 

Ге не рал ној скуп шти ни УНа 1966. го ди не, а сту пио је на сна гу 1976. го ди не. IC CPR ко
ди фи ку је гра ђан ска и по ли тич ка пра ва уго во ром ко ји је оба ве зу ју ћи за др жа ве ко је га 
ра ти фи ку ју или му при сту пе раз ра ђу ју ћи гра ђан ска и по ли тич ка пра ва при зна та Уни
вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма.
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хап ше ња оба ве штен о раз ло зи ма хап ше ња и у нај кра ћем мо гу ћем ро ку 
ће му се са оп шти ти би ло ка ква оп ту жба про ти ву ње га. IC CPR оба ве зу је 
вла сти да ухап ше но ли це у тре нут ку хап ше ња оба ве сте о раз ло зи ма хап
ше ња, што омо гу ћа ва ухап ше ном ли цу да у тре нут ку хап ше ња зна за 
раз ло ге та квог чи на, што ће му омо гу ћи ти да од мах оспо ра ва осно ве или 
раз ло ге хап ше ња пред над ле жним ор га ном. По тре ба или свр ха зах те ва 
за пра во вре ме ним оба ве шта ва њем о раз ло зи ма хап ше ња је сте да се ли
ци ма ко ја су ли ше на сло бо де омо гу ћи да оспо ра ва ју од лу ку о хап ше њу, 
од но сно од ре ђи ва њу при тво ра. Па у том ци љу, раз ло зи хап ше ња мо ра ју 
да бу ду пре ци зно од ре ђе ни и да са др же прав не и чи ње нич не осно ве хап
ше ња, од но сно раз ло зи за хап ше ње мо ра ју би ти пре ци зно од ре ђе ни. 
Оба ве шта ва њем о раз ло зи ма хап ше ња или при тва ра ња омо гу ћа ва се ре
а ли за ци ја пра ва на оспо ра ва ње за ко ни то сти хап ше ња или при тво ра, 
чи ме се шти ти пра во на сло бо ду и омо гу ћа ва за шти та од са мо вољ ног 
при тва ра ња и дру гих кр ше ња људ ских пра ва. 

Прин цип 10 Ску па прин ци па за за шти ту свих осо ба ко је су при тво
ре не или за тво ре не (Скуп прин ци па)5 са др жи од ред бе ко ји ма се про кла
му је пра во осо бе да бу де оба ве ште на у тре нут ку хап ше ња о раз ло зи ма 
хап ше ња.

Члан 7 Аме рич ке кон вен ци је о људ ским пра ви ма (Аме рич ка кон вен
ци ја)6 са др жи га ран ци је у по гле ду пра ва на сло бо ду и си гур ност, а ти ме 
и пра ва при тво ре ни ка да мо ра би ти оба ве штен о раз ло зи ма ње го вог при
тва ра ња, али се овим од ред ба ма не на во ди мо ме нат или тре ну так ка да 
се то има учи ни ти, што је по ми шље њу ауто ра учи њен зна ча јан про пуст 
при утвр ђи ва њу га ран ци ја на стра ни при тво ре них ли ца об зи ром да је 
нео п ход но да се ја сно де фи ни ше пра во при тво ре ни ка да у од ре ђе ном 
мо мен ту бу де оба ве штен о сво јим пра ви ма ка ко би мо гао бла го вре ме но 
да за тра жи пре и спи ти ва ње осно ва та квог при тва ра ња. И по ред то га што 
Аме рич ка кон вен ци ја у на ве де ном чла ну про пи су је да ће при тво ре но 
ли це би ти од мах оба ве ште но о оп ту жба ма про тив ње га, то не зна чи да 
ће оно у нај кра ћем мо гу ћем ро ку би ти оба ве ште но о раз ло зи ма при тва
ра ња, па у овом сми слу Аме рич ка кон вен ци ја не пру жа у пу ној ме ри 
за шти ту пра ва при тво ре ни ка на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма при тва ра ња.

5  Скуп прин ци па за за шти ту свих осо ба ко је су при тво ре не или за тво ре не (Скуп 
прин ци па), усво јен у Ге не рал ној скуп шти ни УНа 1988. го ди не, са др жи скуп ме ђу на
род но при зна тих стан дар да, при ме њи вих на све др жа ве, ко ји ма се про пи су је ка ко тре ба 
по сту пи ти са при тво ре ни ци ма и за тво ре ни ци ма. Прин ци пи слу же и као упут ство за 
об ли ко ва ње на ци о нал ног за ко но дав ства.

6  Аме рич ка кон вен ци ја о људ ским пра ви ма, усво је на је 1969. го ди не, а сту пи ла је 
на сна гу у ју лу 1978. го ди не.
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Члан 5 (2) Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ
них сло бо да (Европ ска кон вен ци ја)7 пру жа га ран ци ју пра ва ухап ше ном 
ли цу на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма хап ше ња, на на чин да ће сва ко ко је 
ухап шен би ти од мах, и на је зи ку ко ји раз у ме, оба ве штен о раз ло зи ма 
хап ше ња, као и о сва кој оп ту жби про тив ње га. Циљ овог пра ва, уста но
вље ног Европ ском кон вен ци јом, је да се осум њи че ном омо гу ћи да од мах 
оспо ри раз ло ге хап ше ња, за ко ни тост свог хап ше ња. У том прав цу раз
ло зи хап ше ња мо ра ју да бу ду са оп ште ни од мах, а нај ка сни је у тре нут ку 
пр вог са слу ша ња.8 Европ ски суд за људ ска пра ва је на ста но ви шту да 
са оп ште ње ли цу ли ше ном сло бо де не мо ра да бу де де таљ но, али у сва ком 
слу ча ју, ли цу ли ше ном сло бо де се мо ра ју, осим раз лог хап ше ња са оп
шти ти и до ка зи ко ји пот кре пљу ју по сто ја ње осно ва сум ње за хап ше ње.9 
На овај на чин Европ ска кон вен ци ја, али и прак са Европ ског су да, уста
но вља ва ју пра во ли цу ли ше ном сло бо де да у нај ра ни јој фа зи по ступ ка, 
бу де омо гу ће но да за у зме став о то ме да ли ће да оспо ра ва раз ло ге, 
осно ве хап ше ња или не. Та ко ђе, Европ ски суд из но си став да оба ве ште ња 
ко ја се чи не ли цу ли ше ном сло бо де ни су ве за на ни за ка кву фор му, али 
мо ра да са др жи све оне еле мен те ко ји ука зу ју на за ко ни тост ли ше ња 
сло бо де.10 Европ ска кон вен ци ја по пи та њу тре нут ка чи ње ња до ступ ним 
оба ве ште ња ли цу ли ше ном сло бо де о раз ло зи ма хап ше ња, ко ри сти из раз 
„од мах”, што не зна чи и у тре нут ку хап ше ња, па у овом сми слу од ред бе 
IC CPRa и Основ них прин ци па пру жа ју пот пу ни ју га ран ци ју пра ва ухап
ше ног ли ца на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма хап ше ња, јер се та кво оба ве
ште ње мо ра да ти у тре нут ку хап ше ња, без од ла га ња, што из раз ко ји ко
ри сти Европ ска кон вен ци ја, из раз „од мах”, не ма та кво деј ство.

У ве зи пра ва ли ца ли ше ног сло бо де да бу де од мах оба ве штен о раз
ло зи ма хап ше ња у прак си се ја вио про блем ту ма че ња тер ми на „од мах”. 
Са ста но ви шта Европ ске кон вен ци је овај тер мин се ту ма чи та ко да са
оп ште ње раз ло га за хап ше ње мо же да усле ди и са за ка шње њем, али ни
ка да ка сни је од 24 ча са на кон хап ше ња.11

Прин цип 11(2) Ску па прин ци па са др жи пра ви ла о пра ву при тво ре не 
осо бе и ње ног адво ка та, ако га има, да бу де у нај кра ћем мо гу ћем ро ку 

7  Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, сту пи ла је 
на сна гу 1953. го ди не.

8  Што је кон ста то ва но у пре су ди Европ ског су да за људ ска пра ва, Fox, Camp bell and 
Har tley, пре су да од 30. 08. 1990. го ди не, Se ri es A, no. 182, бр. 40.

9  Van der le er, пре су да од 21. 2. 1990. го ди не, Se ri es A, но. 170–А, бр. 27.
10  Fox, Camp bell and Har tley, пре су да од 30.08.1990. го ди не, Se ri es A, но. 182, бр. 

72.
11  У пред ме ту Fox, Camp bell and Har tley, број 42, суд је сма трао да ни је би ло по

вре де пра ва ка да је раз лог за хап ше ње са оп штен се дам ча со ва на кон ли ше ња сло бо де.
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оба ве ште не о на ло гу, као и о раз ло зи ма за оп ту жбу. Ме ђу тим, на ве де ни 
прин цип ко ри сти из раз „у нај кра ћем мо гу ћем ро ку”, при че му у про це су 
при ме не мо же до ћи до раз ли чи тог ту ма че ња на ве де ног из ра за, па у овом 
сми слу овај прин цип не пру жа пу ну си гур ност у про це су ре а ли за ци је 
пра ва при тво ре ни ка на ин фор ма ци ју, бар по пи та њу бла го вре ме но сти.

У Ме ђу на род ном кри вич ном три бу на лу за бив шу Ју го сла ви ју 
(МКТЈ)12 и Ме ђу на род ном кри вич ном три бу на лу за Ру ан ду (МКТР)13 
во ди ло се мно го рас пра ва о то ме да ли се овај услов од но си на оп ту
жни цу или на оп ту жбе ко је се мо ра ју про чи та ти оп ту же ном при ли ком 
хап ше ња. Ов де се за пра во на во де две фа зе „оба ве шта ва ња”, и у за ви сно
сти од фа зе на сце ну сту па ју раз ли чи та пра ва оп ту же них. Пр ва, при ли
ком ли ше ња сло бо де, оп ту же ни има пра во да зна раз ло ге за то. У овој 
фа зи се оп ту же ни те ре ти, тј. оба ве шта ва о оп ту жба ма ко је му се ста вља ју 
на те рет, а ко је у тој фа зи не мо ра ју би ти са др жа не у оп ту жни ци. С дру
ге стра не, ка да се при пре ма за су ђе ње, оп ту же ни има пра во да зна у 
че му се са сто ји пред мет про тив ње га, а што је са др жа но у оп ту жни ци 
као и прет пре тре сном под не ску ту жи о ца.14

У МКТЈ и МКТР ове две фа зе се че сто спа ја ју по што се оп ту жни це 
нај че шће по твр ђу ју пре хап ше ња оп ту же них, па им се оп ту жни ца мо же 
про чи та ти при ли ком ли ше ња сло бо де. Што, с дру ге стра не, не ума њу је 
по тре бу да се на пра ви раз ли ка из ме ђу раз ли чи тих функ ци ја и пра ва у 
две ма фа за ма. Ов де се са осно вом мо же по ста ви ти пи та ње: да ли је осно
ва на при ту жба оп ту же ног уко ли ко при ли ком хап ше ња ни је био до вољ но 
оба ве штен о раз ло зи ма за то, или да се ни је мо гао при пре ми ти за су ђе ње 
јер је не до вољ но оба ве штен о оп ту жба ма ко је му се ста вља ју на те рет. У 
од го во ру на ово пи та ње мо же се да ти ту ма че ње чла на 21 МКТЈ и чла на 
20 МКТР та ко да „по сто ји ми ни мал ни ни во оба ве ште ња ко ја мо ра да 
по ну ди оп ту жни ца; по сто ји праг ис под ко јег ни во оба ве ште ња не мо же 
да иде ако оп ту жни ца тре ба да бу де ва ља на по фор ми.15 Жал бе но ве ће 
МКТР, у пред ме ту Ба ра ја гви за, у од лу ци од 3. но вем бра 1999. го ди не, 
сма тра да Ста тут и пра вил ник при зна ју да при тво ре но ли це мо ра има ти 
мо гућ ност да се обра ти су ду ка ко би по би ло за ко ни тост при тво ра.

12  По сле ни за ре зо лу ци ја до не тих по во дом си ту а ци је у бив шој Ју го сла ви ји, 22. фе
бру а ра 1993. го ди не Са вет без бед но сти усво јио је ре зо лу ци ју 808 ко јом је од лу чио да се 
„осну је ме ђу на род ни три бу нал за го ње ње ли ца од го вор них за те шка кр ше ња ме ђу на род
ног ху ма ни тар ног пра ва на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не.

13  Са вет без бед но сти је осно вао Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за Ру ан ду ре зо
лу ци јом 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не.

14  Ме ђу на род на кри вич на прак са, Џон В. Д. Џо унс, Сти вен Па улс, (пре вод Ми ро
сла ва Јан ко ви ћа), Фонд за ху ма ни тар но пра во, Бе о град, 2005, стр. 583.

15  Ibid.
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Ко ми тет за људ ска пра ва,16 у сво јим из ве шта ји ма, на во ди при ме ре 
кр ше ња овог пра ва. У пред ме ту Kelly про тив Ја мај ке,17 Ко ми тет је уста
но вио кр ше ње чла на 9(2) IC CPRа ка да је оп ту же ном при ли ком хап ше ња 
са оп ште но са мо да се ис тра га од но си на уби ство. При че му оп ту же ни 
не ко ли ко не де ља ни је био де таљ но оба ве штен о раз ло зи ма хап ше ња, о 
чи ње ни ца ма у ве зи са кри вич ним де лом и о иден ти те ту жртве. 

Ка да су у пи та њу људ ска пра ва у ислам ским зе мља ма, сти че се ути
сак да су она про же та ислам ским ше ри јат ским пра вом. У Оп штој по
ве љи о људ ским пра ви ма у исла му (По ве ља)18, ко ја се по зи ва на Бо га, 
Ми ло сти вог и До бро чи ни те ља, а у Пре ам бу ли се кон ста ту је да је још 
при је 14. ве ко ва ислам уте ме љио „људ ска пра ва”, као за кон и ра ди њи
хо ве за шти те их до дат но оси гу рао, про кла мо ва на су пра ва ко ја су ба зи
ра на на вер ским про пи си ма, са при сут ном ду хов ном ди мен зи јом, и об
ја ва ма са др жа ним у тек сту Ку ра на, уз оп шту про кла ма ци ју јед на ко сти 
(без при ви ле ги ја или дис кри ми ни са ња), сло бо де, за шти те по ро ди це, 
пра ва же на, пра во на пра ве дан суд ски по сту пак и дру га пра ва. И по ред 
то га што је По ве ља до не та 1981. го ди не, иста не са др жи га ран ци је пра ва 
на пра вич но су ђе ње, на на чин ка ко је то са др жа но у дру гим ме ђу на род
ним до ку мен ти ма о људ ским пра ви ма, што је по сле ди ца, пре све га, не
раз дво ји во сти људ ских пра ва и исла ма, као ре ли ги је. По пи та њу пра ва 
при тво ре ни ка на ин фор ма ци ју, оно ни је са др жа но у овој По ве љи, ко ја у 
чла ну 6 (Пра во на за шти ту од зло у по тре бе вла сти) про пи су је да сва ко 
има пра во да бу де за шти ћен од спро во ђе ња са мо во ље вла сти над со бом. 
За тим, да се про тив осо бе мо гу по кре ну ту рад ње, зах те ва ти об ја шње ња 
про тив ње, или по ди ћи оп ту жни ца, са мо на осно ву ја ких ин ди ци ја ко је 
ука зу ју на ње ну уме ша ност у оно што му се са оп шта ва. Из че га се, у не
кој ме ри, мо же из ву ћи за кљу чак да се ли це мо ра упо зна ти са раз ло зи ма 
огра ни че ња сло бо де19 и ин ди ци ја ма ко је ука зу ју на уме ша ност у оно што 
се истом ста вља на те рет. 

16  Ко ми тет за људ ска пра ва уста но вљен је од стра не IC CPRа као над зор ни ор ган 
са ста вљен од стра не 18 екс пе ра та. Оп шти ко мен та ри Ко ми те та су упут ство за ин тер пре
та ци ју IC CPRа.

17  Kelly про тив Ја мај ке, (253/1987), 8. април 1991. го ди на, Из ве штај Ко ми те та за 
људ ска пра ва, (А/46/40), 1991. го ди на, па ра. 5.

18  Оп шта по ве ља о људ ским пра ви ма у исла му, усво је на је 19. сеп тем бра 1981. го
ди не на са стан ку UNE SCOа у Па ри зу, пред ста вља пр ви са вре ме ни зна чај ни ји 
по ку шај ислам ских уче ња ка да од го во ре на број не де ба те о не спо ји во сти исла ма и људ
ских пра ва.

19  По ве ља у чла ну 2 про кла му је пра во на сло бо ду: Сло бо да љу ди је све та као и њи
хов жи вот. То је пр ва при род на ка рак те ри сти ка с ко јом се чо век ра ђа... Са мо ше ри ја том 
и по ступ ци ма ко ји се во де по ње му та јем ства мо гу би ти огра ни че на.
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У прав цу пру жа ња га ран ци ја ухап ше ним или при тво ре ним ли ци ма 
на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де, од но сно при тва ра ња, ни
шта да ље не иде ни Ка ир ска де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма (Де кла ра
ци ја)20, у од но су на По ве љу. Чак шта ви ше, ова Де кла ра ци ја са мо у чла ну 
20 са др жи од ред бе о пра ву на сло бо ду, у сми слу да ни је до пу ште но да 
осо ба без оправ да ног раз ло га бу де ухап ше на или да јој бу де огра ни че на 
сло бо да кре та ња. За пра во, у тек сту Де кла ра ци је не ма од ре да ба о пра ву 
на пра вич но су ђе ње, што пред ста вља је дан ко рак уна зад у од но су на По
ве љу, ко ја са др жи из ве сне кон ту ре, пра вич но сти (пра во на пра ве дан суд
ски по сту пак), пра вед но сти, за шти те од зло у по тре бе вла сти и јед на ко сти.

С дру ге стра не, Арап ска по ве ља о људ ским пра ви ма (Арап ска по ве
ља)21 чи ни бла ги за о крет ка при хва та њу пра ва ка та ло ги зи ра них у Уни вер
зал ној по ве љи о људ ским пра ви ма (1948) и Пак то ви ма ко ји су из ње про
ис те кли. Арап ска по ве ља, у чла ну 8, са др жи од ред бу ко јом се сва кој осо би 
га ран ту је пра во на сло бо ду и лич ну си гур ност, као и то да ни ко не сме 
би ти под врг нут хап ше њу или при тво ру без прав ног осно ва и сва ко мо ра 
би ти од ве ден пред суд без од ла га ња. Чла ном 16. Арап ске по ве ље пру жа се 
га ран ци ја сва ком ли цу про тив ко га се пред у зи ма ју ме ре да има пра во да 
оспо ри за ко ни тост та квих ме ра и да за тра жи пу шта ње на сло бо ду. Арап ска 
по ве ља, у од но су на прет ход но на ве де ну По ве љу и Де кла ра ци ју, са др жи 
пот пу ни је и пре ци зни је од ред бе о пра ву на пра ви чан суд ски по сту пак. 
Ме ђу тим, Арап ском по ве љом је та ко ђе учи њен про пуст у прав цу про пи
си ва ња кон крет них пра ва у скло пу пра ва на пра вич но су ђе ње. Што на во ди 
на за кљу чак да ни Арап ска по ве ља не са др жи ја сну про кла ма ци ју пра ва 
при тво ре ни ка на ин фор ма ци ју, већ се кроз мо гућ ност оспо ра ва ња ме ра 
(члан 16 Арап ске по ве ље) ко је се пред у зи ма ју пре ма ли цу мо же из ве сти 
за кљу чак да ли це мо ра би ти оба ве ште но о сво јим пра ви ма за слу чај хап
ше ња или при тва ра ња, па и о раз ло зи ма за при тва ра ње.

На африч ком кон ти нен ту, по пи та њу за шти те људ ских пра ва, од по
себ ног је зна ча ја Африч ка (Ба њул) по ве ља о људ ским пра ви ма и пра
ви ма на ро да (Африч ка по ве ља)22. Африч ка по ве ља у одељ ку ко ји но си 

20  Ка ир ска де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма усво је на је на 19. Кон фе рен ци ји ми ни
ста ра ино стра них по сло ва (за се да ње о ми ру, ме ђу за ви сно сти и раз во ју) др жа ва чла ни ца 
Ор га ни за ци је ислам ске кон фе рен ци је (OIC), Ре зо лу ци јом број 49/19, ко ја је одр жа на у 
Ка и ру од 9–14. му ха ре ма 1411. го ди не по Хиџ ри (31. 06 – 5. 08. 1990), пред ста вља ва жан 
по ку шај ко ди фи ка ци је ше ри јат ских на че ла у обла сти људ ских пра ва и сло бо да).

21  Арап ска по ве ља о људ ским пра ви ма усво је на је да на 15. сеп тем бра 1994. го ди не 
на 102. ре дов ној сед ни ци Ве ћа Арап ске ли ге.

22  Африч ка по ве ља о људ ским пра ви ма и пра ви ма на ро да усво је на је 1981. го ди не 
од стра не Ор га ни за ци је африч ког је дин ства (OAU) и сту пи ла је на сна гу 1986. го ди не. 
Основ не га ран ти је за пра вич но су ђе ње са др жа не су у По ве љи као део пра ва по је дин ца 
да ње гов слу чај бу де са слу шан.
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на зив: „Пра ва и оба ве зе” (I део) про кла му је јед на кост пред за ко ном, 
пра во свих љу ди на за кон ску за шти ту, пра во на сло бо ду и си гур ност, 
пра во на прав ну за шти ту, пра во на од бра ну, пра во на ин фор ма ци ју... И 
ако у од ред ба ма Африч ке по ве ље не ма, та ко ђе, ја сне и пре ци зне про
кла ма ци је пра ва при тво ре ни ка на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма при тва
ра ња да се ипак за кљу чи ти, кроз про кла ма ци ју на ве де них пра ва, да је и 
ово пра во об у хва ће но овом по ве љом.

У Ре пу бли ци Ср би ји пра во ли ца ли ше ног сло бо де на ин фор ма ци ју 
о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де про пи са но је као устав на га ран ци ја, при 
че му Устав Ре пу бли ке Ср би је (Устав)23, у чла ну 27 при зна је, као по себ но 
пра во из ка та ло га пра ва, пра во ли ца ли ше ног сло бо де од стра не др жав
ног ор га на да бу де од мах и на је зи ку ко ји раз у ме оба ве штен о раз ло зи ма 
ли ше ња сло бо де. На овај на чин, Устав Ре пу бли ке Ср би је, пи та ње пра ва 
ли ца ли ше ног сло бо де на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де 
ре гу ли ше на исто ве тан на чин као што то чи ни Европ ска кон вен ци ја, што 
је раз лог уса гла ша ва ња прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је са прав ним 
си сте мом Европ ске уни је. Од ре ђе на за мер ка, ко ја се мо же ста ви ти уста
во пи сци ма, се огле да у чи ње ни ци да се оба ве ште ње о раз ло зи ма ли ше ња 
сло бо де чи ни на је зи ку ко ји осо ба раз у ме, при че му Устав не га ран ту је 
пра во на пре во ди о ца ни ти пра во на ту ма ча, о че му ће ка сни је би ти ре чи.

Но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је24 пред ви ђа 
да ухап ше ни има пра во да од мах на је зи ку ко ји раз у ме бу де оба ве штен 
о раз ло гу хап ше ња, што је са гла сно са Уста вом и од ред ба ма Европ ске 
кон вен ци је али и са оста лим ме ђу на род ним до ку мен ти ма о људ ским 
пра ви ма.

Из са др жи не на ве де них, нај зна чај ни јих, ме ђу на род них до ку ме на та 
људ ских пра ва и до ма ћих про пи са мо же се из ву ћи за кљу чак да је у ни зу 
ових до ку ме на та пра во ухап ше ног или при тво ре ног ли ца на ин фор ма
ци ју о раз ло зи ма хап ше ња или при тва ра ња про кла мо ва но као људ ско 
пра во у кон тек сту пра ва на пра вич но су ђе ње. Да по сто је из ве сне раз ли ке 
у де фи ни са њу овог пра ва, да не ки до ку мен ти про пи су ју пра во ли ца ли
ше ног сло бо де на ин фор ма ци ју о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де у тре нут ку 
хап ше ња25, од но сно од мах26 или у нај кра ћем мо гу ћем ро ку27, од но сно 

23  Устав Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни гла сник РС, број 83/06).
24  За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС, број 72/2011 и 101/2011), 

ко ји ће се при ме ни ти од 15. ја ну а ра 2013. го ди не.
25  IC CPR, Скуп прин ци па.
26  Европ ска кон вен ци ја, Устав Ре пу бли ке Ср би је и За ко ник о кри вич ном по ступ ку 

Ре пу бли ке Ср би је.
27  Скуп прин ци па.
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не ки до ку мен ти не утвр ђу ју та кав мо ме нат чи ње ња оба ве ште ња до ступ
ним ли цу ли ше ним сло бо де.28 По овом пи та њу, аутор је ста но ви шта да 
ухап ше но ли це мо ра би ти оба ве ште но о раз ло зи ма хап ше ња нај ка сни је 
у тре нут ку хап ше ња, ка ко би мо гло од мах да зах те ва пре и спи ти ва ње 
раз ло га за хап ше ње и пу шта ње на сло бо ду. Оба ве ште ње мо ра да са др жи 
раз ло ге за хап ше ње, ко ји ће ли цу пру жи ти до вољ но по да та ка за евен ту
ал но оспо ра ва ње истих. По пи та њу уса гла ше но сти до ма ћих про пи са са 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма о људ ским пра ви ма, мо же се сло бод но кон
ста то ва ти да су до ма ћи про пи си, по пи та њу пра ва ухап ше ног на ин фор
ма ци ју о раз ло зи ма хап ше ња, уса гла ше ни са ис ти ма, да чак у од но су на 
не ке иду и ко рак да ље у про кла мо ва њу овог пра ва.

2. Пра во ухап ше ног да бу де оба ве штен о сво јим пра ви ма

Да би ухап ше но ли це мо гло да ко ри сти сво ја пра ва, оно мо ра зна ти 
да та пра ва по сто је. У том сми слу, сва ко ко је ухап шен или при тво рен 
има пра во да бу де оба ве штен о сво јим пра ви ма и да му се об ја сни ка ко 
да та пра ва ко ри сти, при че му су од по себ ног зна ча ја сле де ћа пра ва: 
оба ве шта ва ње о пра ву на адво ка та, пра во осо бе да бу де од мах оба ве
ште на о оп ту жба ма и оба ве ште ње на је зи ку ко ји осо ба раз у ме.

2.1. Пра во на оба ве ште ње о пра ву на адво ка та пре су ђе ња

Сва ко ко је у при тво ру, или је су о чен са мо гућ но шћу оп ту жбе за 
кри вич но де ло, има пра во на по моћ адво ка та по соп стве ном из бо ру, ко ји 
би за шти тио ње го ва пра ва и по мо гао му у оства ри ва њу пра ва на од бра ну. 
Ако из фи нан сиј ских раз ло га се би не мо же да при у шти адво ка та, он да 
тре ба да му се до де ли де ло твор ни и ква ли фи ко ва ни адво кат. При тво ре
ном тре ба омо гу ћи ти до вољ но вре ме на и од го ва ра ју ће усло ве за ко му
ни ка ци ју са адво ка том. Услу ге адво ка та тре ба да бу ду омо гу ће не од
мах.29 На ве де на пра ва оба ве зу ју над ле жне вла сти да оба ве сте сва ко га ко 
је ухап шен или при тво рен, као и сва ко га ко је су о чен са оп ту жбом за 
кри вич но де ло, да има пра во на по моћ бра ни о ца. Као та кво је са др жа но 
у ни зу ме ђу на род них до ку мен та. Прин цип 17 (1) Ску па прин ци па са
др жи од ред бе ко ји ма се при тво ре ној осо би га ран ту је пра во на по моћ 
адво ка та и да ће је над ле жне вла сти оба ве сти ти о ње ним пра ви ма у нај
кра ћем мо гу ћем ро ку на кон хап ше ња и обез бе ди ће јој од го ва ра ју ће 

28  Аме рич ка кон вен ци ја.
29  Пра вич но су ђе ње: при руч ник (пре вод Ма ри на Кр стић), Фонд за ху ма ни тар но 

пра во, Бе о град, 2001, стр. 45.
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усло ве да та пра ва оства ри. На овај на чин на ве де ни прин цип ди рект но 
и не дво сми сле но утвр ђу је пра во да осо ба бу де оба ве ште на о пра ву на 
адво ка та и то од стра не над ле жне вла сти, др жав ног ор га на, од но сно ли ца 
ко је по сту па у по ступ ку у име др жа ве. На по сре дан на чин ово пра во са
др жа но је у од ред ба ма Прин ци па 1 Основ них прин ци па о уло зи адво ка та 
(Основ ни прин ци пи)30, у ко ме се утвр ђу је пра во на прав ну по моћ у свим 
фа за ма кри вич ног по ступ ка, об у хва та ју ћи и са слу ша ње. Док од ред бе 
Прин ци па 5 Основ них прин ци па на ла жу оба ве зу вла да ма да обез бе де да 
над ле жни ор га ни, сва ког ко бу де ухап шен, при тво рен или кри вич но оп
ту жен, од мах оба ве сте да има пра во на адво ка та по свом из бо ру. Из че га 
се мо же из ву ћи за кљу чак да над ле жне вла сти мо ра ју оба ве сти ти сва ку 
осо бу, без об зи ра на фа зу по ступ ка, да има пра во на прав ну по моћ ка ко 
би за шти тио и оства рио сво ја пра ва. На сли чан на чин, ово пра во при
зна ју и Пра ви ла о по ступ ку и до ка зи ва њу МКТЈ31 и МЈТР32, ко јим се 
пра ви ли ма на ла же да осум њи че на ли ца ко ја ис пи ту је ту жи лац, би ло да 
се на ла зе у при тво ру или не, тре ба оба ве сти ти о пра ву на адво ка та по 
соп стве ном из бо ру или на бес плат ну прав ну по моћ. Ова пра ви ла зах те
ва ју да оба ве ште ње о пра ву на адво ка та бу де да то свим осум њи че ни ма 
ко је ис пи ту је ту жи лац, би ло да су у при тво ру или не.

Пра ви ло 93 Европ ских за твор ских33 пра ви ла про пи су је пра во за тво
ре ни ка ко ји ма ни је су ђе но, чим бу ду за тво ре ни, да ода бе ру прав ног за
ступ ни ка, или ће им би ти омо гу ће но да тра же бес плат ну прав ну по моћ 
та мо где је та ква по моћ до ступ на и да их адво кат по се ћу је у ци љу при
пре ме од бра не, да му да ју, и да од ње га при ма ју по вер љи ва упут ства. И 
ако се по ме ну тим пра ви лом не про пи су је пра во на оба ве шта ва ње о пра
ву на бра ни о ца из од ред бе овог пра ви ла се да за кљу чи ти да та кво пра во 
про из и ла зи об зи ром да за тво ре ник има пра во на за ступ ни ка, што са мо 
по се би го во ри да за тво ре ник о та квом пра ву мо ра би ти упо знат, ка ко 
би исто мо гао ре а ли зо ва ти, у сми слу ода би ра за ступ ни ка или до де ле 
бес плат не прав не по мо ћи.

У го ре по ме ну тим кон вен ци ја ма, по ве ља ма, пак то ви ма, де кла ра ци
ја ма и пра ви ли ма не ма од ре да ба о пра ву ухап ше ног ли ца на оба ве ште ње 
о пра ву на бра ни о ца, а ко је ни је оп ту же но, што по ми шље њу ауто ра 

30  Основ ни прин ци пи о уло зи адво ка та усво је ни су кон сен зу сом 1990. го ди не на 
осмом кон гре су УНа о пре вен ци ји кри ми на ли те та и по сту па њу са учи ни о ци ма кри вич
них де ла

31  Пра ви ло 42 МКТЈ.
32  Пра ви ло 42 МКТР.
33  Европ ска за твор ска пра ви ла је усво јио Са вет ми ни ста ра Евро пе 1973. го ди не, а 

ре ви ди ра на су 1987. го ди не. Пра ви ла ни су прав но оба ве зу ју ћа, пра ви ла слу же као упут
ство у по сту па њу са при тво ре ни ци ма и за тво ре ни ци ма.
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чи ни би тан про пуст у про кла мо ва њу људ ских пра ва у овим до ку мен
ти ма. С дру ге стра не, Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 29, утвр ђу је до пун
ска пра ва у слу ча ју ли ше ња сло бо де без од лу ке су да. У том сми слу, ли це 
ли ше но сло бо де, по ред оста лих до пун ских пра ва, се оба ве шта ва да има 
пра во да ни шта не из ја вљу је и пра во да не бу де са слу ша но без при су ства 
бра ни о ца... Про пи су ју ћи до пун ска пра ва у слу ча ју ли ше ња сло бо де 
Устав, из ме ђу оста лог, са др жи и пра во ли ца ли ше ног сло бо де на ин фор
ма ци ју о пра ву на бра ни о ца, об зи ром да има пра во да не бу де са слу шан 
без при су ства бра ни о ца. На овај на чин Устав иде и да ље у од но су на по
ме ну те ме ђу на род не до ку мен те људ ских пра ва, ко ји пра во на бра ни о ца 
про кла му ју са мо у слу ча ју оп ту жбе за кри вич но де ло (пра во на пра
вич но су ђе ње).34 Сход но устав ним га ран ци ја ма, За ко ник о кри вич ном 
по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је (члан 69 у ве зи чла на 68)35, по ла зе ћи од 
на ве де них устав них га ран ци ја, са др жи од ред бе о пра ву ухап ше ног ли ца 
на ин фор ма ци ју о пра ву на бра ни о ца, и то пре не го што бу де са слу шан.

Пра во на оба ве ште ње о пра ву на бра ни о ца пре су ђе ња при сут но је у 
ма њем оби му у од ред ба ма ме ђу на род них до ку ме на та у од но су на пра во 
на оба ве ште ње о раз ло зи ма хап ше ња или при тва ра ња. Ме ђу тим, и та мо 
где се ово пра во про кла му је, оправ да но се мо же по ста ви ти сле де ће пи
та ње: У ком тре нут ку ин фор ма ци ју или оба ве ште ње о пра ву на бра ни о ца 
тре ба да ти ухап ше ној или при тво ре ној осо би? По ми шље њу ауто ра, то 
је тре ну так, нај ка сни је, хап ше ња, јер у про тив ном ли це мо же би ти до
ве де но у си ту а ци ји да не мо же на аде ква тан на чин ре а ли зо ва ти пра во на 
од бра ну.

2.2. Пра во да се бу де од мах оба ве штен о оп ту жба ма

Ово пра во у су шти ни са др жи зах тев да над ле жне вла сти сва ку ухап
ше ну или при тво ре ну осо бу у нај кра ћем мо гу ћем ро ку оба ве сте о оп ту
жба ма про тив ње. Као та кво је са др жа но у од ред ба ма IC CPRа, чла но ви 
9 (2) и 14 (3); Аме рич ке кон вен ци је, чла но ви 7(4) и 8(2)(б); Европ ске 
кон вен ци је, чла но ви 5(2) и 6(3)(а); Ску па прин ци па, прин цип 10; Ре зо
лу ци је Африч ке ко ми си је, Па ра граф 2(б), Ста ту ту МКТЈ, чла но ви 20(2) 
и 21(4)(а) и Ста ту та МКТР, чла но ви 19(2) и 20(4)(а). Ови до ку мен ти 
кон сти ту и шу пра во ухап ше ног ли ца да бу де од мах оба ве штен о сва кој 
оп ту жби про тив ње га,36 од но сно мо ра ју му се про чи та ти оп ту жбе про тив 

34  Европ ска кон вен ци ја (члан 6); IC CPR (члан 14).
35  За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 

70/2001 и 68/2002 и „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 
– др. за кон, 49/2007, 20/2009 – др. за кон, 72/2009 I 76/2010).

36  Европ ска кон вен ци ја; Аме рич ка кон вен ци ја.
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ње га.37 Од ред бе Прин ци па 13 Ску па прин ци па пра во на оба ве ште ност о 
оп ту жба ма де фи ни ше на на чин да сва кој осо би, у тре нут ку хап ше ња и 
на по чет ку при тва ра ња или за тва ра ња, или у нај кра ћем мо гу ћем ро ку 
на кон то га, слу жбе но ли це од го вор но за хап ше ње, при тва ра ње или за
тва ра ње, да ће оба ве ште ње о ли ше њу сло бо де и об ја шње ње ње них пра ва 
и ка ко да та пра ва оства ри. Док од ред бе прин ци па 5 Основ них прин ци па 
о уло зи адво ка та на ла жу оба ве зу вла ди да омо гу ћи да све осо бе бу ду 
од мах оба ве ште не од стра не над ле жних вла сти о пра ву на по моћ адво
ка та по соп стве ном из бо ру при ли ком хап ше ња, при тва ра ња или ка да су 
оп ту же не за кри вич но де ло. У скла ду са на ве де ним до ку мен ти ма, Устав 
Ре пу бли ке Ср би је про пи су је (члан 27) пра во ли ца ли ше ног сло бо де на 
оба ве ште ње о оп ту жби ко ја му се ста вља на те рет. Од ред бе За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је38 пру жа ју га ран ци ју окри вље
ном, од но сно осум њи че ном, да има пра во да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, 
а нај ка сни је на пр вом са слу ша њу по дроб но и на је зи ку ко ји раз у ме, бу де 
оба ве штен о де лу ко је му се ста вља на те рет, о при ро ди и раз ло зи ма оп
ту жбе и до ка зи ма ко ји су про тив ње га при ку пље ни.39

Из од ре да ба на ве де них до ку ме на та, ко ји ма се уво ди пра во на оба
ве ште ње о оп ту жба ма, не ма ја сних и пре ци зно де фи ни са них од ре да ба о 
оби му оба ве ште ња о оп ту жба ма и ко ји су раз ло зи за уво ђе ње овог пра ва. 
По пи та њу оби ма оба ве ште ња о оп ту жба ма Ко ми тет за људ ска пра ва 
сма тра да та ква ин фор ма ци ја мо ра да са др жи „и прав не и чи ње нич не 
окол но сти на ко ји ма се оп ту жба за сни ва”, с тим да се та ква ин фор ма
ци ја мо же да ти пи сме но или усме но.40

Сход но од ред ба ма на ве де них до ку ме на та и до ма ћих про пи са, аутор 
је ста ва да оба ве ште ње о оп ту жба ма, ко је се да је пре су ђе ња, мо ра да 
бу де де таљ но, та ко да пру жи пу ну ин фор ма ци ју о при ро ди и осно ви ма 
оп ту жбе, што је нео п ход на прет по став ка ре а ли за ци је пра ва на аде кват ну 
мо гућ ност за при пре му од бра не.

Раз ло зи за пру жа ње оба ве ште ња о оп ту жба ма за кри вич но де ло су 
дво ја ки. Пр ви, да ју се ин фор ма ци је ухап ше ним или при тво ре ним осо
ба ма, на осно ву ко јих мо гу да оспо ре за ко ни тост свог при тва ра ња. Дру
го, сва ком ко че ка су ђе ње за кри вич но де ло, би ло да је у при тво ру или 
не, омо гу ћа ва се да за поч не при пре му сво је од бра не, што је у скла ду са 
га ран ци ја ма ко је пру жа ју чла но ви 14(3)(а) IC CPRа, чла на 8 (2) (б) Аме
рич ке кон вен ци је и чла на 6(3) Европ ске кон вен ци је.

37  IC CPR.
38  За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је, op. cit., члан 4.
39  Људ ска пра ва у Ср би ји 2011: пра во, прак са и ме ђу на род ни стан дар ди људ ских 

пра ва, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2012, стр. 88.
40  Оп шти ко мен тар 13, па ра. 8 Ко ми те та за људ ска пра ва.
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2.3. Пра во на оба ве ште ње на је зи ку ко ји осо ба раз у ме

Да би ухап ше на или при тво ре на осо ба мо гла оства ри ти већ на ве де на 
пра ва, оба ве ште ње о ис ти ма мо ра би ти де ло твор но, што зна чи да та ква 
оба ве ште ња тре ба са оп шти ти на је зи ку ко ји осо ба раз у ме. Ова кон ста
та ци ја иде у при лог то ме да по тре ба или зах тев за обез бе ђи ва ње пра вич
ног по ступ ка зах те ва да се при тво ре ном ко ји има те шко ћа у раз у ме ва њу, 
го во ре њу или чи та њу је зи ка ко ји ко ри сте слу жбе на ли ца, има пра во на 
ту ма ча и на пре вод. Ту мач има уло гу да пре во ди са је зи ка ко јим се го
во ри у су ду, и обр ну то. Ако не ма та кве по мо ћи при тво ре но ли це не ће 
би ти у ста њу да пот пу но раз у ме и да ефи ка сно оспо ра ва за ко ни тост 
при тва ра ња. Пра во на ту ма ча је део кор пу са пра ва да се осо ба бра ни. У 
том сми слу Ко ми тет за људ ска пра ва сма тра да ово пра во има из у зе тан 
зна чај у слу ча је ви ма где не по зна ва ње је зи ка на ко ме се во ди по сту пак 
или те шко ће у раз у ме ва њу мо гу да пред ста вља ју глав ну пре пре ку за 
оства ри ва ње пра ва на од бра ну.41 Од ред бе Прин ци па 14 Ску па прин ци па, 
са др же га ран ци је за осо бу ко ја не раз у ме или не го во ри је зик ко ји ко ри
сте слу жбе на ли ца од го вор на за ње но при тва ра ње, у сми слу пра ва да у 
нај кра ћем мо гу ћем ро ку, на је зи ку ко ји раз у ме, до би је пред мет на оба
ве ште ња, а ако је по треб но, да му се омо гу ћи бес плат на по моћ ту ма ча 
у ве зи са прав ном про це ду ром на кон хап ше ња.

Пра во на оба ве ште ње на је зи ку ко је осо ба раз у ме са др же и од ред бе 
Ста ту та МКТЈ и МКТР, ко је за пра во утвр ђу ју ми ни мал но јем ство за ли ца 
ко ја се на ла зе у при тво ру, и то да, на је зи ку ко ји раз у ме, пра во вре ме но 
и де таљ но бу де оба ве штен о при ро ди и раз ло зи ма оп ту жби про тив ње
га42, од но сно да бу де оба ве штен о при ро ди и оп ту жби про тив ње га пра
во вре ме но и де таљ но, на је зи ку ко ји раз у ме.43

Зна чај овог пра ва се ма ни фе сту је и у од ред ба ма Пра вил ни ка о по
ступ ку и до ка зи ва њу Спе ци јал ног су да за Си је ра Ле о не (Пра вил ник).44 
Пра ви лом 52 овог Пра вил ни ка про пи са но је да се оп ту жни ца уру чу је 
лич но оп ту же ном ка да се оп ту же ни при ве де у при твор. Ме ђу тим, уко
ли ко при тво ре ни не раз у ме је зик су да45, се кре тар46 Спе ци јал ног су да за 

41  Оп шти ко мен тар 13, па ра. 13. Ко ми те та за људ ска пра ва.
42  Ста тут МКТЈ, члан 21 (4).
43  Ста тут МКТР, члан 20 (4).
44  Пра вил ник о по ступ ку и до ка зи ва њу са пр вим из ме на ма и до пу на ма од 7. мар та 

2003. го ди не, при ме њу је се са гла сно чла ну 14 Ста ту та Спе ци јал ног су да за Си је ра Ле о не, 
а сту пио је на сна гу 12. апри ла 2002. го ди не (Спе ци јал ни суд за Си је ра Ле о не, осно ван 
је Спо ра зу мом из ме ђу Ује ди ње них на ци ја и вла де Си је ра Ле о не са гла сно ре зо лу ци ји 
1315 (2000) Са ве та без бед но сти од 14. ав гу ста 2000. го ди не.

45  Рад ни је зик Спе ци јал ног су да за Си је ра Ле о не је ен гле ски је зик (Пра ви ло 3 Пра
вил ни ка).

46  Се кре та ра Спе ци јал ног су да за Си је ра Ле о не име ну је ге не рал ни се кре тар Ује ди
ње них на ци ја у до го во ру са пред сед ни ком овог су да.
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Си је ра Ле о неа има оба ве зу да чи ни све што је по треб но да обез бе ди 
усме но или пи сме но упо зна ва ње са оп ту жба ма.

Ка да су у пи та њу ме ђу на род ни стан дар ди (уго вор ни, ва ну го вор ни и 
ре ги о нал ни), Европ ска кон вен ци ја (ко ја при па да ре ги о нал ним стан дар
ди ма људ ских пра ва) је ди на из ри чи то зах те ва да оба ве ште ње о раз ло
зи ма хап ше ња и оп ту жба ма бу ду да ти на је зи ку ко ји при тво ре ни раз у ме. 

На сто ја ња Ре пу бли ке Ср би је на уса гла ша ва њу до ма ћих про пи са, па 
и оних са нај ви шом прав ном сна гом, са за ко но дав ством Европ ске уни је 
се огле да и по овом пра ву. На и ме, Устав Ре пу бли ке Ср би је на исто ве тан 
на чин про пи су је пра во ли ца ли ше ног сло бо де да на је зи ку ко ји раз у ме 
бу де оба ве штен о сво јим пра ви ма. Ме ђу тим, и код Европ ске кон вен ци је 
(члан 5(2)) и код Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (члан 27) се оправ да но мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли на ве де не од ред бе га ран ту ју пра во на пре во ди о ца 
и пра во на ту ма ча у слу ча ју ка да је ли це ли ше но сло бо де сле по, глу во 
или не мо. По овом пи та њу, аутор је ми шље ња да је пра во на пре во ди о ца 
и ту ма ча об у хва ће но пра вом на оба ве ште ње на је зи ку ко ји ли це раз у ме. 
Раз ло зи за то су да је пра во на пре во ди о ца и ту ма ча са др жа но у чла ну 
5(2) Европ ске кон вен ци је и чла ну 27 Уста ву (оба чла на са др же од ред бе 
о пра ви ма у то ку суд ског по ступ ка), из че га про из и ла зи, или би та ко 
тре ба ло би ти, да са др жи на пра ва ли ца ли ше них сло бо де на упо тре бу је
зи ка, по са др жи ни и ква ли те ту, не би тре ба ла да бу де ужа од од го ва ра
ју ћих пра ва у суд ском по ступ ку.

За кљу чак

Пра во на сло бо ду је јед но од основ них (фун да мен тал них) људ ских 
пра ва про кла мо ва но у број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма о људ ским 
пра ви ма и до ма ћим про пи си ма. Ме ђу тим, оно ни је ап со лут но, већ се 
мо же огра ни чи ти, та ко што се ли це мо же ли ши ти сло бо де из раз ло га и 
у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном. У слу ча ју хап ше ња или при тва
ра ња, ли цу при па да пра во на ин фор ма ци ју, ко је об у хва та ин фор ма ци ју 
о раз ло зи ма хап ше ња или при тва ра ња, оп ту жба ма про тив ње га, ин фор
ма ци ју о пра ву на адво ка та пре су ђе ња и пра ву да бу де оба ве штен на 
је зи ку ко ји раз у ме. У по гле ду про кла мо ва них пра ва, по сто је из ве сне 
раз ли ке из ме ђу раз ли чи тих ме ђу на род них до ку ме на та о људ ским пра
ви ма, уни вер зал ног и ре ги о нал ног ка рак те ра, у сми слу да их не ки до ку
мен ти из ри чи то на во де, а у дру ги ма ни су на ве де на на на чин да се са 
си гур но шћу мо же кон ста то ва ти да су и она га ран то ва на та квим до ку
мен ти ма. Са др жи ну и сми сао на ве де них пра ва, из кон тек ста ме ђу на род
них до ку ме на та о људ ским пра ви ма и до ма ћих про пи са, ко ји су ускла
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ђе ни са ме ђу на род ним га ран ци ја ма, по ми шље њу ауто ра тре ба схва ти ти 
на на чин да ухап ше но или при тво ре но ли це над ле жне вла сти мо ра ју 
оба ве сти ти о раз ло зи ма хап ше ња или при тва ра ња, о оп ту жба ма про тив 
ње га и пра ву на адво ка та, нај ка сни је у тре нут ку хап ше ња или при тва
ра ња, и то на је зи ку ко ји ухап ше ни или при тво ре ни раз у ме, што под ра
зу ме ва ко ри шће ње услу га пре во ди о ца или ту ма ча.

Nihad Ukić 
Lawyer – Masters of laws 
Student of doctorate studies on Univeristy of Niš Faculty of Law 

International and domestic legal standards on right to information  
of arrested and detained persons 

Summary

The right to liberty is one of the fundamental human rights, proclaimed by many in
ternational human rights documents and domestic legislation. However, it is not an 
absolute right. It can be limited on the grounds and in a procedure prescribed by law. 
In case of arrest or detention, the person has a right to be informed, on language he 
understand, about the reasons of arrest or detention, charges brought against him and 
about the right to a lawyer. There are certain differences between international human 
rights documents, universal and regional character, in terms of proclamation of rights. 
In some documents, these rights are stated explicitly, while in others we cannot say 
with certainty that they also guarantee these rights. These rights, within the context 
of international human rights documents and domestic legislation that are in line with 
international guarantees, by author opinion, should be understood in a way that the 
competent authority should inform arrested or detained person about the reason of 
arrest or detention, accusation brought against him and right to a lawyer, at the latest 
in the moment of arrest or detention, on a language he understand which means use 
of translator or interpreter.

Keywords: international standards, domestic standards, arrested, detained, right, infor
mation
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ТО КИЈ СКА КОН ВЕН ЦИ ЈА О КРИ ВИЧ НИМ ДЕ ЛИ МА И НЕ КИМ 
ДРУ ГИМ АК ТИ МА ИЗ ВР ШЕ НИМ У ВА ЗДУ ХО ПЛО ВИ МА

Са же так

Освр ћу ћи се кри тич ки на То киј ску Кон вен ци ју о кри вич ним де ли ма и не ким дру
гим ак ти ма из вр ше ним у ва зду хо пло ви ма из 1963. го ди не, мо же јој се ста ви ти 
при го вор из не ко ли ко раз ло га. Текст Кон вен ци је је ком пли ко ван. За мер ке у ве зи са 
са др жа јем од но се се на дво зна чан по јам ва зду хо пло ва у ле ту и да ва ње по ли циј ских 
овла шће ња чла но ви ма по са де и пут ни ци ма. Сем то га, не од ре ђу је оба ве зу из ру чи
ва ња и ка жња ва ња из вр ши ла ца, а не ре ша ва ни пи та ње при о ри те та ју рис дик ци је 
др жа ва за ин те ре со ва них за ка жња ва ње из вр ши ла ца. Не ре гу ли ше из ри чи то по ку шај 
и са у че сни штво.
Узи ма ју ћи у об зир да ре гу ли ше мно га пи та ња ко ја до та да ни су би ла пред мет ре гу
ла ти ве, за слу жу је на чел но по зи тив ну оце ну. То је пр ви ме ђу на род ни уго вор ко ји се 
си сте мат ски ба ви пи та њем кри вич них де ла и дру гих ака та из вр ше них у ва зду хо
пло ви ма и ти ме до при но си без бед но сти ва зду шног са о бра ћа ја. Из два ја от ми цу ва
зду хо пло ва као по себ ну ка те го ри ју, и та ко по ста вља основ за Ха шку Кон вен ци ју о 
су зби ја њу от ми ца ва зду хо пло ва из 1970. го ди не. Пред ста вља основ и за Мон тре ал
ску Кон вен ци ју о су зби ја њу про тив прав них ака та про тив без бед но сти ци вил ног 
ва зду хо плов ства из 1971. го ди не.

Кључ не ре чи: ва зду хо плов, кри вич но де ло, без бед ност, ју рис дик ци ја, от ми ца

Увод

Ко ли ка је чо ве ко ва же ља за ле те њем до ка зу ју ле ген де ста рих на ро да, 
од ко јих је нај по зна ти ја она о Де да лу и Ика ру и њи хо вом бе гу из за ро
бље ни штва са остр ва Кри та. Но, чо век се ни је за до во љио мит ским при
ча ма, јер је ње го ву же љу пра ти ла ре ше ност да сан пре тво ри у ствар ност. 
Лет бра ће Рајт1, 1903. го ди не, ва зду хо пло вом те жим од ва зду ха, на мо

1  Вил бур Рајт (Wil bur Wright), 1867–1912 i Ор вил Рајт (Or vil le Wright), 1871–1948
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тор ни по гон, озна чио је по че так јед ног но вог до ба – до ба ави ја ци је2. 
Пр ви свет ски рат био је при ли ка да се ави о ни по ка жу као ван ред но ва
жно бор бе но, из ви ђач ко и так тич ко сред ство. На кон ра та све је кре ну ло 
не слу ће ном бр зи ном, јер су схва ће не пред но сти ави о на као сред ства до 
та да не за ми сли во бр зог пре во за. Упра во због то га што им је мо гу ће да 
пре ле ћу др жав не гра ни це и ко ри сте ва зду шни про стор др жа ва, ја ви ла се 
по тре ба прав ног ре гу ли са ња мно гих пи та ња у ве зи са ва зду хо плов ством3.

До та да са мо док три нар ног зна ча ја, де ла те о ре ти ча ра ме ђу на род ног 
пра ва у ве зи са ва зду шним про сто ром до би ја ју прак ти чан зна чај. У не
до стат ку по зи тив но прав них ре ше ња, учи ни ло се нај при клад ни јим по ре
ђе ње ва зду шног про сто ра са мо рем. Ана лог но ре ше њи ма ко ја су по сто
ја ла у ве зи са мо рем, и ва зду шна пло вид ба би ла би отво ре на и сло бод на 
за све др жа ве. Ко ли ко год ово ре ше ње из гле да ло пра вич но, ипак је би ло 
нео ства ри во, с оби ром да је ва зду шни про стор из над др жав них гра ни ца 
(коп не них и мор ских) део др жав не те ри то ри је над ко јом по сто ји ис кљу
чи ви су ве ре ни тет сва ке по је ди не др жа ве. Ни је тре ба ло мно го вре ме на 
да се схва ти да је ова кво ре ше ње у су прот но сти са те жњом др жа ва да 
одр же су ве ре ни тет и над сво јим ва зду шним про сто ром.

На че ло ис кљу чи вог су ве ре ни те та над ва зду шним про сто ром усво
је но је у пр вом ме ђу на род ном уго во ру о ва зду шној пло вид би, за кљу че
ним из ме ђу Фран цу ске и Не мач ке, 1913. го ди не. Исто ре ше ње при хва
ће но је и у Па ри ској кон вен ци ји о ва зду шној пло вид би од 13. ок то бра 
1919. го ди не4. Упр кос на сто ја њу Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да се 
при хва ти на че ло пот пу не сло бо де ва зду шне пло вид бе, и Кон вен ци ја о 
ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо плов ству од 7. де цем бра 1944. го ди не5 
усво ји ла је прин цип ис кљу чи вог су ве ре ни те та сва ке др жа ве над сво јим 
ва зду шним про сто ром. Иако до не та с ци љем да уна пре ди без бед ност ва
зду шног про ме та, та кон вен ци ја са мо де ли мич но до ти че пи та ње про тив
прав них ака та из вр ше них у ва зду хо пло ви ма и не да је кон крет на ре ше ња.

2  Из раз „ави ја ци ја” упо тре бљен је јер се од но си на ави о не, по што је и пре то га би ло 
ва зду хо пло ва ко ји су ле те ли, али су то би ле ле те ли це лак ше од ва зду ха.

3  Сма тра мо по треб ним да се на ве де раз ли ка из ме ђу ави ја ци је и ва зду хо плов ства. 
Ва зду хо плов ство под ра зу ме ва скуп свих ва зду хо пло ва с ле тач ким и не ле тач ким осо
бљем, по моћ ним и спе ци јал ним је ди ни ца ма и уста но ва ма те с уре ђа ји ма за обез бе ђе ње 
ле те ња. Пре ма вр сти ва зду хо пло ва, ва зду хо плов ство се де ли на аеро ста ци ју – са ва зду
хо пло ви ма лак шим од ва зду ха (ба ло ни и ва зду шни бро до ви) и ави ја ци ју – са ва зду хо
пло ви ма те жим од ва зду ха (ави о ни и хе ли коп те ри). У не ким др жа ва ма хе ли коп тер ске 
је ди ни це се не на ла зе у са ста ву ави ја ци је не го су по се бан део ва зду хо плов ства. 

4  Con ven tion Re la ting to the Re gu la tion of Areal Na vi ga tion, Па риз, 13. ок то бар 1919. 
По зна та као Па ри ска кон вен ци ја из 1919.

5  Con ven tion on In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion, Чи ка го, 7. де цем бар 1944. По зна та као 
Чи ка шка кон вен ци ја из 1944.
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Ка ко се на кон Дру гог свет ског ра та број кри вич них де ла у ави о ни ма6 
на гло по ве ћао, и кад је то по стао но ви об лик по ли тич ке бор бе (на ро чи то 
от ми це), ука за ла се хит на по тре ба да се ре гу ли ше та ма те ри ја на ме ђу
на род ном пла ну. По се бан пот ко ми тет Ор га ни за ци је за ме ђу на род но ци
вил но ва зду хо плов ство7 из вр шио је на сед ни ци одр жа ној у Мон тре а лу 
1954. го ди не ана ли зу ака та и до га ђа ја за ко је се мо же прет по ста ви ти да 
се мо гу до го ди ти у ва зду хо пло ви ма. Две го ди не ка сни је, на сед ни ци у 
Же не ви, од лу че но је да се рад пот ко ми те та све де на ана ли зу кри вич них 
де ла и кри вич но прав них аспе ка та тих ака та. Пр ви про јект кон вен ци је 
из ра ђен је 1958. го ди не на за се да њу у Мон тре а лу, а го ди ну да на ка сни је 
из ме њен је на сед ни ци у Мин хе ну. У Ри му је 1962. го ди не из ра ђен за вр
шни про јект кон вен ци је. У То ки ју је од 10. ав гу ста до 14. сеп тем бра 
1963. го ди не одр жа на ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ва зду шном пра ву, 
уз су де ло ва ње 61 др жа ве, те је 14. сеп тем бра 1963. го ди не до не та Кон
вен ци ја о кри вич ним де ли ма и не ким дру гим ак ти ма из вр ше ним у ва
зду хо пло ви ма8, по зна та као То киј ска кон вен ци ја (у да љем тек сту ‚‘Кон
вен ци ја‘). Кон вен ци ја је отво ре ног ти па, јер је при сту па ње усло вље но 
са мо члан ством у Ује ди ње ним на ци ја ма или не кој од спе ци ја ли зо ва них 
уста но ва. Сту пи ла је на сна гу де ве де се тог да на на кон де по но ва ња два
на е стог ин стру мен та ра ти фи ка ци је9, 4. де цем бра 1969. го ди не.

Под руч је при ме не

Кон вен ци ја се при ме њу је на кри вич на де ла, и ак те ко ји, би ло да 
пред ста вља ју кри вич на де ла или не, мо гу да угро зе или угро жа ва ју без
бед ност ва зду хо пло ва, осо ба или до ба ра у ње му, или у ва зду хо пло ву ре
ме те ред и ди сци пли ну. Кри вич но де ло у сми слу Кон вен ци је ни је де фи
ни са но, па је за ква ли фи ка ци ју ме ро дав но пра во сва ке по је ди не др жа ве 
уго вор ни це при ли ком при ме не од ред би Кон вен ци је у кон крет ном слу
ча ју. То сва ка ко пред ста вља про пуст, али не слу ча јан. Де фи ни са ње кри
вич ног де ла оба ве зи ва ло би др жа ве уго вор ни це да у том сми слу ускла де 
сво ја ин тер на за ко но дав ства. Са прав но тех нич ког ста но ви шта ово ни је 

6  Ави о ни су прак тич ки би ли и оста ли је ди на вр ста ва зду хо пло ва као ме сто и објект 
из вр ше ња. 

7  In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion (ICAO); Or ga ni za tion de l’Avi a tion Ci vle 
In ter na ti o na le (OACI). Ор га ни за ци ја уста но вље на Чи ка шком кон вен ци јом из 1944.

8  Con ven tion on Of fen ces and Cer tain Ot her Acts Com mi ted on Bo ard Air craft (Tokyo 
Con ven tion), То кио, 14. сеп тем бар 1963. In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion, Doc. 
8364. UNTS vol. 704; Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 47/1970.

9  To је био ин стру мент ра ти фи ка ци је Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.
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нај срет ни је ре ше ње, јер оста вља мо гућ ност да по пра ву јед не др жа ве 
уго вор ни це од ре ђе но по на ша ње пред ста вља кри вич но де ло а по пра ву 
не ке дру ге не, има ју ћи у ви ду раз ли ке у на ци о нал ним за ко но дав стви ма. 
Из на ве де них раз ло га, ре ал но је прет по ста ви ти и слу чај да се не ки акт 
тре ти ра као кри вич но де ло по за ко но дав стви ма две ју или ви ше уго вор
ни ца. По што Кон вен ци ја не ре ша ва пи та ње при о ри те та ју рис дик ци је, у 
та квим слу ча је ви ма до ла зи до кон ку рен ци је за ко но дав ста ва.

Ре ал но је прет по ста ви ти слу чај да се не ки акт тре ти ра као кри вич но 
де ло по за ко но дав стви ма две ју или ви ше уго вор ни ца. По што Кон вен ци ја 
не ре ша ва пи та ње при о ри те та ју рис дик ци је, у та квим слу ча је ви ма до
ла зи до кон ку рен ци је за ко но дав ста ва.

Као што не од ре ђу је по јам кри вич ног де ла, Кон вен ци ја не кон кре
ти зу је ни ко ји су то ак ти ко ји, би ло да пред ста вља ју кри вич на де ла или 
не, мо гу да угро зе или угро жа ва ју без бед ност ва зду хо пло ва, осо ба или 
до ба ра у ње му, или у ва зду хо пло ву ре ме те ред и ди сци пли ну. Очи глед но 
је да је и у ве зи тих ака та од лу чу ју ћи став над ле жних ор га на сва ке по је
ди не уго вор ни це. По ред ака та ко ји кон крет но угро жа ва ју, Кон вен ци ја се 
од но си и на оне ко ји мо гу да угро зе без бед ност или ре ме те ред и ди сци
пли ну. Из та кве фор му ла ци је сле ди да не тре ба ни прет по ста ви ти да ће 
до ћи до кон крет ног угро жа ва ња или ре ме ће ња, не го је до вољ но да се 
ра ди о ак ту ко ји је та кве при ро де да би мо гао да угро зи без бед ност или 
да ре ме ти ред и ди сци пли ну. Има ју ћи у ви ду ци ље ве, а и це ло куп ни 
текст Кон вен ци је, ово дру го схва та ње, иако објек ти ви стич ко, има ви ше 
осно ва, јер и ак ти ко ји по тен ци јал но угро жа ва ју без бед ност или ре ме те 
ред и ди сци пли ну, бар де ли мич но пред ста вља ју и кон крет ну опа сност.

Угро жа ва ње, или мо гућ ност угро жа ва ња, од но си се ка ко на ва зду хо
плов, та ко и на осо бе и до бра у ње му, и то ал тер на тив но. Иако се на во ди 
ал тер на тив но, прак са је по ка за ла да у ве ћи ни слу ча је ва ак ти ко ји угро
жа ва ју без бед ност ва зду хо пло ва угро жа ва ју и без бед ност осо ба и до ба ра 
у ње му. Од „осо ба” ни је из у зе то осо бље ва зду хо пло ва, па по јам „осо бе” 
тре ба ту ма чи ти на тај на чин, тим пре што од без бед но сти осо бља (по
себ но ле тач ког) на нај не по сред ни ји на чин за ви си и без бед ност ва зду хо
пло ва, оста лих осо ба и до ба ра у ње му. Ак ти ко ји у ва зду хо пло ву ре ме те 
ред и ди сци пли ну бар по сред но угро жа ва ју без бед ност ва зду хо пло ва.

Члан 2. од ре ђу је да се ни јед на од ред ба Кон вен ци је, не ди ра ју ћи од
ред бе чла на 410, и из у зев ши по тре бе без бед но сти ва зду хо пло ва и осо ба 
или до ба ра у ње му, не мо же ту ма чи ти та ко да до пу шта или про пи су је 

10  Члан 4. од ре ђу је из у зет ке од над ле жно сти др жа ве ре ги стра ци је ва зду хо пло ва. О 
то ме ће би ти ре чи у на ред ним из ла га њи ма.
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при ме ну би ло ко је ме ре у слу ча ју кри вич них де ла, ако су та де ла по ли
тич ке при ро де или су за сно ва на на вер ској или ра сној дис кри ми на ци ји. 
Ни је де фи ни сан по јам по ли тич ког кри вич ног де ла, што зна чи да то од ре
ђе ње за ви си од ре ше ња у за ко но дав стви ма др жа ва уго вор ни ца. Ме ђу тим, 
без об зи ра на од ре ђе ње по ли тич ког кри вич ног де ла или де ла за сно ва ног 
на ра сној или вер ској дис кри ми на ци ји по ли тич ким кри вич ним де лом или 
де лом за сно ва ним на ра сној или вер ској дис кри ми на ци ји у ин тер ним за
ко но дав стви ма, Кон вен ци ја се од но си и на њих, уко ли ко угро жа ва ју без
бед ност ва зду хо пло ва, осо ба или до ба ра у ње му. То зна чи да су од при
ме не Кон вен ци је ис кљу че на са мо чи ста по ли тич ка кри вич на де ла.

Кон вен ци ја се при ме њу је на кри вич на де ла и ак те из вр ше не у ва зду
хо пло ву ко ји је ре ги стро ван у не кој од др жа ва уго вор ни ца за вре ме док 
се на ла зи у ле ту, на по вр ши ни отво ре ног мо ра или пре де ла ко ји ни је 
са став ни део те ри то ри је не ке др жа ве (члан 1, став 2). За свр хе Кон вен
ци је, сма тра се да је ва зду хо плов у ле ту од ча са кад је упо тре бље на по
крет на си ла за уз ле та ње до ча са кад се за вр ши сле та ње (члан 1, став 3). 
До слов ним ту ма че њем ове од ред бе, ва зду хо пло вом у ле ту мо гао би се 
сма тра ти и онај код ко јег је упо тре бље на си ла за уз ле та ње, али је још 
увек у ста њу ми ро ва ња. Без об зи ра на ова кво од ре ђе ње, сма тра мо да се 
Кон вен ци ја не би мо гла при ме ни ти на ва зду хо плов ко ји је у ста њу ми
ро ва ња и ни је за по чео уз ле та ње. Исто та ко ни на де ла и ак те из вр ше не 
док се кре ће по тлу, али у не ку дру гу свр ху а не у ци љу уз ле та ња11. Нео
д ре ђен је и ши рок по јам за вр шет ка сле та ња, јер има не ко ли ко мо ме на та 
за ко је се мо же узе ти да пред ста вља ју за вр ше так сле та ња. То оста вља 
сло бо ду ин тер пре та ци је у сва ком кон крет ном слу ча ју, с об зи ром да Кон
вен ци ја да је са мо оквир на ре ше ња. По јам ва зду хо пло ва у ле ту кон крет
ни је је од ре ђен у гла ви III, ко ја се од но си на овла шће ња за по вед ни ка 
ва зду хо пло ва. С об зи ром на су штин ске раз ло ге раз ли чи тог де фи ни са ња 
пој ма ва зду хо пло ва у ле ту у чла ну 1, став 3. и у гла ви III, ана ло ги ја би 
би ла не по жељ на.

За при ме ну Кон вен ци је од луч на је свр ха упо тре бе а не фор мал на 
ре ги стра ци ја ва зду хо пло ва. Кон вен ци ја се не при ме њу је на ва зду хо
пло ве ко ји се упо тре бља ва ју у вој не, ца рин ске или по ли циј ске свр хе. 
Пре ма то ме, Кон вен ци ја се при ме њу је нпр. на ва зду хо плов фор мал но 
ре ги стро ван као вој ни, ца рин ски или по ли циј ски ако се упо тре бља ва у 
ци вил не свр хе, али не на фор мал но ре ги стро ван као ци вил ни ако се 
упо тре бља ва за вој не, ца рин ске или по ли циј ске свр хе. 

11  Бог дан Зла та рић: То киј ска кон вен ци ја о кри вич ним дје ли ма у ави о ни ма, Збор ник 
Прав ног фа кул те та у За гре бу, број 3–4, За греб, 1966, стр. 432.
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Ју рис дик ци ја

Члан 3. од ре ђу је да је за кри вич на де ла и ак те из вр ше не у ва зду хо
пло ву над ле жна др жа ва ре ги стра ци је ва зду хо пло ва, па се ста вља у за да
так сва кој др жа ви уго вор ни ци да као др жа ва ре ги стра ци је пре ду зме по
треб не ме ре ра ди за сни ва ња сво је ју рис дик ци је у по гле ду кри вич них 
де ла из вр ше них у ва зду хо пло ви ма ко ји су упи са ни у њен ре ги стар. Усво
јен је, да кле, на ци о нал ни при ступ, ко јег је као при мар ни пред ла гао Фо
шил већ 1910. го ди не у свом На цр ту за Ин сти тут за ме ђу на род но пра во12. 

Кон вен ци ја не од ре ђу је ме ро дав но пра во, јер по ла зи од прин ци па 
cu i us iuris dic tio, eius lex. Не ис кљу чу је се ни јед на кри вич но прав на ју рис
дик ци ја ко ја се вр ши у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством (члан 3, 
став 3), што зна чи да Кон вен ци ја, ста ту и ра ју ћи над ле жност др жа ве ре
ги стра ци је, не да је тој над ле жно сти при о ри тет но зна че ње ни ти ди ра у 
би ло ко ји те мељ до ма ће ју рис дик ци је ко ји већ по сто ји или ће се тек 
уве сти у на ци о нал на за ко но дав ства13. Оста ју не дир ну те и од ред бе на ци
о нал них кри вич них за ко но дав ста ва о њи хо вом те ри то ри јал ном ва же њу. 
Нео д ре ђи ва ње при о ри те та ју рис дик ци је и не ме ша ње у ин тер на за ко но
дав ства др жа ва ре зул тат је ре ал ног схва та ња вре ме на у ко јем је на ста ла 
и же ље да бу де при хва ће на од што ве ћег бро ја др жа ва.

Кон вен ци јом су пред ви ђе ни и из у зе ци од ју рис дик ци је др жа ве ре ги
стра ци је ва зду хо пло ва (члан 4). Др жа ва уго вор ни ца, ко ја ни је др жа ва 
ре ги стра ци је мо же, из у зет но, оме та ти ва зду хо плов у ле ту, ра ди вр ше ња 
сво је кри вич не ју рис дик ци је у по гле ду кри вич них де ла из вр ше них у ва
зду хо пло ву, у сле де ћим слу ча је ви ма:

„а) ако је кри вич но де ло про из ве ло деј ство на те ри то ри ји те др жа ве;
б)  ако је кри вич но де ло из вр ше но од стра не или про тив др жа вља ни на 

те др жа ве или осо бе ко ја у њој има стал но бо ра ви ште;
ц) ако кри вич но де ло угро жа ва без бед ност те др жа ве;
д)  ако кри вич но де ло пред ста вља по вре ду пра ви ла или про пи са о ле-

те њу или ма не ври са њу ва зду хо пло ва, ко ји су на сна зи у тој др жа ви;

12  Упр кос Фо ши ло вог пред ло га и пред ло га још не ко ли ко ис так ну тих прав ни ка, Па
ри ска кон вен ци ја из 1919. не са др жи од ред бе о при ме ни пра ва и ју рис дик ци ји у слу ча ју 
кри вич них де ла из вр ше них у ва зду хо пло ви ма, иако је На црт кон вен ци је пред ви ђао ку
му ла ци ју на ци о нал ног и те ри то ри јал ног прин ци па. Paul Augu ste Jo seph Fa uc hil le, 1858–
1926. Бог дан Зла та рић: Кри вич но прав ни про бле ми ме ђу на род ног зра ко плов ног пра ва, Ју
го сло вен ска ре ви ја за ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1957, стр. 19.

13  Бог дан Зла та рић: То киј ска кон вен ци ја о кри вич ним дје ли ма у ави о ни ма, Збор ник 
Прав ног фа кул те та у За гре бу, број 3–4, За греб, 1966, стр. 433–434.
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е)  ако је вр ше ње ју рис дик ци је по треб но да би се обез бе ди ло по што ва ње 
не ке оба ве зе ко ја за ту др жа ву про из и ла зи из не ког мул ти ла те рал-
ног ме ђу на род ног спо ра зу ма;”

У тач ка ма а), ц) и д) усво јен је за штит ни прин цип. Тач ка б) пред ста
вља ком би на ци ју пер со нал ног и за штит ног прин ци па. Тач ка е) је за
штит ни прин цип sui ge ne ris. Ра ди се о за шти ти др жа ве у из вр ша ва њу 
пре у зе тих ме ђу на род но прав них оба ве за.

Овла шће ња за по вед ни ка ва зду хо пло ва

Јед но од нај ва жни јих пи та ња су овла шће ња за по вед ни ка ва зду хо
пло ва, из дво је на као по себ на, III гла ва. Кон вен ци јом при зна та овла
шће ња за по вед ни ка од но се се на слу ча је ве ле та у ва зду шном про сто ру 
др жа ве ре ги стра ци је или из над отво ре ног мо ра, или тла ко је се на ла зи 
ван са ста ва не ке др жа ве – и то под усло вом да се по след ње ме сто уз ле
та ња или сле де ће ме сто пред ви ђе ног сле та ња на ла зи на те ри то ри ји не ке 
др жа ве ко ја ни је др жа ва ре ги стра ци је, или ако ва зду хо плов ка сни је ле ти 
у ва зду шном про сто ру др жа ве ко ја ни је др жа ва ре ги стра ци је, а да се осо
ба ко ја је из вр ши ла де ло или акт, или са чи је стра не пред сто ји из вр ше ње, 
на ла зи у ва зду хо пло ву (члан 5, став 1). Очи глед но је да је циљ ове од ред бе 
да се за по вед ни ку да ју овла шће ња у оним слу ча је ви ма кад не по сто ји 
мо гућ ност да ин тер ве ни ше по ли ци ја или не ки дру ги над ле жни ор ган.

С об зи ром на екс те ри то ри јал ност ва зду хо пло ва за вре ме ле та, за 
по тре бе гла ве III, у ве зи овла шће ња за по вед ни ка, про ши рен је по јам 
ва зду хо пло ва у ле ту. Сма тра се да је ва зду хо плов у ле ту од ча са кад су 
по из вр ше ном укр ца ва њу за тво ре на сва спољ на вра та до ча са кад се јед
на од њих отво ре ра ди ис кр ца ва ња (члан 5, став 2).

Од ред бе о овла шће њи ма за по вед ни ка при ме њу ју се и у слу ча ју при
нуд ног сле та ња, све док над ле жни ор ган не ке др жа ве не пре у зме бри гу 
о ва зду хо пло ву, и осо ба ма и до бри ма и ње му (члан 5, став 2). Овим су 
об у хва ће не и от ми це ва зду хо пло ва, иако се то по себ но не на во ди. От
ми ца је као кри вич но де ло ин кри ми ни са на у ве ћи ни кри вич них за ко но
дав ста ва. Ако и ни је, она увек пред ста вља чин ко ји на нај не по сред ни ји 
на чин угро жа ва без бед ност. Сем то га, сва ко спу шта ње на кон из вр ше не 
от ми це мо же се сма тра ти при нуд ним. Та ко ђе, док је ва зду хо плов у вла
сти от ми ча ра, ор га ни др жа ве не мо гу да пре у зму бри гу о ње му, па за то 
вре ме за по вед ник има сва овла шће ња.

Овла шће ња за по вед ни ка укљу чу ју и пред у зи ма ње при нуд них ме ра, 
ако је то по треб но ра ди без бед но сти, одр жа ва ња ре да и ди сци пли не или 
омо гу ћа ва ња пре да је из вр ши о ца над ле жним ор га ни ма или ње ног ис кр
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ца ва ња (члан 6, став 1). Сход но од ред би чла на 6, став 2. за по вед ник 
мо же тра жи ти по моћ дру гих чла но ва по са де и пут ни ка, и овла сти ти их 
на пред у зи ма ње при нуд них ме ра. У та квим слу ча је ви ма чла но ви по са де 
не мо гу да од би ју по моћ а пут ни ци мо гу. Ме ђу тим, сва ки члан по са де, 
и сва ки пут ник, мо гу и без овла шће ња (по са да) и мол бе (пут ни ци) од 
стра не за по вед ни ка пред у зе ти све ра зум не пре вен тив не ме ре, ако има ју 
осно ва да ве ру ју да су те ме ре по треб не ра ди га ран то ва ња без бед но сти 
ва зду хо пло ва, осо ба или до ба ра у ње му. Ово је пр ви пут да се та ква по
ли циј ска овла шће ња да ју чла но ви ма по са де и пут ни ци ма. 

Чла ном 7, став 1. од ре ђе но је да се при нуд не ме ре пред у зе те про тив 
не ке осо бе у скла ду на пред на ве де ним од ред ба ма пре ста ју при ме њи ва ти 
на кон сле та ња на би ло ком ме сту, сем:

„а)  ако се то ме сто на ла зи на те ри то ри ји др жа ве ко ја ни је уго вор-
ни ца и ако ор га ни те др жа ве од би ју да до зво ле ис кр ца ва ње те осо-
бе, или ако су при нуд не ме ре про тив ње при ме ње не у скла ду са 
од ред ба ма чла на 6, став 1, т. ц, ка ко би се омо гу ћи ла ње на пре да ја 
над ле жним ор га ни ма;”

Др жа ва ко ја ни је уго вор ни ца, не ма оба ве зу да до пу сти ис кр ца ва ње 
на сво јој те ри то ри ји. Ра зум но је оче ки ва ти да ће се тим пра вом по слу
жи ти ако би ис кр ца ва њем за њу на ста ле не же ље не по сле ди це. Над ле
жним ор га ни ма у сми слу тач ке а) сма тра ју се ор га ни др жа ве уго вор
ни це.

„б)  ако ва зду хо плов из вр ши при нуд но сле та ње, а за по вед ник ва зду хо-
пло ва ни је у мо гућ но сти да пре да осо бу над ле жним ор га ни ма;”

У слу ча ју при нуд ног сле та ња у ова квим слу ча је ви ма, мо же се сма
тра ти да се ва зду хо плов на ла зи у ле ту, јер не ма мо гућ но сти ин тер вен
ци је од стра не над ле жних ор га на, па се про ду же ње тра ја ња при нуд них 
ме ра ука зу је оправ да ним.

„ц)  ако та осо ба не при ста не да бу де да ље пре во же на и при то ме под-
врг ну та при нуд ним ме ра ма;”

У скла ду је са на че лом пре фе ри ра ња су ве ре но сти др жа ва од ред ба 
ста ва 2, чла на 7, по ко јој за по вед ник мо ра, чим то бу де из во дљи во, а по 
мо гућ но сти пре сле та ња на те ри то ри ју не ке др жа ве, ако се у ва зду хо
пло ву на ла зи осо ба ко ја је под врг ну та не кој при нуд ној ме ри, оба ве сти ти 
ор га не те др жа ве о при сут но сти те осо бе и раз ло зи ма пред у зи ма ња при
нуд них ме ра.

Осо бу ко ја је из вр ши ла или за ко ју се мо же осно ва но прет по ста ви ти 
да ће из вр ши ти акт ко ји, би ло да пред ста вља кри вич но де ло или не, 
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мо же угро зи ти или угро жа ва без бед ност ва зду хо пло ва, осо ба или до ба ра 
у ње му, или у ва зду хо пло ву ре ме ти ред и ди сци пли ну, за по вед ник мо же 
ис кр ца ти у сва кој др жа ви у ко ју ва зду хо плов сле ти (члан 8, став 1). Пра
ви ло вре ди за др жа ве уго вор ни це. За не у го вор ни це не по сто ји оба ве за 
да при хва те та кву осо бу. На су прот мо гућ но сти др жа ве не у го вор ни це да 
не до пу сти ис кр ца ва ње те осо бе на сво јој те ри то ри ји, Кон вен ци јом је 
уста но вље на оба ве за др жа ва уго вор ни ца да у слу ча ју кад за по вед ник 
сма тра да из вр ше ни акт по за ко но дав ству др жа ве ре ги стра ци је ва зду хо
пло ва пред ста вља те шко кри вич но де ло, пре у зму из вр ши о ца и он да кад 
по њи хо вом за ко но дав ству тај акт не пред ста вља кри вич но де ло (члан 9, 
став 1). На кон ис кр ца ва ња из вр ши о ца, вла сти те др жа ве мо гу га од мах 
пу сти ти на сло бо ду. При твор или не ка дру га ме ра ра ди оси гу ра ња при
сут но сти из вр ши о ца пред у зи ма се са мо ако др жа ва уго вор ни ца сма тра 
да то оправ да ва ју окол но сти слу ча ја. Те ме ре мо ра ју би ти у скла ду са 
за ко но дав ством те др жа ве, а мо гу тра ја ти са мо то ли ко ду го ко ли ко је 
ра зум но по треб но да се по кре не кри вич ни по сту пак или по сту пак из ру
че ња (члан 13, став 2).

Кон вен ци ја от кла ња сва ку од го вор ност за по вед ни ка, чла на по са де, 
пут ни ка, вла сни ка ва зду хо пло ва, ње го вог ко ри сни ка или осо бе за чи ји 
је ра чун лет из вр шен, због ште те ко ју је пре тр пе ла осо ба про тив ко је су 
пред у зе те ме ре у скла ду са Кон вен ци јом (члан 10).

От ми ца ва зду хо пло ва

От ми це ва зду хо пло ва по ста ју ак туeлaн про блем на кон Дру гог свет
ског ра та. У раз до бљу од 1948. до 1950. го ди не при ја вље но је 17 слу ча
је ва от ми це. Не ке од њих би ле су у свр ху бе га пи ло та рат ног ва зду хо
плов ства из др жа ва Ис точ не у За пад ну Евро пу. Из тих раз ло га, 17. 
ок то бра 1951. го ди не, тро ји ца чла но ва по са де ЈАТовог ави о на ДЦ3, 
скре ну ли су ави он са ли ни је Љу бља на – Бе о град и сле те ли у Ци рих, где 
су за тра жи ли по ли тич ки азил од швај цар ских вла сти14. Број от ми ца на
гло је по рас тао на кон ку бан ске ре во лу ци је и рат ног су ко ба на Бли ском 
ис то ку. У то ку 1968. го ди не из вр ше но је 27 от ми ца, а број осо ба угро же
них у от ми ца ма био је 1490. У 1969. го ди не оте то је 89 ави о на и угро
же но чак 4519 осо ба. То је сва ка ко ути ца ло на број ра ти фи ка ци ја. Зад њи 
ин стру мент ра ти фи ка ци је био је по ло жен те го ди не, и Кон вен ци ја је 4. 
де цем бра 1969. го ди не сту пи ла на сна гу. 

14  Ja cob W. F. Sund berg: The Ca se for an In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, Jo ur nal of Law 
and Com mer ce, бр. 2, 1971, стр. 212.
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Члан 11, ко ји се од но си на от ми цу ва зду хо пло ва, из дво јен је као по
себ на, IV гла ва:

„1. Кад не ка осо ба у ва зду хо пло ву про тив прав но и си лом или прет њом 
си ле оме те ва зду хо плов у ле ту, за пле ни га или над њим вр ши над зор, или 
кад се на ла зи не по сред но пред из вр ше њем та квог ак та, др жа ва уго вор ни ца 
ће пред у зе ти све од го ва ра ју ће ме ре за ус по ста вља ње или очу ва ње над зо ра 
за ко ни тог за по вед ни ка над ва зду хо пло вом.

2. У слу ча је ви ма об у хва ће ним прет ход ним ста вом, др жа ва уго вор ни ца 
у ко ју ва зду хо плов сле ти до пу сти ће пут ни ци ма и по са ди да на ста ве пу-
то ва ње чим то бу де мо гу ће и вра ти ће ва зду хо плов и ње гов те рет за ко ни-
тим по сед ни ци ма.”

Кон вен ци ја се осла ња на ин тер на за ко но дав ства др жа ва уго вор ни ца, 
јер оста вља не де фи ни сан по јам от ми це ва зду хо пло ва и не кон сти ту и ше 
је као кри вич но де ло sui ge ne ris. Про тив прав ност оце њу је сва ка др жа ва 
по себ но. Исто се од но си и на од го ва ра ју ће ме ре, јер ни су по бли же озна
че не. 

Став 2. је прав на фор му ла ци ја оне мо гу ћа ва ња ре пре са ли ја из би ло 
ко јег раз ло га, од стра не др жа ве уго вор ни це у ко ју ва зду хо плов сле ти 
на кон от ми це. Кон вен ци ја не пред ви ђа оба ве зу др жа ве уго вор ни це у 
ко ју ва зду хо плов сле ти на кон от ми це да ка зни или из ру чи из вр ши о ца.

По ку шај и са у че сни штво
Кон вен ци ја не ре гу ли ше по ку шај и са у че сни штво. Тај не до ста так 

от кло њен је у Ха шкој кон вен ци ји о су зби ја њу от ми ца ва зду хо пло ва из 
1970. го ди не15 и Мон тре ал ској кон вен ци ји о су зби ја њу про тив прав них 
ака та про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства из 1971. го ди не16. 

Ре зер ве
Од ред бом чла на 25. ис кљу че на је мо гућ ност ста вља ња ре зер ви, сем 

на члан 24, ко ји се од но си на спор из ме ђу др жа ва уго вор ни ца у ве зи ту
ма че ња или при ме не Кон вен ци је, ко ји у ста ву 1. од ре ђу је:

15  Con ven tion for the Sup pres sion of Un law ful Se i zu re of Air craft (Ha gue Con ven tion), 
Хаг 16. де цем бар 1970. In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion, Doc. 8920, Uni ted Na ti
ons Tre aty Se ri es, vol. 860; Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 33/1972. Сту пи ла на сна гу 14. ок то
бра 1971. По зна та као Ха шка кон вен ци ја из 1970. 

16  Con ven tion for the Sup pres sion of Un law ful Acts aga inst the Sa fety of Ci vil Avi a tion 
(Mon treal Con ven tion), Мон тре ал, 23. сеп тем бар 1971. In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga
ni za tion, Doc. 8966, Uni ted Na ti ons Tre aty Se ri es, vol. 974; Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 
33/1972. Сту пи ла на сна гу 26. ја ну а ра 1973. По зна та као Мон тре ал ска кон вен ци ја из 
1971.
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„Сва ки спор из ме ђу др жа ва уго вор ни ца, ко ји се од но си на ту ма че ње 
или при ме ну ове Кон вен ци је, а ко ји се не мо же ре ши ти пре го во ри ма, би ће 
под врг нут ар би тра жи, на зах тев јед не од њих. Ако за шест ме се ци од да на 
зах те ва ња ар би тра же стран ке не по стиг ну спо ра зум о ор га ни зо ва њу ар-
би тра же, би ло ко ја од њих мо же спор из не ти пред Ме ђу на род ни суд прав де, 
под но ше њем зах те ва у скла ду са Ста ту том Су да.”

До пу шта њем ста вља ња ре зер ве на оста ле чла но ве Кон вен ци је, ко ји 
пред ста вља ју су шти ну ње ног са др жа ја, Кон вен ци ја би умно го ме из гу
би ла на зна ча ју.

За кљу чак

Освр ћу ћи се кри тич ки на Кон вен ци ју, мо же јој се при го во ри ти из 
не ко ли ко раз ло га. Текст је ком пли ко ван, због че стог по зи ва ња у јед ном 
чла ну на дру ге ко ји че сто тек сле де. По ред овог при го во ра фор мал не 
стра не, Кон вен ци ји се мо гу ста ви ти за мер ке и у ве зи са др жа ја. Оне се 
углав ном од но се на по ли циј ска овла шће ња да та пут ни ци ма и чла но ви ма 
по са де. Не та ко озби љан, али ипак осно ван при го вор, од но си се на дво
зна чан по јам ва зду хо пло ва у ле ту. При го вор се мо же упу ти ти и због то га 
што не од ре ђу је оба ве зу из ру чи ва ња и ка жња ва ња из вр ши ла ца, што је 
би ло пред ви ђе но Рим ским на цр том из 1962. го ди не, али ни је ушло у 
ко нач ни текст Кон вен ци је. По ред то га, Кон вен ци ја не ре ша ва пи та ње 
при о ри те та ју рис дик ци је др жа ва ко је су за ин те ре со ва не за ка жња ва ње 
из вр ши ла ца. Осно ван при го вор је и то што не ре гу ли ше по ку шај и са у
че сни штво. 

Но, узи ма ју ћи у об зир да Кон вен ци ја ре гу ли ше мно га пи та ња ме ђу
на род ног ва зду хо плов ног пра ва, ко ја до та да ни су би ла пред мет ре гу ла
ти ве, за слу жу је на чел но по зи тив ну оце ну. То је пр ви ме ђу на род ни уго
вор ко ји се си сте мат ски ба ви пи та њем кри вич них де ла и дру гих ака та 
из вр ше них у ва зду хо пло ви ма и као та кав до при но си без бед но сти ме ђу
на род ног ва зду шног са о бра ћа ја. По ред то га, Кон вен ци ја је из дво ји ла 
от ми цу ва зду хо пло ва као по себ ну ка те го ри ју, и та ко по ста ви ла основ за 
Ха шку кон вен ци ју о су зби ја њу от ми ца ва зду хо пло ва из 1970. го ди не. 
Та ко ђе, пред ста вља основ и за Мон тре ал ску кон вен ци ју о су зби ја њу про
тив прав них ака та про тив без бед но сти ци вил ног ва зду хо плов ства из 
1971. го ди не. 

Ову Кон вен ци ју, као и сва ки дру ги ме ђу на род ни уго вор, тре ба са гле
да ва ти као ре зул тат при ли ка и вре ме на у ко јем је на ста ла и ком про ми са 
из ме ђу раз ли чи тих ин те ре са др жа ва уго вор ни ца.
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Tokyo Convention оn Offences аnd Certain оther Acts Committed оn Board Aircraft

Summary

Casting a critical eye on the Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts 
Committed on Board Aircraft of 1963, one could object to it out of several reasons. The 
text of the convention is quite complicated. The remarks regarding the contents relate 
to the ambiguous term „aircraft in flight” and giving police authority to the crew mem
bers and passengers. Apart from the foregoing, it does not envisage an obligation to 
hand over and punish the perpetrators, and it does not solve the issue of the priority 
jurisdiction of states that have an interest to punish perpetrators. It does not regulate 
punishable attempt and complicity.
Taking into consideration that it regulates many issues that were not, until then, the 
subject of regulations, it deserves an overall positive evaluation. It is the first interna
tional convention that systematically regulates the issues relative to acts of crime and 
other acts committed on board aircraft, and thereby contributes to the safety of air 
traffic. It separates aircraft hijacking as an independent category, thereby laying 
ground for the Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 
of 1970. It represents a basis for the Montreal Convention for the Suppression of Un
lawful Acts against the Safety of Civil Aviation of 1971.

Key words: airplane, criminal offence, safety, jurisdiction, hijacking
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ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ПРЕ КИД ПРЕ ГО ВО РА

Ап стракт: Ефек ти Је рин го ве рас пра ве пр ви пут у на шем пра ву оства ру ју свој ути цај 
кроз Ски цу про фе со ра Кон ста ти но ви ћа, да би се све то, убр зо, за о кру жи ло до но ше
њем За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко ји је сво јим од ред ба ма ре гу ли сао пред у
го вор ну од го вор ност. Код пред у го вор не од го вор но сти нај ви ше не до у ми ца иза зи ва 
пи та ње ње не прав не при ро де. Чи ни се као да је ре ше ње про бле ма прав не при ро де 
пред у го вор не од го вор но сти све вре ме ле жа ло у ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји ми
шље ња при ста ли ца уго во ре не и де ликт не кон цеп ци је, кроз иде ју о хе те ро ге ној при
ро ди пред у го вор не од го вор но сти. 

Кључ не ре чи: пред у го вор на од го вор ност, прав на при ро да, са ве сност и по ште ње, пре
кид пре го во ра.

Увод

До но ше њем За ко на о обли га ци о ним од но си ма1 у на шем пра ву је 
пр ви пут ре гу ли са на пред у го вор на од го вор ност, и на тај на чин у на шем 
прав ном по рет ку сво је ме сто је на шао са свим нов ин сти тут обли га ци о
ног пра ва. Пре ЗОО ова област обли га ци о них од но са ни је би ла ре гу ли
са на. Оп ште узан се за про мет ро бом2 не са др же од ред бу по све ће ну пи
та њу од го вор но сти за не са ве сно во ђе ње пре го во ра, ни срп ски Гра ђан ски 
за ко ник3 не са др жи од ред бу о од го вор но сти за не са ве сно во ђе ње пре го
во ра, што ни у ком слу ча ју ни је за чу ђу ју ће, из раз ло га што СГЗ спа да у 
ред пр вих гра ђан ских за ко ни ка у Евро пи, до не тих у пр вој по ло ви ни XIX 
ве ка, ка да је те о ри ја о од го вор но сти за не са ве сно во ђе ње пре го во ра би ла 
у свом по во ју. Пред у го вор ној од го вор но сти, у на шој ста ри јој ли те ра ту ри 

1  За кон о обли га ци о ним од но си ма – ЗОО, Слу жбе ни лист СЦГ, бр. 1/ 2003.
2  Оп ште узан се за про мет ро бом, Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 15/54.
3  За ко ник Гра ђан ски за Кња же ви ну Ср би ју од 11. мар та 1844. го ди не.
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и суд ској прак си, ни је по све ћи ва на зна чај ни ја па жња, док на да на шњем 
ступ њу те о риј ског раз во ја по сто ји ве о ма бо га та ли те ра ту ра ко ја тре ти ра 
ову област обли га ци о них од но са. Ме ђу тим, иста кон ста та ци ја се не 
мо же из ве сти и за суд ску прак су. Ски цом за за ко ник о обли га ци ја ма и 
уго во ри ма про фе сор Ми ха и ло Кон стан ти но вић,4 не ра чу на ју ћи за не мар
љи ве раз ли ке у сти лу5 и од су ство од ред би о сно ше њу тро шко ва на ста лих 
то ком и у ве зи са во ђе њем пре го во ра, пред ви део је го то во исто вет но 
ре ше ње, од го вор но сти за не са ве сно во ђе ње пре го во ра, као ре ше ње ко је 
ће ка сни је ре дак то ри уне ти у сам За кон о обли га ци о ним од но си ма. Чи
ње ни ца је да се ра ди о јед ном ре ла тив но но вом ин сти ту ту обли га ци о ног 
пра ва ко ји се на док три нар ном ни воу уоб ли чио тек сре ди ном XIX ве ка 
у ра до ви ма ис так ну тог не мач ког ауто ра Ру дол фа вон Ихе рин га, ко ји је 
раз ра дио те о ри ју о од го вор но сти за cul pa in con tra hen do.6

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је од го вор ност у ве зи са пре го во ри ма 
за за кљу че ње уго во ра са мо је дан од ви ше аспе ка та пред у го вор не од го
вор но сти, у овом ра ду, нај пре ће мо раз мо три ти по јам, на ста нак и прав ну 
при ро ду пред у го вор не од го вор но сти, да би се, по том, из ло жи ла од го вор
ност у ве зи са во ђе њем пре го во ра за за кљу че ње уго во ра. Та ко ђе, по себ на 
па жња би ће по све ће на ана ли зи до при но са на че ла са ве сно сти и по ште ња 
ре гу ла ти ви пред у го вор них од но са.

1. По јам и на ста нак пред у го вор не од го вор но сти

По сто ји ми шље ње да су још и рим ски прав ни ци зна ли за по јам пред
у го вор не од го вор но сти, што је по ку шао утвр ди ти и сам Је ринг у сво јој 
рас пра ви, уте ме љу ју ћи сво ју иде ју.7 Ме ђу тим, су шти на је у то ме да се за 
твор ца про бле ма ти ке пред у го вор не од го вор но сти мо же сма тра ти ис кљу
чи во Је ринг ко ји је сво јом рас пра вом ши ром отво рио вра та но вом ин

4  Кон стан ти но вић М., (1996). Обли га ци је и уго во ри: Ски ца за за ко ник о обли га ци ја ма 
и уго во ри ма (Кла си ци ју го сло вен ског пра ва), Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, пр ви пут об
ја вље на 1969. го ди не у из да њу Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду (у да љем тек сту: Ски ца).

5  Ски ца проф. Кон стан ти но ви ћа, по ред пре го во ра, пред ви ђа и по јам по га ђа ња ко је 
прет хо ди за кљу че њу уго во ра. В. чл. 6. ст. 1. Ски це.

6  Jhe ring R., (1881). Cul pa in con tra hen do, oder Scha de ner satz bei nic hti gen oder 
nicht zur Per fec tion ge lang ten Ver tra gen, Об ја вље но у: Bd. 4 Ja hrbȕcher für die Dog ma tik 
des he u ti gen rȍmischen und de utschen Rechts, tom I, 4/1861, po nov no štam pan u Je hring, 
Ge sam mel te Aufsätze, стр. 327.

7  Ра ди шић Ј., (1991). Пред у го вор на од го вор ност, Ин сти тут за дру штве не на у ке, Бе
о град, стр. 22; Бе гићОб ра до вић, Љ. (1987). О зна ча ју и на стан ку cul pae in con tra hen do. 
Го ди шњак прав ног фа кул те та у Са ра је ву, стр. 24.
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сти ту ту обли га ци о ног пра ва.8 Је рин гов рад на раз ви ја њу но вог ин сти ту та 
обли га ци о ног пра ва ини ци ран је чи ње ни цом да та да шње не мач ко пра во 
ни је има ло аде кват но ре ше ње за си ту а ци ју у ко јој је уго вор по ни штен 
због бит не за блу де јед не уго вор не стра не или је по ни штен због не спо ра
зу ма уго вор них стра на, док је дру га стра на, ко ја ни је скри ви ла ни шта
вост уго во ра, от по че ла ис пу ња ва ти сво је уго вор не оба ве зе и при том на
чи ни ла из ве сне тро шко ве. Упо тре ба уго вор не ту жбе за на кна ду ште те 
ни је до ла зи ла у об зир јер је уго вор ни штав, за ac tio de do lo био је по тре бан 
do lus, а за упо тре бу Акви ли јан ске ту жбе не до ста ја ло је оште ће ње ства ри.9 
Сто га, Је ринг сво је раз ми шља ње усред сре ђу је на пи та ње да ли стра на 
ко ја ни је би ла у за блу ди, од но сно ни је скри ви ла ни шта вост уго во ра, има 
пра во на на кна ду ште те ко ју је пре тр пе ла због по ни ште ња уго во ра услед 
за блу де дру ге стра не, и ако има, по ком осно ву ће оства ри ти то пра во, 
по осно ву уго вор не или по осно ву де ликт не од го вор но сти?10 

Мо гућ ност да не мар на стра на про ђе не ка жње но, а да не ви на стра на 
по ста не жр тва ту ђе кри ви це, пре ма Је рин гу, пред ста вља очи глед ну не
прав ду. Ту не по жељ ну мо гућ ност же ли да из бег не при зна ју ћи оште ће ној 
стра ни пра во на на кна ду. Је ринг раз лог од го вор но сти ви ди у cul pa, ко ју 
је јед на стра на по чи ни ла при ли ком скла па ња уго во ра, па је сто га ско вао 
син таг му cul pa in con tra hen do11. Cul pa in con tra hen do пред ста вља пред у
го вор ну од го вор ност ко ја на ста је због скри вље ног кр ше ња пред у го вор
них оба ве за. Из са мог на зи ва про из и ла зи да ова вр ста од го вор но сти 
прет по ста вља по сто ја ње cul pae12 (не па жње) као сте пе на кри ви це за вре
ме уго ва ра ња (con tra hen do), да кле у фа зи ка да уго вор још ни је на стао, 
већ се на ла зи у ства ра њу.

Пре ма Је рин го вом схва та њу ли це ко је при сту па пре го во ри ма пре у
зи ма на се бе оба ве зу да у пре го во ри ма по сту па са од ре ђе ном па жњом 
(di li gen tia in con tra hen do).13 Ду жност уго вор не ди ли ген ци је ва жи ка ко за 
ус по ста вље не, та ко и за уго вор не од но се у на ста ја њу, па кр ше ње те ду

8  Бе гићОб ра до вић Љ., op. cit. стр. 22.
9  Ac tio de le gis Aqu i li ae се мо гла упо тре би ти са мо у слу ча ју по сто ја ња тзв. акви ли

јан ске ште те тј., ма те ри јал не ште те, ви дљи ве, на осо би или на ства ри.
10  Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 16; Ор лић М., (1993). За кљу че ње уго-

во ра, Ин сти тут за упо ред но пра во, стр. 37; Бе гићОб ра до вић Љ. op. cit. стр. 22.
11  Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 16.
12  Под пој мом „cul pae” да на шњи прав ни ци под ра зу ме ва ју оба об ли ка кри ви це: на

ме ра (уми шљај) и не па жња (не хат), али је у слу ча ју cul pa in con tra hen do прак тич но зна
чај ни ја кри ви ца у об ли ку не па жње. Под не па жњом се под ра зу ме ва за по ста вља ње опре
зно сти ко ја је у пред у го вор ном ста ди ју му по треб на, чи ме се кр ши из ве сна пред у го вор на 
оба ве за. Ви ди о то ме: Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 20–21.

13  Jhering R., op. cit. стр., 41–42.
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жно сти и ов де, као и та мо, чи ни основ за пред у зи ма ње уго вор не ту жбе 
за на кна ду ште те.14 На и ме, пре ма Је рин го вом ми шље њу, ни шта вост уго
во ра озна ча ва је ди но од су ство оног деј ства ко је се ти че ис пу ње ња уго
во ра, од но сно ни штав уго вор у ста њу је да про из ве де спо ред на деј ства, 
тј. оба ве зу на кна де ште те.15

Је ринг по сма тра пред у го вор ну и уго вор ну фа зу као је дин стве ну це
ли ну за ко ју ва же исти прин ци пи. Сто га, Је ринг до ла зи до за кључ ка да 
је основ пред у го вор не од го вор но сти уго вор ног ка рак те ра. При том, сам 
основ пред у го вор не од го вор но сти не из ви ре из уго во ра чи јем се за кљу
че њу те жи ло, ни ти из уго во ра ко ји је за кљу чен па по ни штен, већ из по
себ ног спо ра зу ма ко ји на ста је у тре нут ку сту па ња стра на у пре го во ре. 
Из тог пре ћут ног спо ра зу ма про ис ти че оба ве за за све стра не у пре го во
ри ма да по ка жу из ве стан сте пен па жње (di li gen tia in con tra hen do) ко ји је 
по тре бан за за кљу че ње уго во ра због ко јег су и сту пи ле у пре го во ре као 
и за ис пу ње ње оба ве за из истог. Про из и ла зи, да кле, да је па жња ко ју је 
по треб но има ти у то ку пре го во ра ва ри ја бил на, и да за ви си од уго во ра 
ко ји се же ли за кљу чи ти. Пре ћут ни спо ра зум, при том, ра ђа оба ве зу па
жљи вог по сту па ња за обе стра не, та ко да је стра на ко ја пре тр пи ште ту у 
то ку пре го во ра ду жна до ка за ти да дру га стра на ни је сво је по на ша ње 
са о бра зи ла па жњи ко ја се од ње оче ки ва ла у то ку пре го ва ра ња. Ако уго
ва ра ње про пад не или уго вор бу де по ни штен по сле за кљу че ња, оста је на 
сна зи пре ћут ни спо ра зум по осно ву ко јег се стра на, од го вор на за пре кид 
пре го во ра или по ни ште ње уго во ра, мо же оба ве за ти на на кна ду ште те, а 
због не по што ва ња оба ве зе ко ја се од ње оче ки ва ла и би ла ме ро дав на за 
њу из пре ћут ног спо ра зу ма.16

Је ринг, та ко ђе, раз ма тра и обим на кна де ште те код пред у го вор не 
од го вор но сти та ко да до ла зи до још јед ног но вог пој ма у кон тек сту обли
га ци о них од но са, до ла зи до пој ма не га тив ног уго вор ног ин те ре са. Пре ма 
Је рин гу, не га тив ни уго вор ни ин те рес пре ста вља ин те рес ко ји јед на 
стра на има да од ре ђе ни уго вор уоп ште ни је био за кљу чен, јер оште ће на 
стра на има пра во да јој се ште та об ра чу на пре ма ин те ре су ко ји би има
ла да се не оба ве зу је уго во ром ко ји ни је на стао или је по ни штен.17 При
том, пре ма ми шље њу Је рин га, не га тив ним уго вор ним ин те ре сом тре ба 

14  Ibid., 52.
15  Ibid., 32.
16  Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 16; Ор лић М., За кљу че ње уго во ра, стр. 

39–40; Бе гићОб ра до вић Љ. Пред у го вор на од го вор ност стр. 25; Дра шкић, М. (1970). 
Прав ни зна чај пре го во ра за за кљу че ње уго во ра. Ана ли прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 
(Ана ли ПФБ) 3–4 , стр. 341.

17  Jhe ring R., op. cit. стр. 16.



Чланци 79

об у хва ти ти и про сту ште ту и из ма кли до би так.18 Је ринг, та ко ђе, из во ди 
кон ста та ци ју да се ра спон не га тив ног уго вор ног ин те ре са мо же кре та ти 
од ну ле па све до из но са по зи тив ног уго вор ног ин те ре са.19

Је рин го ва те о ри ја би ла је пред мет број них кри ти ка. Њој се, пре све
га, за ме ра да ни је за сно ва на ни на ка квом за кон ском тек сту,20 већ на 
по гре шно ин тер пре ти ра ном рим ском пра ву.21 При мед бе су ста вље не и 
на мо гућ ност про те за ња уго вор не ди ли ген ци је на пред у го вор ну фа зу, пре
ма ми шље њу кри ти ке, та кво кон це пи ра ње ни је мо гу ће. „У че му је кри
ви ца за по вре ду уго во ра мо гу ће је зна ти тек ус по ста вља њем са др жа ја 
уго во ра – а са др жај уго во ра не по сто ји пре за кљу че ња уго во ра. Пре ма 
то ме не мо же се зна ти пре за кљу че ња уго во ра у че му се са сто ји и ка ква 
је уго вор на ди ли ген ци ја.”22 За тим, кри ти ка ви ди у пре ћут ном спо ра зу му 
чи сту фик ци ју, ко ја не ма свој основ у прак си.23 Стра на ко ја ни је у мо
гућ но сти да скла па обли га ци о не уго во ре, нпр. због по слов не спо соб но
сти, не мо же ни од го ва ра ти по осно ву пре ћут ног спо ра зу ма, јер по ло
ги ци и за тај спо ра зум се зах те ва по слов на спо соб ност. Ако при том 
уго вор бу де по ни штен из на ве де ног раз ло га, ни штав ће би ти и пре ћут ни 
спо ра зум. Оно што се не мо же оспо ри ти Је рин гу је сте чи ње ни ца да је 
био за чет ник две но ве иде је ко је ће ка сни је из вр ши ти огро ман ути цај на 
за ко но дав ства и суд ску прак су ши ром све та.

У на шем прав ном по рет ку од го вор ност за ште ту на ста лу због пре
ки да пре го во ра је ре ла тив но но ви јег да ту ма. Овај ин сти тут обли га ци о ног 
пра ва уве ден је у наш прав ни по ре дак 1969. год. Ски цом за За ко ник о 
обли га ци ја ма и уго во ри ма про фе со ра Кон стан ти но ви ћа. Ни је се ду го 
че ка ло на суд ску од лу ку, јер је 1977. год.24 до не та пр ва суд ска од лу ка из 
ове обла сти. За кон ско ре гу ли са ње, од го вор но сти за ште ту на ста лу због 
пре ки да пре го во ра, усле ди ло је го ди ну да на по сле пр ве суд ске од лу ке. 
Та кав ре до след до га ђа ја да је по во да за кључ ку да је Ски ца про фе со ра 
Кон стан ти но ви ћа има ла ве ли ки ути цај, ка ко на за кон ску ре гу ла ти ву 
та ко и на суд ску прак су.

18  Ibid., 20–22.
19  Ibid., 22.
20  Дра шкић М., Прав ни зна чај пре го во ра за за кљу че ње уго во ра, стр. 341; Је рин го ва 

те о ри ја не би мо гла има ти то ли ко ве лик ути цај на он да шњи прав ни жи вот да ни је би ла 
пред ста вље на као по сту лат ва же ћег пра ва. Wo i slaw ski N., (1935). Die Le hre von der Haf
tung für Ver schul den be im Ver tra gasschluss, Ba sel, стр. 81. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., 
Пред у го вор на од го вор ност, стр. 19.

21  Дра шкић М., Прав ни зна чај пре го во ра за за кљу че ње уго во ра, стр. 342; Ра ди шић Ј., 
Пред у го вор на од го вор ност, стр. 22; Бе гићОб ра до вић Љ. Пред у го вор на од го вор ност стр. 24.

22  Бе гићОб ра до вић Љ. op. cit. стр. 25.
23  Дра шкић М., Прав ни зна чај пре го во ра за за кљу че ње уго во ра, стр. 342.
24  Пре су да Са ве зног су да Гсз. 51/77 од 11. ју ла 1977. го ди не, Збир ка суд ских од лу ка 

(но ва се ри ја) књи га III, све ска 2, од лу ка бр. 178.
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Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу, да се при ли ком из ра де Ски це про фе сор 
Кон стан ти но вић слу жио по зај ми ца ма из упо ред ног за ко но дав ства,25 
мо же се ја сно за кљу чи ти да је ин сти тут од го вор но сти за не са ве сно во
ђе ње пре го во ра као це ло вит пре у зет из стра ног пра ва.26 Про фе сор Кон
стан ти но вић је од ред бе о пред у го вор ној од го вор но сти сме стио у члан 6. 
Ски це, фор му ли шу ћи их на сле де ћи на чин:

„1. Пре го во ри и по га ђа ња ко ји прет хо де за кљу че њу уго во ра не оба
ве зу ју и сва ка их стра на мо же пре ки ну ти кад хо ће.

2. Али од го ва ра за ште ту на ста лу због пре го во ра онај ко ји је во дио 
пре го во ре без на ме ре да за кљу чи уго вор.

3. Од го ва ра за про у зро ко ва ну ште ту и онај ко ји је во дио пре го во ре 
у на ме ри да за кљу чи уго вор, па по што је сво јим др жа њем на вео дру гу 
стра ну на гу бит ке, од у стао од те на ме ре без осно ва ног раз ло га.”

Ре дак то ри За ко на о обли га ци о ним од но си ма пре у зе ли су чла ном 30. 
ЗОО, уз од ре ђе ну ко рек ци ју тек ста,27 члан 6. Ски це и на тај на чин уве ли 
на шу зе мљу у круг рет ких зе ма ља ко је су за кон ским од ред ба ма ре гу ли
са ле пред у го вор ну од го вор ност.

2. Прав на при ро да пред у го вор не од го вор но сти

Је рин го ва рас пра ва отво ри ло је вра та те о ри је и прак се у по гле ду 
по дроб ни је ана ли зе овог ин сти ту та. Пре свих пи та ња на мет ну ло се пи
та ње прав не при ро де, од но сно прав ног осно ва пред у го вор не од го вор но
сти, за ко ји је сам Је ринг ис ти цао да је уго вор ног ка рак те ра. У епо хи, 
по сле Је рин го ве рас пра ве, сме њи ва ла су се раз ли чи та ста но ви шта и кон
цеп ци је о прав ној при ро ди пред у го вор не од го вор но сти. Пи та ње прав не 
при ро де пред у го вор не од го вор но сти сво ди се, у крај њој ли ни ји, на пи
та ње прав не при ро де пред у го вор них оба ве за ко је мо гу би ти уго вор не, 
де ликт не, ква зи у го вор не по сво јој при ро ди или пак свр ста не у ка те го
ри ју за ко ном утвр ђе них ду жно сти.

2.1. Де ликт не те о ри је о прав ној при ро ди  
пред у го вор не  од го вор но сти

При ста ли це де ликт них те о ри ја кр ше ње пред у го вор них оба ве за ви де 
као де ликт ну рад њу, па је оба ве за стра на у пре го во ри ма да по сту па ју 

25  Ју ри шић, З. (2/1992). Од го вор ност за пре кид пре го во ра по За ко ну о обли га ци о
ним од но си ма. При вред но прав ни при руч ник, стр. 45.

26  Бе гићОб ра до вић Љ., op. cit. стр 21.
27  Из о ста вља њем ва жног де ла тре ћег ста ва: „па по што је сво јим др жа њем на вео дру-

гу стра ну на гу бит ке” знат но је оте жа но ту ма че ње тек ста и на ме ре за ко но дав ца из чл. 
30. ЗОО.



Чланци 81

па жљи во у скла ду са на че лом за бра не про у зро ко ва ња ште те дру гим ли
ци ма, по њи ма, оп шта де ликт на оба ве за. Да пред у го вор на од го вор ност 
не мо же би ти уго вор на за то што се не осни ва на уго вор ним, не го на 
пред у го вор ним по ступ ци ма је глав ни ло гич ки ар гу мент при ста ли ца де
ликт них те о ри ја.28 Глав но под руч је при ме не де ликт них те о ри ја је сте си
ту а ци ја кад су пре го во ри пре ки ну ти и ни је до шло до скла па ња уго во ра 
или је уго вор по ни штен из раз ло га ко ји по ти че из пред у го вор ног ста ди
ју ма. У тим си ту а ци ја ма не мо гу би ти пре кр ше не ду жно сти ко је про ис
ти чу из уго во ра јер уго во ра и не ма. С дру ге стра не, окол ност да су пред
у го вор не ду жно сти по ја ча не по себ ним за кон ским про пи си ма оправ да ва ју 
мо гућ но шћу сте пе но ва ња ду жно сти па жљи вог по на ша ња у за ви сно сти 
од окол но сти слу ча ја.29

Ар гу мен ти при ста ли ца де ликт них те о ри ја би ли су из ло же ни кри
ти ци број них при ста ли ца уго вор не и ква зиуго вор не кон цеп ци је прав не 
при ро де пред у го вор не од го вор но сти. Де ликт чи ни ли це ко је кр ши оп шту 
за бра ну про у зро ко ва ња ште те, од но сно оп шту оба ве зу па жљи вог по сту
па ња ко ја по сто ји спрам сва ког. Стра не у пре го во ри ма су, ипак, у јед ном 
при сни јем од но су, ко ји се не мо же по и сто ве ти ти са од но сом оп ште ду
жно сти па жљи вог по на ша ња. Код пред у го вор не од го вор но сти до ла зи до 
кр ше ња не оп ште, већ ре ла тив не оба ве зе па жљи вог по сту па ња, ко ја по
сто ји са мо у од но су на парт не ра са ко јим се пре го ва ра. На осно ву то га 
би се пред у го вор на од го вор ност мо гла де фи ни са ти као од го вор ност ко ја 
се на ла зи на гра ни ци уго вор не и де ликт не од го вор но сти.

2.2. Уго вор не те о ри је о прав ној при ро ди  
пред у го вор не од го вор но сти

2.2.1. Те о ри је о уго во ру ко ме се те жи ло

Да пред у го вор на од го вор ност има уго вор ни ка рак тер ис ти цао је и 
сам Је ринг, до ду ше он је свој став прав дао пре ћут ним спо ра зу мом са
мо стал ним у од но су на уго вор чи јем се за кљу че њу те жи ло. За раз ли ку 
од ње га, при ста ли це те о ри ја о уго во ру ко ме се те жи ло свој став о уго
вор ном ка рак те ру пред у го вор не од го вор но сти прав да ју са мим уго во ром 
због ко јег су стран ке сту пи ле у пре го во ре и чи јем су за кљу че њу те жи ле 

28  M. Kel ler/C. Schöbi, (1982). All ge me i ne Le hre des Ver trag srechts, Band I, Ba sel – 
Frank furt am Main, стр. 36. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 
57.

29  Merz H.,(1988). Ver trag und Ver tragschla uss, Fre i burg Schwe iz, мар ги нал ни број 
149, стр. 83. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 58;Ор лић М., 
За кљу че ње уго во ра, стр. 79; Дра шкић, М. (1988). Пред у го вор на од го вор ност. Књи га о де се-
то го ди шњи ци ЗОО (1978–1988), том I, стр. 136; Бе гићОб ра до вић Љ. op. cit. стр. 25.
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то ком пре го во ра. Пра во на на кна ду ште те оште ће на стра на би из вла
чи ла из са мог уго во ра ко ји је же ле ла за кљу чи ти са дру гом стра ном, с 
тим што би се оба ве за дру ге стра не да на кна ди ште ту ја вља ла као пре
вре ме на по сле ди ца доц ни је за кљу че ног уго во ра.30 

Пред у го вор на од го вор ност, пре ма ми шље њу при ста ли ца ове те о
ри је, прет по ста вља и чи ње ни цу да доц ни је и до ђе до за кљу че ња уго во ра 
ко ме су стран ке те жи ле то ком пре го во ра. Сход но то ме, ова те о ри ја је 
би ла упо тре бљи ва са мо код пу но ва жних и ни шта вих уго во ра. У слу ча ју 
кад пре го во ри не уро де за кљу че њем уго во ра, ова те о ри ја ни је у ста њу да 
об ја сни прав ни основ пред у го вор не од го вор но сти.31

2.2.2. Те о ри је о прав ном по слу ко ји се ти че од но са пре го ва ра ња

При ста ли це те о ри ја о прав ном по слу ко ји се ти че од но са пре го ва
ра ња свој став о уго вор ној при ро ди пред у го вор не од го вор но сти из вла че 
из по себ ног прав ног по сла ко ји се за кљу чу је или као уго вор (те о ри ја 
уго во ра о во ђе њу пре го во ра) или јед но стра ном ма ни фе ста ци јом во ље 
(те о ри ја сту па ња).

2.2.2.1 Те о ри ја уго во ра о во ђе њу пре го во ра

Пре ма ми шље њу при ста ли ца ове те о ри је, пред у го вор на од го вор ност 
ја вља се као по сле ди ца кр ше ња оба ве зе да се по сту па па жљи во из пре
ћут но скло пље ног, не и ме но ва ног, уго во ра о во ђе њу пре го во ра.32

Ова ква кон цеп ци ја при ста ли ца те о ри је уго во ра о во ђе њу пре го во ра 
је су ви ше ве штач ка и пре ста вља обич ну фик ци ју. Ни ко не сту па у пре
го во ре са ци љем пре ћут ног скла па ња уго во ра из ко јег би ње го ва од го
вор ност мо гла ис хо ди ти.33 Са дру ге стра не, са вре ме не при ста ли це уго
вор не те о ри је у пр ви план ста вља ју од нос по ве ре ња ме ђу уче сни ци ма 
пре го во ра. По ве ре ње ко је се ус по ста вља ме ђу уче сни ци ма пре го во ра је, 
по њи хо вом ми шље њу, екви ва лент но по ве ре њу што по сто ји ме ђу уго вор
ним стра на ма, па би се, по ана ло ги ји, про пи си о уго вор ној од го вор но сти 
при ме њи ва ли и на пред у го вор ну од го вор ност.34

30  Le on hard F.,(1910). Ver schul den be im Ber tragsschluss, Ber lin. На ве де но пре ма 
Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 59.

31  Stoll, H. (19–20/1923). Haf tung für das Ver hal ten während der Ver trag sver han dlun
gen. Le ip zi ger Ze itschrift für De utsches Recht , стр. 532 и 543. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., 
Пред у го вор на од го вор ност, стр. 59.

32  Gon zen bach. (1987). Cul pa in con tra hen do im schwe i ze rischen Ver trag srech, Берн, стр. 
22 фн. 16. На ве де но пре ма Ibid., 60.

33  Herz E. (1935). Cul pa in con tra hen do nach he u ti gem Recht in recht sver gle ic hen der Der-
stel lung, Diss. Zürich, стр. 24. На ве де но пре ма Ibid.

34  Gon zen bach, op. cit. стр. 21. На ве де но пре ма Ibid., 61.



Чланци 83

2.2.2.2 Те о ри ја сту па ња

Пре ма ми шље њу при ста ли ца ове те о ри је, пред у го вор на од го вор ност 
се ја вља као по сле ди ца кр ше ња оба ве за из обли га ци о ног од но са (пред у
го вор ног од но са) ко ји на ста је јед но стра ним прав ним по слом. Са мо сту
па ње у пре го во ре (по ну дом, по зи вом да се упу ти по ну да... итд.) има 
ка рак тер прав ног по сла.35

И ово уче ње је про гла ше но за пу ку фик ци ју. Овој кон цеп ци ји се при
го ва ра и чи ње ни цом да ни је у ста њу да утвр ди акт из ја ве во ље у слу ча ју 
кад се кри ви ца де си ла пре из но ше ња и при спе ћа по ну де.36

2.3 Те о ри је о од го вор но сти на те ме љу  
„за кон ског обли га ци о ног од но са”

По што уго вор не те о ри је ни су пру жи ле до вољ ну ар гу мен та ци ју у 
при лог кон цеп ци ји уго вор не при ро де пред у го вор не од го вор но сти, про
тив ни ци де ликт них те о ри ја до шли су на иде ју о ква зиуго вор ној при ро ди 
пред у го вор не од го вор но сти. При ста ли це ових те о ри ја пред у го вор ни од
нос ви де као по се бан „за кон ски обли га ци о ни од нос” ко ји се ус по ста вља 
при хва та њем пре го во ра о уго во ру или по слов ног кон так та ко јим се пре
го вор при пре ма. Сам „за кон ски обли га ци о ни од нос” не на ста је као по
сле ди ца са гла сних из ја ва во ља, што га дис тан ци ра од уго вор них те о ри ја, 
већ као по сле ди ца ре ал ног ак та.37 Чи ње ни ца да „за кон ски обли га ци о ни 
од нос” ни је ре гу ли сан за ко ном не зна чи да се ње го во по сто ја ње не мо же 
из ве сти из за кон ске од ред бе ко ја на ла же са ве сно и по ште но по сту па ње. 
Пре ма ми шље њу при ста ли ца ква зиуго вор не кон цеп ци је прав не при
ро де пред у го вор не од го вор но сти, „за кон ски обли га ци о ни од нос”, ко ји 
уче сни ке пре го во ра оба ве зу је на ме ђу соб ну па жњу, сли чан је уго вор ном 
од но су, и за то под ле же на че ли ма уго вор ног пра ва.38 Уче сник пре го во ра 
не ма оба ве зе ко је су под ло жне ди рект ној при ну ди, већ при мар ну оба
ве зу на па жљи во по сту па ње. Кр ше њем при мар не оба ве зе, и про у зро ко
ва ње ште те дру гој стра ни, на ста је се кун дар на оба ве за на на кна ду ште те, 
ко ја се мо же при нуд но из вр ши ти.39

35  Stoll H, op. cit. стр. 544. На ве де но пре ма Ibid.
36  Herz E., op. cit. стр. 27. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, 

стр. 61.
37  La renz K., (1982). Le hr buch des Schul drechts, Band I: All ge me i ner Te ii, 13. Aufla ge, 

München, стр. 104–105. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 62.
38  Fi kentscher W., (1976). Schul drecht, 6. Aufla ge, Ber lin–New York, стр. 65. На ве де но 

пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 62.
39  Herz E., op. cit. стр. 44. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, 

стр. 62.
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И у окви ру схва та ња о ква зиуго вор ној при ро ди пред у го вор не од го
вор но сти би ло је раз ли чи тих кон цеп ци ја. Зна чај но је ука за ти на ста но
ви ште пре ма ко ме је прин цип по ве ре ња прав ни раз лог од го вор но сти 
због cul pa in con tra hen do. По ве ре ње, из ме ђу стра на ко је пре го ва ра ју, 
ства ра обли га ци о ни од нос са при мар ном оба ве зом на па жљи во по сту
па ње, ако та при мар на оба ве за бу де пре кр ше на, он да се та кво по на ша ње 
санк ци о ни ше, слич но уго вор ним оба ве за ма.40 Ово схва та ње се осла ња 
на ста но ви ште да сту па ње у пре го во ре има ка рак тер јед но стра ног прав
ног по сла, али од нос по ве ре ња не на ста је ве зу ју ћим из ја ва ма во ље већ 
при ста ја њем на тра же но по ве ре ње.41 Та ко јед на стра на отва ра пре го во ре 
по ну дом или по зи вом да се упу ти по ну да и тра жи на тај на чин да јој се 
ве ру је, а дру га стра на ко ја при сту па пре го во ри ма, на то при ста је. Ме ђу
тим, ни је ме ро дав но су бјек тив но, већ објек тив но по ве ре ње. Ни је бит но 
да ли по је ди нац при ли ком сту па ња у пре го во ре ве ро вао да до ште те не ће 
до ћи, не го да ли је смео у то ве ро ва ти,42 да ли је за ње го во ве ро ва ње по
сто јао до вољ но оправ дан раз лог са ста но ви шта прав ног по рет ка.

Ана ли зи ра ју ћи те о риј ска раз ма тра ња прав не при ро де пред у го вор не 
од го вор но сти, мо же се за па зи ти, да су се од за чет ка иде је о пред у го вор
ној од го вор но сти, па све до да нас, сме њи ва ла раз ли чи та раз ми шља ња о 
ње ној прав ној при ро ди. Њи хов плу ра ли тет је омо гу ћен чи ње ни цом да 
ни јед на кон цеп ци ја ни је пру жа ла ин те грал но ре ше ње про бле ма. Чи ни 
се као да је ре ше ње про бле ма би ло кон стант но пред очи ма те о ри је и 
прак се, кроз иде ју о хе те ро ге ној при ро ди пред у го вор не од го вор но сти. 
На и ме, пред у го вор на од го вор ност има и уго вор ну и де ликт ну при ро ду, 
а све у за ви сно сти од то га о ко јем се по је ди нач ном мо да ли те ту пред у го
вор них од но са ра ди, да ли је пре кр ше на ге не рал на за бра на про у зро ко
ва ња ште те или, пак, оба ве за ко ја је бли жа уго вор ним оба ве за ма и при
сни јем од но су ме ђу пре го ва ра чи ма.43

У на шој прав ној те о ри ји пре о вла да ва ста но ви ште о де ликт ном ка
рак те ру пред у го вор не од го вор но сти,44 али има и оних ко ји за сту па ју 

40  Thi mann R., (1984). Cul pa in con tra hen do – ein Be i trag zum De liktsrecht, Gel sen
kir chen, стр. 35. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 64.

41 Bal ler stedt, K. (1950/51). Zür Haf tung für cul pa in con tra hen do bei Ges chäftsab
schluss durch Stel lver tre ter, Ar chiv für die ci vi li stische Pra xis, Band 151 (31. Band der ne uen 
Fol ge), стр. 507. На ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 65.

42  Bo hrer M., (1980). Die Haf tang des Dis po si ti on sga ran ten, Ebels bach, стр. 289. На
ве де но пре ма Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 65.

43  Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 68.
44  О де ликт ном ка рак те ру пред у го вор не од го вор но сти ви ди: Пе ро вић С., (1980). 

Обли га ци о но пра во, Бе о град, стр. 265; Дра шкић М., (1986). За кљу че ње уго во ра о про да ји, 
Бе о град, стр. 34; Ор лић М., За кљу че ње уго во ра, стр. 71.



Чланци 85

ста но ви ште о ква зиуго вор ној при ро ди.45 Де ликт на при ро да пред у го
вор не од го вор но сти при хва ће на је и у ита ли јан ској46 и фран цу ској те о
ри ји,47 док је у не мач кој те о ри ји cul pa in con tra hen do уго вор не при ро де.48 
У грч ком Гра ђан ском за ко ни ку је из ри чи то при хва ће но схва та ње да од
го вор ност за пре кид пре го во ра има прав ну при ро ду де ликт не од го вор
но сти.49 Нај но ви ја швај цар ска прав на ли те ра ту ра за сту па гле ди ште о 
ње ној хе те ро ге ној при ро ди, а са овим гле ди штем са гла сио се и швај цар
ски Са ве зни суд.50 Наш За кон о обли га ци о ним од но си ма се не из ја шња ва 
у по гле ду прав не при ро де пред у го вор не од го вор но сти, иако је она ре гу
ли са на у по гла вљу ко је се од но си на за кљу че ње уго во ра. Пред у го вор на 
од го вор ност је у ЗОО ре гу ли са на као по себ на вр ста од го вор но сти за чи је 
по сто ја ње су про пи са ни по себ ни осно ви.51 

За кљу чак

За чет ник те о риј ског раз во ја два но ва ин сти ту та обли га ци о ног пра ва, 
пред у го вор не од го вор но сти и не га тив ног уго вор ног ин те ре са, Ru dolf von 
Ihe ring ни је ни слу тио ка кве ће по сле ди це на те о риј ском и прак тич ном 
пла ну има ти ње го ва рас пра ва. Ефек ти Је рин го ве рас пра ве, по пр ви пут, 
у на шем пра ву оства ру ју свој ути цај кроз Ски цу про фе со ра Кон ста ти но
ви ћа, да би се све то, убр зо, за о кру жи ло до но ше њем За ко на о обли га ци
о ним од но си ма ко ји је сво јим од ред ба ма ре гу ли сао пред у го вор ну од го
вор ност. 

Код пред у го вор не од го вор но сти нај ви ше не до у ми ца иза зи ва пи та ње 
ње не прав не при ро де. Убр зо по сле Је рин го ве рас пра ве ја ви ће се низ те
о ри ја (де ликт не, уго вор не, ква зиуго вор не) ко је на раз ли чи те на чи не 
по и ма ју прав ну при ро ду пред у го вор не од го вор но сти. При ста ли це де
ликт них те о ри ја пред у го вор ну од го вор ност ви де као сег мент де ликт не 
од го вор но сти, пре ма њи хо вом ми шље њу кр ше ње пред у го вор них оба ве за 
пред ста вља де ликт ну рад њу. Кри ти ка је убр зо од ба ци ла те о риј ска схва
та ња при ста ли ца де ликт них те о ри ја, да би, по том, усле ди ле број не те о
ри је о уго вор ној при ро ди пред у го вор не од го вор но сти. При ста ли це уго
вор них те о ри ја ни су ус пе ле, ипак, да пру же до вољ но ар гу ме на та ко ји ма 

45  Ра ди шић Ј., (2008). Обли га ци о но пра во, Бе о град, стр. 111.
46  Дра шкић М., Прав ни зна чај пре го во ра за за кљу че ње уго во ра, стр. 344.
47  Ibid., 345.
48  Ibid., 343–344.
49  Ор лић М., За кљу че ње уго во ра, стр. 69 фн. 179.
50  Ра ди шић Ј., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 67–68.
51  Дра шкић М., Пред у го вор на од го вор ност, стр. 137.
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би од бра ни ле сво ја те о риј ска схва та ња. По што уго вор не те о ри је ни су 
има ле ви ше сре ће од де ликт них, те о ре ти ча ри ко ји се ни су ми ри ли са 
де ликт ним ка рак те ром пред у го вор не од го вор но сти до шли су на иде ју о 
ква зиуго вор ном ка рак те ру прав не при ро де пред у го вор не од го вор но сти. 
При ста ли це ових те о ри ја пред у го вор ни од нос ви де као по се бан „за кон
ски обли га ци о ни од нос” ко ји је сли чан уго вор ном од но су и за то под ле же 
пра ви ли ма уго вор ног пра ва. Ни кон цеп ци ја ква зиуго вор не при ро де 
пред у го вор не од го вор но сти ни је има ла ве ћи успех. Чи ни се као да је 
ре ше ње про бле ма прав не при ро де пред у го вор не од го вор но сти све вре ме 
ле жа ло у ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји ми шље ња при ста ли ца уго во ре не 
и де ликт не кон цеп ци је, кроз иде ју о хе те ро ге ној при ро ди пред у го вор не 
од го вор но сти. На и ме, пред у го вор на од го вор ност има и уго вор ну и де
ликт ну при ро ду, а све у за ви сно сти од то га о ко јем се по је ди нач ном мо
да ли те ту пред у го вор них од но са ра ди, да ли је пре кр ше на ге не рал на за
бра на про у зро ко ва ња ште те или, пак, оба ве за ко ја је бли жа уго вор ним 
оба ве за ма и при сни јем од но су ме ђу пре го ва ра чи ма.

Sa mir Ma nić, Asi stent 
Summary

The ef fects Je rin ga de ba te, for the first ti me, in our la we xert the ir in flu en ce thro ugh 
a sketch of Pro fes sor Kon sta ti no vić, to ma ke it all soon, cir cled by pas sing the Law on 
Obli ga ti ons which its pro vi si ons re gu la te the precon tract risk. In precon tract re spon
si bi li ti es ca u sing the most con cerns the qu e sti on of its le gal na tu re. It se ems as if the 
pro blem is the le gal na tu re of precon tract re spon si bi li ti es all the ti me lying in the 
pe a ce ful co e xi sten ce of opi ni ons sup por ters agreed and de li ca te con cept, the idea of 
the he te ro ge ne o us na tu re of the precon tract re spon si bi li ti es.

Key words: pre con trac tual li a bi lity, le gal na tu re, di li gen ce and ho nesty, the ter mi na tion 
of ne go ti a ti ons.
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РАС ПРА ВЕ 

UDK:   347.232(497.11)  
338.246.025.88(497.11)

Ђур ђе Нин ко вић,
адво кат из Бе о гра да

КО МЕН ТАР ЗА КО НА О ВРА ЋА ЊУ ОД У ЗЕ ТЕ  
ИМО ВИ НЕ И ОБЕ ШТЕ ЋЕ ЊУ

На дан 6. ок то бра 2011. го ди не сту пио је на сна гу За кон о вра ћа њу 
од у зе те имо ви не и обе ште ће њу. На слов За ко на ско ро у пот пу но сти од у
да ра од са др жа ја За ко на. На и ме, ма да про кла му је на че ло вра ћа ња у 
на ту ри, За кон се пре те жно ба ви број ним из у зе ци ма од тог на че ла, та ко 
да на кра ју про из и ла зи да осим не што ма ло зе мље, не про да тих ло ка ла 
и ста но ва у ко ји ма ста ну ју пра ви вла сни ци ни шта не ће би ти вра ће но.

Из у зе ци од вра ћа ња у на ту рал ном об ли ку на бро ја ни су у 11. та ча ка 
Чла на 18. За ко на. Нај ве ћи број из у зе та ка од вра ћа ња не ма ни ка квог 
осно ва у пра вич ном пра ву ни ти у оп ште при хва ће ном мо ра лу. Та ко, на 
при мер, не вра ћа ју се згра де ко је слу же др жав ним ор га ни ма од нај ви шег 
до нај ни жег ни воа; не по крет но сти ко је слу же за оба вља ње де лат но сти 
здрав ства, обра зо ва ња, кул ту ре и на у ке или дру гих уста но ва; не по крет
но сти у са ста ву пред у зе ћа ко ја тре ба при ва ти зо ва ти, као и пред у зе ћа у 
сте ча ју; не по крет но сти ко је су на ме ње не за ре пре зен та тив не по тре бе 
На род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла де; не по крет но сти 
на ме ње не за сме штај стра них ди пло мат скокон зу лар них, вој них и тр го
вин ских пред став ни шта ва; не по крет на имо ви на ко ја је про да та у по
ступ ку при ва ти за ци је; не вра ћа ју се по др жа вље на пред у зе ћа ни ти се 
вра ћа ју пред у зе ћа у сте ча ју.
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Као да је то ма ло, за ко но пи сац до да је још јед ну тач ку ко ја, ве ро ва ли 
или не, гла си: „У дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним овим за ко ном”, што 
зна чи да се не ће вра ћа ти ни оно што не ким чу дом про ђе кроз гу сту мре
жу из у зе та ка, ако не ки апа рат чик та ко од лу чи.

Осим то га, по чла ну 19. За ко на др жа лац имо ви не ко ја тре ба да се 
вра ти има пра во да од ла же вра ћа ње за пе ри од по тре бан за при ла го ђа
ва ње по сло ва ња, од но сно на нео д ре ђе но вре ме. 

Члан 22. на ду гач ко на бра ја ко је се зе мљи ште не вра ћа. На ро чи то 
бо де очи што се не вра ћа не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште на ко ме је 
пред ви ђе на из град ња „со ци јал них ста но ва”. Члан 22. ко ји го во ри о зе
мљи шту ко је се вра ћа вр ви од ра зних усло ва и из у зе та ка.

Нај ма ње из у зе та ка и огра ни че ња има за вра ћа ње по љо при вред ног 
зе мљи шта, шу ма и шум ског зе мљи шта, на при мер: „не вра ћа се зе мљи
ште у дру штве ној, од но сно за дру жној сво ји ни сте че но те рет ним прав
ним по слом.” Ту се, ме ђу тим, гу би из ви да да од не вла сни ка ни је мо гло 
пра во ва ља но да се сти че.

У не ким сво јим од ред ба ма За кон ста вља за куп из над сво ји не. Ре
ци мо члан 20. од ре ђу је да уго во ри о за ку пу зе мље за кљу че ни пре ис те ка 
јед не го ди не од сту па ња на сна гу овог За ко на (sic!) мо гу да ко ри сте зе
мљи ште до 20 го ди на за ви ше го ди шње за са де, од но сно до 40 го ди на за 
ви но гра де!

У чла ну 10. За кон ис ти че на че ло за шти те сти ца о ца имо ви не ко ји је 
на кон по др жа вље ња сте као пра во сво ји не у скла ду са за ко ном. Ту је за
ко но пи сац из гу био из ви да да се сво ји на не мо же пра во ва ља но сте ћи без 
при стан ка вла сни ка ко ме је не пра вед ним за ко ни ма од у зе та др жа ви на. 
На гла ша вам реч „др жа ви на” јер сво ји ну ни је дан за кон не мо же од у зе ти. 
Да кле, про да вац од у зе те имо ви не, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва др жа ва, 
или ра зна јав на и др жав на пред у зе ћа, и, са сум њи вим за кон ским овла
шће њем, Аген ци ја за при ва ти за ци ју, су би ли не са ве сни ка да су про да
ва ли при сил но од у зе ту имо ви ну. Од не са ве сног про дав ца и уз то не вла
сни ка не мо же да се стек не сво ји на.

Куп ци су зна ли да ку пу ју од у зе ту имо ви ну, па су и они би ли не са ве
сни. Нај ве ћи број ку па ца од у зе тих ста но ва знао је да ку пу је, по ба га тел
ној це ни, стан при сил но од у зет од вла сни ка. Не са ве сни су и куп ци оте
тих пред у зе ћа, зе мљи шта, ку ћа и дру ге при сил но од у зе те имо ви не.

Не са ве сност про да ва ца и ку па ца се ви ди у још ја сни јем све тлу по сле 
под но ше ња при ја ва од у зе те имо ви не Ди рек ци ји за имо ви ну Ре пу бли ке 
Ср би је, ка да је сва ко ме по ста ло ла ко до ступ но оба ве ште ње о сво јин ско
прав ној исто ри ји имо ви не ко ја се про да је и ку пу је.
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Вла сни ци имо ви не ко ја За ко ном ни је пред ви ђе на за вра ћа ње те ше 
се да ће ма кар до би ти нов ча ну на кна ду од 500.000 евра. Ко про чи та па
жљи во пр ви став чла на 31. За ко на од мах ће схва ти ти да ни ко, ап со лут но 
ни ко не ће до би ти ни при бли жни из нос. На и ме, из нос обе ште ће ња ће 
би ти из ра чу нат по мо ћу ко е фи ци јен та ко ји се до би ја ка да се из нос од 2 
ми ли јар де евра ста ви у од нос са укуп ним зби ром осно ви ца обе ште ће ња. 
Не дав но је, на осно ву под не тих при ја ва, По ре ска упра ва Ср би је про це
ни ла вред ност од у зе те имо ви не на 220 ми ли јар ди евра! Ако Ми ни стар
ство фи нан си ја про це ни вред ност од у зе те имо ви не на 50 ми ли јар ди 
евра, он да се 2 ми ли јар де де ли са 50 ми ли јар ди, па се до би ја ко е фи ци
јент од 0,04.

Ка да се тај ко е фи ци јент при ме ни на 500.000 евра до би ја се мак си
мал ни из нос на кна де од све га 20.000 евра. Од то га се 2.000 евра до би ја 
за три го ди не, а 18.000 евра се от пла ћу је то ком сле де ћих 15. го ди на у 
ра та ма од по 1,200. евра го ди шње. Вла сни ци ко ји под не су пот пи са ну 
при ја ву за по вра ћај имо ви не ста вља ју се на ми лост и, ве ро ват ни је, не
ми лост др жа ве и Ми ни стар ства фи нан си ја да им до де ли на кна ду ка кву 
би ло. Пот пи сом на при ја ви вла сни ци при хва та ју све усло ве по ста вље не 
За ко ном и по при је му ре ше ња о вра ћа њу, од но сно ве ро ват ни је о ма лом 
обе ште ће њу, њи хо во пра во сво ји не пре ста је, јер ће би ти ис пу њен услов 
ко ји ва жи још од пре Ју сти ни ја но вог Ко дек са, да се сво ји на пу но ва жно 
пре но си са мо уз при ста нак вла сни ка.

У прак си по ну да Аген ци је за ре сти ту ци ју за ис пла ту у нов цу мо же 
да се од би је. Ме ђу тим, чи нов ни ци Аген ци је не мо гу да опре де ле из нос 
ко ји се ну ди у то ку по ступ ка вра ћа ња имо ви не. Из нос ко ји се ну ди би ће 
по знат тек по сле за вр шет ка свих по сту па ка по зах те ви ма за вра ћа ње. 
Да кле, не ко ли ко ме се ци по за вр шет ку свих по сту па ка за вра ћа ње Аген
ци ја ће пр во ума њи ти вред ност зах те ва ко ји пре ла зе 500.000 евра и све
сти их на мак си мум од 500.000, а он да са бра ти нов ча не вред но сти свих 
зах те ва и ста ви ти тај збир у од нос са ге не рал ним огра ни че њем од две 
ми ли јар де евра. Да кле, ни ко не ће зна ти ко ли ка му се ну ди на кна да у 
нов цу све док не про тек не не ко ли ко ме се ци, а мо жда и це ла го ди на да
на, од за вр шет ка це ло га по ступ ка.

Та ко ђе тре ба има ти у ви ду да се ни ова ко, дво стру ко ума ње на на
кна да, не ће ис пла ћи ва ти од мах у го то вом нов цу. Ис пла та ће се вр ши ти 
у др жав ним об ве зни ца ма ко је до спе ва ју у ро ку од 15 го ди на и ис пла ћу ју 
се у го ди шњим ра та ма по чев од 2015. го ди не. Да кле, ис пла та ће би ти 
окон ча на тек 2030. го ди не за ве ћи ну вла сни ка, док ће от пла та ста ри ји ма 
од 70. го ди на тра ја ти 5. го ди на, а ста ри ји ма од 65. го ди на де сет го ди на. 
Об ве зни це гла се на евре и но се го ди шњу ка ма ту од 2%. Мо гу ћа је и ис
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пла та акон та ци је у го то вом нов цу ко ја не мо же пре ћи из нос од 10.000 
евра по јед ном ста ром вла сни ку и де ли се из ме ђу на след ни ка.

Има ју ћи у ви ду сва огра ни че ња и ума ње ња нов ча не на кна де, уз ис
пла ту у об ве зни ца ма то ком 15 го ди на вла сни ци ко ји ма се За ко ном ни
шта не вра ћа у на ту ри тре ба да бој ко ту ју овај За кон и да са чу ва ју сво је 
сво јин ско пра во на имо ви ни. Че ка ли су 70. го ди на да се имо ви на вра ти, 
па не ка че ка ју још 70. ра ди је не го да бу ду пре ва ре ни и да им ова др жа ва 
у бес це ње узме те шко сте че ну имо ви ну де до ва и оста ви по том ке без на де 
да ће мо ћи ика да да до би ју пло до ве ра да и штед ње сво јих пре да ка.
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РЕТОРИКА

UDK:   347.965(042.5)  
340.131(042.5)

Или ја Ра ду ло вић
Адво кат из Бе о гра да 

ADVO CA TUS DEI ET ADVO CA TUS DI A BO LI*

Из хек са го на при род них пра ва, као што су то пра во на жи вот, пра во 
на имо ви ну, пра во на сло бо ду, пра во на прав ду, пра во на прав ну др жа ву 
и пра во на ин те лек ту ал на и кул тур на пра ва, Адво кат бра ни сва ова Пра ва!

И због то га, као што се Хри стос из два ја ме ђу љу ди ма, као што се 
Би бли ја из два ја ме ђу књи га ма, као што се гро бље из два ја ме ђу бо ра ви
шти ма, као што се веч ност из два ја ме ђу вре ме ни ма, као што се Бе ла 
Хам ваш из два ја ме ђу књи жев ни ци ма, та ко се адво кат ска де лат ност из
два ја ме ђу свим људ ским де лат но сти ма.

Ова људ ска де лат ност има не чег аутен тич но ме та фи зич коон то ло
шког, јер се на њу од но си ми сао Мак си ма Ис по вед ни ка, ко ја до ла зи 
Од о зго, ова ко:

„Ни ко се не спа са ва сам, не го увек са дру ги ма. Сва ко је због дру го га 
ро ђен”.

Адво кат је ро ђен због дру го га!
Ако је за Су ди ју ре че но да ићи ње му зна чи ићи Прав ди (ма да већ 

по о дав но ми слим да ићи Су ди ји зна чи ићи Ка зни), он да се за Адво ка та 
мо же ре ћи да ићи Адво ка ту зна чи ићи бор цу за при ме ну За ко на!

* Пре да ва ње на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та „Уни он”, у Бе о гра ду, одр жа но 27. 
апри ла 2006. го ди не.
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Ово ни је вре ме по што ва ња хек са го на при род них пра ва, ни ти Mag na 
car ta li ber ta tu ma из 1215. г., ни ти Ha be as cor pus ac ta из 1679. г., ни ти 
Оп ште де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на од 26. ав гу ста 1789. г., 
не го је ово вре ме је рин гов ског схва та ња пра ва „да је пра во по ли ти ка 
си ле”, или, ге рин гов ског кон ци пи ра ња пра ва као „пра ва уни шта ва ња и 
ис тре бље ња”, или, ле њи нов ског схва та ња пра ва као „пра ва уни шта ва ња, 
пљач ка ња и ру ше ња”, или, троц ки стич ког схва та ња пра ва као „пра ва 
гво жђа и кр ви”, или, дан то нов ског по и ма ња пра ва да „не ће су ди ти кра
љу, не го ће га уби ти”, или, каф ки јан ског схва та ња пра ва да је „суд не
при сту па чан до ка зи ма, по што раз ло зи не ма ју вред ност има ју ћи у ви ду 
да им је прет по ста вље на по тре ба за осу дом”.

Ако је то та ко, а је сте, про из и ла зи да Адво кат, фор мал ноправ но, 
стал но гу би, у окви ру да на, пар ни це са овим Пра вом Си ле!

Ако је Адво кат гу бит ник у ко ор ди на та ма да на, он да је до бит ник у 
ко ор ди на та ма исто ри је, с об зи ром на то да се као по бе ђе ни оиме нио и 
по стао про фе си о нал на Јед ни на, про фе си о нал но Јед но, про фе си о нал на 
Веч ност!

Али, осу ђе ни су увек по бе ђи ва ли сво је су ди је, па је та ко Хри стос 
по бе дио Пи ла та, Со крат је по бе дио Суд Хе ли ја ста, То мас Мор је по бе дио 
онај цр ни Суд Ин кви зи ци је, Сло бо дан Јо ва но вић је по бе дио цр ве ни Суд 
ин кви зи ци о ни ра ња, Дра гу тин Ди ми три је вић зв. Апис је по бе дио си ви 
Суд Бе за ко ња, Јан Хус је по бе дио Суд Ло ма че, Ан ти го на је по бе ди ла Суд 
Кре он та!

Пла тон је по ку шао да бра ни и од бра ни Со кра та, али су га Хе ли ја сти, 
по ви ци ма „си ла зи, си ла зи”, ис те ра ли са го вор ни це. Но, Пла тон је по стао 
и остао Пла тон, а ње го ви тзв. днев ни по бед ни ци по ста ли су ано ним ци, 
аморф ни ци, без лич ни ци, смрт ни ци, пу жев ни ци, ба лав тра гов ни ци, обе
сми шље ни ци и очај ни ци. Пи лат и Ју да из вр ши ли су са мо у би ство, а Су
ди је у Су ду По тре бе до жи ве ле су он то ло шки су и цид! И Дан тон до жи
вља ва по ка ја ње, не по сред но пре сво га ги љо ти ни ра ња, ре кав ши: „Бо ље је 
би ти убо ги ри бар, не го вла да ти љу ди ма”.

Жр тва увек по бе ђу је сво је џе ла те, По ље Пра ва по бе ђу је Пу сти њу 
Не пра ва, Суд За ко на по бе ђу је Суд По тре бе!

Жр тва је увек пра вед ник, пра вед ник је увек За кон, За кон је увек Јед
ни на, Јед ни на је увек Веч ност, Веч ност је увек Сми сао, Сми сао је увек 
не што „за све го ди не ко је ће за тим до ћи”.

Углав ном, у Су ду По тре бе пра во по ста је На си ље, Пра во по ста је Пу
сти ња Не пра ва, Су ди је по ста ју Прав ни раз бој ни ци, Суд ни ца по ста је 
Прав на Хај дуч ка пе ћи на!
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Суд По тре бе увек се де ша ва ка да је не при сту па чан до ка зи ма и ка да 
је при сту па чан По тре би за осу дом. Та да се при ме њу је онај без лич ни, 
имо рал ни, ква зи мо дов ски, ја гов ски, по топ ски, окре че но бе ло гроб ски, 
ођа во ли са ни, оса та ни са ни, ана конд ски, ор ве лов ски, иро дов ски, па у ка
сти, оса сти, ад ски, ше ол ски, ахри ма нов ски, ши га љов ски, жи во тињ ско
фар мер ски, раз бој нич ки, на сил нич ки, те ро ри стич ки, гер нич ки, ка ин
ски, днев ни, ла жни, охол нич ки, са мо вољ ни, идо ло по кло нич ки, еве тов ски 
до каз, али ас ре че но, Ин кви зи ци о ни до каз. 

Кад се пре ђу ове ру би кон ске гра ни це про тив за ко ни то сти (а ви ди мо 
да се стал но пре ла зе) он да по ста је све бе сми сле но, опу сто ше но, ира ци
о нал но, пра зно, са ха ра сто, ни штав но и уни ште но. Та да до ла зи до Хи ро
ши ме за ко ни то сти, до ла зи до Хи ро ши ме сми сла жи во та, до ла зи до Хи
ро ши ме чо ве ко вог диг ни те та, до ла зи до По то па људ ско сти. 

Адво кат ис пре чу је, у ова квој си ту а ци ји, Суд За ко на овом Су ду По
тре бе, па мо ра да по се ду је ло гос, сло бо ду, до сто јан ство и па нич ну за љу
бље ност у сми сао сво га по зи ва!

Он је онај чу де сни и ча роб ни Мој си јев штап у за у ста вља њу зла Бе
за ко ња и ус по ста вља њу до бра За ко на, јер адво кат ско Др во Жи во та по бе
ђу је Мач Осве те бе за ко ња!

И Бе се да на Го ри се при дру жу је овој не под но шљи вој по тре би за при
ме ном За ко на, за ва пив ши:

„Глад за за ко ном и прав дом је Осмо бла жен ство”.
При ме на За ко на зна чи Са гла сје док при ме на По тре бе за Осу дом 

пред ста вља На си ље! 
Во ди се пра ви рат, ових да на, из ме ђу Су да За ко на и Су да По тре бе. 

Ова бор ба ова ко же сто ко ни је се во ди ла још од оних го ло о то кач ких вре
ме на, с об зи ром да се и са да „јед но збо ри, а дру го ра ди”. Нај те же Бе за
ко ње, по о дав но је ре че но, пред ста вља не при ме њи ва ње За ко на!

Власт је увек гле да ла на Скуп шти ну као на сво ју „лич ну пи сар ни цу”, 
на Устав као на не што што се не при ме њу је, на Др жа ву као свој до ма злук 
и на Су ди је као на „ћи ри це” ко је тре ба ста ви ти ис под са ча сво је са мо
во ље, с об зи ром да она не во ли смет ње.

Те шко се под но си са зна ње да не и сти на има моћ, а исти на да је не
моћ на. Чо век жи ви у не пре кид ној стреп њи да ће исти на би ти прог на на 
са зе мље и да ће ов де оста ти не за шти ћен, па то пред ста вља сми сао сва
ке ње го ве по бу не. Ни је спор но да се свет не по зи ва на исти ну, не го на 
ве ћи ну. Ми шље ње ве ћи не не ма ни ка кве ве зе са исти ном, али то ми
шље ње вр ши функ ци ју исти не у ко рум пи ра ној за јед ни ци.



број 1–2/201394

Је дан ро ман ти чар ски прав ни за нос ре као је да без Су ди ја не ма пра
ва, а без пра ва жи вот не ма ни ка квих вред но сти, али овај ме та фи зич ки 
фи ло зо фем, ју ри стич ког по ре кла, тре ба ис пра ви ти та ко што тре ба ре ћи 
да без Адво ка та ни је обез бе ђе на при ме на За ко на!

Адво кат ска де лат ност до ла зи Од о зго!
Ње на Лу ча Ми кро ко зма гла си:
„Он тос мој је при ме на За ко на, па се у ње му на ла зи спа се ње мо је и 

сла ва мо ја, град и при ста ни ште мо је на ла зи се у при ме ни За ко на”!
Ме ђу тим, ме ђу Адво ка ти ма не по сто ји јед на иди лич на па сто ра ла 

има ју ћи у ви ду да ме ђу њи ма по сто ји адво кат ско Плем ство (ко ле но
ви ћи), адво кат ска Ари сто кра ти ја (нај бо љи) и адво кат ска Чан да ла (ми то
ма ни, иг но ран ти, пре ва ран ти и бро ја чи нов ца). 

Ме ђу њи ма по сто ји не пре мо сти ва он то ло шка раз ли ка, јер ђа вол ски 
адво кат је го њен вла шћу, има њем, сја јем, ам би ци јом, сла во љу бљем, ин
те ре сом, оп се ном, ча ро ли јом да на, бље ском Иро до вог дво ра, за во дљи
во шћу ла жних оду ше вље ња по што схва та жи вот ис кљу чи во као ре зул тат, 
успех, ак ци ју, де ло, моћ, бље шта вост и ка ри је ру.

Бо жан ски адво кат чо век је Од о зго но се ћи у се би за кон, веч ност, сми
сао, ло гос, хе сед, љу бав, све тлост, Др во Жи во та. Он не до жи вља ва жи вот 
са мо као успех, де ло, ре зул тат, ка ри је ру, моћ, власт, сна гу, сјај, бље шта
вост, не го и као ону не раз ја шњи ву све тлост ко ја се на ла зи из над сва ког 
сми сла, ко ја бес крај но и у бес крај но сти са му се бе же ли.

Овај ва пај за сми слом жи во та спе ци фич но је обе леж је чо ве ко во. 
Ни јед ну дру гу жи во ти њу, па ни гу ске Кон ра да Ло рен ца (но бе лов ца, фи
зи о ло га, ет но ло га) ни је бри ну ло има ли или не ма жи вот сми сла, али 
љу де је сте!

Све је то чо век!
Из ових ак си о ло шких ре флек си ја про из и ла зи за кљу чак да „бре ме 

ци ви ли зо ва ног чо ве ка”, на овом др жав ном про сто ру, у по гле ду ње го вог 
прав ног ци ви ли зо ва ња и жи во та по ре гу ла ма, ле жи, у пр вом ре ду, на 
пле ћи ма адво кат ске де лат но сти!

Ова ко кон ци пи ра ну адво кат ску де лат ност до жи вља вам као Ко мад 
Не ба на Зе мљи и за ко ју мо же се ре ћи:

„Ја сам са ма, а они су сви” (Ф. М. До сто јев ски).
На овом ко ри до ру сми сла, ду хов но сти и веч но сти, бо жан ски адво кат 

по сто ји, да кле, као је ди ни адво кат, јер ђа вол ски адво кат, жи ве ћи као 
во де ни цвет, у окви ру да на, не оста вља траг жи во та и по сто ја ња.

Ово је ве ли ки Бо жи ји дар и не да је се мно ги ма не го са мо ма ло број
ни ма, јер жи вот је ари сто кра ти чан у бла го да ти ма љу ба ви, при ча ња, пи
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са ња, до бро те, до бре во ље, ду ха, ле по те, исти не, кул ту ре, све тло сти, 
има ња, ве шти не, прав до љу би во сти, за ко ни то љу би во сти, ми ро љу би во
сти, па ме ти, му дро сти, етич но сти, ус прав но сти, ду би не, ве ре, хри сто ли
ко сти, вер ти кал но сти, ства ра ла штва, ми ло срд но сти!

Ма ло бр ој ни и ари сто кра тич ни оства ру ју вр хов ни иде ал адво кат ског 
по зва ња:

FI AT LEX, ИЛИ, НЕ КА БУ ДЕ ЗА КОН!
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ПРИ КА ЗИ

 
ДВЕ КЊИ ГЕ ДР ТО МИ СЛА ВА ДА НИ ЛО ВИ ЋА

У из да њу ку ће „Свет књи ге” д.о.о. из Бе о гра да иза шле су из штам пе 
две из у зет но вред не књи ге ауто ра др То ми сла ва Да ни ло ви ћа, са да адво
ка та у пен зи ји, са на сло ви ма: Уго вор на ка зна у пра ву, прак си и те о ри ји 
(де цем бар 2011, стр. 416) и Огра ни че ње и ис кљу че ње уго вор не од го вор но-
сти (март 2012, стр. 395). 

У на зи ву ових књи га је син те тич ки ис ка зан њи хов са др жај. Пре зен
ти ра не су мо гућ но сти про ме не за ко ном и дру гим прав ним нор ма ма 
про пи са на уго вор на од го вор ност у сме ру по о штра ва ња, уго ва ра њем 
имо вин ске санк ци је, уго вор не ка зне као зна чај ног сред ства обез бе ђе ња 
из вр ше ња уго во ра, ис пу ње ња уго вор них оба ве за, као и у су прот ном сме
ру, сме ру убла жа ва ња, огра ни че ња и ис кљу че ња уго вор не од го вор но сти 
уго ва ра њем кла у зу ла ко ји ма се про пи са на уго вор на од го вор ност мо же, 
во љом уго ва ра ча, при ла го ди ти њи хо вом хте њу, ви ђе њу и ме ри ли ма, за
до во ље њу њи хо вих ин те ре са и по тре ба.

Реч је о књи га ма ко је су је дин стве не у сво јој пот пу но сти и обим но
сти при ка за про пи са, прак се и прав не ми сли. Ове књи ге су пр ве код нас 
у ко ји ма се це ло ви то об ра ђу ју ова про бле ма ти ка. У њи ма је др Да ни ло
вић из ло жио ана ли зу про пи са, суд ске прак се и прав не те о ри је у нас и у 
на шем окру же њу, па и ши ре, да ју ћи од го во ре на мно га пи та ња ко ја је 
на мет ну ла прак са ка ко у по гле ду по о штра ва ња та ко и у по гле ду убла жа
ва ња уго вор не од го вор но сти.

Ста вља ју ћи у пр ви план суд ске од лу ке, прав на схва та ња су до ва о 
број ним пи та њи ма о ко ји ма се прак са и прав на ми сао раз ли ку ју, аутор 
је по ста вио основ за пред ло ге усме ре ног при сту па ња уго ва ра њу и оства
ри ва њу уго вор не од го вор но сти. На овај на чин, обе књи ге су при ме ре не 
прак тич ној упо тре би, што омо гу ћа ва си сте ма ти ка, рас по ред при ку
пље не гра ђе, ко ја је из ло же на у по де сет це ли на, у ко ји ма на сло ви ис ка
зу ју син те ти зо ва ну са др жи ну об ра ђе них пи та ња. 
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Иако су при мар но на ме ње не прак ти ча ри ма, књи ге се мо гу се од ре
ди ти и као струч не, као на уч ни ра до ви, јер пре зен ту ју број на раз ли чи та, 
по ду дар на или, пак, слич на ми шље ња прав не те о ри је о свим пи та њи ма 
ко ја су би ла пред мет об ра де. 

У су прот ста вља њу ис ка за них раз ли чи то сти, по себ но о прав ној при
ро ди уго вор не ка зне, ње ном по и ма њу и при хва та њу као при ват не ка зне 
или на кна де, из ло же ни су те о риј ски и прак тич ни ар гу мен ти (суд ске од
лу ке) ко ји ма се кон зи стент но и це ло ви то обра зла же чвр сто ис ка зан 
прав ни став ауто ра да је уго вор на ка зна при ват на ка зна, ко ју ду жник 
оба ве зе пре у зи ма све стан сво је од го вор но сти за да ту реч, за пре у зе ту 
оба ве зу, јер сма тра да то од ње га тра жи пра вич ност, по ште ње, са ве сност, 
без об зи ра што за кон од ње га то не зах те ва.

У књи зи ко ја је по све ће на огра ни че њу и осло бо ђе њу уго вор не од го
вор но сти су при ка за не раз ли чи то сти прав них мо гућ но сти до пу ште ног 
уго ва ра ња ових кла у зу ла у ан гло сак сон ском и кон ти нен тал ном пра ву, уз 
по се бан при каз ре ше ња ко ја су угра ђе на у ме ђу на род не из во ре пра ва. 
При то ме је на гла шен њи хов зна чај за до град њу на ци о нал ног за ко но дав
ства, по себ но је ука за но на њи хо ву не по сред ну при ме ну и прак си уго ва
ра ња и пре су ђе ња, без об зи ра на то што не ки од тих прав них ака та ни су 
ра ти фи ко ва ни. 

Са др жи на ових књи га је пре зен ти ра на за ни мљи вим сти лом, кон зи
стент но, од ме ре ном прав ном ре то ри ком, пре во ђе њем те о риј ске ми сли 
и прав не прак се на ра ван кре а тив но сти. У њи ма кре а тив ност ис хо ди из 
ем пи риј ског, при че му се ис ка зу је као плод на сто ја ња ауто ра да у што 
ја сни јем об ли ку из ло жи нор ме, сло же ну прак су и прав ну ми сао и та ко 
омо гу ћи да се из мно штва по је ди нач ног схва ти оп ште, упу ћу ју ће и 
обрат но, као по тре ба при ме не, ко ри шће ња.

Да ти пред ло зи и по ну ђе не иде је за раз ре ше ње мо гу ћих ди ле ма ко је 
на ме ћу сва ко днев ни, сло же ни, че сто ме ђу за ви сни по слов ни од но си, жи
вот на прак са ну жно сти уго ва ра ња, пру жа ју осно ву за раз ра ду и при ла
го ђа ва ње соп стве ним по тре ба ма по ну ђе них за кљу ча ка ко ји су за сно ва ни 
на ана ли зи про пи са, прак се и прав не те о ри је. По ну ђе ни текст за то пру
жа из ван ред не мо гућ но сти, јер са др жи усме ре ња ко ја на ме ће ну жна хар
мо ни за ци ја на шег пра ва са пра вом на шег окру же ња, од но сно за ко но дав
ством Евро пе, у чи ји при вред ни си стем же ли мо да се ин те гри ше мо.

Зна ње, ис ку ство, на уч ни и струч ни ин те гри тет до ско ра шњег адво
ка та Да ни ло ви ћа, ви ше не го до вољ но га ран ту ју да су ове књи ге про пра
ће не ода бра ном прав ном прак сом, што по твр ђу је екс клу зи ву струч не 
по мо ћи у ко ри шће њу уго вор не ка зне или кла у зу ла о убла жа ва њу, огра
ни че њу и ис кљу че њу уго вор не од го вор но сти у свим имо вин ским уго во
ри ма, за ви сно од ре ал не по зи ци је и мо ћи сва ког од уго ва ра ча.
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На кра ју овог крат ког при ка за, бит ног са др жа ја ове две из у зет но 
вред не књи ге др Да ни ло ви ћа, са да адво ка та у пен зи ји, мо же мо пре не ти 
и по твр ди ти ми шље ње ис ка за но у струч ним кру го ви ма, да је са њи ма, и 
јед ном и дру гом, по пу ње на пра зни на у срп ској прав ној ли те ра ту ри у 
ма те ри ји уго вор не од го вор но сти, од го вор но сти за на кна ду ште те по вре
дом уго во ра. По зи ва њем на из во ре на ко ји ма те ме љи кон ста та ци је, ста
во ве и ми шље ња, ко ји су у пр вој књи зи ис ка за ни у 869 фу сно та а у дру
гој у 632 фу сно те, пре те жно суд ске од лу ке нај ви ших су до ва, обе књи ге 
се по твр ђу ју као вред но и из у зет но прав но шти во, ко је се мо же ко ри
сти ти у ра ду су до ва, адво ка та, при вред них су бје ка та и по је ди на ца, али 
и од оних ко ји же ле да сво је те о риј ско зна ње у овој обла сти пра ва по
диг ну на ви ши ни во. 

Ко ри шће ње ових вред них књи га, пре по ру чу је њи хов са др жај као и 
рас по ред об ра ђе не гра ђе, пи та ња ко ја чи не пред мет раз ма тра ња у та ко 
бит ној обла сти као што је уго вор на од го вор ност, од го вор ност за на кна ду 
ште те про у зро ко ва не не ис пу ње њем или не у ред ним ис пу ње њем уго вор
них оба ве за.

Сла во љуб Р. Га јић

адво кат из Бе о гра да 
mail: ga jic.s@o pen.te le kom.rs
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1. УВОД 

Изборна Скупштина Адвокатске коморе Србије одржана је 11. 02. 2012. 
године када је извршен избор и потврђен мандат новоизабраних чланова органа 
и носилаца функција. Записник са Изборне скупштине усвојен је на Првој 
годишњој скупштини која је одржана 24. 06. 2012. 

Како је Статутом Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 
85/2011) утврђено да адвокат може вршити дужност члана или бити носилац  
једне функције у органима Коморе, у периоду од одржавања Изборне скупштине 
и потврде мандата (11. 02. 2012) до дана одржавања Прве редовне скупштине 
(24. 06. 2012) чланови органа Адвокатске коморе Србије који су били изабрани 
на две или више функција у органима комора доставили су писмена изјашњења 
коју дужност ће обављати у мандатном периоду. 

На Првој годишњој Скупштини која је одржана 24. 06. 2012. донета је 
одлука о измени одлуке о потврђивању мандата. Дужности члана органа или 
носилаца функција у Адвокатској комори Србије обављају:

ПРЕДСТАВНИЦИ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ

Адвокатска комора Београд

Извештај  о раду Управног одбора  АК Србије (11. 02. 2012 – 31. 03. 2013)

1. Јеловац М. Славко
2. Косић Јовица
3. Вучковић Јелена
4. Килибарда Александер
5. Ђерић Д. Владимир
6. Ковачевић Видак
7. Бојовић Марија
8. Алавантић Зорица
9. Радовић Катарина
10. Шешлија Д. Владимир
11. Боровчанин Жарко
12. Војиновић Матија
13. Маринковић мр Ивона
14. Прица Михајло
15. Тркуља С. Маја
16. Живановић М. Зоран
17. Којовић Тијана
18. Лаловић Марић Д. Наташа
19. Пашајлић Р. Мр Данило
20. Вучковић Бојан
21. Дашић Владимир
22. Јанковић Никола

23. Лалић М. Тијана
24. Вучковић Милош
25. Ђорђевић Урош
26. Глигоријевић Н. Даница
27. Добричанин Никодиновић Зора
28. Живковић Бранислав
29. Мосуровић мр Мира
30. Кремењак Слободан
31. Рацковић Ивана
32. Митић Милош
33. Којић Драгомир
34. Чалић Ана
35. Карановић Ивана
36. Вукасовић Д. Ненад
37. Лазаревић  Б. Зоран
38. Николић Дејан
39. Вићентијевић Д. Божидар
40. Затежић Д. Анђелка
41. Доклестић Слободан
42. Манчев Б. Александар
43. Минић Катарина
44. Стефановић Живојин
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45. Унгуран С. Тања
46. Пољак Марјан
47. Поповић Р. Петар
48. Самарџић Небојша
49.  Суботић Милица
50. Влаховић Б. Милорад
51. Миљевић П. Владимир
52. Огњеновић Дарија
53. Спасеновић Р. Сања
54. Хрле Јелена

55. Моравчевић Славен
56. Стојановић Петар
57. Булатовић Момчило
58. Весић Јасна
59. Пападакис Марина
60. Симић Ђорђе
61. Богдановић Борис
62. Гостиљац Виктор
63. Богићевић Владан
64. Пантелић Владимир

65. Рапајић Владета
66. Загорчић Предраг
67. Шијан Никола
68. Ђаконовић Данилка
69. Анђелић Стеван
70. Марић Рајко
71. Грчки Миреј
72. Дендић Биљана
73. Арсић Тања
74. Бељански др Слободан
75. Томић Јовановић Мирјана
76. Примовић Гордана
77. Копања Владимир
78. Добросављев Светозар
79. Лагунџић Рудин
80. Мијић Стеван

81. Грујичић Драгоје
82. Јовишевић Милорад
83. Режа Слободан
84. Коњевић Драган
85. Кнези Антун
86. Михајловић Јован
87. Пернат Миљан
88. Грос Мирјана
89. Лазичић Ђорђе
90. Ковачевић Зоран
91. Дражић Сања
92. Керац Урош
93. Кораћ Михаило
94. Павлица Душан
95. Јованов Мирослав

Адвокатска комора Војводине

96. Ристић Радованн
97. Барац Снежана
98. Џумић Бобан
99. Павловић Оливера
100. Јанковић Миросалв
101. Јањић Миодраг
102. Стојановић Алека

103. Домазет Владимир
104. Раковић Дејан
105. Вучковић Јела
106. Митровић Зорица
107. Зејак Јован
108. Петровић Зоран

Адвокатска комора Ниш
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Адвокатска комора Крагујевац
129. Веселиновић Горица
130. Михајлов Зоран
131. Петрић Радомир
132. Николић Јасмина
133. Златић Иван
134. Поповски Гордана
135. Петковић Мића

Адвокатска комора Пожаревац
136. Поповић Биљана
137. Сокнић Драган
138. Нединић Душко
139. Живковић Верославка
140. Филиповић Мирјана

Адвокатска комора Зајечар
141. Срећковић Микица
142. Динић Надица
143. Бланић Весна

Адвокатска комора Косова и 
Метохије
Адвокатска комора Косова и Метохије 
није конситутисана, није вршен избор 
нити потврда мандата представника

122. Рајковић Мирослав
123. Симеуновић Снежана
124. Спасојевић Радомир
125. Лекић Бранислав

126. Младеновић Гордана
127. Стојановић Душан
128. Кандић Зоран

Адвокатска комора Шабац

109. Никшић Гордана
110. Мраковић Дејан
111. Илић Драган
112. Поповић Владимир
113. Стојковић Владимир
114. Костић Милутин
115. Митић Весна

116. Пантовић Зоран
117. Пајовић Слободан
118. Савић Добрица
119. Радовић Мирко
120. Танкосић Ибрахим
121. Дробњаковић Душан

Адвокатска комора Чачак
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Председник  Потпредседник 
Адвокатске коморе Србије Адвокатске коморе Србије
Ђорђевић Драгољуб  Јеврић Зоран

НАДЗОРНИ ОДБОР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Милевић Селимир, из Адвокатске  коморе Београд
Јовић Радивој, из Адвокатске коморе Војводине
Јовановић Југослав, из Адвокатске коморе Ниш
Мрђа Весна из Адвокатске коморе Чачак
Петковић Весна, из Адвокатске коморе Шабац
Живановић Зоран, из Адвокатске коморе Крагујевац
Михајловић Вељко, из Адвокатске коморе Пожаревац
Пејчић Зоран, из Адвокатске коморе Зајечар

Адвокатска комора Београда
1. Тинтор Југослав
2. Поповић Ненад
3. Павловић Јасмина
4. Бабовић Саша
5. Павловић М. Мирољуб 
6. Карановић Драган
7. Вагнер Мирјана
8. Делибашић мр Вељко

Адвокатска комора Војводине
9. Сикимић Срђан
10. Станивуковић Горан
11. Грбић Младен
12. Бјелетић Биљана

Адвокатска комора Ниш
13. Ћирић Дејан
14. Нешић Слободан

Адвокатска комора Чачак
15. Поповић Драган 
16. Стојковић Војин

Адвокатска комора Шабац
17. Петричић Рајко

Адвокатска комора Крагујевац
18. Лекић Живорад

Адвокатска комора Пожаревац
19. Стевановић Зоран

Адвокатска комора Зајечар
20. Вукашиновић Божидар

Из Адвокатске коморе Косова и 
Метохије није вршен избор нити 
потврђен мандат члана Управног 
одбора

УПРАВНИ ОДБОР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
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Дисциплински тужилац и 6 заменика дисциплинског тужиоца 
Адвокатске коморе Србије
Влаховић Дарко,  Дисциплински тужилац
Матић Илић Милена, заменик Дисцип. тужиоца
Крстић Здравко, заменик Дисциплин. тужиоца
Чулајевић Јован, заменик Дисциплин. тужиоца
Ћирић Бранислав, заменик Дисципл. тужиоца
Јовановић Раде, заменик Дисциплин. тужиоца
Васовић Татјана, заменик Дисциплин. тужиоца

Председник, заменик председника и 16 судија Дисциплинског суда 
Адвокатске коморе Србије
Митић Срђан, председник
Мићић Велисав, судија из Адвок. коморе Чачак
Николић Јасмина, судија из Адв. ком. Крагујевац
Басарић Предраг, судија из Адв. ком. Војводине
Лазић Мирослав, судија из Адвок. ком. Зајечар
Богдановић Марко, судија из Адв. ком. Београда
Бусарац Александар, судија из Адвокат. коморе Крагујевац 
Вучковић Никола, судија из Адв. ком. Војводине
Гостиљац Виктор, судија из Адвок. ком. Београд
Корнел Зарија, заменик председника
Дуловић Ћулафић Верица, судија из Адв.коморе Чачак
Јоцковић Станислав, судија из Адв. ком.Шабац
Милорадовић Драган, судија из Адв. ком. Пожаревац
Пилиповић Мара, судија из Адв. ком. Београда
Пуношевац Зоран, судиија из Адв. ком. Чачак
Сајевић Горан, судија из Адв.коморе Зајечар
Стевановић Радиша, судија из Адв. коморе Пожаревац
Тодосијевић Миаило, судија из Адв. ком. Чачак

Изборни члан Савета Адвокатске коморе Србије
Ђуришић Ђорђе

У извештајном периоду одржана је 1 седница Скупштине (24. 06. 2012), 14 
редовних седница Управног одбора, 15 седница са електронским изјашњавањем, 
2 седнице Савета Адвокатске коморе Србије, 1 седница Програмског савета  
Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, 9 испитних рокoва за полагање 
адвокатског испита пред Комисијом ове Коморе. 

Седнице свих органа одржавале су се уз учешће готово свих чланова, 
просечна дужина трајања састанака је 3 сата. 
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2. АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА

2.1. Нормативна делатност
Након одлуке Уставног суда Уз 163/2011 о утврђивању да одредбе члана 64. 

став 4 у делу који гласи: „пренос јавних овлашћења“ и става 4. члана 65. Закона 
о адвокатури нису у сагласности са Уставом Републике Србије, Скупштина 
Адвокатске коморе Србије на заседању одржаном 24. 06. 2012. усвојила је 
Одлуку о измени допуни Статута Адвокатске коморе Србије којом је у целости 
извршена цитирана одлука Уставног суда. 

У складу са овлашћењима из Закона о адвокатури, Управни одбор усвојио 
је на седницима одржаним дана :
– 19. 04. 2012. –  Правилник о Адвокатској академији Адвокатске коморе Србије;
– 19. 04. 2012. – Правилник о адвокатском испиту; 
–  18. 05. 2012. – Одлуку о трошковима уписа у именик адвоката, именик 

заједничких адвокатских канцеларија и адвокатских ортачких друштава;
– 08. 12. 2012. – Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката;
–  02. 02. 2013. усвојио Одлуку о измени и допуни Правилника о Адвокатској 

академији Адвокатске коморе Србије. 

У току је израда Правилника о именицима и другим евиденцијама, 
Правилника о печату, Правилника о садржини и изгледу адвокатске 
легитимације, адвокатског печата, адвокатске табле и о минималним техничким 
условима и изгледу адвокатске канцеларије, Правилника о чувању архивске 
грађе у адвокатској канцеларији и адвокатској комори, Правилника о 
часописима „БРАНИЧ“, „ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН“ и другим издањима 
Адвокатске коморе Србије, Правилника о признањима, Правилника о 
рачуноводству, Пословника о раду Скупштине и Пословника о раду Управног 
одбора. 

2.2. Реорганизација рада Адвокатске коморе Србије 
У складу са једногласно донетим одлукама на заједничкој седници Управних 

одбора Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда која је одржана 
08. 12. 2012, престала је са радом заједничка Стручна служба Адвокатске 
коморе Србије и Адвокатске коморе Београда која је формирана 1975. године. 

Почев од 01. 01. 2013. почела је са радом Стручна служба Адвокатске 
коморе Србије са три запослена радника и у складу са Правилником о 
систематизацији радних места који је усвојен 22. 03. 2011. 

*   *   *
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3. ФИНАНСИЈСКО ПОСлОВАњЕ АК СРБИЈЕ

3.1. Извештај о финансијском пословању за 2011. годину
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је, једногласно, на седници 

одржаној 17. 03. 2012. а на основу члана 33. став 1. тачка 31. Статута Србије („ 
Службени гласник РС“, 85/2012), донео:

ОДЛУКУ
Усваја се Годишњи рачун Адвокатске коморе Србије за 2011. тако што се :

I  Укупан приход за 2011. од  25.111.088,54  динара
Распоређује на:
1. материјалне трошкове, услуге, скупове  
адвоката и др. 19.001.088.54 динара
2. штампање часописа „Бранич“ 579.470,00 динара
3. телекомуникациона услуга L3VPN 996.749,49 динара
4. 40% учешћа у бруто зарадама запослених –  
неисплаћено*  10.110.099,16 динара
5. нето зарада запосленог 859.239,19 динара
6. порез на зараду 137.252,16 динара
7. доприноси на зараду на терет запосленог 217.307,31 динара

8. доприноси на зараду на терет послодавца 217.307,3 динара 

II Укупни расходи 32.118.701,84 динара
III Пословни губитак  7.007.613,30 динара

Остварени пословни губитак за 2011. у складу са овом Одлуком преноси се 
на конто 351-губитак текуће године у 2011, а у наредној 2012. исти износ ће се 
покрити у складу са одлуком Скупштине. 

*   *   *

3.2. Извештај о финансијском пословању за 2012. годину
Управни одбор Адвокатске коморе Србије, на седници одржаној 27. 02. 

2013. године на основу члана 72. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 
31/2011, 24/2012), члана 33. и 296. Статута Адвокатске коморе Србије 
(„Службени гласник РС“ 85/2011 и 78/2012), једногласно донео:
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ОДЛУКУ
Усваја се Годишњи рачун Адвокатске коморе Србије за 2012. годину тако 

што се:

I Укупан приход за 2012. годину од   . . . . . . . . . .   49.511.883,89 динара
Распоређује на:

1. материјалне трошкове, услуде, амортизацију,  
скупове адвоката и др. у износу од  . . . . . . . . . . .   19.344.714,25 динара 
2. чланарине међународним професионалним  
удружењима у износу од  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    938.418,16 динара
3. штампање „Бранича“ у износу од .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    344.356,00 динара
4. штампање „Историје адвокатуре –  
Биографије знаменитих адвоката“ у износу од.  .  .  .  .  .  .    488.160,00 динара
5. телекомуникационе услуге L3VPN у износу  . . . . .  1.078.114,38 динара
6. преостало учешће у зарадама по споразуму   
у износу од .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    984.534,48 динара
7. нето зарада запосленог у износу од  . . . . . . . . . .  1.020.000,00 динара
8. порез на зараду у износу од .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    161.559,36 динара
9. допринос на зараду запосленог на терет запосленог  
у износу од .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    257.611,04 динара
10. допринос на зараду запосленог на терет  
послодавца  у износу од   . . . . . . . . . . . . . . . . . .     257.611,04 динара
11. остали расходи из споразума у износу од  . . . . .    20.145.846,10 динара

II Укупни расходи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45.020.924,81 динара

III Пословни добитак .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4.490.959,08 динара

Остварена добит за 2012. годину у складу са овом Одлуком преноси се на 
конто 341 – нераспоређена добит текуће године, а у наредној 2013. преноси се 
на конто 340 – нераспоређена добит ранијих година. 

*   *   *

3.3. Регулисање финансијских односа са Адвокатском комором 
Београда

У периоду од 09. 02. 2011. до 01. 02. 2012. Адвокатска комора Србије је 
вршила јавна овлашћења за територију месне надлежности Адвокатске коморе 
Београда, у складу са одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 
28/2011 од 09. 02. 2011. Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 
28/2011 од 09. 02. 2011. донета је због више неправилности у спровођењу 
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изборног поступка на Скупштини те коморе која је одржана 22. 05. 2010. године. 
Цитирана одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије у целости 
производи правно дејство и ни у једном судском поступку није оспорена, иако 
је против ње вођено неколико поступака. У прилогу, ради упознавања, 
достављамо копије саопштења Управног суда, пресуду Вишег суда у Београду и 
закључак Уставног суда. 

Саопштење Управног суда:
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Пресуда Вишег суда у Београду:
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Закључак Уставног суда Србије:
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У периоду вршења јавних овлашћења за подручје Адвокатске коморе 
Београда вршена је наплата трошкова уписа, чланарине и других прихода по 
овом основу. У истом периоду Адвокатска комора Београда није плаћала 
члански допринос Адвокатској комори Србије. По престанку разлога због којих 
је донета одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије број 28/2011 од 09. 
02. 2011. створени су услови за разрешење међусобних потраживања између 
две коморе, укључивши и питање рада заједничке стручне Службе која је 
формирана 1975. године. 

Адвокатска комора Србије је у договору са Адвокатском комором Београда 
и у складу са Одлуком два Управна одбора донела одлуку о   престанку даљег 
рада заједничке стручне Службе две коморе имајући у виду следеће чињенице: 
Адвокатска комора Београда је без сагласности Адвокатске коморе Србије 
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запослила 9 извршилаца неодговарајуће стручне оспособљености и тражила да 
ова Комора учествује у трошковима њихове зараде у висини од 40% зараде (као 
и за оне запослене који су запослени уз сагласност Адвокатске коморе Србије). 
Како је овај захтев био нереалан, супротан Одлуци о формирању заједничке 
стручне Службе из 1975. године и интересима Адвокатске коморе Србије, 
предложено је да заједничка служба престане са радом о чему је донета одлука 
на заједнничкој седници два управна одбора. Овом одлуком разрешени су и 
међусобни односи између две коморе који су настали у претходном периоду. 
Наведену одлуку Вам достављамо у наставку извештаја у интегралном тексту. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије, на основу одредбе члана 66. 
Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС) , чланова 
33. став 1. тачка 30, 296, 297. и 300. Статута Адвокатске коморе Србије 
(„Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012) и Управни одбор Адвокатске коморе 
Београда на основу одредбе члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник 
РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС), чланова 24. ст. 1 тачка 4, 81. и 82. Статута 
Адвокатске коморе Београда („Службени гласник РС“ 6/2000, 11/2001, 29/2007, 
34/2007, 3/2011), донели су, једногласно, на заједничкој седници оба Управна 
одбора која је одржана 08. 12. 2012. у истоветном тексту:

О Д Л У К У
I

Утврђује се да Адвокатска комора Србије на дан 31. 12. 2012. потражује од 
Адвокатске коморе Београда укупан износ од 30. 373. 177,97 динара, по 
следећим основама:
1.   члански допринос за 2011. годину закључно са 31. 12. 2011. у износу од 

12.654.000,00 динара, а који обухвата дуговања по овом основу из 2010. и 
2011. године;

2.  члански допринос за 2012. годину закључно са 31. 12. 2012. у износу од 
11.817.900,00 динара;

3.  учешће у материјалним трошковима пословања (телефон, струја, грејање, 
водовод и канализација, градска чистоћа и остали комунални трошкови) за 
2011. закључно са 31. 12. 2011. у укупном износу од 315.385,69 динара;

4.  учешће у материјалним трошковима пословања (телефон, струја, грејање, 
водовод и канализација, градска чистоћа и остали комунални трошкови) за 
2012. закључно са 31. 12. 2012. у износу од 709.541,64 динара;

5.  трошкови организације две скупштине Адвокатске коморе Београда у 2011. 
години са  трошковима фотокопирања материјала, слања позива, поштарине 
и то: 1.169.625,00 динара и  617.342,00 динара што укупно износи 1.786.967,00 
динара;

6.  позајмица новчаних средстава за исплату зараде запослених у септембру, 
октовру и новембру 2011. године у укупном износу од 3.050.000,00 динара;

7.  уградња видео надзора и алармног система у просторије које су власништво 
Адвокатске коморе Београда (седми спрат) у износу од 39.383,64 динара. 
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II
Утврђује се да Адвокатска комора Београда на дан 31. 12. 2012. потражује 

од Адвокатске коморе Србије укупан износ од 34.870.01,35 динара, по следећим 
основама:
1.   учешће у зарадама запослених који су запослени уз сагласност обе адвокатске 

коморе (Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда) у висини 
од 40% закључно са 31. 12. 2011. у износу од 9.831.220,21 динара;

2.   учешће у зарадама запослених који су запослени уз сагласност обе адвокатске 
коморе (Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда) у висини 
од 40% закључно са 31. 12. 2012. у износу од 6.700.400,75 динара;

3.   чланарина адвоката чланова Адвокатске коморе Београда која је наплаћена 
у периоду од 09. 02. 2011. до 31. 12. 2011. у износу од 2.702.264,00 динара;

4.   уписнина и трошкови пресељења адвокатске канцеларије са територије друге 
адвокатске коморе на територију Адвокатске коморе Београда у периоду од 
09. 02. 2012. до 31. 12. 2012. у износу од 10.641.784,10 динара (уписнине) + 
133.144,00 динара (пресељење); 

5.   чланарина наплаћена у периоду од 01. 01. 2012. до враћања јавних овлашћења 
у износу од 840.000,00 динара;

6.   уписнина наплаћена у периоду од 01. 01. 2012. до враћања јавних овлашћења 
у износу од 2.778.654,00 динара;

7.   учешће у солидарном дугу по пресуди за накнаду штете Миодрага 
Марићевића, адвоката у Кикинди у висини 50% у износу од 1.243.034,29 
динара. 

III
Разлика у међусобним потраживањима две адвокатске коморе (I-II) на дан 

31. 12. 2012. износи 4.497.324,38 динара, односно Адвокатска комора Србије 
дугује Адвокатској комори Београда износ од 4.497.324,38 динара. 

Износ дуга од 4.497.324,38 биће измирен тако што Адвокатска комора 
Београда неће платити члански допринос за 4 месеца, а до коначног намирења 
дуга. 

Адвокатска комора Београда ће почев од 01. 01. 2013. почети са редовним 
плаћањем трошкова материјалног пословања (телефон, струја, грејање, водовод 
и канализација, градска чистоћа и остали комунални трошкови) у свему према 
рачунима јавних комуналних предузећа за претплатничке борјеве телефона, 
струјомера, водомера за део пословног простора који користи за обављање своје 
основне делатности, а за део простора који користи заједно са Адвокатском 
комором Србије или у рачуну надлежног јавног комуналног предузећа није 
наведена мерна једница у висини од 75% (с обзиром на површину коју та 
комора користи у односу на површину коју користи за свој рад Адвокатска 
комора Србије). 

IV
Констатује се да камата на међусобна потраживања и дуговања између две 

адвокатске коморе неће бити обрачуната, с обзиром да је иста истовремено 
текла у односу на оба потраживања. 
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V
Заједничка стручна Служба Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе 

Београда, која је формирана Одлуком о образовању, организацији и раду 
заједничке стручне службе Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе 
Београда која је донета 1975. године и то Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије на седници одржаној дана 09. 05. 1975. године – одлука број 78 од 16. 
05. 1975, а Управни одбор Адвокатске коморе Београда на седници одржаној 
12. 05. 1975. – одлука број 321 од 20. 05. 1975, престаје са радом 31. 12. 2012. 

Део запослених у заједничкој стручној служби две коморе и то Светлана 
Векић и Јасминка Пантовић престају са радом у Адвокатској комори Београда 
са 31. 12. 2012. са којим датумом се раскида уговор о раду, измирују припадајуће 
зараде, порези и доприноси, закључује радна књижица, врши одјава са осигурања 
и именованима предају одговарајући докази о наведеном. 

Адвокатска комора Србије ће почев од 01. 01. 2013. закључити уговоре о 
раду са Светланом Векић и Јасминком Пантовић, извршити пријаву на 
осигурање и започети са исплатом припадајућих зарада, пореза и доприноса.  

VI
Са 31. 12. 2012. престаје обавеза Адвокатске коморе Србије да плаћа 

допринос у зарадама у висини 40% за запослене који су запослени уз сагласност 
ове Коморе. 

Адвокатска комора Србије неће платити износ од 7.512.436,60 динара који 
представља потраживање Адвокатске коморе Београда по основу учешћа у 
зарадама запослених који су засновали радни однос искључиво на основу 
одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Београда и без сагласности Управног 
одбора Адвокатске коморе Србије. 

VII
Управни одбор Адвокатске коморе Србије овлашћује председника Адвокатске 

коморе Србије да потпише ову одлуку и споразум о решавању међусобних 
обавеза између Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда. 

Управни одбор Адвокатске коморе Београда одлашћује председника 
Адвокатске коморе Беогрдаа да потпише ову одлуку и споразум о решавању 
међусобних обавеза између Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе 
Београда. 

VIII
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Налаже се Рачуноводству обе адвокатске коморе да спроведе књижења 

сагласно одлуци и споразуму који ће бити потписан у складу са одлуком. 
Налаже се Рачуноводству обе адвокатске коморе да пре спровођење 

књижења председницима обе адвокатске коморе доставе коначне податке о 
међусобним потраживањима и дуговањима закључно са стањем 31. 12. 2012, с 
обзиром да је претходни извештај сачињен са стањем 31. 10. 2012. 

*   *   *
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4.  Управни спорови, поступци пред Уставним судом Србије и судовима 
опште надлежности и привредним судовима

4.1. Управни спорови
У извештајном периоду покренуто је 27 управних спорова против 

другостепених одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије донетих у 
управном поступку. 

Одговори на тужбе су достављене благовремено Управном суду. 
Сви поступци су у току. 
У овом периоду достављене су пресуде Управног суда у 6 предмета који су 

покренути у претходном периоду. У 3 тужба је усвојена, а у 2 тужба је одбијена 
и у 1 предмету је поступак обустављен. 

4.2. Поступци пред Уставним судом

4.2.1. Уставне жалбе
У извештајном периоду покренуте су две уставне жалбе и то од стране 

Адвокатске коморе Србије против решења Управног суда о одлагању извршења 
решења о привременој забрани бављења адвокатуром у два предмета, ови 
поступци су још увек у току. 

4.2.2. Поступци за оцену уставности и законитости
Пред Уставним судом покренуте су и две иницијативе за оцену уставности 

и законитости Статута Адвокатске коморе Србије и Одлуке о висини трошкова 
уписа у именик адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија и 
адвокатских ортачких друштава у делу који се односи на висину уписнине коју 
плаћају адвокатски приправници. 

Ови поступци су у току. Одговор на поднете инцијативе достављени су 
Уставном суду благовремено. 

Након доношења одлуке Уставног суда Уз 163/11 о утврђивању да одредбе 
члана 64. став 4 у делу који гласи: „пренос јавних овлашћења“ и става 4. члана 
65. Закона о адвокатури нису у сагласности са Уставом Републике Србије, 
поводом образложења правног схватања Уставног суда адвокатске коморе 
чланице Савета адвокатских коморе Европе изразиле су озбиљну забринутост 
због могућег нарушавања самосталности и независности професије и због 
исказаног неразумевања темељних принципа професије. Пред надлежним 
органима ЦЦБЕ, који је саветодавно тело Савета Европе и Европске комисије 
за ову област је иницијатива за регулисање положаја професије у међунароним 
документима и уставима свих земаља чланица, придруженим чланицама и 
чланицама посматрачима, а у циљу пре свега заштите људских права на 
правично и фер суђење у разумном року и на једнак приступ правди. 
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4.3. Поступци пред судовима опште надлежности и привредним 
судовима

У извештајном периоду Адвокатска комора Београда је преко адвоката 
Слободана Шошкића (који се и даље представља као председник те коморе иако 
је одлуком Скупштине Адвокатске коморе Београда и правноснажним 
пресудама надлежних судова у неколико предмета поништен избор органа и 
носилаца функција у тој комори од 22. 05. 2010. када је он изабран за 
председника Адвокатске коморе Београда) и лица којима је дао пуномоћје за 
заступање, покренула 8 спорова пред Првим основним судом у Београду од 
којих је 7 правноснажно окончано одбацивањем или одбијањем тужбе. Иста 
лица су покренула и 5  поступака пред Вишим судом у којима су донета решења 
о одбачају тужбе и ови поступци су у фази жалбеног поступка, као и 2 поступка 
пред Привредним судом у Београду који се огласио за ненадлежним за 
поступање по тужбама за сметање поседа. 

У току су поступак због дискриминације и за накнаду штете по тужби 
адвоката Небојше Авлијаша из Београда против Адвокатске коморе Србије и 
чланова Управног одбора претходног сазива, адвоката Вере Кузељевић, адвоката 
у Ужицу за накнаду штете због одређене привремене забране бављења 
адвокатуром и за сметање поседа коју је поднео Слободан Шошкић и 4 бивших 
радника Адвокатске коморе Београда. 

Адвокатска комора Србије је покренула 2 тужбе за сметање поседа против 
Адвокатске коморе Београда, од којих је 1 правноснажно окончан усвајањем 
тужбеног захтева, а други поступак је у току и односи се на захтев за предају 
финансијске документације ове Коморе која се налази у просторијама 
Адвокатске коморе Београда на трећем спрату зграде у Дечанској 13 у Београду. 

Адвокатска комора Србије је покренула и 1 поступак пред Вишим судом у 
Београду који је правноснажно окончан усвајањем тужбеног захтева за поништај 
одлуке Скупштине Адвокатске коморе Београда о сазивању скупштине за избор 
делегата и о незаконитом опозиву делегата Скупштине Адвокатске коморе 
Србије од 12. 02. 2011, и поништена се решења Верификационе комисије те 
Коморе од 01. 06. 2010. и 17. 12. 2011. 

*   *   *

5. Адвокатски испит

Почев од од јуна 2012. примењује се Закон о адвокатури у делу полагања 
адвокатског испита. Адвокатска комора Србије и све адвокатске коморе у њеном 
саставу благовремено су формирале Комисије за полагање адвокатског испита. 

У 9 испитних рокова пред Комисијом за адвокатски испит Адвокатске 
коморе Србије полагало је укупно 127 кандидата, од тога је 16 кандидата 
полагало накнадни испит. 

Правилником о адвокатском испиту који је усвојен у априлу 2012. утврђен 
је поступак адвокатског испита, испитне области и испитна питања, што 
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представља гарант правне сигурности и уједначености услова за полагање 
испита на територији Републике Србије. 

*   *   *

6. Адвокатска академија
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је донео одлуке о именовању 

Декана Адвокатске академије и чланова Програмског савета. Одлуке су донете 
у складу са Статутом Адвокатске коморе Србије на образложене предлоге 
адвокатских комора у саставу ове Коморе. 

За Декана Адвокатске академије именован је г. Ђорђе Ђуришић, адвокат у 
Београду, а за чланове Програмског савета изабрани су: г-ђа Јасмина М. 
Павловић из Адвокатске коморе Београда, др Слободан Бељански из Адвокатске 
коморе Војводине, г-ђа Бранкица Орловић из Адвокатске коморе Ниша, г. 
Мирослав Бојић из Адвокатске коморе Чачак, др Предраг Милутиновић из 
Адвокатске коморе Шабац, г. Момчило Јовановић из Адвокатске коморе 
Крагујевац, г-ђа Гордана Илић из Адвокатске коморе Пожаревац и г. Раде 
Јанковић из Адвокатске коморе Зајечар. 

Конститутивна седница Програмског савета Адвокатске академије 
Адвокатске коморе Србије одржана је 23. 03. 2013. и за председника је изабран 
др Слободан Бељански. 

У циљу обезбеђивања неопходних услова за рад Управни одбор је донео и 
одлуку о закупу пословног простора на адреси седишта Адвокатске коморе 
Србије у коме ће бити реализовни програми едукације у организацији 
Адвокатске академије, рад Програмског савет, уредништва часописа „Бранич“ 
и дисциплинских органа Адвокатске коморе Србије. 

6.1.  Програми едукације

6.1.1. Законик о кривичном поступку
У сарадњи са ОСЦЕ, Министарством правде САД и НВО „Партнери за 

демократске промене Србије“ реализован је програм едукације 25 адвоката – 
будућих предавача за примену новог Законика о кривичном поступку. У овај 
програм едукације били су укључени адвокати из свих адвокатских комора у 
саставу Адвокатске коморе Србије. У наредном периоду, по усвајању Закона о 
изменама и допунама Законика о  кривичном поступку биће реализован 
програм едукације за адвокате у Србији за примену новог ЗКП. 

*   *   *

6.1.2. HELP програм
Адвокатска комора Србије је укључена у HELP програм који се финансира 

средствима Европске уније и Европског суда за људска права. Непосредни 
повод за укључивање Адвокатске коморе Србије у овај програм је број поднетих 
представки Европском суду за људска права у Стразбуру. Анализом поднетих 
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представки уочено је да је Србија по укупном број представки шеста земља, а 
по броју представки према броју становника у самом врху. Према подацима 
Европског суда за људска права уочено је да значајан број представки није из 
надлежности тог Суда или да је поднето на неодговарајући начин, што доводи 
у сумњу остварење права грађана Србије пред тим Судом. 

Циљ обуке је оспособљавање адвоката у Србији за примену Европске 
конвенције о људским правима и за поступање пред Европским судом за људска 
права. Почетак реализације овог програма очекује се у другој половини 2013. 
године.

*   *   *

6.1.3. Едукација адвоката за поступање у предметима у којима су 
окривљени или оштећени малолетна лица

Адвокатска комора Србије је у сарадњи са Правосудном академијом у 
октобру 2012. реализовала едукацију адвоката за више од 300 чланова Коморе 
за поступање у предметима у којима су учиниоци или оштећени малолетна лица. 

Овај програм едукације ће бити сталног карактера и реализоваће се по 
потреби у оквиру редовних активности Адвокатске академије Адвокатске 
коморе Србије. 

*   *   *

7. Савет Адвокатске коморе Србије
Новим Законом о адвокатури који је ступио на снагу 17. 05. 2011. утврђено 

је постојање Савета Адвокатске коморе Србије, а Статутом Адвокатске коморе 
Србије дефинисан је састав и надлежност органа. 

Прва конститутивна седница Савета одржана је 08. 10. 2012. када је за 
председника изабран г. Милан Вујин, адвокат у Београду који је дужност 
Председника Адвокатске коморе Србије обављао од 1994 до 2000. 

Друга седница Савета одржана је 16. 03. 2013. 
Извештај о раду Савета доставља се Скупштини, као посебан акт. 

*   *   *

8. Осигурање од професионалне одговорности адвоката
Новим Законом о адвокатури уведено је обавезно осигурање адвоката од 

професионалне одговорности. 
Према одлуци Управног одбора минимална сума осигурања утврђена је у 

износу од 20. 000 € на годишњем нивоу. 
Све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије су закључиле 

уговоре о колективном осигурању за своје чланове и обавеза по основу полисе 
по адвокату износи од 30 € до 64 € у зависности од броја адвоката који су 
обухваћени полисом осигурања. 

*   *   *
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9.  Сарадња са Правним факултетом Универзитета у Београду и 
Правним факултетом Универзитета Унион

Адвокатска комора Србије закључила је споразуме о сарадњи са Правним 
факултетом Универзитета у Београду и Правним факултетом Универзитета 
Унион. 

Циљ успостављене сарадња, посебно подразумева, али се не ограничава на:
–   Заједничке активности које се тичу указивања на системске пропусте у 

функционисању  судова и државних органа, пропусте судске праксе, 
неуставности  донетих и недостатке закона у поступку усвајања и сл., које 
активности за циљ имају исправљање поменутих пропуста, указивање 
законодавној, судској и извршној власти  на истеби  упознавање јавности о 
могућим последицама таквих пропуста,

–   Заједничке активности које за циљ имају едукацију  актера грађанског 
друштва и које утичу или могу утицати да се што боље схвате тековине 
демократије и значај владавине права, укључујући и заједничку организацију 
семинара, округлих столова, заједничку издавачку активност и сл.,

–   Заједничке активности на плану практичне едукације студената Правног 
факултета ангажовањем најискуснијих адвоката у појединим областима 
права, посебно ради упознавања студената са значајем, улогом и положајем 
адвокатуре у друштву,

–   Учешће професора, доцената и асистената факултета у програмским 
садржајима и настави Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, 

–   Заједничке активности које се тичу побољшања и јачања капацитета самих 
уговорних страна, како би исте биле што спремније за друштвене и правне 
промене у Републици Србији, те изазове које те промене доносе, а  које ће, 
неспорно, наступути у случају ступања Републике Србије у чланство ЕУ,

–   Интензивирање комуникације између уговорних страна и стално обавештавање 
о значајним актуелним питањима те проблемима за које уговорне стране 
сазнају у вршењу својих редовних функција а који су од значаја за остваривање 
начела владавине права,

–   Помоћ коју ће свака од уговорних страна  у случају потребе пружити другој 
страни у оквиру својих могућности, у складу са претходним договором 
уговорних страна. 

*   *   *

10. Реформа правосуђа и сарадња са органима правосуђа и управе
Став Адвокатске коморе Србије који је на недвосмислен начин и у више 

наврата изнет Министарству правде и државне управе писмено или непосредно 
на састанцима је да адвокатура мора бити више укључена у рад радних група 
Министарства и да представнике адвокатуре може једино да именује Управни 
одбор Адвокатске коморе Србије. Адвокати који су укључени у рад појединих 
радних група одлуком Министарства или на предлог других институција у раду 
тих радних група не заступају ставове адвокатуре, а према досадашњим 
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искуствима о свом раду нису обавештавали адвокатску комору, нити тражили 
ставове по појединим питањима. 

Формирање појединих радних група у којима не учествују представници 
адвокатуре имало је за последицу да поједини прописи који су у претходном 
периоду усвајани снижавају достигнути ниво заштите људских права, нарушавају 
положај професије и доводе у питање ефикасност и квалитет судских поступака. 
Посебно је наглашено да брзина којом се припремају поједини закони, краткоћа 
јавне дискусије и ограничене могућности за јавну расправу у многоме утичу на 
квалитет прописа који се доносе. 

10.1. Реформа правосуђа
Представници адвокатуре укључени су у рад Радне групе за припрему 

нацрта Националне стратегије реформе правосуђа 2013 – 2018. и у рад подгрупа 
које ће припремити предлоге акционих планова за реализацију ове Стратегије. 

Адвокатска комора Србије упутила је позив свим адвокатским коморама у 
Србији за достављање предлога представника адвокатуре у појединим радним 
групама и ови предлози су достављени Министарству правде и државне управе:

ПОДГРУПЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ 
РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И  

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

НЕЗАВИСНОСТ
–   Драгољуб Ђорђевић, председник АК Србије

–   Младен Грбић, адвокат у Руми 

–   Весна Живановић, адвокат у Тополи 

–   Миле Живановић, адвокат у Горњем Милановцу

НЕПРИСТРАСНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРАВДЕ
–   Зоран Јеврић, потпредседник АК Србије

–   Југослав Тинтор, адвокат у Београду 

–   Зора Добричанин Никодиновић, адвокат у Београду 

–   Бригита Батавељић, адвокат у Крагујевцу 

–   Данијела Гуњић
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СТРУЧНОСТ
–   Драгољуб Ђорђевић, председник АК Србије

–   Милан Ристић, адвокат у Крагујевцу

–   Горан Вељовић, адвокат у Панчеву 

–   Недељка Н. Шорак, адвокат у Београду 

–   Дејан Дачић, адвокат у Пожаревцу 

–   Драган Марковић, адвокат у Бајиној Башти

ОДГОВОРНОСТ
–   Зоран Живановић, адвокат у Параћину 

–   Петроније Аћимовић, адвокат у Пожеги

ЕФИКАСНОСТ
–   Момчило Јовановић, адвокат у Јагодини

–   Тијана Б. Тишма, адвокат у Београду

–   Предраг Матић, адвокат у Краљеву

Сви предлози могу се достављати представницима адвокатуре преко 
Адвокатске коморе Србије. 

Министарство правде и државне управе је 19. 03. 2013. одржало јавно 
представљање прве радне верзије Националне стратегије реформе правосуђа за 
период 2013 – 2018 у АК Србије. Излагање о најважнијим правцима реформе 
одржао је г. Чедомир Бацковић, помоћник министра правде за европске 
интеграције и координатор активности на изради Стратегије реформе правосуђа. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је прву радну верзију Националне 
стратегије реформе правосуђа разматрао на седници одржаној 16. 03. 2013. и 
донео следеће закључке које дајемо у интегралном тексту, а представници 
адвокатуре су ставове професије изнели на састанку 20. 03. 2013. који је 
организовало Министарство правде и државне управе:
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ЗАКЉУЧАК
Адвокатура подржава напоре Министарства правде и државне управе за 

доношење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018. и 
указује да прва радна верзија ове стратегије мора да претрпи темељну правно 
техничку редакцију. 

Адвокатска комора Србије посебно указује на нужност припремања 
Акционих програма за реализацију Националне стратегије реформе правосуђа 
и њихова примена у целости. Без усвајања акционих програма заснованих на 
тачној и потпуној анализи постојећих проблема у правосуђу и сагледавања свих 
извора, средстава, могућих носилаца активности и конкретних појединачних 
задатака за сваку институцију која је одговорна за реализацију Националне 
стратегије реформе правосуђа. Без усвајања конкретних акционих планова 
Национална стратегија реформе правосуђа биће списак добрих жеља и намера. 
Посебно питање од значаја за реализацију Националне стратегије реформе 
правосуђа представља нужност обезбеђивања материјалних средстава, услова 
за рад и континуирану едукацију носилаца правосудних функција и запослених 
у судској администрацији. 

У националној стратегији реформе правосуђа за период 2013 – 2018 године 
потребно је да се посебна пажња посвети питањима бесплатне правне помоћи 
грађанима у стању социјалне нужде или посебно осетљивим категоријама 
становништва, а да носилац ових програма треба да буде адвокатура, као 
самостална и независна служба. 

Адвокатска комора Србије ће у активностима везаним за процес разматрања 
и усвајања националне стратегије реформе правосуђа 2013 – 2018 разматрати 
питања и давати предлоге везано за положај адвокатуре и заштиту гарантованих 
права грађана у погледу остваривања права на правично и фер суђење у 
разумном року. 

Адвокатура као самостална и независна служба пружања правне помоћи 
чији су положај и задаци утврђени чланом 67. Устава Републике Србије није и 
не може бити одговорна за спровођење Националне стратегије реформе 
правосуђа. 

Имајући у виду уставни положај адвокатуре, Адвокатска комора Србије ће, 
као обавезно, самостално и независно професионално удружење адвоката, бити 
отворена за сарадњу и преко својих представника, у име грађана Србије, 
достављати предлоге и сугестије, образложене критичке ставове засноване на 
подацима прикупљеним кроз свакодневни рад адвоката и указивати на 
неопходне промене у реформи правосуђа институцијама које су одговорне и 
носиоци активности у овој области (Народној скупштини, Влади Републике 
Србије, Министарству правде и државне управе, Врховном касационом суду, 
Републичком јавном тужилаштву, Високом савету судства, Државном већу 
тужилаца и Правосудној академији). 
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10.2. Рад на Националној стратегији борбе против корупције
У раду радне групе за израду Националне стратегије борбе против корупције 

учествује као представник адвокатуре г. Зоран Јеврић, потпредседник АК 
Србије. 

Текст Нацрта је објављен на интернет страници Министарства правде и 
државне управе и све примедбе и предлоге заинтересовани могу достављати г. 
Јеврићу непосредно или преко Адвокатске коморе Србије. 

Радна група Министарства правде је одржала један од својих састанака и у 
Адвокатској комори Србије. 

*   *   *

11. Рад на доношењу нових закона

11.1. Законик о кривичном поступку
Представници адвокатуре у Радној групи за припрему текста Закона о 

изменама и допунама Законика о кривичном поступку били су г. Југослав 
Тинтор и мр Вељко Делибашић, који су у сарадњи са Комисијом АК Србије за 
Законик о кривичном поступку значајно допринели да одредбе овог законика 
којима су права окривљених и  положај одбране угрожени, а достигнути ниво 
људских права снижен, буду размотрене и Влади и НСРС предложене измене. 

Рад представника адвокатуре је од самог почетка био јаван и отворен за 
предлоге и сугестије свих чланова Коморе, а предлози и ставови који су заступани 
у поступку израде нацрта овог закона објављивани на интернет страници 
Адвокатске коморе Србије. У оквиру тих активности одржана је у сарадњи са 
НВО „Партнери за демократске промене Србија“ конференција 27. 10. 2012. 

11.2.  Закон о парничном поступку
Представници адвокатуре нису учествовали у раду ове радне групе, а два 

адвоката који су били чланови те радне групе нису обавештавали адвокатску 
комору о свом раду нити тражили ставове професије. 

У непосредном контакту са Министарством правде и државне управе 
указано је на неприхватљивост предлога за поновним увођењем лаицизма у 
парнични поступак што ће за последицу имати повећање броја надриписара, 
даље смањење ефикасности судског поступка и нарушавање гарантованог права 
на правично и фер суђење. Посебно је наглашено да питање доступности 
грађанима права на правну помоћ треба разрешити усвајањем Закона о 
бесплатној правној помоћи, а не изменом одредбе члана 85. Закона о парничном 
поступку. Такође је указано да право на једнак приступ правди значајно 
угрожава висина судских такси, висок цензус за улагање ревизије, као ванредног 
правног лека. 

У овој области ће Адвокатска комора Србије морати знатно више да се 
ангажује, нарочито када се има у виду и чињеница да је Уставни суд Србије 
прихватио иницијативу за оцену усклађености одредбе члана 85. са Уставом 
Републике Србије и међународним уговорима. 
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11.3. Закон о бесплатној правној помоћи
Питање усвајања Закона о бесплатној правној помоћи у Србије актуелно је 

готово 10 година. Адвокатура се све време залаже да грађани ово своје право 
остваре под јасно дефинисаним условима преко адвокатских комора. У том 
смислу је у оквиру адвокатских комора реализовано више пилот програма 
бесплатне правне помоћи. 

Министартсво правде и државне управе је формирало нову Радну групу за 
припрему текста овог закона и адвокатуру ће у тој групи представљати г-ђа 
Биљана Бјелетић и г. Драги Крстић, као чланови и г-ђа Јасмина Павловић и г. 
Дејан Ћирић, као заменици чланова. 

Управни одбор је донео и одлуку да се организује и Конференција са 
међународним учешћем на којој би се разматрало ово питање за 19. 04. 2013. 

*   *   *

12. Поштовање Кодекса професионалне етике
Питањима поштовања Кодекса професионалне етике адвоката детаљније 

се баве дисциплински органи адвокатских комора. Међутим уочено је да се број 
повреда Кодекса професионалне етике адвоката увећава сваке године. 

Очекује се да ће адвокатски испит значајно допринети да будући нараштаји 
адвоката упознају Кодекс и да га поштују. 

*   *   *

13. Материјални и порески положај адвокатуре и одбране по 
службеној дужности

Због економске кризе и отежаних услова пословања материјални положај 
адвокатуре је лош и неадекватан значају професије. Захтеви Адвокатске коморе 
Србије да се исплате потраживања адвоката за одбране по службеној дужности 
у кривичном и преткривичном поступку и да се омогући пребијање међусобних 
потраживања и обавеза по основу пореза и доприноса које дугују адвокати и 
пореских обавеза адвоката досада нису уродиле плодом. Недавно усвојени закон 
о отпису камата на пореска дуговања под одређеним условима не представља 
прави одговор на захтеве адвокатуре и представља једнократно решење. 

Посебно отворено питање представља наплата потраживања по основу 
одбрана по службеној дужности у преткривичном поступку. Министарство 
унутрашњих послова по овом основу дугује више стотина милиона. Посебно 
забрињава да адвокати указују на неравомерност у одређивању бранилаца по 
службеној дужности, непоштовања редоследа како код именовања тако и у 
исплатама. 

У овој области је потребно више ангажовања свих адвокатских комора и 
јединствен наступ. 

*   *   *
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14. Адвокатска тарифа
Нова Адвокатска тарифа усвојена је на седници Управног одбора која је 

одржана 08. 12. 2012. и ступила је на снагу 01. 01. 2013. 

*   *   *

15. Прекогранични рад адвоката
Захваљујући успостављеној сарадњи са Law Society of England and Wales 

адвокатима из Србије омогућен је рад на подручју Велике Британије. 
Услови и поступак за остваривање овог права објављени су на интернет 

страници Адвокатске коморе Србије као и на интернет страници Law Society of 
England and Wales. 

*   *   *

16. Рад страних адвокатских канцеларија
Након вишегодишњег проблема рада тзв. страних адвокатских канцеларија 

које су се бавиле адвокатуром супротно одредбама Закона о адвокатури, након 
ступања на снагу новог Закона о адвокатури и регулисању права рада ових 
канцеларија, Управни одбор је предузео мере за отклањање досадашњих 
проблема. 

У складу са предлозима Радне групе АК Србије, успостављен је контакт са 
свим адвокатима страним држављанима који су пословали на подручју Србије. 

Резултат тих активности је да су они регулисали свој професионални статус 
у Србији уписом у именик адвоката страних држављана или је тај поступак у 
току, у складу са Законом о адвокатури. 

*   *   *

17. Сарадња АК Србије са адвокатским коморама у Србији, адвокатским 
коморама у окружењу (републике бивше СФРЈ), међународним орга
низацијама адвоката, правника (Саветом адвокатских комора Европе 
и  Међународном унијом адвоката), посете представника међународних 
невладиних организација, учешће на стручним састанцима, семина
рима, конференцијама у земљи

Сарадња Адвокатске коморе Србије са адвокатским коморама у њеном 
саставу је врло добра, размена информација свакодневна, а међусобни односи 
на високом колегијалном нивоу. 

Сарадња са адвокатским коморама у Републикама бивше СФРЈ је у сталној 
узлазној линији, а чињеница да се адвокатура на овим просторима суочава са 
истоветним или сличним проблемима намеће потребу за сталном сарадњом, 
разменом информација и искустава. Поједине адвокатске коморе (Хрватске, 
Македоније) суочени су са проблемом увођења фискалних каса (проблем са 
којим се суочила АК Србије током 2009. године).  Запажени су и покушаји 
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нарушавања независног положаја адвокатуре тако што су предложене измене 
Закона о адвокатури којима се овлашћује Министарство правде да води именик 
адвоката и дисциплинске поступке (Словенија). Овај предлог је оспорен и 
заустављен захваљујући јединственој акцији адвокатских комора које су 
потписале заједничку декларацију о независности професије на свечаностима 
које су биле приређене поводом „Дана словенских одветников“ у септембу 
2012. 

Сарадња са адвокатским коморама Европе је у сталном успону. У сарадњи 
са Адвокатском комором Солуна покренута је иницијатива за обнављање рада 
Уније адвокатских комора Балкана са позивом земљама региона да се укључе у 
рад Уније и ове активности треба да буду реализоване током 2013. године. 
Успостављена је сарадња са адвокатским коморама Италије, Румуније, Бугарске, 
Турске, Law Society of England and Wales, Париза, Франкфурта.  Ова сарадња 
ће бити детаљније и прецизније регулисана посебним споразумима који ће 
током 2013. бити потписани са адвокатским коморама Италије, Румуније, 
Бугарске, Турске, Law Society of England and Wales, уз напомену да су слични 
споразуми потписани са адвокатским коморама Париза и Франкфурта. Све 
коморе су исказале спремност и жељу да потпомогну укључивање адвокатуре 
Србије у све процесе од значаја за положај професије и прикључење Србије 
европским интеграцијама са једне стране, као и рад Адвокатске академије АК 
Србије и област континуиране едукације адвоката, са друге стране, укључивши 
и размену информација о раду адвоката, пружања међусобне помоћи 
адвокатима и едукација младих адвоката у иностранству. 

У априлу месецу 2013. ће се одржати и састанак дисциплинских органа 
Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Бугарске у циљу размене 
искустава у овој области. 

Адвокатска комора Србије је развила сарадњу са најзначајнијим 
асоцијацијама адвоката и адвокатских комора: Међународном унијом адвоката 
(МУА), Саветом адвокатских комора Европе (ЦЦБЕ) и Међународном 
асоцијацијом адвокатских комора (ИБА). Највиши званичници ових асоцијација 
посетили су Адвокатску комору Србије поводом обележавања „Дана адвокатуре 
Србије“ 2012. и 2013. године. 

*   *   *

18. Обележавање Дана адвокатуре Србије у 2012. и 2013. години

18.1. Обележавање 150те годишњице адвокатуре у Србији и промоција 
четврте књиге „Историја адвокатуре Србије – Биографије знаменитих 
адвоката Србије“

Адвокатура Србије обележила „Дан адвокатуре“ и 150. година свог 
постојања, у суботу, 25. 02. 2012. Свечаном академијом која је одржана у 
Народном позоришту, након које је приређен пригодан коктел. За адвокате 
Србије и госте Адвокатске коморе Србије, истог дана у 19,00 часова, балетски 
ансамбл Народног позоришта одиграо је представу „Ко то тамо пева“. Поводом 
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овог празника адвокатуре Србије, Адвокатска комора Србије приредила је и 
Свечану вечеру у Кристалној дворани хотела „Hyatt Regency“.

Позиву Адвокатске коморе Србије, за присуство свечаностима посвећеним 
празнику адвокатуре Србије одазвали су се највиши представници законодавне, 
правосудне и извршне власти, председници и представници адвокатских комора 
Европе, најзначајнијих професионалних асоцијација – Савета адвокатских 
комора Европе и Међународног удружења адвокатских комора и представници 
дипломатског кора. 

Одлуком Управног одбора цела 2012. година је проглашена годином 
јубилеја адовкатуре Србије и овај значајан датум је обележен на пригодан начин 
и у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије. 

Програм обележавања 150-те годишњице од усвајања првог Закона о 
правозаступницима започео је промоцијом четврте књиге едиције „Историја 
адвокатуре Србије – Биографије знаменитих адвоката“ која је одржана 11. 02. 
2012. на сцени „Раша Плаовић“ Народног позоришта у Београду. Адвокатима 
Србије књигу су представили г. Вељко Губерина, г. Живојин Шестић, др Никола 
Мемедовић чланови Редакције која је радила на припреми овог издања. Књига 
је објављена у тиражу од 2000 примерака и достављен је један број копија 
библиотекама у саставу Адвокатске коморе Србије, библиотекама у Србији и 
Библиотеци Националног конгреса УСА. Према одлуци Управног одбора 
адвокати или њихови наследници чија је биографија објављена у књизи 
остварују право на бесплатан примерак, а друга заинтересована лица могу 
купити књигу у просторијама Адвокатске коморе Србије по цени од 500,00 
динара (што је цена која покрива трошкове штампања књиге). 

Поводом јубилеја адвокатуре додељена су признања адвокатима који су 
својим радом допринели унапређењу рада и положаја адвокатуре и адвокатских 
комора:

Koмисија за признања која је формирана одлуком Управног одбора 
Адвокатске коморе Србије од 18. 01. 2012. у саставу: г. Ђорђе Вебер, председник, 
г. Владимир Домазет и г. Владимир Шешлија чланови Комисије, након 
разматрање предлога овлашћених предлагача,  једногласно донела:

ОДЛУКУ
Поводом „Дана адвокатуре Србије“ и обележавања 150-те годишњице додељују 
се следећа признања Адвокатске коморе Србије:

I
Као знак признања за допринос у развоју и унапређењу добрих колегијалних 

односа, професионалне сарадње између адвокатских комора, развоју и 
афирмацији адвокатуре у Србији и иностранству додељује се ПлАКЕТА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, као највише признање:

Г. JOSE MARIA DAVÓ FERNANDEZ, адвокату у Малаги, председнику ЦЦБЕ 
у претходном мандату
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Г. МANUAL CAVALEIRO BRANDĂO, адвокат у Порту, председник ЦЦБЕ у 
претходном мандату

Г. МИХИ КОЗИНЦУ, председнику Адвокатске коморе Словеније
Г. ЛЕУ АНДРЕИСУ, председнику Адвокатске коморе Хрватске
Г-ђи АМИЛИ КУНОСИЋ ФЕРИЗОВИЋ, председнику Адвокатске коморе 

Федерације Босне и Херцеговине
Г. ЗДРАВКУ БЕГОВИЋУ, председнику Адвокатске коморе Црне горе

II
Адвокатима који су својим успешним и часним радом у професији и 

посебним ангажовањем у раду својих адвокатских комора, Адвокатске коморе 
Србије или деловањем у струковним организацијама и у јавности допринели 
развоју и афирмацији адвокатуре:

1. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА:
 – постхумно НЕНАДУ ЏЕЛЕБЏИЋУ, адвокату у Београду
 – ПЕТРУ ПОПОВИЋУ, адвокату у Београду
 – МАРКУ БОГДАНОВИЋУ, адвокату у Београду
 – СЛАВКУ ЈЕЛОВЦУ, адвокату у Београду

2. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ:
 – ЈОВАНУ СЕКЕЉУ, адвокату у Зрењанину
 – СВЕТОЗАРУ ДОБРОСАВЉЕВУ, адвокату у Новом Саду
 – БРАНИСЛАВУ ВУЛИЋУ, адвокату у Новом Саду

3. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША:
 – ДРАГИЈУ КРСТИЋУ, адвокату у Нишу

4. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧКА: 
 – ЈАСМИНИ МИЛУТИНОВИЋ, адвокату у Чачку,
 – МЕХМЕДУ ХОТУ, адвокату у Новом Пазару
 – ВЛАДИМИРУ СТОЈКОВИЋУ, адвокату у Крушевцу

5. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАПЦА:
 – МИЛОШУ ЦВЕЈИЋУ, адвокату у Ваљеву

6. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ КРАГУЈЕВЦА:
 – ЖИВОРАДУ ЛЕКИЋУ, адвокату у Крагујевцу
 – ВОЈИСЛАВУ СТАНАРЧИЋУ, адвокату у Крагујевцу

7. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА:
 – СЛОБОДАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ, адвокату у Пожаревцу

8. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАРА:
 – БОЖИДАРУ ВУКАШИНОВИЋУ, адвокату у Зајечару
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III
Као знак признања за дугогодишњи успешан и частан рад у професији и 

допринос у развоју и унапређењу добрих колегијалних односа, професионалне 
сарадње између адвокатских комора, развоју и афирмацији адвокатуре у Србији 
додељује се ПОВЕЉА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ:

1. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА:
 – постхумно РЕЉИ ПОПОВИЋУ, адвокату из Београду
 – ДР НЕДЕЉКУ ЈОВАНЧЕВИЋУ, адвокату у Београду
 – НИНОСЛАВУ МАЈАЧИЋУ, адвокату у Београду 
 – БРАНИСЛАВУ ГЛОГОЊЦУ, адвокату у Београду
 – НАДЕЖДИ ДАНИЛОВИЋ, адвокату у Београду 

2. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША:
 – ВЛАДИМИРУ ИЛИЋУ, адвокату у Нишу
 – ЈУГОСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ, адвокату у Алексинцу
 – СЛОБОДАНУ НЕШИЋУ, адвокату у Врању
 – МИЛОВАНУ ОБРАДОВИЋУ, адвокату у Нишу
 – МИОДРАГУ РАДОВАНОВИЋУ, адвокату у Нишу

3. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧКА: 
 – ДРАГАНУ ЈУГОВИЋУ, адвокату у Чачку,
 – ДРАГАНУ ПОПОВИЋУ, адвокату у Ужицу
 – ВЕЛИСАВЗ МИЋИЋУ, адвокату у Ивањици
 – СЛОБОДАНУ ДЕСПОТОВИЋУ, адвокату у Ужицу
 – РАДИСАВУ НИКОЛИЋУ, адвокату у Ужицу
 – ВОЈИНУ СТОЈКОВИЋУ, адвокату у Крушевцу
 – ХАЈРУДИНУ БАЛТИЋУ, адвокату у Пријепољу
 – ЗОРАНУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ, адвокату у Новом Пазару
 – ЉУБОДРАГУ БОЖОВИЋУ, адвокату у Ариљу

4. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАПЦА:
 – БУДИМИРУ ПАВЛОВИЋУ, адвокату у Шапцу 

5. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ КРАГУЈЕВЦА:
 – ЗОРАНУ ЖИВАНОВИЋУ, адвокату у Параћину
 – МОМЧИЛУ ЈОВАНОВИЋУ, адвокату у Јагодини
 – НЕНАДУ ЧОЛОВИЋУ, адвокату у Крагујевцу
 – ЖИВОРАДУ КОРАЋЕВИЋУ, адвокату у Крагујевцу
 – ДРАГАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ, адвокату у Крагујевцу

6. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА:
 – МИЛИВОЈУ НЕДЕЉКОВИЋУ, адвокату у Великој Плани
 – ЗОРАНУ СТЕВАНОВИЋУ, адвокату у Смедеревској Паланци

7. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАРА:
 – ЗОРАНУ ВУЈЧИЋУ, адвокату у Неготину
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18.2. Обележавања 151. годишњице адвокатуре у Србији
У Бeoгрaду je 02. 03. 2013. гoдинe oбeлeжeн „Дaн aдвoкaтурe Србиje“ и 151. 

гoдишњицa oд дoнoшeњa првoг Зaкoнa o прaвoзaступницимa у Србиjи. Oвим 
пoвoдoм Aдвoкaтскa кoмoрa Србиje прирeдилa je у Дoму вojске Србиje пригoдну 
Свeчaну aкaдeмиjу кojoj je присуствoвaлo вишe oд 400 aдвoкaтa из цeлe Србиje, 
прeдстaвници зaкoнoдaвнe, извршнe и судскe влaсти. Присутнe je у имe 
Министaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe пoздрaвиo др Дaнилo Никoлић, држaвни 
сeкрeтaр, кojи je у крaћeм излaгaњу, уз чeститкe, изнeo инфoрмaциje o 
aктивнoстимa Министaрствa у oблaсти рeфoрмe прaвoсуђa и рeфoрмe прaвнoг 
систeмa. 

Прaзнику aдвoкaтурe у Србиjи присуствoвaли су г. Жaн Мaри Бургубуру, 
прeдсeдник Мeђунaрoднe униje aдвoкaтa, г. Сaми Aкл, aдвoкaт у Бejруту и 
рeгиoнaлни сeкрeтaр Мeђунaрoднe униje aдвoкaтa, г. Михaи Тaнaсeску, aдвoкaт 
у Букурeшту и рeгиoнaлни сeкрeтaр Мeђунaрoднe униje aдвoкaтa, г. Нeнaд 
Jaнићeвић, aдвoкaт у Скoпљу и рeгиoнaлни сeкрeтaр Мeђунaрoднe униje 
aдвoкaтa, г. Aлдo Бургaрeли, први пoтпрeдсeдник Сaвeтa aдвoкaтских кoмoрa 
Eврoпe, прeдсeдници aдвoкaтских кoмoрa Бугaрскe, Aлбaниje, Слoвeниje, 
Хрвaтскe, Рeпубликe Српскe, Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe, 
Мaкeдoниje, Тeмишвaрa, Сoлунa и прeдстaвници Aдвoкaтскe кoмoрe Мaђaрскe 
и Aдвoкaтскe кoмoрe Сoфиje, кao и г. Гвидo Шaкeнрaд, aдвoкaт у Хoлaндиjи, 
прeдсeдник кoмисиje зa бeсплaтну првну пoмoћ у Хoлaндиjи, кojи je пригoдним 
излaгaњeм укaзao нa знaчaj и нужнoст дoнoшeњa Зaкoнa o бeсплaтнoj прaвнoj 
пoмoћи, тe дa aдвoкaти трeбa дa буду нoсиoци aктивнoсти у oвoj oблaсти. 

Oвoгoдишњу прoслaву „Дaнa aдвoкaтурe Србиje“ oбeлeжилo je и свeчaнo 
пoтписивaњe Спoрaзумa o сaрaдњи Aдвoкaтскe кoмoрe Србиje и Прaвнoг 
фaкултeтa  Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Oвим спoрaзумoм унaпрeдићe сe прoцeс 
стaлнe eдукaциje aдвoкaтa крoз aнгaжoвaњe прoфeсoрa Прaвнoг фaкултeтa у 
рaду Aдвoкaтскe aкaдeмиje, a студeнтимa Прaвнoг фaкултeтa ћe бити oмoгућeнo 
стицaњe прaктичних знaњa и вeштинa нeoпхoдних зa будући прoфeсиoнaлни 
рaд крoз oбaвљaњe студeнтскe прaксe у aдвoкaтским кaнцeлaриjaмa и 
укључивaњeм aдвoкaтa у нaстaву нa Прaвнoм фaкултeту у извoђeњу прaктичних 
вeжби и у рaду прaвних клиникa. 

Истoг дaнa oдржaнa je и тeмaтскa Кoнфeрeнциja „Нoвине у кривичнo 
прoцeснoм зaкoнoдaвству Србиje“. Прeдaвaњa нa кoнфeрeнциjи oдржaли су 
прoф. др Милaн Шкулић, прeдсeдник рaднe групe Министaрствa прaвдe и 
држaвнe упрaвe, кojи je гoвoриo o прeдлoгу Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa 
Зaкoникa o кривичнoм пoступку,  др Дaнилo Никoлић, држaвни сeкрeтaр у 
Министaрсву прaвдe и држaвнe упрaвe, кojи je гoвoриo o спoрaзуму o признaњу 
кривицe, г. Дejвид Рejмoнд Луис, шeф прoгрaмa рeфoрмe кривичнoг зaкo-
нoдaвствa Министaрствa прaвдe СAД, кojи je гoвoриo o пoтрeби усaглaшaвaњa 
кривичнo прoцeснoг зaкoнoдaвствa Србиje сa мeђунaрoднoм прaксoм, др 
Слoбoдaн Бeљaнски, aдвoкaт у Нoвoм Сaду, кojи je гoвoриo o пoлoжajу oдбрaнe 
прeмa oдрeдбaмa нoвoг Зaкoникa o кривичнoм пoступку, г. Ивaн Joвaнoвић 
прeдстaвник мисиje OСЦE у Србиjи, кojи je гoвoриo o прoцeсу рeфoрмe 
кривичнoг зaкoнoдaвствa у зeмљaмa рeгиoнa, г. Jугoслaв Тинтoр, aдвoкaт у 
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Бeoгрaду и члaн рaднe групe Министaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe, кojи je 
гoвoриo o пoлoжajу брaниoцa у прeдкривичнoм и истрaжнoм пoступку прeмa 
oдрeдбaмa прeдлoгa Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoникa o кривичнoм 
пoступку, мр Вeљкo Дeлибaшић, aдвoкaт у Бeoгрaду и члaн рaднe групe 
Министaрствa прaвдe и држaвнe упрaвe, кojи je гoвoриo o пoлoжajу брaниoцa у 
тoку глaвнoг прeтрeсa и у пoступку пo прaвним лeкoвимa и г. Микeлe Пaпa, 
прoфeсoр Прaвнoг фaкултeтa у Фирeнци, кojи je гoвoриo o искуствимa Итaлиje 
у првим гoдинaмa увoђeњa aдвeрсиjaлнoг систeмa у кривични пoступaк тe 
држaвe. У зaкључку кoнфeрeнциje присутни aдвoкaти су учeствoвaли у дискусиjи 
и jeднoглaснo je зaкључeнo дa je нeoпхoднo у штo крaћeм рoку oргaнизoвaти 
нoву тeмaтску кoнфeрeнциjу нa кojoj ћe учeсници имaти вишe мoгућнoсти дa 
изнeсу свoje стaвoвe и примeдбe нa пojeдинa прeдлoжeнa рeшeњa у Зaкoну o 
измeнaмa и дoпунaмa Зaкoникa o кривичнoм пoступку. 

У oквиру oбeлeжaвaвaњa „Дaнa aдвoкaтурe Србиje“ нa инициjaтиву 
дeлeгaциje Aдвoкaтскe кoмoрe Сoлунa, oдржaн je сaстaнaк нa кoмe су учe-
ствoвaли прeдсeдници и прeдстaвници aдвoкaтских кoмoрa кojи су присуствoвaли 
oбeлeжaвaњу „Дaнa aдвoкaтурe“, прeдсeдник и рeгиoнaлни сeкрeтaри Мeђу-
нaрoднe униje aдвoкaтa и први пoтпрeдсeдник Сaвeтa aдвoкaтских кoмoрa 
Eврoпe. Тeмa сaстaнкa je билa рaзмaтрaњe инициjaтивe Aдвoкaтскe кoмoрe 
Сoлунa зa oживљaвaњe рaдa Униje aдвoкaтских кoмoрa Бaлкaнa, укључивши и 
упућивaњe пoзивa aдвoкaтским кoмoрaмa нa нaциoнaлнoм нивoу у држaвaмa 
Бaлкaнa и jугoистoчнe Eврoпe кoje нису члaницe oвe Униje дa приступe oвoj 
мeђунaрoднoj aсoциjaциjи. Учeсници сaстaнкa су пoдржaли инициjaтиву, уз 
зaкључaк дa Униja aдвoкaтских кoмoрa Бaлкaнa у oквиру свoje дeлaтнoсти трeбa 
дa рaзмaтрa искључивo питaњa вeзaнa зa рaд и пoлoжaj прoфeсиje, тe дa 
Aдвoкaтскa кoмoрa Сoлунa упути пoзивe и oргaнизуje нaрeдни сaстaнaк у jуну 
2013. гoдинe.  

Пoвoдoм Дaнa aдвoкaтурe Србиje прирeђeнa je свeчaнa вeчeрa кojoj je 
присуствoвaлo вишe oд 260 aдвoкaтa и гoстиjу Aдвoкaтскe кoмoрe Србиje, кojи 
су у приjaтнoj aтмoсфeри дружeњa зaoкружили oбeлeжaвaњe прaзникa 
aдвoкaтурe. 

*   *   *

19. XXIV видовдански сусрети адвоката Србије
Управни одбор је поводом XXIV видовдански сусрети адвоката Србије у 

години јубилеја 150 година од доношења првог Закона о правозаступницима  
донео одлуку о установљавању посебног признања Златне плакете Адвокатске 
коморе Србије за животно дело. 

Тема XXIV Видовданских сусрета адвоката посвећена је „Ефикасности 
вршења правде у светлу новодонетих процесних закона“. Према мишљењу 
адвокатуре новим Закоником о кривичном поступку се значајно снижава ниво 
достигнутих људских права окривљених у кривичном поступку. Оцењено је да 
се, увођењем тужилачке истраге, нарушава равноправност странака у поступку. 
Јавном тужиоцу стоје на располагању средства Буџета Републике Србије, 
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средства и механизми за прикупљање доказа и спровођење истраге. Окривљени, 
с друге стране, истрагу и прикупљање доказа који иду у његову корист мора да 
финансира сам. Овакво законско решење погрошава положај окривљеног у 
кривичном поступку и снижава достигнути ниво људских права. Што се тиче 
одбране очигледна је неједнакост „оружја“ у поступку тужиоца и одбране. Нови 
Законик о кривичном поступку доноси и низ рестрикција у односу на права 
личности и приватност. Када је у питању Закон о парничном поступку, оцењено 
је да позитивно решење да пуномоћник у поступку може бити једино адвокат. 
Ово добро законско решење мора бити праћено и доношењем Закона о 
бесплатној правној помоћи, којим ће држава Србије остварити међународно 
преузету обавезу и створити услове за једнак приступ правди за све грађане, без 
обзира расу, пол, вероисповест, економску моћ  или друге критеријуме. Нови 
Закон о парничном поступку отворио је и низ питања везаних за употребу 
ванредних правних лекова, високог цензуса за улагање ревизије, што може да 
утиче на губитак права странке у поступку. Када се ова два кључна процесна 
закона ставе у корелацију са Законом о извршењу и обезбеђењу, новоус-
постављеном мрежом судова, те високим судским таксама намеће се закључак 
да је приступ правди отежан, а тиме снижен и ниво достигнутих људских права. 

Суочена са повећаним бројем напада последњих година на адвокате у 
Србији, Адвокатска комора Србије је покренула две иницијативе. Прва је 
достављена Министарству правде са предлогом да се покрене поступак за 
измену Кривичног закона Републике Србије и да се адвокатима призна статус 
службеног лица. Друга иницијатива упућена је адвокатским коморама у 
републикама бивше СФРЈ и у региону југоисточне Европе. Овом иницијативом 
предложено је формирање Регионалног центра за заштиту адвоката и адвокатуре 
као самосталне, независне и саморегулирајуће професије. Повећани број 
напада на адвокате, али и различити облици угрожавања положаја професије у 
земљама региона је био повод за покретање иницијативе. 

У години јубилеја адвокати Србије су желели да искажу поштовање према 
оним колегама који су свој предани професионални рад и заступање интереса 
својих странака често подређивали чак и личној безбедности и слободи. 
Лауреати су они адвокати који данас, на жалост, нису са нама, али су својим 
радом, професионалним иступањима и залагањем међу колегама стекли 
поштовање и уважавање и који су своју доследност и професионалну чврстину 
исказали без обзира на притиске којима су били изложени. Они су достигли 
професионални зенит доследно штитећи права клијената. Међу лауреатима су 
и два председника адвокатске коморе којих се сећамо као изузетних 
професионалаца и лучоноша напретка адвокатуре у Србији – слободне, 
независне и саморегулирајуће професије. Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије је, имајући у виду њихов значај, допринос и посебност којом су 
обележили време у коме су живели и радили, али и професију, предложио 
Скупштини Адвокатске коморе Србије, а она то једногласно прихватила да се 
установи ново признање „Златна плакета Адвокатске коморе Србије за животно 
дело у адвокатури“. Ово признање је, по први пут додељено на „24. Видовданским 
сусретима адвоката Србије“ постхумно Слободану Суботић, адвокату у Београду 
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који је дужност председника Адвокатске коморе Србије обављао од 1971 до 
1972 године и Драгану Батавељићу који је дужност председника Адвокатске 
коморе Србије обављао од 1973 до 1974 године. 

У наставку дајемо интегрални текст одлуке о додели признања:

Koмисија за признања која је формирана одлуком Управног одбора 
Адвокатске коморе Србије од 18. 05. 2012. у саставу: г. Драгољуб Ђорђевић, 
председник, г. Славко Јеловац, г. Бранислав Вулић, г. Драги Крстић, г-ђа Јасмина 
Милутиновић, г. Милош Мандић, г. Звонко Марковић, г. Драган Живковић и г. 
Зоран Вујчић, чланови Комисије, након разматрање предлога овлашћених 
предлагача, дана 20. 06. 2012. донела је:

О д л у к у
Поводом „24. Видовданских сусрета адвоката Србије “ и у години јубилеја  

у којој се обележава 150-та годишњица од усвајања првог Закона о 
правозаступницима. додељују се следећа признања Адвокатске коморе Србије:

I

ЗлАТНА ПлАКЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
ЗА ЖИВОТНО ДЕлО У АДВОКАТУРИ

Адвокатима који су својим дугогодишњим радом у професији и посебним 
ангажовањем у раду органа Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у 
саставу Адвокатске коморе Србије изузетно допринели развоју професије, 
унапређивању рада органа адвокатске коморе и афирмацији адвокатуре у 
друштву:

1. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА:
 – Постхумно СЛОБОДАНУ СУБОТИЋУ, адвокату у Београду
 – Постхумно ДРАГАНУ БАТАВЕЉИЋУ, адвокату у Београду

II
ПЛАКЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Адвокатима који су својим дугогодишњим успешним и часним радом у 
професији и посебним ангажовањем у раду својих адвокатских комора, 
Адвокатске коморе Србије или деловањем у струковним организацијама и у 
јавности допринели развоју и афирмацији адвокатуре:

1. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША:
 – Постхумно СИНИШИ ДОМАЗЕТУ, адвокату у Нишу
 – Постхумно СВЕТИСЛАВУ ЋИРИЋУ, адвокат у Нишу

2. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ КРАГУЈЕВЦА:
 – Постхумно СИНИШИ РАДУЛОВИЋУ, адвокату у Крагујевцу
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3. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА:
 – МИЛОШУ ПЕШИЋУ, адвокату у Пожаревцу

II
ПОВЕЉА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Као знак признања за дугогодишњи успешан и частан рад у професији и 
допринос у развоју и унапређењу добрих колегијалних односа, професионалне 
сарадње између адвокатских комора, развоју и афирмацији адвокатуре у Србији 
додељује се:

1. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА:
 – Постхумно ДРАГОЉУБУ ЂОРЂЕВИЋУ, адвокату из Београду
 – Постхумно ФИЛОТА ФИЛИ, адвокату у Београду
 – Постхумно НИКОЛИ ЂОНОВИЋУ, адвокату у Београду
 – Постхумно ДР ДРАГИЋУ ЈОКСИМОВИЋУ, адвокату у Београду
 – Постхумно ЈОВИ ВЛАХОВИЋУ, адвокату у Београду

2. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ШАПЦА:
 – Постхумно ДУШАНУ БАЈИЋУ, адвокату у Шапцу 

3. из АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ КРАГУЈЕВЦА:
 –  Постхумно ДАНИЛУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ – ШПАЦЕРУ, адвокату у 

Крагујевцу

У складу са одлуком признања су уручена добитиницима признања или 
њиховим наследницима који су такође адвокати на свечаној академији поводом 
XXIV видовданских сусрета адвоката Србије. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је, на својој седници одржаној 
20. 06. 2012, донео одлуку о додели највишег признања Адвокатске коморе 
Србије г. Вељку Губерини, доајену српске адвокатуре – Златне плакете 
Адвокатске коморе Србије за животно дело. 

Највише признање Адвокатске коморе Србије додељено је г. Губерини за 
његов допринос унапређењу адвокатуре и њеној афирмацији у јавности, по 
жељи лауреата на свечаној седници Управног одбора Адвокатске коморе 
Србије која је одржана 08. 09. 2012. Г. Губерина је својим ангажовањем током 
целокупног професионалног рада допринео унапређењу рада органа 
адвокатске коморе и покренуо више значајних активности у Комори које су 
имале за резултат измене и допуне прописа, заштиту људских и грађанских 
права и увођења правила у кривични поступак која су омогућила бољу 
заштиту окривљених и бранилаца током целог кривичног поступка. Својим 
иступима у јавности г. Вељко Губерина је указао да адвокат својим преданим 
стручним радом и професионалним залагањем може да одбрани највише 
људске вредности –  слободу и живот.  Посебан допринос г. Вељка Губерине 
представља његов самопрегоран рад на припреми и објављивању четири 
књиге едиције „Историје адвокатуре“. 
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*   *   *

20. Часопис „Бранич“
У извештајном периоду часопис „Бранич“ је сврстан од стране Министартсва 

науке и просвете у ред научних часописа и објављивањем стручних радова у 
њему ауторима се додељује одређени број поена који се вреднују приликим 
напредовања у научним звањима. 

Због ограничених финансијских средстава часопис је објављен у два 
двоброја у смањеном тиражу. 

У наредном периоду ће бити објављен оглас за избор главног и одговорног 
уредника и чланова редакције, с обзиром да је досадашњима истекао мандат. 

*   *   *

21. Информисање чланова 
Информисање чланова у извештајном периоду одвијало се преко 

адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и интернет странице. 
Рад Управног одбора у овој области треба унапредити и размотрити 

могућности за објављивање сталне публикације која би се најмање тромесечно 
достављала на адресе свих адвоката у Србији. 

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Драгољуб Ђорђевић, адвокат с. р. 



Број: 527/2013
Датум: 21. 05. 2013.

Програмски савет Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије је на 
седници одржаној дана 21. 05. 2013. На основу члана 285. Статута Адвокатске 
коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, ___/2013), члана 
10. Правилника о Адвокатској академији Адвокатске коморе Србије број 
754/2012 једногласно донео

О Д л У К У 
О УПУЋИВАњУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПРЕДАВАЧИМА

Упућује се јавни позив адвокатима, који су заинтересовани за обављање 
дужности предавача Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, 
да доставе пријаве и доказе о испуњавању услова утврђених Статутом 
Адвокатске коморе Србије и Правилником о Адвокатској академији 
Адвокатске коморе Србије за именовање, најкасније до 01. 09. 2013. на 
адресу Адвокатска комора Србије – Адвокатска академија, са назнаком „за 
Програмски савет”.
За предавача може бити именован адвокат који испуњава један од следећих 
услова:
–   Да је стекао академско звање доктора наука;

–   Да је објавио књигу, монографију, коментар закона, приручник, научне 
радове или стручне радове из области права;

–   Да је предавао на Правосудној академији, правном факултету, или на 
стручним семинарима из области права;

–   Да се дугогодишњим радом у пракси истакао као стручњак за одређену 
област права.

Ову одлуку објавити у „Браничу“, дневном листу „Политика“ – издање за 
Београд и унутрашњост, на интернет страници и огласној табли Адвокатске 
коморе Србије и доставити свим адвокатским коморама у саставу Адвокатске 
коморе Србије ради упућивања овог позива заинте ресованим адвокатима 
преко њихових интернет страница и огласних табли. 

AДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија,
Телефони: +381 11 32-39-072   Fax: +381 11 32-32-203
e-mail:  komora@sbb.rs  •  a.k.srbije@gmail.com 

Председник Програмског савета 
Адвокатске академије

Адвокатске коморе Србије
Др Слободан Бељански, адвокат, с.р.

Декан Адвокатске академије 
Адвокатске коморе Србије

Ђорђе Ђуришић, адвокат, с.р.
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