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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ОСЛОБОЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ 1918.1

Момир Милојевић2

Правни факултет Универзитета у Београду

Апстракт: Последња година ратовања је, као и претходне године, 
била обележена војним акцијама и предлозима за прекид рата, како за-
раћених страна, тако и политичких група и организација. Промењљиво 
стање на ратиштима је утицало на предлоге држава и захтеве невлади-
них тела. На крају је одлучио однос снага. Слабљење Антанте изласком 
из рата Русије и Румуније је надокнађено уласком у рат САД. На другој 
страни су Централне силе биле ослабљене изласком из рата Бугарске и 
Турске, тако да су остале Немачка и Аустро-Угарска, из које је убрзо исту-
пила Мађарска, па су Аустрија и Немачка биле приморане да затраже 
примирје. Тиме су отворена врата ослобођењу територија које су биле 
под влашћу Аустро-Угарске, међу којима је била и Босна и Херцеговина.

Кључне речи: Антанта, Босна и Херцеговина, Централне силе, Први 
светски рат, примирје

„Коло среће у околи вртећи се не престаје./Тко би гори ето доли/а тко 
доли гори устаје/...Сад на царство роб се узвиси/а тко цар би роб је сада.“

(Иван Гундулић: „Дубравка“)

1. ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ

Последње четири године смо посветили подсећању на правни положај 
Босне и Херцеговине и велике силе у XIX веку (2014), посебно на прав-
ни положај Босне и Херцеговине у XIX и XX веку (2015), положај Босне 

1 Рад је усмено представљен на XV Саветовању «Октобарски правнички дани» у Бањалуци 13. 
октобра 2018. године али није објављен у Зборнику радова са тог научног скупа.
2 Редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.
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и Херцеговине у Првом светском рату (2016). У том склопу је помињано 
њено ослобођење али није било могуће томе посветити већу пажњу. Још 
је било мање могуће прошле (2017) године изложити све мировне пред-
логе који су се непосредно или посредно тицали Босне и Херцеговине.

Први светски рат се у многоме разликовао од ранијих ратова који су, 
како је говорио и писао Карл фон Клаузевиц, наставак (мирнодопске) по-
литике другим средствима3 и увек је политички акт.4 Другим речима, пра-
вила се разлика између ратног стања и стања мира, која су се смењивала. 
Тако је Хуго Гроциус написао дело о праву рата и мира (1625) а Лав Толстој 
свој најобимнији роман насловио «Рат и мир». У првом светском рату су се 
мешали дипломатија и ратовање. Дипломати су се трудили да спрече рат а 
када у томе нису успели наставили су да раде за мир, придобијајући за то 
и сагласност својих претпостављених. У четвртој години рата (1917) мир 
је предлагао и папа Бенедикт XV (који је тражио и помиловање за осуђене 
у Босни и Херцеговини) али је до престанка рата дошло на бојном пољу 
када је једна страна превагнула.

Последице тог рата су биле толике да се о њему говорило пола века 
касније (1968) у многим земљама, па и у Југославији. У Загребу је, 27. и 
28. децембра 1968. године, одржан научни скуп поводом 50-годишњице 
распада Аустро-Угарске Монархије и стварања југословенске државе. На 
скупу су говорили тада најпознатији стручњаци Марко Костренчић, Фер-
до Чулиновић, Васо Чубриловић, Богдан Кризман, Драгослав Јанковић, 
Милорад Екмечић и др. И у другим земљама се сматрало да и даље по-
стоји потреба да се истражи смисао рата и његове последице у односима 
између држава5 а пре тога је у Београду објављена велика збирка радова6. 
Касније је, у организацији Института за савремену историју, поводом 60-го-
дишњице стварања Југославије, од 16-19. маја 1979. године, у Илоку одр-
жан научни скуп о стварању југословенске државе.7 Историјски институт 
је, почев од 1984, сваке године одржавао научне скупове посвећене 70-го-
дишњици Првог светског рата, закључно са 1919. годином.8 Поред тога, 
научни скуп су одржали Савет академија наука, Заједница институција за 
изучавање новије историје и Савез историчара Југославије.9

3 Carl von Clausewitz, De la guerre (Paris: Les Éditions de Minuit, 1955), 67.
4 Ibid., 68.
5 Фердо Чулиновић, „Распад Аустро-Угарске и постанак југославенске државе“ у Научни скуп у 
поводу 50-годишњице распада Аустро-Угарске Монархије и стварања југославенске државе (За-
греб:1969), 18.
6 Југословенски народи пред први светски рат (Београд:1967). 
7 Стварање Југославије 1918., Зборник радова (Београд:1983).
8 Зборници радова за сваку годину рата.
9 Стварање југословенске државе 1918. године (Београд:1989).
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ОСЛОБОЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1918
Момир Милојевић

Данас завршетак Првог светског рата посматрамо као крај периода ве-
ликих страдања и постепеног приближавања заједничком циљу. Без об-
зира на различите разлоге уласка у рат појединих држава несумњива је 
чињеница да је он избио, не само због сукоба око решавања „Источног 
питања“, већ и југословенског, на плими стварања националних држава, 
независно од „Источног питања“ (обнова Пољске, стварање Чехословач-
ке и других држава). Тиме се може разумети, како стварање Југославије, 
тако и промена правног положаја Босне и Херцеговине10, која је била жр-
тва великих сила. О њој је расправљано, не само у двостраним односима, 
већ и на Берлинском конгресу (1878) а важне одлуке су доношене догово-
рима (1908-1909). Велику сметњу је представљала Србија, која је после 
Балканских ратова (1912-1913), са балканским државама поделила турску 
заоставштину на Балкану (осим Албаније). Зато је, за убиство аустроугар-
ског престолонасљедника на тлу Босне и Херцеговине, Аустро-Угарска 
оптужила Србију а затим јој објавила рат, незадовољна њеним одговори-
ма на постављене захтеве.

Брзо укључивање у рат бивших учесника Берлинског конгреса (осим 
Италије) је потврдило њихову заинтересованост за решавање спора које 
је било могуће без употребе војне силе. Ван сукоба је за тренутак остала 
Италија, да би видела на коју страну треба да се определи. Уместо ње, на 
страни Централних сила (Аустро-Угарске и Немачке) су се нашле Бугарска 
(да би добила неки део Турске) и Турска (да би сачувала своје поседе). На 
страни Антанте су биле Србија, Црна Гора, Русија и Румунија. Ван сукоба 
је остала Грчка, па је тако на папиру успостављена равнотежа, због чега је 
рат трајао четири и по године. За све време његовог трајања су објављи-
вани предлози и основи за праведан и трајан мир. Била је то својеврсна 
размена порука, вршена преко неутралних држава („сила заштитница“), 
без умањивања оштрине војних дејстава иако је у предлозима обе стране 
било заједничких тачака али са различитим тумачењима. То најбоље по-
казују предлози за мир у току 1918. године.

10 Енвер Реџић, ,,Босна и Херецговина и стварање југословенске државе 1918. године“, Стварање 
југословенске државе 1918. године (Београд: Историјски институт, 1989). 86.
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2. РАТ И ДИПЛОМАТИЈА

2.1. Порази и победе

У рату који је почео крајем јула 1914. године ратна срећа је служила обе 
стране. Први велики напад на Србију, који је дошао из Босне, је одбијен 
после велике борбе. У другом, јачем, нападу је био заузет Београд али је 
ослобођен после две недеље. После великих борби у долини Колубаре ау-
строугарске трупе су се повукле из Србије. Нови напад аустроугарске и не-
мачке војске је уследио после годину дана и завршио окупацијом Србије. 
Њена војска је била приморана да се, преко Албаније, повуче у Грчку и 
да, са француском, енглеском и италијанском војском образује „Источни“ 
(„Солунски“) фронт, који се протезао од Валоне, на западу, до Солуна, на 
истоку. На Западном фронту су биле још жешће борбе због веће концен-
трације француске, британске и немачке војске. И тамо је успостављен, 
код Вердена, фронт 1916. године. Те године је, на Источном фронту, зау-
зет Битољ и Кајмакчалан. Оба фронта су била довољно чврста да их нису 
могле пробити снаге Централних сила. На Западу се сматрало да је Запад-
ни фронт важнији јер је на њему било 2/3 аустроуграске и немачке војске, 
док су на Источном фронту биле аустроугарске, немачке и бугарске трупе. 
Он је сматран помоћним, са задатком да мањим акцијама слаби немачку и 
аутроугарску војску и тако олакша положај на Западном фронту. Присуст-
во француске војске је прикривано помињањем “српске“, којој британски 
и италијански војници нису хтели да помажу. О припремама за акције су 
се договарали само Срби и Французи, који су те припреме представљали 
као „помоћ Србима“. Касније су и Енглези и Италијани пристали да уче-
ствују у акцијама.

После изласка Русије и Румуније из рата, немачке и аустроугарске тру-
пе су пребачене на Западни фронт. Последице тога је највише осетила ита-
лијанска војска која није довољно обезбедила простор између ње и бри-
танске војске код Кобарида. Тај простор су, 24. октобра 1917. године, на-
пале аустроугарске и немачке трупе и нанеле италијанским трупама нај-
веће губитке у историји (као да су се светиле за Солферино 1859) али су 
после два дана британске и француске трупе зауставиле суноврат. Британ-
ски премијер Лојд Џорџ је отишао у Рапало на састанак са италијанским 
краљем Виктором Емануелом II. По повратку у Лондон је изјавио да је до 
тога дошло због недостатка координације између савезника. Од тада ће у 
Версају заседати Врховни савезнички савет и заједнички водити акције. 
Овај пораз може спасити савез; без ове несреће ко зна да ли бисмо сада 
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добили прави ратни савет11. Савет је преузео команду над оба фронта. На 
његово чело је дошао нови председник француске владе Жорж Клемансо. 
У првој половини 1918. године су постављени нови команданти фронтова: 
на западном Фош (марта 1918) а на источном Франше Депере (јуна 1918).

За то време Немци нису мировали. На дан 21. марта 1918. године су 
напали британску армију на најтањој линији одбране код Сен Кантена у 
северној Француској и нанели јој највеће губитке у историји. Тај напад је 
одбијен два месеца касније „пред вратима Амијена“.12 Лојд Џорџ је тра-
жио од Вилсона да брзо пошаље војску а британска влада је одлучила да 
пошаље на фронт 300. 000 војника и увела војну обавезу за сва лица до 50 
година старости.13Аустроугарска војска је, 15. јуна 1918. године, напала 
италијанску војску на обали Пијаве али је потучена великим губицима.14

За то време је у Терезину, на северу Чешке, у мрачној ћелији умирао 
Гаврило Принцип, чији су хици од 28. јуна 1914. године били варнице 
које су изазвале до тада незабележен светски пожар, који тај младић није 
желео. Као ни Кочић, тако ни Принцип није дочекао да су Французи про-
били фронт код Вердена, а Французи и Срби пробили Солунски фронт и 
наговестили бржи крај рата који је предвиђан за 1919. годину. Промене на 
бојиштима су почеле да стварају уверење да се рат не може добити само 
оружјем. Политичари су почели да уверавају јавност да не теже освајањима 
других држава већ да желе мир, остављајући недоумицу да ли је употре-
ба силе у служби дипломатије или дипломатија обезбеђује тековине силе.

Највећу недоумицу је стварало држање Сједињених Америчких Др-
жава, односно њиховог председника Вудро Вилсона. Државни секретар 
Роберт Ленсинг је 5/18. децембра 1916. године објавио ноту председника 
Вилсона зараћеним странама, саветујући им да закључе мир.15 На ноту су 
одговориле, како зараћене државе, тако и неутрална Швајцарска16, а кас-
није и Мексико. Тако је почео и рат нотама.

2.2. Рат нотама

Иако су Сједињене Америчке Државе биле формално ван рата, оне су 
биле у њега умешане посредно и заинтересоване за мир. Зато је Вилсон 
засипао државе начелима и објашњењима начела, водећи рачуна о стању 
11 Џорџ П. Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, превод Јован М. Јовановић 
(Београд: Геца Кон, 1933), 541.
12 Ibid., 547.
13 Ibid., 546.
14 Ibid., 546.
15 Carnegie Endowment for International Peace, Division for International Law, Official Statements of 
War Aims and Peace Proposals, James Brown Scott, ed., Pamphlet No.31, Washington, 1921. 12-15.
16 Ibid., 21-22.
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на бојиштима. Поред држава, у рат нотама се укључила и Антанта као це-
лина, упућујући, 12. јануара 1917. године, заједнички одговор у коме се 
износе узроци рата и захтеви савезника17, чему је уследила допуна Велике 
Британије од 15. јануара 1917. године18.

Током 1917. године је дошло до затегнутих односа између САД и Не-
мачке, праћених све оштријим нотама у вези са поморским ратом. Односи 
су прекинути 3. фебруара 1917. године19 а пошто је немачка наставила да 
потапа америчке бродове, Конгрес је, на предлог председника Вилсона, 
донео 6. априла 1917. године Резолуцију о ратном стању, коју је потписао 
сам Вилсон.20 Неколико месеци касније, на седници Конгреса (4. децембра 
1917. године) Вилсон је говорио о измени ратних циљева. Иако је најви-
ше говорио о Немачкој, морао је дотаћи Аустро-Угарску и предложио је 
да се објави ратно стање с њом.21 Истакао је да не жели да је повреди или 
преуређује, нити да јој на било који начин наређује, јер је то њена ствар22, 
али народи на Балкану и у Турском Царству имају право да сами уређују 
свој живот23. Зато је логично да се објави рат Аустро-Угарској али и Бугар-
ској и Турској, које су од почетка инструмент Немачке, са којом су САД у 
рату.24 Конгрес је, 7. децембра 1917. године, усвојио Резолуцију о ратном 
стању с Аустро-Угарском.25

Два дана после објаве рата САД Аустро-Угарској, 9. децембра 1917. 
године, огласио се из Париза Југословенски одбор (у коме су из Босне и 
Херцеговине учествовали Душан Васиљевић, Милан Сршкић и Никола 
Стојановић) с поздравом Вилсону, у име 7 милиона Југословена „под јар-
мом Хабзбурга“ и 1,5, милион у обема Америкама, највише у САД. По-
зивањем на Крфску декларацију (1917) изражава жељу за живот у једној 
држави.26 Вероватно се то није свидело Италијанима, који су од Француза 
тражили да спречавају југословенску пропраганду. То су тражили и неки 
Французи да не би вређали осетљивост њихових савезника.27

17 Ibid., 25-35.
18 Ibid., 45-49.
19 Ibid., 66-68.
20 Ibid., 93.
21 Ibid., 193-202.
22 Ibid., 196.
23 Ibid., 196.
24 Ibid., 199.
25 Ibid., 206.
26 Фердо Шишић, прир., Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919 
(Загреб: Матица Хрватска, 1920), 106.
27 Љубинка Трговчевић, „Културни одбор у Паризу“. Србија 1918. године и стварање југословен-
ске државе (Београд: Историјски институт, 1989): 129.
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Савезници су морали да одбију позив Немачке на конференцију у не-
утралној држави, на којој би се, без обавеза, расправљало о миру али су 
морали да ублаже ратне циљеве. То се видело у говору Лојда Џорџа пред 
лабуристима 5. јануара 1918. године. Распад Аустро-Угарске није циљ рата 
али се народима у Аустро-Угарској мора дати широка аутономија „коју 
одавно желе“.28 Тај говор је изазвао бурно негодовање у југословенским 
круговима. Момчило Нинчић је из Париза јавио Николи Пашићу о одјеку 
говора у Француској, Јован Јовановић је из Лондона изложио елементе за 
представку српске владе поводом говора Лојда Џорџа а Анте Трумбић је 
обавестио о разговору с Вилхелмом Стидом и предложио да српска влада 
уложи демарш код британске владе поводом изјаве Лојда Џорџа, што је 
Влада учинила писмом Николе Пашића савезничким владама од 17. јану-
ара 1918. године. У опширном тексту се, поред осталог, каже да се народи 
у Босни и Херцеговини од 1875-1876., и касније, бори за право на самоо-
предељење.29 Другим речима, то право се не може остварити аутономијом 
већ уређењем по народној вољи.

Незадовољство је изразио и Југословенски одбор изјавом у Лондону од 
11. јануара 1918. године, понављајући суштински став из честитке Вилсону 
од 9. децембра 1917. године.30 Салве незадовољства говором Лојда Џорџа 
нису могле Велику Британију оставити равнодушном. Државни подсекре-
тар у Министарству иностраних послова Роберт Сесил је изјавио српском 
посланику Јовану Јовановићу да је изјава Лојда Џорџа декларација о ми-
нималним захтевима у овом тренутку а о појединостима ће се разговара-
ти, док решења зависе од војне победе али се рат не може водити до ост-
варења југословенских захтева.31 

Са своје стране је министар иностраних послова А.Џ. Балфур изразио 
Јовановићу жаљење „ што је српска влада стекла неповољан утисак о гово-
ру Лојда Џорџа и уверен је да ће тај утисак ублажити када добије потпуни 
текст говора и када се буде потпуно упознала са околностима под којима је 
Први министар говорио“.32 Околности су биле заиста неповољне за Антан-
ту. Положај Немачке је био ојачан, па је њен канцелар могао да изјави да 

28 Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 543; Драгослав Јанковић, Богдан Криз-
ман, прир., Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), I (Београд:1964), док. 2, 
14. За говор се каже да је одржан „представницима Трејд Јуниона“, 12. Peace Proposals, 230-231.
29 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 26, 38.
30 Ibid., док. 13, 24; Шишић, прир., Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
1914-1919, док. 70, 112-113.
31 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док 10, 22.
32 Ibid., док. 44, 58. 
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без целокупности немачке територије мира не може бити, 33 охрабрен тиме 
што се Лојд Џорџ није изјаснио за повраћај Алзаса и Лорена Француској.34

Аустро-Угарска је могла да буде још задовољнија што Босна и Херце-
говина није поменута иако је она била обухваћена свим изјавама, како ср-
пске владе, тако и политичара. Делимично је могла да буде задовољна и 
најчувенијом посланицом америчког председника Конгресу од 8. јануара 
1918. године, познатом под именом „Четрнаест тачака“, у којима су изло-
жени најважнији циљеви рата. Вилсон је поштедео Аустро-Угарску, којој 
је месец дана раније објавио рат али је допустио мењање граница Ита-
лије (т. IX) и балканских држава по етничким (националним) линијама (т. 
XI). Један од циљева је обезбеђење народима Аустро-Угарске могућности 
за аутономни развој (т. X).35 Десет дана касније (18. јануара 1918. годи-
не) Лојд Џорџ је подржао Вилсонове предлоге о аутономији потлачених 
народа Аустро-Угарске.36 То искључује становнике Босне и Херцеговине, 
чијом судбином су биле мотивисане многе иницијативе за мир на Балка-
ну37, како аустро-угарске и српске владе, тако и других држава и међуна-
родних организација.

2.3. Покушај поништења анексије

На дан говора Лојда Џорџа Трејдјунионима у Вестминстерској пала-
ти (5. јануара 1918. године), на збору Југословена у Женеви је изражено 
увјерење да руска демократија не може да прихвати „аустронемачку софи-
стику о застарелости насилних и праведних анексија“38. То се тумачи као 
захтев да се потврди укидање анексије Босне и Херцеговине.39 Пет дана 
касније (28. децембра/10. јануара) је то Удружење „Вила“ организовало у 
ресторану „Рона“ предавање професора др Милорада Грбе са темом „Зна-
чење самоопредељења народа“. После предавања је студент Александар 
Протић предложио одржавање митинга а професор Грба је предложио да 
се образује један одбор за организовање митинга у који би ушли др Милан 

33 Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 544.
34 Ibid., 543.
35 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 68, 111; 
Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 7, 18; Гуч, Ди-
пломатска историја модерне Европе 1878-1919, 545; Момир Стојковић, прир., Балкански уговорни 
односи 1876-1996 I (Београд:1998), 490; Peace Proposals, 238.
36 Peace Proposals, 240-245.
37 Е. Реџић, Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе. Стварање југословенске др-
жаве 1918. године, 86.
38 Д. Јанковић, Б. Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 3, 15.
39 Е. Реџић, Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе. Стварање југословенске др-
жаве 1918. године, 86, иако се тако не каже. 
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Сршкић, др Никола Стојановић, др Јефта Дедијер, др Божидар Марковић, 
др Лазар Марковић и др.40 У име „босанско-херцеговачких револуционара“ 
су др Милан Сршкић (из Сарајева) и др Никола Стојановић (из Мостара), 
обојица чланови Југословенског одбора, тражили од Совјета народних ко-
месара да се залаже да Босна и Херцеговина не остане „под аустро-угар-
ским завојевачима и милитаристима“. Никола Стојановић је упутио лич-
но писмо Лојду Џорџу у коме каже да је Аустро-Угарска, анексијом Бос-
не и Херцеговине, починила „страховиту повреду“ међународног права.41

У том духу се наводи да је председник српске владе Никола Пашић за-
тражио од посланика у Вашингтону Љубомира Михајловића да се заложи 
код америчке владе да САД пониште анексију Босне и Херцеговине.42 У 
писму од 22. јануара 1918. године Пашић подсјећа да је у Меморандуму 
савезничким владама од 4/17. јануара поменуо „повреду уговора од 1908. 
и повреду права на самоопредељење народа у Босни и Херцеговини“43 а 
у писму Михајловићу „гажење Берлинског уговора“. Ако се даје накнада 
штете за повреду уговора о неутралности Белгије, онда се мора дати нак-
нада штете за повреду уговора од стране Аустрије народу Босне и Хер-
цеговине да сам одлучи о својој судбини. „Кад наши савезници начело да 
треба поправити погрешку Немачке из 1871. године...онда још много јачи 
разлози говоре да треба поправити или уништити акт о анексији Босне и 
Херцеговине...“44

Против акта о анексији је протествовао народ у сарајевској скупштини 
где је висио Дамоклов мач над главама свих посланика босанских и хер-
цеговачких. Са неколико страна и таквим разлозима покушавајте убедити 
владу американску да бар тражи репарацију гажења Берлинског уговора, 
кад је нашла да треба задржати Хабсбуршку монрахију.45 Међутим, Пашић 
саветује да се то дискретно саопшти као „лични став“ а не званични зах-
тев јер се не зна шта се може добити. Зато не сме да се јавно обзнани због 
реаговања унутрашњег јавног мнења.46 Михајловић је сутрадан одговорио 
да је захтев Пашићев неостварив на основи изјава Лојда Џорџа и Вилсона 

40 Д. Јанковић, Б. Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 12, 23-24.
41 Ibid., док. 57, 71; Реџић, Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе. Стварање ју-
гословенске државе 1918. године, 86, не наводи извор.
42 Реџић, Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе. Стварање југословенске држа-
ве 1918. године, 86.
43 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 25, 38.
44 Ibid., док. 30, 44.
45 Ibid., 45.
46 На истом месту.
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али и да српска влада не сме да износи минималне захтеве које је назвао 
издајство које не би могао да заступа, подсећајући на Крфску декларацију.47

Очигледно лично погођен оптужбом за издајство, Пашић је изјавио да 
га Михајловић није „правилно разумео“ јер је изнео идеје „које нису, нити 
могу бити“ његове и да нема ни помена о одустајању од Крфске деклара-
ције и да је спреман да жртвује свој живот за уједињење и да се залаже 
за „поправку Берлинског уговора о Босни и Херцеговини када су права и 
слободе народа у Босни и Херцеговини повређена, исто онако као што су 
повређени права и слободе народа у Белгији.“48 Михајловић је двосмисле-
но одговорио Пашићу да се радује што га није добро разумео мада је јасно 
да се ради о покушају да се обезбеди обећање савезника у погледу Босне 
и Херцеговине али он мисли да захтев не треба заснивати на старим уго-
ворима које Србија није потписала (као ни САД-прим. М.М.) већ на по-
треби Европе да се створи јака држава. Ти уговори су договор европских 
сила али Вилсон и савезници још нису изнели своје ратне циљеве. „Сад 
што говоре је само маневар.“49

Тако се завршила ова размена мишљења о стављању ван снаге уговора 
који ниједна страна није потписала али који је у пракси био опште при-
хваћен. У време када уговори нису били много поштовани, дипломати су 
истицали њихову краткотрајност, као што је нпр. руски делегат на Берлин-
ском конгресу Александар Хоршховић Жомини рекао Јовану Ристићу да 
ће „то стање (договор о Босни и Херцеговини) бити за време, јер кроз 15 
(година?) најдаље ми се морамо са Аустријом разрачунати.“50 То се дого-
дило, истина, касније. После тридесет година (1908) Русија је, под при-
тиском Немачке, морала да прихвати измене Берлинског уговора о Босни 
и Херцеговини (анексију) а и после тридесет шест година је била увуче-
на у рат (1914). Догађаји су показали да је Михајловић био у праву, као и 
Пашић, када је помињао постепено остварење циља. У том духу је висо-
ки функционер британског Форин Офиса подсећао на Грејово обећање из 
1915. године да Србија треба да добије Босну и Херцеговину, Славонију, 

47 Ibid., док. 34, 48-49.
48 Ibid., док. 45, 59.
49 Ibid., док. 55, 69.
50 Телеграм Јована Ристића из Берлина од 16/20. јуна 1878. године. Михајло Војводић, Драгољуб 
Живојиновић, Андреј Митровић, Радован Самарџић, прир., Србија 1878. Документи (Београд: Ср-
пска књижевна задруга, 1978), док. 278, 465.
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Срем и део далматинске обале.51 Сматрало се да, чак и у случају очувања, 
Аустро-Угарска треба да се одрекне Босне и Херцеговине.52

3. НАЧЕЛА ЗА РЕШЕЊЕ СУКОБА

3.1. Вилсонова начела споразума

На заједничкој седници Конгреса (11. фебруара 1918. године), одгова-
рајући на меморандум Немачке и Аустро-Угарске, Вилсон је изложио из-
весна начела могућег споразума. Кратко речено, решење треба да се за-
снива на правди и да донесе трајан мир. С народима и државама се не сме 
трговати како су до сада чиниле „неке Силе“. Свако територијално решење 
мора да буде у корист народа кога се тиче а не као део погодбе или спора-
зума између држава. Треба удовољити захтевима народа и избегавати иза-
зивање нове неслоге које би нарушиле мир Европе и света.53 Нове допуне 
је Вилсон изложио 4. јула54 и 27. септембра55.

3.2. Реакција Југословена

Реакција на Вилсонове изјаве није изостала, жешћа него послије говора 
Лојда Џорџа. Први је реаговао Миленко Веснић, који је био на челу високе 
делегације Србије, која се тада налазила у посети САД. Дан пре Вилсоновог 
иступања, Веснић је био у посети код Вилсоновог сарадника, пуковника 
Хауса који му је показао тачку о Србији у припремљеном говору и тражио 
његове примедбе. Веснић је ставио примедбе у духу званичне српске по-
литике али је Вилсон прочитао неизмењен текст, због чега су чланови ср-
пске делегације били „непријатно дирнути“.56 Поводом Вилсонове изјаве 
је Трумбић, 12. јануара 1918. године, предложио да српска влада изложи 
савезничким владама став о говорима Џорџа и Вилсона57, што је учињено 

51 Харолд Николсон у меморандуму од 6. фебруара 1918. године. Нав. према Драгољуб Живоји-
новић, „Босна и Херцеговина у ратним циљевима Велике Британије 1914-1918“, у Босна и Херце-
говина од средњег века до новијег времена, уред. Славенко Терзић, (Београд: Историјски институт 
САНУ, 1995), 434.
52 Ibid.
53 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 77, 124. 
Peace Proposals, 265-271. Обавештење Љ. Михајловића Н. Пашићу (Јанковић и Кризман, Грађа о 
стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док.76, 101).
54 Peace Proposals, 349-352.
55 Ibid., 401-407.
56 Љ. Михајловића Н. Пашићу (Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. 
I-20.XII 1918), док. 138, 179.)
57 Ibid., док. 15, 27.
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писмом Николе Пашића савезничким владама од 17. јануара 1918. године, 
у коме се на више мјеста помиње Босна и Херцеговина58 и декларацијом 
о спољној политици и циљевима рата од 17. марта 1918. године59, као и 
меморандумом савезницима о националним захтевима, од 18/31. марта 
1918. године, заснованим на Крфској декларацији и праву Срба, Хрвата и 
Словенаца на самоопредељење.60 Помињу се народи, а не територије, али 
се подразумева да су та два конститутивна елемента државе неодвојива.

Југословенски одбор је оштро реаговао 11. јануара 1918. године саоп-
штењем у коме је изразио незадовољство делом говора Лојда Џорџа (који 
може да важи и за део каснијег Вилсоновог говора), који се тиче Југосло-
вена у Аустро-Угарској. Незадовољство се може отклонити једино призна-
вањем права на потпуно ослобођење које се признаје племенима у немач-
ким колонијама.61 Јавно мнење у Европи је већ било заталасано да се више 
није могло задовољити декларацијама о правима народа већ је истицало 
конкретне захтеве. То се нарочито видело код Словена у Аустро-Угарској, 
који су тражили подршку европских, посебно савезничких држава и по-
везивање с одборима Југословена ван Аустро-Угарске.

3.3. Ставови великих сила

Немачка и Аустро-Угарска су начелно прихватиле Вилсонове предлоге 
али са другачијим тумачењима, ојачане изласком Русије из рата. Реагујући 
на изјаве немачког канцелара Хертлинга од 24. јануара 1918. године62 и ау-
строугарског министра иностраних послова Чернина, од истог дана63 , Вр-
ховни савезнички савет у Версају је, 3. фебруара 1918. године64, изјавио да 
мира не може бити јер говори Хертлинга и Чернина, а као и Брестлитов-
ски мир (с Русијом) откривају пљачкашке намере. Зато се мора наставити 
војни напор док се непријатељске владе и народи не принуде да промене 
дотадашње држање.

На поруке су и посебно одговорили Вилсон65 и Лојд Џорџ, кратко и 
конкретно. На седници Доњег дома (12. фебруара 1918) он је јасније од 

58 Ibid., док. 25, 37-41.
59 Ibid., док., 119, 148-151; Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 202, 492-496.
60 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 120, 151-
164; Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 203, 496-513.
61 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 70, 112; 
Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 13, 24-25.
62 Peace Proposals, 246-254.
63 Ibid., 255-261.
64 Ibid., 262; Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 546. Каже 4. фебруара јер је 
тог дана објављен у „Њујорк Тајмсу“.
65 Види белешку 53.
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Вилсона изјавио да настојање Немачке и Аустро-Угарске на очувању тери-
торијалне целовитости, мир, заснован на начелу националне суверености 
(праву народа на самоопредељење), чине немогућим.66 Тиме су државни-
ци спојили оба конститутивна елемента државе у нераздвојну целину, што 
дуго током рата нису чинили.

Крајем фебруара или почетком марта 1918. године су Славко Грујић (из 
Париза) и Љубомир Михајловић (из Вашингтона) јавили Николи Пашићу 
да су Бугари, преко неслужбених лица, предложили Вилсону да образује 
комисију да проучи балканско питање (рат са Србијом и Грчком) али Аме-
риканци нису реаговали јер нису били у рату са Бугарима.67 Сам Михајло-
вић је настојао да приволи САД да објаве рат Бугарској.68

Истовремено су чињени покушаји да се преговара о миру. Грујић је 
(9/22. марта 1918. године) јавио Пашићу да Енглеска води разговоре са 
Аустро-Угарском и Турском69 а Пашић је тражио обавештење од Јовано-
вића. Четири дана касније, Грујић је јавио о неуспеху преговора Америке 
и Аустро-Угарске у Швајцарској, што је потврдио Михајловић 17/30. мар-
та 1918. године.70 Упркос изјавама Врховног савезничког савета и Лојда 
Џорџа. Наговештавана је велика промена.

4. ВЕЛИКИ ПРЕОКРЕТ

4.1. Ратовање и преговарање

Јавна дипломатска преписка и тајни преговори преко посредника су 
показали да главне ратујуће стране још увек рат посматрају на класичан 
начин, чији циљ није уништење државе и суштинска промена међународ-
них односа. Било је очигледно да ни почетком 1918. године Антанта није 
била начисто о исходу рата који је водила, насупрот очекивањима доброг 
дела њених малих савезника. Зато је посланик Србије у САД Љубомир Ми-
хајловић обавестио државног секретара Роберта Ленсинга (12/25. маја) о 
аспирацијама Југословена и других народности у Аустро-Угарској, енер-
гично протестујући због изјава енглеских и америчких државника (алу-
дирајући на Лојда Џорџа и Вилсона) о одржању Аустро-Угарске и обнови 
Србије и таквог апсурдног држања, док се, с друге стране, даје подршка 

66 Peace Proposals, 271-273; Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 546.
67 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 91, 116.
68 Ibid., док. 129, 171-172.
69 Ibid., док. 110, 140.
70 Ibid., док. 118, 148.
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(колебљивим) државама Грчкој, Румунији и Бугарској, чији се министар 
шета по Вашингтону71. Ленсинг је, четири дана касније (16/29. маја) дао 
кратку изјаву да „националне тежње Чехо-Словака и Југословена за сло-
бодом уживају искрену симпатију“ америчке владе.72

На конференцији Међусавезничког савета у Версају (3. јуна) председ-
ници влада Енглеске, Француске и Италије су „са задовољством примили 
на знање изјаву секретара Сједињених Држава и желе да јој се придруже, 
изражавајући најживље симпатије за националне аспирације чехословач-
ког и југословенског народа за слободу.“73 Међутим, велику расправу је 
изазвао претходни став изјаве о подршци независности Пољске, као усло-
ва за мир и владавину права у Европи.74 Зато је Јовановић у ноти Балфуру 
тражио разјашњења због ове дискриминације а Михајловић се обратио са 
истим захтевом представницима савезничких влада у САД.

Много оштрије је реаговао Југословенски одбор, у опширном писму 
Балфуру, од 2-15. јуна 1918. године, у коме се каже да су најгори положај 
у Аустро-Угарској имали становници Босне и Херцеговине, у којој су чи-
тава села била истребљена а најугледнији становници били одведени као 
таоци и убијени.75 У Босни и Херцеговини југословенски покрет је особито 
јак, те је у многим крајевима добио карактер револта, тако да је било про-
глашено опсадно стање. Ту се такође врши пучки плебисцит, као у другим 
покрајинама. „Зато се не сазива Сабор да се не би изјаснио за ослобођење 
и уједињење а велики број заступника је још у тамници. Најречитији доказ 
за нерасположење у Босни и Херцеговини јест чињеница да су ти крајеви 
дали највише добровољаца.“76

Никола Пашић је наложио Јовану Јовановићу да протестује против 
версајских закључака, што је он учинио. Сви ти демарши су имали одјек. 
Америчка влада је 15/28. јуна, објавила саопштење у коме, позивајући се на 
изјаву од 29. маја, истиче да државни секретар „данас изрично објављује“ 
гледиште које заступа америчка влада да сва словенска племена треба да 
буду „потпуно ослобођена испод немачког и аустријског господства“.77

Америка истовремено ратује и војском помаже савезнике у Европи. У 
априлу је у Европу дошло 120.000 војника, у мају 220.000, а у јуну 275.000 

71 Ibid., док. 148, 196-198.
72 Ibid., док. 152, 203 и док. 154, 204-205.
73 Ibid., док. 153, 204.
74 Ibid.
75 Ibid., док. 161, 211; Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 205, 526.
76 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 161, 216; 
Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 205, 532-533.
77 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 164, 220 
и док. 165, 220.
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и придружило се француским и британским трупама78 али је пут до победе 
још био дуг и поред италијанске победе на Пијави над аустро-мађарском 
(15. јуна) која је изгубила 100. 000 војника.79 Немачка је и даље настави-
ла борбу, истичући главни циљ рата-очување територијалне целовитости, 
иако постаје свесна да мора да преговара о миру. Изјава у том смислу је 
коштала положаја министра спољних послова Фон Килимана (24. јуна) а 
сутрадан је канцелар Фон Хертлинг изложио гледиште о циљевима рата и 
Друштву народа. Нови министар Рупрехт је обавестио канцелара да је вре-
ме да се предлаже договор о миру а Хертлинг каже да чека погодан трену-
так.80 За то је добио овлаштење од кајзера Виљема. Са своје стране Вилсон 
(4. јула) обзнањује своје услове за мир (4. јула)81 а Хертлинг не предузима 
ништа док се не стиша офанзива на западном фронту.82 А у ваздуху се све 
више осећа да долази крај рата.

4.2. Захтеви за престанак рата

Офанзиве и противофанзиве на бојном пољу су све више замењивале 
мировне офанзиве. Нарочито је била активна нападачка страна која је осе-
тила замор пре стране која се бранила. Аустро-Угарска, чијим нападом на 
Србију је почео рат, је прва затражила мир. Њен амбасадор у Берлину је 
обавестио немачку владу да ће његова влада тражити разговоре о миру јер 
Аустро-Угарска не може да дочека зиму. Немачка је била против али је и 
она следила пример своје савезнице и замолила неутралну Холандију да 
се у Хагу воде преговори о миру.83

Бугарска такође није заостајала у тражењу мира. У августу 1918. го-
дине се прочуло да су се у Швајцарској појавили нови агенти да са Енгле-
ском и Америком преговарају о миру. Пашић је затражио од Јовановића 
да провери и да изјави да за Србију неће важити никакви преговори без 
њеног пристанка и да се од савезника очекује да не преговарају без ње.84 
Јовановић је одговорио да је у Енглеској објављено да савезничке владе 
неће издати своје савезнике као што Бугари уображавају.85

78 Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 547.
79 Ibid., 548.
80 Ibid., 548.
81 Peace Proposals, 349-352.
82 Гуч, Дипломатска историја модерне Европе 1878-1919, 549.
83 Ibid., 549.
84 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 215, 271.
85 Ibid., док. 218, 274.
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4.3. Пробој Солунског фронта

Два дана касније, 1/14. септембра 1918. године је почела велика савез-
ничка офанзива на Источном (Солунском) фронту која је битно утицала, 
не само на развој догађаја, већ и на садржину порука које су размењиване. 
У мешавини буке од топовских салви, једва се разазнају говор аустроу-
гарског министра Чернина о миру у Друштву народа (29. августа/10. сеп-
тембра) и британског премијера Лојда Џорџа (31. августа/12. септембра) 
о ратним циљевима а на дан почетка офанзиве Аустрија објављује опши-
ран предлог за мир.86 Британски министар Балфур одговара истовремено 
на поруку немачког вицеканцелара Пејера од 31. августа/12. септембра, и 
аустријски захтев за мир (3/16. септембра), а истог дана Живојин Балугић 
јавља из Солуна о почетку пробоја Солунског фронта.87 Сутрадан је др-
жавни секретар САД Ленсинг обавестио (преко шведског министра ино-
страних послова) да је амерички председник већ изложио услове за мир и 
да не може више бити речи о договарању услова.88

Док Аустро-Угарска запомаже за мир, Бугарска тражи примирје (11/24. 
септембра) а Франше Депере одговара 13/26. септембра. Прихвата да прими 
бугарске делегате али не и да прекида војне операције. Бугаре ка Солуну 
није могао да заустави ни немачки цар Виљем II који је, 14/27. септембра, 
саветовао бугарском краљу Фердинанду да истраје док му не стигне поја-
чање која ће омогућити велику офанзиву са севера. Безуспешно. У Солуну 
су, 16/29. септембра у 22.50 часова, потписане Конвенција о примирју и 
Конвенција о условима за престанак непријатељстава, којом је предвиђено 
повлачење немачке и аустроугарске војске из Бугарске89, на тобожњу љутњу 
немачког цара. Солунски фронт је пробијен и било је питање дана када ће 
и друге државе затражити примирје, поготово што одавно говоре о миру.

86 Peace Proposals, 386-392.
87 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 237, 293-294.
88 Peace Proposals, 398-399. Касније, 11/24. септембра, су тај став подржали опширније словенач-
ки, хрватски и српски политичари окупљени у Загребу (Шишић, Документи о постанку Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 98, 165-167).
89 Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 206, 534.
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5. ПОКУШАЈ СПАСАВАЊА АУСТРО-УГАРСКЕ

5.1. Тисина мисија у Босни и Херцеговини

У насталом вртлогу је Мађарска учинила последњи напор да спасе 
Аустро-Угарску, макар и територијално умањену. У договору са царем и 
краљем Карлом, Стефан (Иштван) Тиса се упутио у Хрватску, Далмацију 
и Босну и Хрецеговину, да се упозна са расположењем народа. Кренуо је 
3/16. септембра, агитујући за решење у складу са жељама Мађара. Отпи-
сујући Пољаке и Чехе, надао се да је босанско становништво само против 
Аустрије, као што се веровало пре анексије Босне и Херцеговине. Кратко 
се задржао у Дубровнику90 и Мостару и 7/20. септембра дошао у Сарајево. 
Саркотић је био незадовољан што је морао да га прими јер се с њим поли-
тички није слагао (сматрао је да би било најбоље да Босна и Херцегови-
на буде у монархији са Хрватском, Словенијом и Далмацијом као „велика 
Хрватска“, по схватању Анте Старчевића).

Тиса је свуда наилазио на одбијање а нарочито у разговору са српским и 
хрватским политичарима у Сарајеву, када му је, 8/21. септембра, Војислав 
Шола предао меморандум који Владимир Ћоровић сматра за неку врсту 
резимеа своје књиге о Босни и Херцеговини за време рата.91 У опширном 
документу је наведено све што се догађало у Босни и Херцеговини, наро-
чито за време рата, с напоменом да су „у кратким цртама“ изнете „патње, 
муке, понижења, што их је народ у Босни и Херцеговини претрпео и под-
носи још данас. Ово је само блиједа слика наших прилика.“92 Не помињу 
се захтев за независном државом и одвајање од Аустро-Угарске али се на-
глашава да се не могу изјаснити док живе у ропству без права на самоо-
предељење.93 Меморандум су потписали Ристо Хаџи-Дамјановић, Мато 
Бековац, Перо Тодоровић, Ђуро Џамоња, Јово Пешут, Гавро Гашић, Ђорђе 
Пејаковић, др фра Јулијан Јеленић, др фра Карло Икић, Карло Цанкар, др 
Љубо Шимић, Глигорије М. Јефтановић, Војислав Шола, др Јозо Сунарић, 
Перо Стокановић, др Милан Јојкић, Данило Димовић, фра Љубо Галић, 

90 Писмо М. Чингрије Ј. Смодлаки о разговору с Тисом (Јанковић и Кризман, Грађа о стварању 
југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 239, 297-300).
91 Владимир Ћоровић, Црна књига (Београд: Уредници, приређивачи и наследници ауторских пра-
ва В. Ћоровића, 1989), 16.
92 Ibid; Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 97, 
163; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 238, 296.
93 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 97, 
164; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 238, 297.
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др Саво Љубибратић, др Лука Чабрајић, др Владимир Андрић, Вјекослав 
Јелавић, Стјепан Субашић и др Марко Алауповић.94

Тиса је био незадовољан и, како каже Ћоровић, „изгубио (је) присеб-
ност“, ударао руком о сто и претио да ће Мађарска, и ако изгуби, имати 
снаге да их смири. Присутни су му окренули леђа и изашли из собе.95

Ниједан захтев није прихваћен. Државници су били заузети ратом нота-
ма и оружјем. У Бечу су страховали да Мађарска не примени одлуку владе 
од 2. октобра 1915. године о припајању Босне и Херцеговине. Она је била 
против поделе Босне и Херцеговине јер је сматрала да би тек припајањем 
целе Босне и Херцеговине била успостављена равнотежа између Аустрије 
и Мађарске.96 Зато се с интересовањем очекивало заседање Парламента 
у Бечу, које је требало да почне 1. октобра 1918. године. Међутим, други 
догађаји су били бржи.

Огласили су се Вилсон (14/27. септембра) и Балфур (18. септембра/1. 
октобра) а нови немачки канцелар принц Макс Баденски (23. септембра/6. 
октобра), Аустрија (24. септембра/7. октобра) и Турска (1/14. октобра) тра-
же примирје и преговоре о миру. Прихватају Вилсонове предлоге од 8. јану-
ара, 11. фебруара и 27. септембра, у којима се подразумевају захтеви Југо-
словена, укључујући и оне који живе у Босни и Херцеговини. Коментари-
шући Вилсонов и аустријски предлог, министар спољних послова Буриан 
предлаже разговоре о миру заједно с Немачком и Турском (3/16. октобра)97.

5.2. Манифест цара Карла

На сцену ступа и цар Карло. После два неуспешна покушаја с тај-
ном дипломатијом и личном преписком с Вилсоном у Бечу, 3/16. окто-
бра, објављује манифест са жељом да свим грађанима Аустрије омогући 
да допринесу њеном учвршћењу и напретку. Изјављује да „Аустрија има 
да, према вољи својих народа, постане савезна држава у којој свако пле-
ме на својој територији ствара властиту државну заједницу.“98 То не значи 

94 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 97, 164-
165; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 238, 97, 
наводе другачији редослед имена на основу хартија Димовића у Народној библиотеци у Сарајеву. 
Аутор текста је Димовић а на њему датум 18. септембар, а обично се наводи 20. септембар. Има 
више верзија које се разликују од Димовићеве.
95 Владимир Ћоровић, Политичке прилике у Босни и Херцеговини (Београд: Политика, 1939), 55. 
Видјети такође, Хамдија Капиџић, „Положај Босне и Херцеговине за вријеме аустроугарске упра-
ве“, Преглед (1972), бр. 1-2, 193-195.
96 Реџић, Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе. Стварање југословенске држа-
ве 1918. године, 84.
97 Peace Proposals, 422-423.
98 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 105, 176.
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припајање пољских подручја а Трст добија посебан положај. Не утиче на 
мађарска подручја.99 Није речено које ће националне јединице нестати а 
ако се има у виду „Мајска декларација“ (1917), створила би се једна југо-
словенска, али она говори о Словенцима, Хрватима и Србима „у монар-
хији“ па се не зна да ли обухвата и Босну и Херцеговину, која није била у 
аустро-угарском правном систему. На тај начин је напуштено схватање о 
тријализму против кога су били Мађари.

Војска остаје јединствена, без обзира на национални састав, према по-
себној Заповести војсци из Шенбруна од 4/17. октобра 1918. године.100

Сутрадан је Ленсинг упутио Вилсонов одговор на предлог Аустро-
Угарске, у коме је најважније неприхватање преговора на основу Вилсо-
новог предлога од 8. јануара у измењеној ситуацији! Цар Карло је „прежа-
лио“ Пољску а Вилсон поручује да је настала Чехословачка, која је у рату 
са Немачком и Аустро-Угарском, а захтеви Југословена су праведни и не 
могу се задовољити аутономијом као основом за мир а он (председник) 
не може да суди какве ће мере аустроугарске владе задовољити тежње и 
схватања ових народа о њиховим правима и о њиховом одређењу као чла-
нова породице народа.101

Вилсонов одговор је добро примљен у Загребу, где је Народно вијеће 
Словенаца, Хрвата и Срба, 6/19. октобра, објавило да је преузело у своје 
руке вођење народне политике102, другим речима државну власт, охрабре-
но прогласом федерализације али не у оквиру Аустро-Угарске. Два дана 
касније је поздравило Вилсонов одговор као основ за коначно решење на-
родног питања.103

5.3. Промене у Аустро-Угарској

Већа промена се догодила у Бечу. Владу је, 14/27. октобра, образовао 
познати професор међународног права Хајнрих Ламаш (Веснићев колега 
у Институту за међународно право) а министар спољних послова је, после 
40 година, постао гроф Јулије Андраши који је, на Берлинском конгресу 
1878, успео да издејствује окупацију Босне и Херцеговине. Сада је био у 
обрнутој улози да спасава Аустро-Угарску, макар умањену.

99 Ibid., 176; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 
296, 364-365.
100 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 106, 177.
101 Peace Proposals, 427-428; Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца 1914-1919, док. 108, 179; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. 
I-20.XII 1918), док. 300, 367-368.
102 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 109, 180.
103 Ibid., док. 111, 182.
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Вилсон му је омогућио јер је, после велике преписке, пристао да прего-
вара о примирју и миру и о томе обавестио своје савезнике 10/23. октобра 
1918. године.104 Бечка влада је прихватила Вилсонов предлог о одвојеним 
преговорима, о чему је Андраши, преко шведског министарства иностра-
них послова, 15/28. октобра, обавестио америчку владу. Аустро-Угарска је 
прихватила све Вилсонове услове и спремна је да преговара о примирју са 
свим зараћеним странама.105 Истог дана је Андраши послао телеграм Лен-
сингу, с молбом да замоли председника да се закључи примирје на свим 
фронтовима Аустро-Угарске и да започну преговори о миру.106 Молба је 
упућена и владама Француске, Енглеске, Италије и Јапана.

Карлова реформа и Андрашијев апел за мир нису могли да сачувају це-
ловитост Аустро-Угарске и, колико-толико, ојачају њен положај на прего-
ворима. Док Андраши тражи сазивање конференције, Масарик проглаша-
ва независност Чехословачке (15/28. октобра). Аустро-Угарска саопштава 
Вилсону да је његове услове прихватила онако како се у његовој ноти од 
18. октобра говори о Чехословацима и Југословенима.107 Другим речима, 
цени се Вилсоново мишљење о правима тих народа о којима се може раз-
говарати али то не спречава да се одмах приступи преговорима о прими-
рју и миру.108 Да ли је то у складу с Карловом реформом или је напушта?

До промена долази и у Мађарској. На дан када Карло проглашава фе-
дерализацију монархије, председник мађарске владе Векерле обзнањује 
одвајање Аустрије, уз останак у персоналној унији. Карољи (16/29. окто-
бра) постаје председник Краљевске угарске владе а месец дана касније (19. 
октобра/1. новембра) председник мађарске владе. Ни краљевска, ни угарска.

Веће су промене у Загребу. Хрватски Сабор, 16/29. октобра, раскида 
државноправне односе са Аустријом и Угарском и Хрватско-угарску на-
годбу (1868). Одлуком Сабора, Хрватска, Славонија и Далмација су про-
глашене за Независну Државу Словенаца, Хрвата и Срба.109 Сабор, у коме 
је био велики број чланова Народног вијећа, је истог дана признао врхов-
ну власт Народног вијећа на територији Хрватске, Славоније и Далмације, 
проглашену 6/19. октобра.110 На тај начин су сва подручја која су припада-
ла Аустро-Угарској обједињена под влашћу Народног вијећа, укључујући 

104 Peace Proposals, 433-434.
105 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 116, 188.
106 Ibid., док. 117, 189; Peace Proposals, 439.
107 Видети белешку 105.
108 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 195-
196; Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 208, 537-538.
109 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 118, 
195-196; Стојковић, Балкански уговорни односи 1876-1996 I, док. 208, 537-538. 
110 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док.118, 201.
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Босну и Херцеговину. То је потврдило Народно вијеће, чији је средишњи 
одбор образовао покрајинска вијећа, међу којима и за Босну и Херцегови-
ну. На седници Главног одбора Народног вијећа за Босну и Херцеговину 
(16/29. октобра) је расправљано о проглашењу независности Југославије 
и позиву Антанти да пошаље трупе.111 На седници Средишњег одбора НВ 
у Загребу (17/30. октобра) је расправљано о образовању владе у Босни112 а 
у Сарајеву је Главни одбор НВ за Босну и Херцеговину разматрао предлог 
Стјепана Саркотића о ослобађању политичких осуђеника којима су судили 
војни судови.113 За кратко време, Аустро-Угарска је постала сасвим друк-
чија, нестала још пре него су почели преговори о примирју.

6. СРПСКА ВОЈСКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Развој догађаја је био бржи од дипломатије. После изласка Бугарске из 
рата, аустроугарске и немачке трупе су, преко Цариграда, почеле да напуш-
тају Источни фронт, што је отежало положај Турске, због чега је затражи-
ла примирје које је, после кратких преговора, закључено 18/31. октобра на 
броду „Агамемнон“ у луци Мудрос, на острву Лемноу. Главни савезници 
су се посветили припремању услова примирја с Аустријом и Немачком. У 
сенци тих догађаја су збивања на балканском делу, на коме није формал-
но било рата али на коме је дотадашњи поредак нестајао а нови се ства-
рао. Претварање Народног вијећа из политичке у државну организацију 
је захтевало стварање органа, не само за одржавање реда и мира, већ и за 
одбрану од опасности споља.

6.1. Домаћа и страна војска

Одушевљење Вилсоновим одбијањем аустроугарских захтева за закљу-
чење мира се претварало и у нереде па је Вијеће, 10/23. октобра, позвало 
на стварање месних одбора и народних чета (гарде). После одлука Сабора 
о раскидању веза с Аустријом и Угарском НВ је за Хрватску и Славонију 
образовало „владу“ и „министарства“ (одјеле) за поједине ресоре, на челу 
са повереницима, међу којима и одјел за одбрану. Сутрадан (17/30. окто-
бра) је Стјепан Саркотић понудио Народном вијећу за Босну и Хрецего-
вину да му стави на располагање војску за одржавање реда и мира, што је 

111 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 342, 418.
112 Ibid., док. 345, 419.
113 Ibid., док. 349, 423; Више о раду Народног вијећа и владе у: Момир Милојевић, „Босна и Хер-
цеговина за време Првог светског рата“, Правна ријеч, број 49 (2016): 118-120.
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одобрио цар Карло.114 На другој страни је долазило до сукоба аустроугар-
ске војске у повлачењу и „народне војске“.

Организација народне војске је била подељена на четири „окружја“. 
Треће окружје је требало да се формира за Босну, под командом подмар-
шала Теодора Бекића, а четврто за Херецеговину, са седиштем у Моста-
ру, под командом генерала Адама Дурмана. Међутим, покрајинска влада 
у Сарајеву их није прихватила јер су пре тога звали српску војску и Степу 
Степановића да дођу у Босну. Влада је додала да је „народна војска“ омрз-
нута и да ће ред одржавати српска војска.115

Истога дана када је Саркотић нудио помоћ своје војске, повереник за 
одбрану Мате Дринковић је позвао у војску сва лица способна за оружје 
до 40 година и официре.116 На другој страни, мајор Мирко Маринковић, 
шеф Секције за везу код Команде савезничких војски Франше Депереа, 
да се из политичких разлога, неколико десетина српских војника што пре 
пребаци преко Дунава, Саве и Дрине.117 Из других извора српска влада је 
обавештена о политичком ставу Врховног ратног савета (који је Клеман-
со пренео Депереу) да савезничке државе заузму области Аустро-Угарске 
на које претендују до ступања на снагу припремљеног уговора о примирју 
(што је било важно Италији).

Српска врховна команда је брзо реаговала. Начелник штаба, Живојин 
Мишић, је сутрадан (18/31. октобра) наредио командантима I и II армије 
да се мањи делови или патроле «убаце» на територију Аустрије, нарочи-
то у Босну. 118 Два дана касније (20. октобра/2. новембра), Маринковић је 
пренео Мишићу препоруку Депереа да српска војска «што пре» успостави 
везу са «народним покретом у Босни».119 За то време је српска војска стигла 
до Дунава, Саве и Дрине, па је Мишић могао (21. октобра/3. новембра) да 
нареди командантима I и II армије да пређу границе Аустро-Угарске и да 
успоставе везу с југословенским трупама.120 Депере је тога дана наредио 
генералу Анрију да српске јединице одмах крену у Босну и Херцеговину 
и друге крајеве, да би пружиле подршку снагама које се у њима организују 
а истог дана је у Сарајеву Главни одбор НВ, у споразуму са Саркотићем, 
(који је два дана раније предао цивилну власт Народном вијећу), позвао 

114 Миле Бјелајац, ,,Стварање војске Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба“. У Србија 1918 
године и стварање југословенске државе, књига 7 (Београд: Историјски институт, 1989). 367.
115 Ibid., 373.
116 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 133, 
219; Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 384, 457.
117 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 348, 429.
118 Ibid., док. 359, 433.
119 Ibid., док. 379, 454.
120 Ibid., док. 391, 464.
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Антантине трупе да дођу у Сарајево ради одржавања реда и мира.121 Истог 
дана је Народно вијеће у Загребу, обраћајући се савезничком команданту 
Фошу, затражило од Антанте помоћ за одржавање реда и мира који ремете 
дезертери из аустроугарске војске који се повлаче из Италије и са Балкана, 
а у Београд су упућени изасланици са истим захтевом.122

Догађај дана је, ипак, било потписивање, у Вила Ђусти код Падове, уго-
вора о примирју с Италијом. Њиме је било предвиђено повлачење аустро-
угарске војске са свих подручја окупираних у рату али границе нису биле 
довољно одређене а заузимање подручја је било дозвољено до 24 сата по 
потписивању уговора. Посебно је било важно питање Босне и Херцегови-
не јер није била сматрана окупираном, пошто је била део Аустро-Угарс-
ке. На захтев Клемансоа да се поштују линије одређене уговором, Депере 
је одговорио да су оне пређене. Зато је 22. октобра/4. новембра, Мишић 
преко Маринковића доставио Депереу захтев за потпуну евакуацију југо-
словенских територија и најшире учешће српских трупа на окупираним 
југословенским територијама, ако буде потребно.123 Уосталом, такви су 
били позиви.

6.2. Српска војска у Босни и Херцеговини

Делови I српске армије су 21. октобра/3. новембра, ушли у Босну а II 
армије 22. октобра/4. новембра, и упутили се у Кленак. У сусрет војсци су, 
с дозоволом Саркотића, кренули делегати НВ за Босну и Херцеговину ка 
Вишеграду у који су српске трупе ушле 22. октобра/4. новембра. Сутрадан, 
23. октобра/5. новембра, су се у Вардишту срели са Степом Степановићем, 
кога су замолили да се што пре пошаље војска у Босну и Херцеговину а 
нарочито у Сарајево. Војска је ушла у Сарајево 24. октобра/6. новембра, 
пошто га је претходно напустио Стјепан Саркотић а Степа Степановић је 
отишао у Ужице. Тога дан је српска Врховна команда саопштила о уласку 
српске војске у Босну124 а Степа Степановић је из Ужица јавио о састанку 
и разговору с пуномоћницима НВ из Сарајева125 и обавестио врховну ко-
манду о молби изасланика НВ да се део аустроугарске војске не повлачи 
кроз Босну и Херцеговину, да се у Босну и Херцеговину не упућују комит-
ска одељења и о молби за новчану помоћ Народном вијећу.126

121 Ibid., док. 396, 471.
122 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 141, 
228-229.
123 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 402, 476.
124 Ibid., док. 425, 495.
125 Ibid., док. 425, 495.
126 Ibid., док. 425, 496.
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За напредовање од југа ка северу, српској војсци је одређена линија (од 
истока ка западу): од Арада и реке Марош-Суботица-Баја-Печуј-Барч на 
Драви. Италијанској војсци је одређена линија ка истоку до Ријеке. Није 
одређена јужна граница Аустрије.127 То је омогућило Мишићу да сам одре-
ди до којих српска војска треба да иде и да сарађује с југословенским тру-
пама ако на њих наиђу (23. октобра/5. новембра).128

Делови Дринске дивизије су били у Тузли, Брчком, Шамцу, Бијељи-
ни и Новој Градишки.129 Одред Тимочке дивизије је ушао у Сарајево (24. 
октобра/6. новембра) и Требиње (1/14. новембра) а Степа Степановић је 
дошао у Сарајево 4/17. новембра. Тимочка дивизија је распоређена у Бос-
ни и Херцеговини ( у Сарајеву, Високом, Варешу, Зеници, Завидовићима, 
Добоју, Дервенти, Прњавору, Горњем Вакуфу, Бугојну, Травнику, Јајцу, 
Бањој Луци (8/21. новембра), Босанској Градишки, Босанском Новом, Бо-
санској Крупи, Бихаћу, Приједору, Санском Мосту, Босанском Петровцу, 
Дрвару, Тишковцу, Гламочу, Требињу, Билећи, Гацком, Невесињу, Моста-
ру, Коњицу, Калиновику, Вишеграду, Вардишту.130

Делови Шумадијске дивизије су били у Вишеграду, Сарајеву, Кључу, 
Рогатици, Власеници, Кладњу, Хан Пијеску, Пречи, Вардишту, Горажду, 
Чајничу и Фочи. Из српског одреда у Загребу су чете упућене у Бихаћ, 
Приједор, Бању Луку, Босанску Градишку, Брод на Сави, Босанску Кос-
тајницу и Босанску Дубицу.131

До 2/15. новембра су биле запоседнуте све етничке територије.132 Ср-
пска врховна команда је као изасланика послала генерала Божидара Тер-
зића, кога је Живојин Мишић, 26. октобра/8. новембра, овластио да уређује 
војна и друга питања на територији Босне и Херцеговине, у споразуму с 
властима тих покрајина.133

127 Владо Стругар, ,,Српска војска у заштити југословенског простора крајем 1918. године“, у 
Стварање југословенске државе 1918. године (Београд: Институт за савремену историју, 1983). 136.
128 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 409, 483. 
Видјети белешку 120.
129 Стругар, „Српска војска у заштити југословенског простора крајем 1918. године“, 142.
130 Ibid., 144-146.
131 Ibid., 146-149.
132 Петар Опачић, ,,Слом централних сила на балканском ратишту 1918. године. Пробој Солун-
ског фронта“, у Србија 1918. године и стварање југословенске државе (Београд: Историјски ин-
ститут, 1989) 289.
133 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 446, 518; 
О томе и Божица Младеновић, ,,Штампа Босне и Херцеговине о доласку српске војске новембра 
1918. године и стварање југословенске државе“, Србија 1918. године и стварање југословенске др-
жаве (Београд: Историјски институт, 1989), 380-381.
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Врховна команда је образовала Сарајевски одред под командом пу-
ковника Милана Недића134, коме је Шефко Муратовић, у име муслимана, 
захвалио за братско држање српске војске која је дошла «без намере ма 
какве освете». Исто је поступио и др Никола Мандић, у име босанскохер-
цеговачких Хрвата. На првом састанку са представницима НВ у Вардиш-
ту, Степа Степановић је изјавио да српске трупе не долазе као окупатори 
већ као пријатељи, без икаквих територијалних претензија. У једном тре-
нутку, Босна и Херцеговина је била под тројном управом. У њој су били 
остаци аустроугарске војске који се још нису били повукли, власти по-
стављене од Народног вијећа и српска војска. Између Народног вијећа и 
српске војске је договорено да се превоз војника обавља железницом и да 
им се обезбеде смештај и исхрана а народна влада је обавестила локалне 
власти о циљу њиховог доласка. После абдикације цара и краља Карла и 
распуштања (29. октобра/11. новембра) владе у Босни и Херцеговини је и 
формално престала страна власт а њени грађани су потчињавани једино 
локалним властима које су, по одредбама уговора о примирју, деловали 
под надзором савезничких војних власти, без обзира на повремене сукобе 
с остацима аустријске и мађарске војске.

6.3. Припремање уједињења

У оживљеном политичком амбијенту, генерал Божидар Терзић је при-
премао терен за прикључење Босне и Херцеговине Србији. Живојин Ми-
шић му је, 7/20. новембра, наложио да дискретно и тактички говори са 
Атанасијем Шолом да се босанска влада што пре изјасни за уједињење са 
Србијом.135 Иако је Народно вијеће СХС прогласило државу на југосло-
венском подручју под влашћу Аустро-Угарске, укључујући Босну и Хер-
цеговину, и организовало цивилну и војну управу, било је јасно да је то 
привремена власт и да стварање праве државне власти тек предстоји. Тога 
су били свесни и политичари у Народном вијећу, међу којима су били мно-
ги из Босне и Херцеговине. Била је потребна држава коју ће међународна 
заједница признати, која ће моћи да потпише уговоре о миру. Без ње су 
били, како је рекао др Иван Рибар, „нико и ништа“. Био је потребан кров 
над главом, заједничка влада, јер проглашење суверене државе Словенаца, 
Хрвата и Срба од стране Народног вијећа Италијани зову комична оперета.136

Не чекајући да се политичари договоре, грађани у појединим местима 
су почели да се изјашњавају о примени изјава о заједничкој југословен-
134 Младеновић, ,,Штампа Босне и Херцеговине о доласку српске војске новембра 1918. године и 
стварање југословенске државе“, 381.
135 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 543, 622.
136 Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, док. 172, 273.
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ској држави. У Босни и Херцеговини је оживело сећање од пре 40 година 
(1875-1878), када су се многи обраћали кнезу Милану, Јовану Ристићу и 
великим силама са сличним захтевима. Сада је било лакше јер су те силе 
биле војно побеђене а народ је, не питајући их, узео власт у своје руке. 
Осим тога су имали сличне примере око себе (у Црној Гори и Војводини а 
делимично и у Словенији) где се није увек чекала одлука Народног вијећа. 
Вести о изјашњавању за припајање Србији или за уједињење с њом су по-
челе да стижу из Бихаћа, Босанске Дубице, Босанске Крупе, Босанског 
Новог, Санског Моста, Приједора, Зворника, Прњавора, Тешња, Клаш-
ница, Бијељине, Кулен Вакуфа, Кључа, Грачанице, Гацког, Јајца, Маглаја, 
Теслића, Босанског Шамца, Вишеграда, Гламоча, Босанског Петровца, 
Босанске Костајнице и Бање Луке, где је Народно вијеће донело одлуку 
14/27. новембра. Проглас су потписали најугледнији грађани а јавно га је 
прочитао свештеник Никола Костић, о чему је Народно вијеће обавести-
ло Степу Степановића.137 Била је то својеврсна реакција на неодлучност 
владе у Сарајеву.138 Од 54 среза, за уједињење се изјаснило 42, због отпо-
ра неких народних вијећа. Имајући то у виду, српска влада је одлучила да 
обустави акцију јер је предстојало уједињење државе СХС и Србије али 
изјашњавања у Босни и Херцеговини нису поништена.

После изјашњавања о политичком уједињењу у православним круго-
вима је затражено и црквено уједињење, о чему власти у Босни и Херцего-
вини нису могле да се изјашњавају. Зато је Степа Степановић захтевао од 
Стојана Протића упутства о поступку у том питању.139 Било је сложеније 
јер није био довољан договор верских старешина цркава у Србији, Босни 
и Херцеговини и Црној Гори, већ је била потребна сагласност Васељенске 
Партијаршије, под чијом влашћу је била црква у Босни и Херцеговини и 
Аустро-Угарској. То питање је касније решено после државног уједињења.

7. ЗАКЉУЧАК

Босна и Херцеговина је вековима била жртва сукоба великих сила а 
формалноправно последњих десет година (1908-1918) у саставу државе 
која је отпочела рат због спора с државом поводом догађаја који се догодио 
у Босни. Увучена у рат мимо воље већине становника, иако неокупирана, 
морала је да поднесе све недаће које доноси рат. Имала је бар толико среће, 
ако се о срећи може говорити, да се рат стварно заврши где је започео, на 
137 Јанковић и Кризман, Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 570, 659.
138 Писмо Атанасија Шоле Светозару Прибићевићу од 15/28. новембра 1918. (Јанковић и Кризман, 
Грађа о стварању југословенске државе (1. I-20.XII 1918), док. 577, 662).
139 Ibid., док. 624, 712.
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Балкану. То је омогућило становницима Босне и Херцеговине да започну 
са организовањем сопствене власти. Иако Босна и Херцеговина није била 
окупирана, у њој је у једном тренутку настала својеврсна мешавина три 
власти. У њој су се задржале аустроугарске трупе, које су биле од раније, 
како оне које су се тим путем повлачиле, а затим народног вијећа и стра-
не војске која је долазила по одлукама савезника, који су ратовали про-
тив Аустро-Угарске. Три власти које су на одређени начин „сарађивале“ у 
одржавању реда и мира и решавале проблеме свакодневног живота. Крат-
котрајно и привремено до почетка трајног уређивања државног живота у 
далеко ширим оквирима. И у том погледу су становници Босне и Херце-
говине предњачили јер су проширење своје друштвене заједнице прогла-
сили неколико дана пре званичног за целу државу. То је потврда чињенице 
да је народ ишао испред својих вођа и пре њих стизао до жељеног циља.

Достигнуће тог циља није у обичној победи већ у ослобођењу од ви-
шевековне туђинске власти. Тиме су оставрене тежње многих генерација 
које су у то дело уградиле, не само своје способности, већ и животе. После 
много самопрегора и напора, бројних молби великим силама, нарочито од 
1875, те силе су се умилостивиле да, у изјавама америчког државног секре-
тара Ленсинга и председника Вилсона (коју је пренео Ленсинг 1918), буду 
поменути Југословени, чије тежње уживају искрене симпатије америчке 
владе. Зато ова победа за становнике Босне и Херцеговине значи много 
више него за становнике Америке, Француске, Енглеске, Италије и Јапа-
на. Она је заједничко дело свих који су томе на било који начин доприне-
ли. То је споменик виши од свих споменика. Зато га треба добро чувати.
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Summary: Last year of the War, as the previous ones, was marked with 
military actions and proposals for the termination of the war, coming from parties 
in the conflict, but also from political groups and organizations. Changeable 
situation on battlefield influenced the proposals of the states and requests of the 
non-governmental bodies. At the end, the balance of powers was decisive factor. 
Antanta was weakened due to the fact that Russia and Romania left the war, but 
that was compensated by the fact that United States of America entered into the 
War. On the other hand, Central Forces were weakened by the fact that Bulgaria 
and Turkey left the war. Therefore, Germany and Austrian-Hungarian Empire 
stayed. However, Hungary left the Empire and Germany and Austria remained 
alone and were forced to ask for the truce. Accordingly, the circumstances were 
established for the liberation of the territories occupied by Austrian-Hungarian 
Empire, including Bosnia and Herzegovina.

Key words: Antanta, Bosnia and Herzegovina, Central Forces, World War 
I, truce.

140 The paper was presented at the XV Conference «October Lawyers’ Days» in Banja Luka on 13 
October 2018.
141 Ph.D Full time professor of the Faculty of Law, University of Belgrade.
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА 
ЉУДСКА ПРАВА

Љиљана Мијовић1

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: Иако права дјетета као засебна категорија не постоје у 
Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода, бројни 
су случајеви у пракси Европског суда за људска права у којима се Суд бавио 
овим правима, а на основу примјене чланова Конвенције којима је регули-
сано право на живот, забрана мучења, нечовјечног или понижавајућег по-
ступања и кажњавања, забрана ропства и присилног рада, право на пра-
вично суђење, право на породични живот, слобода мишљења, савјести и 
вјероисповијести, слобода изражавања, слобода окупљања и удруживања, 
право на образовање и забрана дискриминације. Из презентоване праксе 
видно је да се, захваљујући принципу универзалности у погледу круга лица 
који се могу обратити Европском суду, дјеца пред овим Судом појављују 
као субјект поступка, а не као објекат заштите. 

У раду се анализирају неки од предмета који се тичу права дјетета, 
а у којима је Европски суд заузео одређене ставове као стандарде посту-
пања. Из анализиране праксе такође је видно да је Суд, вођен чињеницом 
да се ради о једној од најрањивијих категорија сваког друштва, у сваком 
од тих предмета примјењивао не само Европску конвенцију, већ и све рас-
положиве инструменте заштите права дјетета на међународном нивоу. 

Кључне ријечи: Европски суд за људска права, право на живот, за-
брана мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања и кажњавања, 
забрана ропства и присилног рада, право на правично суђење, право на 
породични живот, слобода мишљења, савјести и вјероисповијести, слобо-
да изражавања, слобода окупљања и удруживања, право на образовање, 
забрана дискриминације.

1 Професор на Правном факултету у Бањалуци, бивши судија Европског суда за људска права. E-
mail: ljiljana.mijović@pf.unibl.org 
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1. ПОЈАМ И МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА ПРАВА ДЈЕТЕТА

Иако се већ чином рођења људска бића сматрају субјектима правног 
поретка и носиоцима основних људских права и слобода, услијед њихове 
тјелесне и психичке незрелости у периоду малољетности, створена је по-
себна категорија права које називамо правима дјетета. Као међународно 
призната, ова права су регулисана Конвенцијом о правима дјетета, усвоје-
ном од стране Генералне скупштине Организације уједињених нација 20. 
новембра 1989. године2. Ова Конвенција садржи универзалне стандарде 
које државе потписнице морају гарантовати сваком дјетету у оквиру своје 
надлежности и подразумијева обавезу свих друштвених фактора на пош-
товање права дјетета које се Конвенцијом третира не као објекат заштит-
них норми, већ као субјект права3. С обзиром на основ, права дјетета се по 
овој Конвенцији дијеле у четири групе: права живљења4, развојна права5, 
заштитна права6, и права учешћа7. Обавеза држава потписница Конвен-
ције је да осигурају поштовање права предвиђених Конвенцијом. У окви-
ру исте обавезе, државе достављају периодичне извјештаје о провођењу 
Конвенције Комитету за права дјетета, који је, посредством Економског и 
социјалног савјета ОУН, надлежан да исте извјештаје обједињује и пре-
зентује Генералној скупштини ОУН. Конвенцију о правима дјетета Босна 
и Херцеговина је у цијелости преузела у свој правни поредак Дејтонским 
Уставом8. Како је видно да се примјена ове Конвенције односи на систем 
заштите који постоји у оквиру Организације уједињених нација, питање 
конкретне институционалне (судске, нпр.) заштите права малољетних лица 
препуштено је правосудним системима држава потписница. 

2 Овој Конвенцији претходиле су декларације о правима дјетета из 1924. и 1959. године
3 Детаљније: Leif Holmstrom ed. Concluding Observations of the UN Committee on the Rights of the 
Child, The Raoul Wallenberg Institute Series of Intergovernmental Human Rights Documentation (The 
Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2000). str. xv. 
4 Поједини преводи Конвенције ова права називају „правима преживљавања“, што, по Аутору овог 
чланка није адекватан превод. Ту спадају право на живот, право на одговарајући животни стандард, 
право на исхрану, смјештај, здравствену помоћ и сл.
5 Или „права на развој“, гдје спадају: право на образовање, право на игру, право на слободно врије-
ме, право на културне активности, право на информисање, право на слободу мисли и изражавања
6 Ту спадају: право на заштиту од злоупотребе, запостављања и израбљивања, забрана дјечјег рада, 
заштита од дрога, алкохола, дувана, заштита дјеце избјеглица, дјеце у оружаним сукобима, дјеце 
у затворима
7 Ту спадају права која омогућавају дјетету активно учешће у збивањима у свом окружењу и која 
га обликују као активног грађанина у будућности, односно право на слободно изражавање и пра-
во на удруживање
8 Анекс I, Додатни споразум о људским правима који ће се примјењивати у Босни и Херцеговини
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У односу на круг држава чланица Савјета Европе9, систем заштите 
основних људских права и слобода, подразумијевајући под тим и права 
дјетета, успостављен Европском конвенцијом о основним људским прави-
ма и слободама из 1950. године не садржи специфичне одредбе посвећене 
заштити права дјетета, per se, већ својом универзалношћу примјене10 омо-
гућава установљавање одговорности државе за непоштовање права и сло-
бода гарантованих Конвенцијом у односу на сва лица под јурисдикцијом 
државе, подразумијевајући под тим појмом и малољетнике, односно дјецу.

Поред наведених, међународним изворима права11, кад је ријеч о пра-
вима дјетета, треба сматрати и Конвенцију о сузбијању трговине људима, 
Европску социјалну повељу, Конвенцију о правном положају дјеце рође-
не ван брака, Конвенцију о усвајању дјеце, Европску конвенцију о оства-
ривању дјечијих права, Конвенцију о заштити дјеце од сексуалног иско-
риштавања и сексуалног злостављања и низ других прописа којима се на 
ограничен начин12 остварује заштита права дјетета. У том контексту, наје-
фикаснијим се у односу на конкретну институционалну и правно санк-
ционисану заштиту на међународном нивоу, ипак сматра систем заштите 
који постоји пред Европским судом за људска права, чија пракса обилује 
предметима ове врсте.

2. ЗАШТИТА ПРАВА ДЈЕТЕТА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ „ЕСЉП“)

Иако, како је раније већ речено, Европска конвенција о основним људ-
ским правима и слободама (у даљем тексту ЕКЉП) не регулише права 
дјетета као спецификум, она ипак садржи посебне референце које се тичу 
права дјетета. Тако је, нпр. чланом 5. Конвенције предвиђено законито за-
државање дјетета ради образовног надзора; чланом 6. Конвенције ограни-
чено јавно саслушање у интересу малољетника; чланом 2. Протокола бр. 
1. утврђено право на образовање и др., док се, захваљујући раније поме-
нутом принципу универзалне примјене, подразумијева и примјена оста-

9 Ријеч је о правним системима 47 држава чланица Савјета Европе, укључујући и Босну и Хер-
цеговину
10 Принцип универзалности примјене Европске конвенције о основним људским правима и сло-
бодама наглашен је у члану 1. Конвенције у коме стоји да ће стране уговорнице осигурати „свакој 
особи под својом јурисдикцијом права и слободе гарантоване Конвенцијом“ .
11 Детаљније види: Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child (The Hague/
Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), 6-32.
12 Ограничење се односи како на необавезност примјене и непостојање ефикасног система зашти-
те, тако и на круг земаља потписница ових прописа
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лих чланова Конвенције13, у обиму у којем се исти чланови могу односи-
ти, зависно од ситуације, на дијете као подносиоца представке Европском 
суду14. Анализирајући судску праксу ЕСЉП, првенствено се уочава чиње-
ница да је највећи број случајева који се тичу права дјетета резултат пар-
ничних поступака које су, у оквиру националних правосудних система, 
покренули родитељи или други законски заступници дјеце, с обзиром на 
њихову ограничену правну способност. У вези с тим, потребно је нагласи-
ти да ЕСЉП у својој пракси прихвата становиште о субјективитету дјете-
та, али и о његовој ограниченој правној способности. У складу са чланом 
1. Конвенције ОУН о правима дјетета, ЕСЉП дјететом сматра сваку осо-
бу млађу од 18 година. У веома обимној пракси ЕСЉП која се тиче права 
дјетета, могуће је извршити, а у циљу прегледности најважнијих судских 
принципа и стандарда ЕСЉП, подјелу с обзиром на врсту права на чију 
се повреду подносилац представке позвао, приликом обраћања Европском 
суду. Претходно је битно напоменути да ЕСЉП одлучује о прихватљиво-
сти поднесака и основаности навода о повреди права и слобода садржа-
них у Конвенцији, а у различитим врстама поступака. Неопходни услови 
за обраћање Суду одређени су члановима 34. и 35. Конвенције и односе се 
на овлаштени круг подносилаца и формалне квалитете представке.

У анализи предмета у којима је ЕСЉП одлучивао о правима дјетета, 
потребно је нагласити да се ради о правима која су уопштено говорећи за-
штићена Конвенцијом у односу на сва лица која се појаве у улози подно-
сиоца представке Суду, па тако и дјецу. Оно што је, међутим, карактери-
стично за ову врсту предмета јесте чињеница да је Суд, одлучујући у тим 
предметима увијек у обзир узимао специфичну рањивост категорије дјете-
та у улози подносиоца представке, те имао на уму све у претходном дијелу 
поменуте међународне прописе којима се штите права дјетета. Тако је из-
грађена веома специфична пракса ЕСЉП у односу на велики број чланова 
Конвенције. Ради лакше анализе праксом ЕСЉП установљених принципа, 
у даљем тексту су обрађени најрепрезентативнији предмети ове катего-
рије који се тичу Конвенцијом заштићених права, редослиједом којим су 
та права и у самој Конвенцији регулисана.

13 Детаљније види: Handbook on European Law Relating to the Rights of the Child, European Union 
Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2015, https://fra.europa.eu/en/publication/2015/
handbook-european-law-child-rights, приступљено 31.1.2019. 
14 Детаљније види: Anette Faye Jacobsen, “Children’s Rights in the European Court of Human Rights – 
An Emerging Power Structure”, The International Journal of Children’s Rights, Volume 24: Issue 3 (2016) 
https://brill.com/view/journals/chil/24/3/article-p548_4.xml, приступљено 31.1.2019.
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3. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ 
НА ПРИМЈЕНУ ЧЛАНОВА 2., 3. И 4. ЕКЉП15

Пракса успостављена радом Суда у односу на право на живот, забрану 
мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања и кажњавања, те за-
брану ропства и принудног рада, када је ријеч о правима дјетета, углавном 
се тиче заштите дјетета од насиља и искориштавања, а велики број тих 
предмета се односи на дјецу смјештену у установе под државним надзо-
ром. Како је и према Конвенцији о правима дјетета, а посредно и према 
Европској конвенцији, прописана позитивна обавеза државе на заштиту 
(„свих лица“ у Европској конвенцији) дјетета од злостављања, односно 
повреде физичког и психичког интегритета, пракса Европског суда дала 
је неке од одговора на то шта се све има сматрати повредом ових чланова, 
уколико је ријеч о дјетету. 

Тако је установљено да, иако се позитивне обавезе државе (њена од-
говорност) разликују зависно о повреди којег члана је ријеч, под примје-
ну члана 2. Конвенције (право на живот) спадају сви случајеви у којима је 
дошло до смртног исхода по живот дјетета, чак и кад је смрт узроковала 
физичка особа која нема својство представника државе, уколико држава 
није предузела мјере заштите права на живот дјетета или у унутрашњем 
поступку није пронашла и праведно санкционисала починиоца. Овај прин-
цип присутан је у великом броју случајева, а једним од најилустративнијих 
сматра се предмет Kayak против Турске16, у којем је дошло до убиства но-
жем петнаестогодишњег дјечака од стране његовог вршњака, у близини 
школе коју су похађали. Оружје којим је извршено убиство потицало је из 
школске кухиње, услијед чега је било јасно да није постојао ефикасан си-
стем надзора у школској установи, који је држава била дужна да осигура. 
На основу тог, Суд је установио повреду права на живот, односно одговор-
ност Турске, јер јавне школске установе имају обавезу да заштите дјецу 
од свих облика насиља. 

У оквиру овог члана, ЕСЉП је разматрао и случајеве у којима је смртни 
исход по живот малољетника наступио и чином самоубиства, а у којима је 
основ за поступање био садржан у чињеници да се лице, у тренутку извр-
шења чина самоубиства налазило под надзором државе. Тако је у предмету 
Çoşelav против Турске17 ЕСЉП осудио Турску због како супстанцијалног, 
тако и процедуралног кршења члана 2. Конвенције. Основ за утврђивање 

15 Мисли се на право на живот, забрану мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања и ка-
жњавања, забрану ропства и принудног рада
16 ЕСЉП, Kayak против Турске, бр. 60444/08, 10. јула 2012. године
17 ЕСЉП, Çoşelav против Турске, бр. 1413/07, 9. октобра 2012. године
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супстанцијалне повреде члана 2. Конвенције, Суд је установио у чињени-
ци да је адолесцент, који је имао личну историју претходних покушаја са-
моубиства, а који је одлуком домаћих власти премјештен из малољетнич-
ког у одјел за притвор одраслих, услијед непостојања адекватног надзора, 
исти чин и извршио, док је основ за процедуралну повреду Суд нашао у 
чињеници да о чину самоубиства домаће власти нису провеле дјелотвор-
ну истрагу.

Иако се чланом 2. Конвенције не гарантује изричито право на заштиту 
здравља, ЕСЉП се у више наврата бавио питањем заштите здравља дје-
це у оквиру овог члана, испитујући обавезу државе на отклањање здрав-
ствених ризика по животе дјеце. Тако је у предмету Oyal против Турске18 
пропустом државне болнице новорођено дијете трансфузијом заражено 
вирусом HIV-а, због чега је ЕСЉП установио повреду члана 2. Конвенције 
и наложио Турској обавезу да обезбиједи жртви повреде пуно и бесплатно 
здравствено осигурање до краја живота.

Када је ријеч о члану 3. Конвенције (забрана мучења, нечовјечног или 
понижавајућег поступања и кажњавања), ЕСЉП је стао на становиште 
да се овај члан има примјењивати на све случајеве дуготрајног занемари-
вања, сексуалног злостављања, силовања и тјелесног кажњавања дјетета, 
а да одговорност државе почива на њеној обавези да осигура ефикасну 
заштиту дјеце од насиља. У том контексту, држава је дужна да обезбиједи 
усвајање и ефикасно провођење кривичног законодавства, као и систем 
санкционисања починилаца таквих дјела. Обавезом државе у оквиру овог 
члана сматра се и усвајање посебних заштитних мјера у односу на дјечију 
популацију, а праксом Суда установљен је и принцип по којем се држава 
не може ослободити одговорности у случајевима кад повјери управљање 
образовним установама приватним лицима19. Сексуално злостављање дје-
це је у пракси ЕСЉП представљало основ одговорности државе у погле-
ду предузимања одговарајућих мјера превенције или, уколико је до дје-
ла дошло, провођења ефикасне истраге у погледу пријављеног дјела зло-
стављања. Тако је, нпр. у предмету М. Ц. Против Бугарске20 Европски суд 
установио повреду члана 3. Конвенције услијед невођења истраге од стра-
не домаћих власти о наводима четрнаестогодишње М. Ц. да је била жртва 
силовања. Наиме, тјелесним прегледом малољетнице нису установљени 
трагови насиља, услијед чега су националне власти одустале од вођења 
истраге. ЕСЉП је био мишљења да је државе морала истражити њене на-

18 ЕСЉП, Oyal против Турске, бр. 4864/05, 23. март 2010. године
19 ЕСЉП, Costello-Roberts против Уједињеног краљевства, бр. 13134/87, 25. марта 1993. године, 
ст. 27. 
20 ЕСЉП, М.Ц. против Бугарске, бр. 39272/98, 4. децембра 2003. године
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воде, без обзира на недостатак трагова насиља, јер пружање отпора таквом 
чину од стране жртве и узвратно наношење тјелесних повреда од стране 
починиоца дјела, не представљају битан елемент кривичног дјела, услијед 
чега је Суд и установио повреду члана 3. Конвенције.

О примјени члана 4. Конвенције ЕСЉП је одлучивао у случајевима који 
су се тицали трговине дјецом, иако сама Конвенција не садржи одредбе које 
се тичу трговине људима. Правни основ за поступање у овој врсти пред-
мета Суд је установио праксом у којој је прихватио дефиницију21 тргови-
не људима садржану у члану 3. (а) Протокола за спречавање, сузбијање и 
кажњавање трговине људима, нарочито женама и дјецом, који допуњава 
Конвенцију Уједињених нација против транснационалног организованог 
криминала22. У овој врсти предмета, ЕСЉП је испитивао постојање и дје-
лотворност заштите од трговине људима у оквиру националног правног 
поретка тужене државе, као и квалитете истраге од стране државних ор-
гана у случају постојања навода о трговини људима. Тако је у предмету 
Рантсев против Русије и Кипра23 Суд утврдио повреду члана 4. Конвен-
ције у односу на обе државе, због невођења истраге у случају смрти ма-
лољетне Рускиње која је на Кипар дошла са визом плесачице у кабареу, а 
која се, судећи по околностима, одлучила на самоубиство падом са балкона 
објекта у којем је била смјештена. Као основ за утврђивање повреде, Суд 
је навео непостојање ефикасног система заштите жртава трговине људи-
ма, на страни власти Кипра, и неправилно вођену истрагу у погледу трго-
вине људима, на страни Русије.

4. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ 
НА ПРИМЈЕНУ ЧЛАНА 5. КОНВЕНЦИЈЕ24

Чланом 5. Конвенције заштићено је право свих на слободу и безбјед-
ност личности, а ограничења наведена у истом члану тичу се случајева 
предвиђених законом. Лишавање или ограничавање слободе и безбједно-
сти предвиђено је, дакле, као изнимка у односу на опште правило слободе 
и безбједности за сваког појединца. Када је ријеч о дјетету као лицу којем 
се ограничава слобода, овај члан се односи на три могуће ситуације-огра-
21 Дефиниција гласи:„ “трговина људским бићима” значи врбовање, превожење, пребацивање, 
скривање и примање лица, путем пријетње силом или употребом силе или других облика приси-
ле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или при-
мања новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем, у 
цилју експлоатације“ 
22 Протокол је усвојен у Палерму, децембра 2000. године
23 ЕСЉП, Рантсев против Русије и Кипра, бр. 25965/04, 7. јануар 2010. године
24 Мисли се на право на слободу и безбједност
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ничавање слободе дјетета услијед пресуде надлежног судског органа; ог-
раничавање слободе у циљу осигуравања суђења и ограничавање слободе 
услијед изречене васпитне мјере надзора. Стандард који је у том погледу 
изграђен праксом ЕСЉП своди се на то да „ притварање малољетника при-
је суђења треба бити изузетна и крајња мјера; треба да траје што је могуће 
краће, а и када је неопходан, притвор малољетника мора бити осигуран 
одвојено од одраслих лица лишених слободе“. Цитирани став представља 
дио пресуде ЕСЉП у предмету Нарт против Турске25, у којем је седамнае-
стогодишњак ухапшен под сумњом да је извршио пљачку трговине, након 
чега је стављен у притворску јединицу за одрасле особе у којој је остао на-
редних 48 дана, због чега је ЕСЉП установио повреду члана 5. Конвенције.

5. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ 
НА ПРИМЈЕНУ ЧЛАНА 6. КОНВЕНЦИЈЕ26

Пракса ЕСЉП у односу на примјену члана 6. Конвенције с правом се 
сматра најобимнијом у дјеловању Суда. Овим чланом се штите права оп-
туженог у кривичном, као и процесна права странака у парничном по-
ступку. У том контексту, овај члан садржи процесне гаранције којима се 
осигурава правично суђење, а које се односе на право на (јавну) расправу, 
право на суђење у разумном року, пред независним и непристрасним суд-
ским органом, успостављеним законом. Правично суђење подразумијева 
читав низ појединачних процесних права, која се унеколико разликују, за-
висно од тог да ли је ријеч о кривичном или грађанском поступку. Када је 
ријеч о пракси примјене члана 6. Конвенције у односу на права дјетета, у 
пракси ЕСЉП најприсутнији су предмети у којима се расправљало о пра-
ву на дјелотворан судски поступак и праву на правну помоћ, што се чини 
логичним, уколико се има на уму специфичан правни положај дјетета у 
правосуђу уопште. У том смислу, потребно је споменути одређену врсту 
упутства националним јурисдикцијама, односно Смјернице о правосуђу 
прилагођеном дјеци, које је Савјет Европе27 усвојио 2010. године, а које су 
резултат установљених принципа праксе ЕСЉП у односу на статус дјетета 
у судском поступку, као и Резолуцију о малољетничком кривичном пра-
восуђу прилагођеном дјеци, из 2014. године28, у којој се државе чланице 

25 ЕСЉП, Нарт против Турске, бр. 20817/04, 6. маја 2008. године
26 Мисли се на право на правично суђење
27 Комитет министара Савјета Европе
28 Резолуција Парламентарне скупштине Савјета Европе бр. 2010, усвојена 27. јуна 2014.
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Савјета Европе позивају на усклађивање националних законодавстава и 
праксе са стандардима садржаним у Резолуцији29.

Као основно правило у погледу примјене члана 6. Конвенције, ЕСЉП 
је својом праксом установио принцип по коме се у било којој врсти и фази 
судског поступка мора водити рачуна о узрасту, те о интелектуалним и емо-
ционалним способностима дјетета30. Овај принцип установљен је у пресуди 
ЕСЉП Т. Против Уједињеног краљевства, за коју је повод било убиство 
двогодишњег дјетета, извршено од стране двојице десетогодишњака. На-
ционални судски поступак је био јаван и широко праћен од стране медија, 
и није се одвијао пред посебним судом за малољетна лица, већ пред судом 
за одрасле, а по правилима уобичајеног кривичног поступка, услијед чега 
је установљена повреда члана 6. Конвенције од стране ЕСЉП. Потреба 
за вођењем рачуна о томе да се као осумњичени или оптужени третира 
малољетно лице, односно дијете, посебно је вишеструко наглашавана од 
стране Суда у случајевима који су се тицали права на правну помоћ, које, 
према пракси ЕСЉП, мора да постоји од почетка истраге, па све до краја 
судског поступка. Тако је у једној од пресуда ЕСЉП31 установио повреду 
члана 6. Конвенције, јер је изјава седамнаестогодишњака о признању по-
чињеног дјела убиства дата без присуства родитеља или бранитеља, иако 
се, с обзиром на старосну доб, није могло сматрати да је малољетник по-
знавао своје право на правну помоћ, нити да је могао бити свјестан по-
сљедица испитивања без правне помоћи.

Поред ових, бројни су предмети у пракси Суда гдје се одлучивало о 
повреди права дјетета у својству жртве или свједока. Тако је донешен низ 
пресуда које су се тицале злостављања дјетета, односно поступака у који-
ма су дјеца свједочила против оптуженог за дјело злостављања. С обзиром 
на несумњиво велику сензибилност и трауматично искуство суочавања 
дјетета жртве са оптуженим за дјело злостављања, ЕСЉП је установио 
принцип по којем се у таквим ситуацијама морају предузети посебне мјере 
заштите дјеце жртава/свједока, при чему те мјере не могу бити на штету 
права одбране, односно не смије бити нарушена равнотежа између страна 
у поступку. Поменути принцип садржан је у низу пресуда, укључујући и 
пресуду у предмету Ковач против Хрватске32, која се односила на случај 

29 У Резолуцији се предлаже да нпр. лишење слободе малољетника буде кориштено као крајња 
мјера и у што је могуће краћем периоду, да се као најнижа доб за установљавање кривичне одго-
ворности третира узраст од 14 година, да све чланице установе посебан систем малољетничког 
кривичног правосуђа и сл.
30 Принцип установљен у предмету ЕСЉП Т. Против Уједињеног краљевства, бр. 24724/94, од 
16. децембра 1999. године, ст. 61. 
31 ЕСЉП Panovits против Кипра, бр. 4268/04, 11. децембра 2008. године
32 ЕСЉП, Ковач против Хрватске, бр. 503/05, 12. јула 2007. године 
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дванаестогодишње дјевојчице. Да би се заштитио њен статус, дјевојчица 
је посредно свједочила у домаћем поступку против осумњиченог за блудне 
радње извршене над њом. Домаћи суд је њену изјаву дату пред истражним 
судијом, третирао као исказ на основу којег је оптужени и осуђен. Како се 
осуђени обратио Европском суду тврдњом да су повријеђена његова пра-
ва из члана 6. Конвенције, јер му није била дата прилика да оспори исказ/
испита свједока, ЕСЉП је стао на становиште да је домаћи суд, без обзира 
на то што је поступак водио тако да заштити интересе дјетета/жртве, ипак 
починио повреду права оптуженог на правично суђење. Повреда, даје се 
закључити из те пресуде, не би наступила да је, примјера ради, исказ дје-
тета/жртве био прочитан приликом суђења, те да је оптужени том прили-
ком имао могућност оспоравања навода из свједочења.

6. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ 
НА ПРИМЈЕНУ ЧЛАНА 8. КОНВЕНЦИЈЕ33

У пракси примјене члана 8. Конвенције, кад је ријеч о правима дјетета, 
предњаче предмети који се тичу права старатељства над дјететом34. Посебно 
деликатним сматрају се ситуације у којима се једном од родитеља ускраћује 
право на виђање дјетета и у којима, да би одлучио о основу захтјева роди-
теља којем је то право ускраћено, домаћи суд има, према правилима по-
ступка, обавезу да саслуша и дијете. Став ЕСЉП је да, уколико саслушање 
према мишљењу стручњака, представља ризик по стабилност и психички 
интегритет дјетета, директно испитивање дјетета пред судом о односу са 
родитељем у питању, није неопходност. Тако је, примјера ради, у пресуди 
ЕСЉП Sahin против Њемачке35 разматрана представка оца четворого-
дишњег дјетета којом је он тврдио да су му повријеђена родитељска пра-
ва услијед одлуке домаћег суда о забрани виђања с дјететом. Домаћи суд 
је одлуку о забрани виђања донио без саслушања дјетета, а на основу на-
лаза стручњака по ком налазу би испитивање дјетета представљало ризик 
у односу на стање у коме се дијете налазило, што је ЕСЉП и прихватио.

У једно од права које штити члан 8. Конвенције спада и право на иден-
титет и, с њим у вези, право на лично име. Како су родитељи они који дају 
име дјетету, у пракси ЕСЉП су се појавили предмети у којима се расправља-

33 Мисли се на право на поштовање приватног и породичног живота
34 Детаљније види: Kirsty Hughes, ,,The Child’s Right to Privacy and Article 8 European Convention 
on Human Rights“ in Current Legal Issues: Law and Childhood Studies Volume 14 ed. Michael Freeman 
(Oxford: Oxfors University Press, 2012). http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:o
so/9780199652501.001.0001/acprof-9780199652501-chapter-26, приступљено 31.1.2019. год. 
35 ЕСЉП, Sahin против Њемачке , бр. 30943/96 од 8. јула 2003. године
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ло о одбијању власти да упишу одређено име у матичну књигу рођених. У 
вези с тим, ЕСЉП је као битно питање истакао потребу процјене (не)при-
кладности имена у односу на могућу штету или предрасуде које би дијете 
могло трпити због (не)прикладности имена. Тако је у предмету Johansson 
против Финске36 Суд разматрао ситуацију у којој су домаће власти одбиле 
упис имена „Axl Mick“ због тог што је начин исписа имена био непримјерен 
финској пракси. Иако је ЕСЉП био мишљења да је заштита домаће пра-
ксе у погледу давања имена дио јавног интереса, закључио је да се овдје 
радило о повреди члана 8. Конвенције, с обзиром на то да су већ постоја-
ли случајеви регистрације тог имена, те да то није довело до измјене кул-
турног и језичког идентитета Финске. У погледу уписа презимена дјетета, 
ЕСЉП није нашао основ за повреду члана 8. Конвенције због тог што се 
правилом сматра упис дјетета под очевим презименом, али је непостојање 
могућности уписа под мајчиним презименом сматрао дискриминацијом и 
повредом Конвенције. Овај принцип Суд је установио у предмету Cusan 
и Fazzo против Италије 37, у којем се брачни пар обратио ЕСЉП зато што 
им италијанске власти нису дозволиле упис дјетета у матичну књигу рође-
них под мајчиним презименом.

Велики број предмета везаних за права из члана 8. Конвенције одно-
сио се на утврђивање очинства, у којим питањима је Суд тражио равноте-
жу између дјететовог интереса, интереса претпостављеног оца и општег 
(јавног) интереса. Тако је у предмету Микулић против Хрватске, у коме се 
радило о вишегодишњем избјегавању претпостављеног оца да се подвргне 
судски одређеном тесту утврђивања очинства, ЕСЉП примијенио прин-
цип да, уколико се према домаћим прописима особа не може присилити 
на ДНК тестирање, обавеза је државе да осигура други начин за утврђи-
вање очинства 38. Насупрот овом примјеру, ЕСЉП је установио и повреду 
права оца на оспоравање очинства у предмету Mizzi против Малте39, због 
тог што су домаћи законски прописи као период у којем је могуће оспо-
равање очинства предвидјели шест мјесеци након рођења дјетета. Иако 
је Суд сматрао да је ограничавање периода у којем је могуће оспоравање 
очинства у служби осигуравања правне сигурности и заштите права дје-
тета на идентитет, ипак је стао на становиште да се у овом случају ради-
ло о несразмјери интереса, односно повреди права на оспоравање очин-
ства ограничавањем тог периода на шест мјесеци. Још један од примјера 

36 ЕСЉП, Johansson против Финске, бр. 10163/02, 6. септембар 2007. године
37 ЕСЉП, Cusan и Fazzo против Италије, бр. 77/07, 7. јануара 2014. године, ст. 67.
38 ЕСЉП, Микулић против Хрватске, бр. 53176/99, 7. фебруар 2002. године, ст. 64 – 65.
39 ЕСЉП, Mizzi против Малте, бр. 26111/02, 12. јануар 2006. године
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успостављања равнотеже је и пресуда Крушковић против Хрватске40, у 
којој се радило о дјетету рођеном изван брака, те оцу који, услијед непо-
стојања пословне способности, није био у стању покренути поступак за 
утврђивање очинства. У овој пресуди Суд је био мишљења да је дошло до 
повреде права оца, услијед непостојања могућности утврђивања сродства, 
односно дискреционо постављене надлежности Центра за социјални рад 
да одлучује о покретању поступка.

Као релативно ново питање у погледу утврђивања сродства, односно 
права на идентитет, у пракси Суда се појавило и питање тзв. сурогат мај-
чинства. У вези с тим, ЕСЉП је стао на становиште да државама по овом 
питању треба, у правилу, оставити слободну границу процјене, јер у зе-
мљама чланицама Савјета Европе не постоји јединствен приступ. Сло-
бодна процјена није, међутим, неограничена и не може довести до правне 
несигурности, како је Суд установио у предмету Mennesson против Фран-
цуске41, у коме су француске власти одбиле упис у матичне књиге дјетета 
рођеног од сурогат мајке у Сједињеним америчким државама. Како је од-
бијањем власти доведено у питање држављанство дјетета, као и евенту-
ално насљеђивање, ЕСЉП је био мишљења да је одлуком домаћих власти 
створена правна несигурности по статус дјетета, те је установио повреду 
права из члана 8. Конвенције. 

Посебну групу предмета по основу члана 8. Конвенције чине случаје-
ви одвођења дјетета преко границе, у којим ситуацијама Суд примјењује 
Хашку конвенцију о грађанскоправним аспектима међународне отмице 
дјеце из 1980. године. Ријеч је о читавом низу предмета42 у којима је од 
стране једног родитеља дошло до кршења режима старатељства над дје-
тетом, одвођењем дјетета у другу државу. У већини ових предмета Суд је 
установљавао повреду члана 8. Конвенције полазећи од претпоставке да 
је незаконито одвођење дјетета само по себи штетно, враћање у status quo 
ante хитно, а конвалидација незаконите ситуације недопуштена. Надлежним судовима за про-
вођење ових принципа ЕСЉП уопштено сматра судове дјететовог уобичајеног боравишта, а не 
судове државе у коју је дијете незаконито одведено.

Предметима дјечије порнографије ЕСЉП се бавио у више наврата и као основни принцип 
установио обавезу државе да осигура правни оквир заштите дјеце као жртава порнографије, те да 
исту заштиту опредмети у праву жртве да, дјелотворним правним лијековима грађанског и/или кри-
вичног поступка, постигне задовољење. Тако је, примјера ради, у предмету Söderman против 

40 ЕСЉП, Крушковић против Хрватске, бр. 46185/08, 21. јуни 2011. године
41 ЕСЉП, Mennesson против Француске, бр. 65192/11, 26. јуни 2014. године
42 ЕСЉП: Ignaccolo-Zenide против Румуније, бр. 31679/96, 25. јануар 2000. године; Cavani против 
Мађарске, бр. 5493/13, 28. октобар 2014. године; Iglesias Gil и A.У.И. против Шпаније, бр. 56673/00, 
29. април 2003. године; Maire против Португала, бр. 48206/99, 26. јун 2003. године, Bianchi про-
тив Швицарске, бр. 7548/04, 22. јун 2006. године итд.
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Шведске43 у коме се радило о покушају очуха да сними своју четрнаесто-
годишњу пасторку за вријеме туширања, Суд установио повреду члана 8. 
Конвенције управо због тог што шведски правни оквир није обезбиједио 
заштиту жртве, јер се у домаћим судским одлукама, због чињенице да је 
снимак дјевојчице непосредно након сачињавања уништен, односно да 
није дошло до његовог експонирања било које врсте, овај случај није сма-
трао дјечјом порнографијом.

Нестанак дјеце се појавио као основ за велики број предмета у погледу 
права на породични живот, а посебан вид ове врсте предмета односи се на 
нестанак новорођенчади. Овај проблем је узбуркао јавност Републике Ср-
бије 2013. године, када је усвојена пресуда Зорица Јовановић против Ср-
бије44, у којој је ЕСЉП осудио Србију за повреду члана 8. Конвенције. У 
овом предмету ријеч је била о мајци чије је новорођенче, према наводима 
особља болнице, преминуло након рођења, иако његово тијело није предато 
родитељима. Како се из каснијег слиједа догађаја установило, ова појава 
није била тако ријетка у болницама у Србији, иако званични подаци о броју 
новорођенчади која су по породу преминула, а чија тијела нису предата 
родитељима, не постоје. У самој пресуди ЕСЉП је констатовао да се овај 
проблем јавио још 2001. године када су „српски медији почели да извјешта-
вају о бројним случајевима као што је случај подноситељке представке“45, 
због чега су се „стотине родитеља чије су бебе „нестале“ послије наводне 
смрти у болничким одјељењима, 2005. године обратиле Скупштини Србије 
тражећи обештећење“.46 У истој пресуди, ЕСЉП је, поред установљавања 
повреде члана 8. Конвенције и изрицања обештећења за исту повреду, оба-
везао Србију да „у року од годину дана од датума правоснажности пресу-
де предузме све одговарајуће мјере са циљем успостављања механизма за 
обезбјеђење појединачног обештећења свим родитељима у ситуацији као 
што је или која је довољно слична ситуацији подноситељке представке.“47 
Ова Пресуда, како је видно, поред индивидуалних мјера извршења, подра-
зумијева и општу мјеру усвајања посебног закона48, који се тренутно на-
лази пред Скупштином Србије.

43 ЕСЉП, Söderman против Шведске, бр. 5786/08, 12. новембар 2013. године
44 ЕСЉП, Зорица Јовановић против Србије, бр. 21794/08, 26. март 2013. године
45 Ibidem, ст. 12
46 Ibidem, ст. 26.
47 Ibidem, ст. 92.
48 Ријеч је о Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене дјеце, у јавности познатом као 
„Закону о несталим бебама“, а податак се односи на почетак 2019. године
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7. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ 
НА ПРИМЈЕНУ ЧЛАНА 9. КОНВЕНЦИЈЕ49

Права дјетета произашла из примјене члана 9. Конвенције контекс-
туално су истовјетна правима одраслих и тичу се забране ограничавања 
слободе мишљења, савјести и вјероисповијести, иако се у односу на вје-
роисповијест дозвољеним сматрају ограничења уколико су прописана за-
коном, имају легитиман основ и сматрају се неопходним у демократском 
друштву. Претходни параметри су дио теста који ЕСЉП проводи у сваком 
предмету који се тиче навода о ограничавању права на вјероисповијест или 
увјерење. Када је ријеч о дјечијој популацији, Суд се овом врстом пред-
мета углавном бавио у односу на систем образовања, односно школски 
систем. Тако је питање вјеронауке као дијела институционалног образо-
вања у неким земљама било предмет одлучивања у низу пресуда. од којих 
је посебно илустративан предмет Grzelak против Пољске50, у којем се ра-
дило о агностички васпитаваном дјетету чији родитељи нису жељели да 
он похађа часове вјеронауке. Иако је, према националних прописима, та 
могућност постојала, а систем био у обавези да таквим ученицима обез-
биједи алтернативу у виду наставе грађанског образовања, школске влас-
ти нису обезбиједиле тај вид наставе, услијед „недовољног броја таквих 
ученика“, чиме је овај ученик био ускраћен, не само за одређену врсту 
образовања, већ и за оцјену из једног предмета, те изложен порузи оста-
ле дјеце и осјећају подвојености, услијед чега је Суд констатовао повреду 
не само члана 9. Конвенције, већ и забране дискриминације предвиђене 
чланом 14. Конвенције. 

8. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ НА 
ПРИМЈЕНУ ЧЛАНОВА 10.51 И 11.52 КОНВЕНЦИЈЕ

Ограничења слободе изражавања допуштена су само уколико су про-
писана законом, имају легитиман основ и неопходна су у демократском 
друштву. Уколико то није случај, ова слобода подразумијева право посје-
довања мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мије-
шања јавне власти, чак и кад се те информације и идеје сматрају увредљи-
вим, шокантним или узнемиравајућим. Како су дјеца дио обавезног школ-
ског система који утврђују јавне власти, обавеза је државе да обезбиједи 

49 Мисли се на слободу мишљења, савјести и вјероисповјести 
50 ЕСЉП, Grzelak против Пољске, бр. 7710/02, 15. јуни 2010. године
51 Мисли се на слободу изражавања
52 Мисли се на слободу окупљања и удруживања
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права из члана 10. Конвенције. У том смислу је сваки вид цензуре у сис-
тему образовања (уколико није ријеч о већ поменутој и дозвољеној врсти 
ограничења) неприхватљив и представља повреду слободе изражавања. 
Поред већ чувеног предмета Handyside против Уједињеног краљевства53, 
илустративан је примјер и пресуда ЕСЉП Кипар против Турске54, у којој 
је, поред четрнаест других повреда Конвенције, установљена и повреда 
члана 10. Конвенције у односу на права грчке дјеце која живе у сјеверном 
дијелу Кипра (под турском влашћу) због цензурисања обавезних уџбени-
ка у основној школи, те непостојања адекватног правног лијека у оквиру 
домаћег поступка55. 

Слобода окупљања и удруживања заштићена чланом 11. Конвенције се, 
како у односу на одрасле особе, примјењује и у односу на дјечију попула-
цију, услијед чега је ЕСЉП установљавао повреду члана 11. Конвенције у 
предметима који су се односили на изражавање протеста због одређених 
одлука власти, а на којим протестима су се појављивала и дјеца. Тако је у 
премету Хришћанска демократска народна странка против Молдавије56 
у коме је била ријеч о забрани одржавања протеста против важећег школ-
ског система, ЕСЉП констатовао да је право родитеља и њихов лични из-
бор да протествују заједно с дјецом, уколико се ради о питању од интереса 
за дјецу, те да се, као и одрасли, и дјеца имају право окупљати на јавним 
површинама ради изражавања протеста.57 

9. ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕСЉП У ОДНОСУ НА 
ПРИМЈЕНУ ЧЛАНА 2. ПРОТОКОЛА БР. 1. НА КОНВЕНЦИЈУ58

Право на образовање у пракси ЕСЉП подразумијева обавезу државе 
да организује и финансира систем образовања, да се у оквиру истог сис-
тема уздржи од индоктринације, да поштује увјерења родитеља у односу 
на образовање њихове дјеце, да обезбиједи примјерено школско окружење 
и сл. У складу са широко постављеним концептом државних обавеза на 
једној, те права дјеце и родитеља на другој страни, пракса ЕСЉП у погле-
ду примјене овог члана је веома шаролика и креће се од питања језичке 

53 ЕСЉП, Handyside против Уједињеног краљевства , бр. 5493/72, 7. децембар 1976. године
54 ЕСЉП, Кипар против Турске, бр. 25781/94, 10. мај 2001. године
55 Ibidem, ст. 254.
56 ЕСЉП, Хришћанска демократска народна странка против Молдавије, бр. 28793/02, 14. фе-
бруар 2006. године
57 Ibidem, ст. 74.
58 Мисли се на право на образовање
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политике59 у школама, па до присуства крста и распела у учионицама60. У 
већини пресуда које се тичу права на образовање, ЕСЉП као један од нај-
важнијих истиче принцип по којем државе имају обавезу да, у оквиру на-
ставних планова и програма, осигурају квалитет знања и информација на 
основама објективног, критичког и плуралистичког начина размишљања, 
како би се код дјеце развио слободан ум, а спријечила индоктринација. 
Како се системи образовања држава битно разликују, зависно од њихо-
ве историјске, културолошке и вјерске условљености, Суд и у овој врсти 
предмета поштује широко постављену границу слободне процјене на стра-
ни државе. Карактеристичан примјер је и претходно поменута пресуда у 
предмету Lautsi против Италије, у којој ЕСЉП није установио повреду 
права на образовање услијед присуства распела и крста у учионицама др-
жавних школа.

10. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ДЈЕЦЕ У 
ПРАКСИ ЕСЉП (ЧЛАН. 14. КОНВЕНЦИЈЕ61)

Повреда члана 14. Конвенције тиче се подвајања (дискриминације) 
појединаца у односу на уживање било којег од права заштићених Конвен-
цијом. Основама дискриминације сматрају се пол, раса, нација, вјера, је-
зик, поријекло, рођење или други статус. Када је ријеч о дјеци, најчешће 
повреде забране дискриминације у пракси ЕСЉП тицале су се подвајања 
дјеце по основу расе, држављанства и ванбрачног статуса, а у погледу ко-
риштења права на образовање, приватни и породични живот и имовину. 
Тако је пресудама ЕСЉП установљено подвајање ромске дјеце њиховим 
стављањем у посебна одјељења (често и у одјељења намијењена образо-
вању дјеце с потешкоћама у развоју), као и подвајање дјеце без држављан-
ства у пракси многих земаља Савјета Европе (Чешка62, Хрватска63, Бугарс-
ка64). Поред права на образовање, повреду забране дискриминације ЕСЉП 
је често установљавао и у односу на права из члана 8. Конвенције (право 
на поштовање приватног и породичног живота65) и члана 1. Протокола бр. 

59 ЕСЉП, Catan и други против Молдавије и Русије,бр. 43370/04, 8252/05 и 18454/06, 19. октобар 
2012. године
60 ЕСЉП, Lautsi против Италије, бр. 30814/06, 18. март 2011. године
61 Овдје није ријеч о општој забрани дискриминације предвиђеној Протоколом бр.12 на Конвенцију, 
јер је, за разлику од Конвенције, тај протокол прихватило свега 20 држава чланица Савјета Европе
62 ЕСЉП, Д. Х. и други против Републике Чешке, бр. 57325/00, 13. новембар 2007. године 
63 ЕСЉП, Оршуш против Хрватске, бр. 15766/03, 16. март 2010. године
64 ЕСЉП, Ponomaryovi против Бугарске, бр. 5335/05, 21. јуни 2011. године
65 ЕСЉП, Camp and Bourimi против Холандије, бр. 28369/95, 3. октобар 2000. године; ЕСЉП, Pla 
and Puncernau против Андоре, бр. 69498/01, 13. јули 2004. године
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1 (право на имовину66) у погледу дјеце рођене ван брака, налажући држава-
ма да укину подвајање такве дјеце, односно да их изједначе у кориштењу 
њихових права са дјецом рођеном у оквиру брачне заједнице.

11. ЗАКЉУЧАК

Како је из, у овом чланку врло оквирно и уопштено, дате анализе видно, 
пракса ЕСЉП обилује веома разноликим случајевима у којима се, у окви-
ру права заштићених Конвенцијом, појављују дјеца као жртве повреде од 
стране држава чланица Савјета Европе. У сваком од тих предмета, Суд је 
на примјерен начин користио правни оквир дат не само Европском конвен-
цијом о заштити основних људских права и слобода, већ и осталим реле-
вантним прописима којима се на међународном нивоу регулишу статус и 
права дјетета. Водећи рачуна о томе да се ради о посебно рањивој катего-
рији појединаца, у већини поменутих пресуда видна је појачана сензибил-
ност у образложењу пресуда и настојање Суда да се истакне осјетљивост 
дјечје популације не само као објекта заштите, већ и посредног субјекта 
поступка пред Судом, односно потреба Суда да изгради посебну праксу 
(case-law) примјењиву у односу на дјечију популацију. 

У којој мјери је ова и оваква заштита достатна, могуће је полемисати, 
али је извјесно да велики број предмета који се тичу заштите права дјетета 
пред ЕСЉП скреће пажњу на потребу за посебним институционализова-
ним видом заштите ових права и шире од регионалног нивоа (ван држава 
чланица Савјета Европе), односно у једној универзалној димензији. На-
пор креирања такве институционалне заштите би, несумњиво, био врије-
дан труда и извјесно довео до уједначености нивоа заштите дјечије попу-
лације у великом броју држава.
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THE RIGHTS OF THE CHILDREN IN THE CASE LAW OF 
THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Ljiljana Mijović67

Law Faculty in Banjaluka

Abstract: While it is true that children’s rights as a separate category do not 
exist in the European Convention on Human Rights, there are numerous cases 
involving these rights in the European Court’s case law. Most of these cases 
were related to the articles of the Convention that protect right to life, liberty 
and security, right to a fair trial, right to respect for private and family life, 
freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of 
assembly and association , right to education and prohibition of discrimination. 
The present case-law shows that, thanks to the principle of universality before 
the European Court, children are treated not as objects of protection, but as 
the procedure subjects. 

This paper deals with the analysis of the leading principles taken by the Court 
while considering children’s rights. The Court’s case-law shows additionally that 
the Court, led by the fact that children are the most vulnerable social category 
, in each and every of these cases, applied not only the European Convention, 
but all the available international children’s rights protection instruments.

Key words: European Court of Human Rights, European Convention on 
Human Rights, right to life, liberty and security, right to a fair trial, right to 
respect for private and family life, freedom of thought, conscience and religion, 
freedom of expression, freedom of assembly and association, right to education 
and prohibition of discrimination

67 Ph.D, assoc. professor, Law faculty in Banjaluka, former judge of the European Court of Human Rights. 
E-mail: ljiljana.mijović@pf.unibl.org 
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ОБРАДЕ КРЕДИТА

Дарко Радић1

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: Уговор о кредиту, према учесталости и значају у прав-
ном промету, представља један од важнијих правних послова, за који се 
у посљедње вријеме везују одређена спорна питања. Једно од њих односи 
се на правну допуштеност уговорне одредбе о накнади трошкова обра-
де кредита. У односу на ово питање евидентни су различити ставови, 
посебно у судској пракси. Аутор у овом раду полази од претпоставке да 
је уговарање одредбе о накнади трошкова обраде кредита дозвољено. У 
том смислу, разматрају се релевантни прописи из области облигационог 
права, банкарског права и заштите потрошача. Циљ овог истраживања 
је да се анализира актуелна судска пракса у Босни и Херцеговини и да се 
одговори на питање усаглашености уговорне одредбе о накнади трош-
кова обраде кредита са позитивним прописима у Босни и Херцеговини. 

Кључне ријечи: уговор о кредиту, трошкови обраде кредита, начела 
облигационог права, заштита потрошача. 

1. УВОД

Свјетска економска криза из 2008. године, која је имала своје импли-
кације и у Босни и Херцеговини, поред бројних других проблема, довела 
је и до номиновања неких питања која се тичу пословања банака и микро-
кредитних организација (микрокредитних друштава и микрокредитних 
фондација)2, а нарочито у вези са закључивањем и реализацијом уговора 
о кредиту. 

1 Доктор правних наука, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци; 
тел. +387 51 339-003, ел. пошта: darko. radic@pf. unibl. org
2 Када се у овом раду помињу банке, а у смислу разматрања која се тичу конкретног предмета ис-
траживања, сва излагања једнако се односе и на микрокредитне организације, осим када је за ми-
крокредитне организације изричито другачије наведено и/или образложено. Више о томе: Зоран 
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Не доводећи у питање важност осталих аспеката уговора о кредиту, у 
посљедњих десетак година пажњу научне и стручне, али и свеукупне јав-
ности заокупила су два проблема. Први, хронолошки посматрано, одно-
си се на обезбјеђење потраживања даваоца кредита примјеном института 
јемства. Банке су у периоду од посљедњих двадесетак година врло често у 
својој пракси, а приликом закључивања уговора о кредиту (превасходно у 
пословима са становништвом), користиле институт јемства – лично средст-
во обезбјеђења. То је неријетко доводило до “активирања” јемства, односно 
позивања јемца на испуњење обавезе дужника кредита (зајмопримца). У 
јавном дискурсу показало се да су овакве ситуације биле праћене бројним 
проблемима. Прије свега, неинформисаност јемаца, поготово код солидар-
ног јемства, и неразумијевање њиховепозиције у уговорном односу са бан-
ком као даваоцем кредита изазвало је оштре осуде јавности према банкама, 
чија је репутација у условима свјетске економске кризе била озбиљно на-
рушена. Чак су и банке дале допринос нејасности цијеле ситуације, јер се 
све до успостављања Централног регистра кредита 2009. године, по свему 
судећи, није водило довољно рачуна о кредитној историји и задужености 
физичких и правних лица. 3 Посебан проблем представљају случајеви у 
којима је дошло до фалсификовања података или потписа на уговорима о 
јемству, односно злоупотребе повјерења јемаца, који нису били упознати 
са свим потенцијалним обавезама и њиховим обимом. 

Након што је спласнуо потенцијал поменутог проблема (из различитих 
разлога), појавио се нови проблем – уговор о кредиту са валутном клау-
зулом у швајцарским францима (у широј јавности познат и као ЦХФ кре-
дит). Многе банке у БиХ, али и у земљама региона, нудиле су клијентима 
могућност закључења уговора о кредиту, гдје се пласирани кредит веже 
за вриједност једне стране валуте, а у овом случају за вриједност швај-
царског франка. Пораст вриједности швајцарског франка довела је до по-
већања обавезе корисника кредита и номиновала је питање допуштености 
валутне клаузуле, о чему постоји богата судска пракса и бројни стручни 
и научни радови. 

Претходно поменуте ситуације и проблем који су их пратили имали су 
за посљедицу реформу регулативе која се односи на банке и њихов рад, 

Васиљевић, „Положај микрокредитних организација у правном систему Републике Српске“, Го-
дишњак Правног факултета у Бањој Луци, бр. 37 (2015): 119 -142. 
3 Централни регистар кредита садржи податке о свим задужењима правних и физичких лица у Бос-
ни и Херцеговини, а која су реализована у финансијским институцијама: комерцијалним банкама, 
микрокредитним организацијама, штедно-кредитним организацијама и организацијама за лизинг. 
Превасходни циљ успостављања овог регистра, који се води код Централне банке БиХ, јесте да се 
обезбиједе подаци о задужењима правних и физичких лица код банкарских и небанкарских фи-
нансијских институција. 
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као и на усвајање посебних законских рјешења којима се штите права и 
интереси клијената банака. 

Међутим, и поред ових напора, у посљедње вријеме, у БиХ, искрсло 
је ново питање или боље речено нови проблем, који се опет тиче уговора 
о кредиту. Ријеч је о накнади трошкова обраде кредита. Имајући у виду 
праксу банака у посљедњих двадесетак година, евидентно је да се гото-
во редовно приликом закључивања уговора о кредиту уговарала и накна-
да трошкова за обраду кредита. По правилу, уговором о кредиту корис-
ник кредита се обавезује да банци надокнади трошкове обраде кредита, а 
ова накнада се одређује у фиксном износу или у проценту од вриједности 
кредита. Питање (не)допуштености уговарања ове накнаде је превасходно 
правно питање, али је извјесно да посљедице става да је уговорна одред-
ба о накнади трошкова обраде кредита ништава, могу имати и важне еко-
номске импликације. 4

Предмет истраживања у овом раду је управо допуштеност уговарања 
накнаде трошкова обраде кредита. У односу на постављени проблем по-
стоји релевантна судска пракса уСрбији. 5Судска пракса у Босни и Хер-
цеговни у односу на постављени проблем је скромна, али је за потребе 
овог рада издвојен један правоснажно окончан спор пред судовима у Бр-
чко Дистрикту БиХ, за који се слободно може рећи да прати линију аргу-
ментације која је већ коришћена у судској пракси у Србији. Циљ је да се 
у овом раду изврши анализа поменуте судске праксе и размотре аргумен-
ти о правној допуштености, односно недопуштености уговарања накнаде 
трошкова обраде кредита. 

2. АНАЛИЗА ПРЕСУДЕ АПЕЛАЦИОНОГ 
СУДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

У сврху разматрања постављеног проблема анализираћемо један случај 
који је правоснажно окончан пред правосуђем Брчко Дистрикта БиХ. Апе-
лациони суд Брчко Дистрикта БиХ донио је Пресуду бр. 96 0 Мал 104884 
18 Гж од 28. 08. 2018. године (даље: Пресуда), којом се жалба одбија као 
неоснована и којом се потврђује пресуда првостепеног суда- Основног суда 
Брчко Дистрикта БиХ(Пресуда 96 0 Мал 104884 17 од 26. 02. 2018. године). 

4 О економским посљедицама приступа да је недопуштено уговарање одредбе о накнади трошкова 
обраде кредита, опш. Борис Беговић, „У име струке: анализа пресуде и дописа о банкарској накна-
ди за обраду кредита и њихових последица“, Правни живот 3-4 (2018), 39 – 42. 
5 Опширнија анализа дата је у Милош Живковић, „О дозвољености уговарања трошкова обраде 
кредита у праву Србије“, Банкарство 47, 2 (2018), 22 – 30. 
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У конкретном случају тужилац је тужио банку, ради стицања без осно-
ва, тврдећи да је ништава одредба уговора о кредиту којом се уговара нак-
нада трошкова обраде кредита у корист банке, а коју је тужилац исплатио 
туженој. Првостепени суд је утврдио, а Апелациони суд је потврдио да је 
ништава одредба уговора о кредиту којом се уговара накнада трошкова 
обраде кредита у корист банке и обавезао тужену (банку) да тужиоцу, на 
име стицања без основа, исплати износ накнаде плаћене за трошкове об-
раде кредита са законском затезном каматом од дана закључења уговора 
о кредиту па до коначне исплате. 

За разлику од судске праксе у Србији, у Пресуди се не расправља о са-
гласности уговорене накнаде трошкова обраде кредита са одредбом чл. 
1065 Закона о облигационим односима6, иако је туженау првостепеном по-
ступку истакла да чл. 1065 ЗОО не садржи забрану уговарања споредних 
права и обавеза, јер кредитору није забрањено да уговара накнаду трош-
кова обраде кредита под условом да их јасно прикаже кориснику кредита, 
додајући да се ради о редовном елементу уговора о кредиту у банкарској 
пракси и да се предметни тошкови односе само на фазу одобравања кре-
дита. Међутим, првостепени суд приликом образлагања става да је тужбе-
ни захтјевоснован није се позвао на одредбу чл. 1065 ЗОО, већ на одредбе 
чл. 12, 15, 25 ст. 1, 46, 105, 210 ст. 2 и 214 ЗОО. 

Дакле, првостепени суд се приликом утврђивања ништавости уговор-
не одредбе о накнади трошкова кредита у првом редупозивана на нека од 
начела облигационог права: начело савјесности и поштења (чл. 12 ЗОО) 
и начело једнаке вриједности узјамних давања (чл. 15 ЗОО). Суд своју ар-
гументацију настоји употпунити правилом из чл. 25 ст. 1 ЗОО, у складу са 
којим се одредбе ЗОО примјењују на све уговоре, осим када је за уговоре у 
привреди изричито другачије одређено. Исто тако, као упориште за своју 
одлуку првостепени суд наводи и чл. 46 ЗОО, који говори о предмету об-
авезе, односно о својствима предмета обавезе (допуштеност, могућност, 
одређеност или одредивост). Коначно, суд је поништио спорну уговорну 
одредбу - што није повукло ништавост остатка уговора – и истовремено 
одлучио да се примјеном одредаба чл. 210 ст. 2 и 214 ЗОО (стицање без 
правног основа) тужена обавеже да тужиоцу исплати износ еквивалентан 
износу накнаде трошкова обраде кредита са законском затезном каматом. 

Апелациони суд је потврдио одлуку првостепеног суда и у Пресуди 
констатовао исте аргументе, посебну пажњу поклањајући начелима савјес-
ности и поштења, односно једнаке вриједности давања. Ипак, из образло-

6 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 45/89 – Одлука Уставног суда 
Југославије и 57/89; Службени гласник РС, бр. 17/93, 3/96, 37/01 - др. закон, 39/03 и 74/04). 
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жења Пресуде посебну пажњу заокупља један детаљ. Наиме, у првостепе-
ном поступку је ангажован вјештак економско-финансијске струке према 
чијем налазу и мишљењу накнада трошкова обраде кредита у конкретном 
случају, у економском смислу, не изражава директне трошкове кредита, 
већ је уговорена као ствар банкарске праксе и да као таква нема економ-
ску оправданост. Ова тврдња се даље образлаже чињеницом да каматна 
стопа представља цијену кредита и да из структуре каматне стопе слије-
ди да иста већ садржи оперативне трошкове банке, те да обрада кредита 
(која зависи од намјене, износа, рока и сл. ) и његово одобравање подра-
зумијевају различите нивое компетенција у банци, али да то не мора да 
проузрокује већи трошак. 

На темељу овога, Апелациони суд у Пресуди као утврђену чињеницу 
истиче да „накнада за обраду кредита не изражава директне трошкове кре-
дита, већ да је она уговорена обавеза и као таква нема економску оправ-
даност. . . “, те да банка није дала образложење које су то услуге за које се 
наплаћује накнада. Исти суд, дакле, сматра да банка није навела шта све 
спада у спорну накнаду и по основу чега се она наплаћује, односно да није 
пружила нити један доказ да је заиста имала административне/оперативне 
трошкове обраде кредита, па се на овај начин корисник кредита доводи у 
неповољнији положај и да га банка (на основу унапријед припремљеног 
уговора о кредиту) поставља у положај да не може утицати на садржај уго-
вора. Додатно поткрепљујући предње резоновање, суд истиче да је банка 
себи ставила на слободу да одреди висину накнаде обраде кредита, а ту-
жиоцу је ускратила могућност да о истој појединачно преговара. Дакле, 
Апелациони суд закључује да је банка водила рачуна о свом интересу и да 
је тужиоцу наметнула уговорну одредбу која га ставља у неравноправан 
положај и која проузрокује неравнотежу у правима и обавезама уговорних 
страна на штету тужиоца, што је супротно начелу савјесности ипоштења. 
Коначно, Апелациони суд сматра да је спорна уговорна одредба непоште-
на, јер банка није тужиоцу на јасан и транспарентан начин објаснила раз-
логе, начин и структуру обрачуна накнаде за обраду кредита. 
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3. (НЕ)ДОПУШТЕНОСТ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ О 
НАКНАДИ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА

3. 1. Примјена начелâ облигационог права

Нема сумње да се одлука Апелационог суда у разматраној Пресуди, 
прије свега, темељи на мишљењу да је у конкретном случају дошло до 
повреде два начела облигационог права, и то: а) начела савјесности и по-
штења и б) начела једнаке вриједности узјамних давања. Овдје треба на-
поменути да се овај аргумент користи у маркантној одлуци Вишег суда у 
Сомбору (Пресуда бр. 320/17), којом је учињен значајан заокрет у судској 
пракси Србије. 7

У чл. 12 ЗОО прописано је да су учесници облигационих односа дуж-
ни да се у заснивању истих и остваривању права и обавеза из тих одно-
са придржавају начела савјесности и поштења. „Ово начело је, по својој 
правној природи „генерална клаузула“, што значи да је може испунити 
свако одговарајуће чињенично стање облигационих односа. “8 Дакле, по-
нашање у складу са овим начелом захтијева да учесници у облигационим 
односима поступају у доброј вјери, одговорно и коректно, уз уважавање 
међусобних интереса, како приликом преговора и закључења уговора, тако 
и у фази његове реализације. 

Имајући у виду све чињенице изнесене у образложењу Пресуде, Апе-
лациони суд се у основи позива на неравноправан положај тужиоца, због 
уговарања одредбе о накнади трошкова обраде кредита. Међутим, суд није 
понудио одговор на питање зашто је банка била несавјесна и непоштена, 
нарочито ако се има у виду да је уговарање накнаде трошкова обраде кре-
дита дио опште праксе банака и да је тужилац са истом био упознат како у 
фази преговора, тако и приликом закључивања уговора о кредиту. Управо 
начело савјесности и поштења подразумијева да суд закључак о пошто-
вању истог изводи из оцјене понашања учесника облигационих односа у 
смислу поштовања законских норми, али је неопходно и да се суд ослони 
на добре пословне обичаје и околности конкретног случаја. У том смислу, 
важно је истакнути да суд није утврдио да је уговарање накнаде трошкова 
обраде кредита забрањено. То чак стоји у образложењу Пресуде - „банка 
водећи рачуна искључиво о свом интересу и искориштавајаћи чињеницу 
да нема прописа који јој такво што забрањује. . . “. 
7 Ова одлука Вишег суда у Сомбору посебно је важна, јер се у њој утврђује ништавост уговорне 
одредбе о накнади трошкова обраде кредита са позивањем, поред осталог, на чл. 12, 15, 46 и 105 
ЗОО – на које се управо позвао Апелациони суд Брчко Дистрикта БиХ у својој Пресуди. 
8 Бранко Мораит, Облигационо право (Бања Лука: Комесграфика, 2010), 46. 
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Међутим, Апелациони суд није навео које околности конкретног слу-
чаја упућују на закључак да је понашање тужене било у супротности са 
начелом савјесности и поштења. Умјесто изношења разлога на основу 
којих се може закључити да се банка понашала несавјесно и/или непо-
штено, суд инсистира на другачијем разлогу - стварање неравноправног 
положаја, односно нарушавање равнотеже у правима и обавезама уговор-
них страна. Будући да се равноправност учесника у облигационим одно-
сима штити начелом равноправности из чл. 11 ЗОО, на које се суд не пози-
ва и о којем у Пресуди не расправља, очигледно је да у смислу недовољне 
прецизности суд ипак има у виду начело једнаке вриједности давања из 
чл. 15 ЗОО. Из предњег није јасно који су аргументи суда када тврди да је 
дошло до повреде нечела савјесности и поштења, а који када тврди да је 
тужена поступила супротно начелу једнаке вриједности давања. По свему 
судећи, суд сматра да је „наметање тужиоцу уговорне одредбе о накнади 
трошкова обраде кредита“ и како суд каже „стављање тужиоца у неравно-
праван положај“ опис понашања које проузрокује неравнотежу у правима 
и обавезама уговорних страна - што је супротно и начелу несавјесности 
и поштења. Суд, дакле, резонује да уговарање спорне одредбе из уговора 
о кредиту води ка повреди начела једнаке вриједности давања, а да је та 
неравнотежа у правима и обавезама уговорних стварана супротна начелу 
несавјесности и поштења?!

Када је већ ријеч о начелу једнаке вриједности узајамних давања, ваља 
споменути да суд у смислу расправе о примјени чл. 1065 ЗОО, а у којем се 
говори о појму уговора о кредиту, није констатовао да је уговарање накна-
де трошкова обраде кредита у супротности са цитираним прописом, как-
вих је ставова било у судској пракси у Србији. 9 Умјесто тога, у Пресуди се 
констатује да је банка у складу са чл. 1065 ЗОО била у обавези да тужиоцу 
„стави на располагање“ одобрени износ кредита, а не да исти умањи за из-
нос накнаде за обраду кредита. Иако је овдје ријеч о извршењу уговорних 
обавеза, односно о поступању уговарача у фази реализације уговора, суд 
овакво понашање цијени на начин да оно узрокује неравнотежу у правима 
и обавезама уговорних страна. Подсјећамо, начелом једнаке вриједности 
давања штити се правичан однос узајамних давања, а законом се одређује 
у којим случајевима повреда овог начела повлачи правне посљедице (чл. 
15 ЗОО). Дакле, да би се констатовало да је дошло до повреде овог начела, 
неопходно је претходно утврдити неједнакост између вриједности узајам-
них давања (укупних обавеза сваке од уговорних страна), а што се врши 
упоређивањем њихових вриједности са прометном/тржишном вриједно-

9 Вид. Решење Врховног суда Србије Рев. 295/99 од 19. 01. 2000. године. 
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шћу или цијенама утврђеним од стране надлежног органа. 10 У конкрет-
ном случају суд није обавио претходно описани задатак и није посветио 
довољно пажње испитивању чињенице да ли је уговарање накнаде трош-
кова обраде кредита саставни дио праксе банака у релевантном периоду, 
нити је упоредио вриједност ове обавезе тужиоца са истоврсним обавеза-
ма клијената других банака на истом тружишту у исто вријеме. Дакле, у 
Пресуди неналазимо аргумент да уговарање спорне накнаде представља 
прекомјерно оптерећење корисника кредита и да су његове обавезе из уго-
вора о кредиту веће од истоврсних обавеза из истог уговора на домаћем 
тржишту. Умјесто тога, суд свој закључак о неједнакости узајамних давања 
у конретном случају заснива на налазу и мишљењу вјештака економско-
финансијске струке које говори о економкој неоправданости да банка од 
корисника кредита наплаћује и накнаду трошкова обраде кредита. 

Чак и када би се занемарила аргументација суда, на којој се темељи 
закључак о повреди начела једнакости узајамних давања, поставља се пи-
тање да ли су у конкретном случају испуњени услови за примјену прави-
ла из чл. 15 ст. 2 ЗОО, а које предвиђа да се законом одређује у којим слу-
чајевима повреда овог начела повлачи правне посљедице?

Имајући у виду све горе наведено, сасвим је неспорно да суд није утвр-
дио чињенице и понудио ваљане аргументе који чине основаним закљу-
чак да је у конкретном случају дошло до повреде начела савјесности и по-
штења, односно до повреде начела једнаке вриједности узајамних давања. 
Штавише, из истог акта – радње тужене - изводи се оцјена о повреди оба 
начела, при чему нису јасне границе њихове примјене у конкретној ситу-
ацији, већ се напротив у неким тумачењима Апелационог суда постављају 
у узрочно-посљедичну везу!

3. 2. Примјена законских правила која се односе на уговор о кредиту

Иако се у Пресуди, као један од основа за прихватање тужбеног захтјева, 
не помињу одредбе ЗОО које се односе на уговор о кредиту, вјерујемо да је 
неопходно размотрити и ово питање, нарочито са становишта чињенице да 
су судови имали различита стајалишта у погледу овог аспекта проблема. 

У Решењу Врховног суда Србије бр. Рев. 259/99 од 19. 01. 2000. године, 
Суд констатује да банка нема право на накнаду трошкова обраде кредита 
која се наплаћује у процентуалном износу од износа кредита, односно да је 
уговорна одредба о томе супротна чл. 1065 ЗОО и да је као таква ништава. 
Овакав став суд образлаже мишљењем да банка у складу сачл. 1065 ЗОО 
има право на повраћај главнице и камате, а не и на накнаду трошкова об-

10 Мораит, Облигационо право, 48. 
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раде кредита исказану у процентуалном износу, те да банка (у складу са 
цитираним прописом) има право само на стварне трошкове. 11

Супротан став је имао Виши трговински суд у Пресуди бр. Пж 10482/2005 
када је утврдио да уговарање накнаде трошкова обраде кредита није у су-
протности са чл. 1065 ЗОО). 12 Ипак, дозаокрета у судској пракси Србије 
долази одлуком Вишег суда у Сомбору, који налази да је уговорна одред-
ба о накнади трошкова обраде кредита ништава позивајући се на: наче-
ло савјесности и поштења, односно начело једнаке вриједности узајам-
них давања; те на одредбе о предмету обавезе; али и одредбе из чл. 1065 
ЗОО. Овај суд сматра да банке могу да наплаћују само спољне услуге, а 
да обрада кредита представља интерни трошак банке, те да је камата је-
дина дозвољена цијена за унутрашње, интерне трошкове. Дакле, овај суд 
сматра да у складу са чл. 1065 ЗОО трошкови обраде кредита морају бити 
садржани у камати. 13 Ово се додатно оснажује мишљењем да банка није 
успјела доказати постојање интерних трошкова на које се односи уговор-
на одредба о накнади, односно суд прихвата чињеницу да је вјештачењем 
показано да спорна накнаде нема економско оправдање. 14 Ипак, Врховни 
касациони суд Србије у свом Решењу бр. Рев. 1655/2017 од 1. 11. 2017. го-
дине истиче да из одлука нижестепених судова произлази неприхватљив 
закључак да је спорна накнада трошкова обраде кредита у ствари дио ка-
мате као цијене кредита, јер није јасно по ком основу је накнада трошкова 
обраде дио цијене кредита. 

Дакле, у судској пракси у Србији, размимоилажења по наведеном пи-
тању су очигледна. Међутим, анализом чл. 1065 ЗОО говори долазимо до 
закључка да се исти односи на појам уговора о кредиту (дефинишу се бит-
ни елементи уговора – essentialia negotii)15, и ничим није забрањено да кон-
трахенти у овај уговор унесу и неки друге елементе - необавезне састојке. 
Са друге стране, одредбама чл. 1066 ЗОО уређују се форма и садржај уго-
вора о кредиту, гдје се јасно прецизира да се овим контрактом утврђују 
„износ, као и услови давања, коришћења и враћања кредита“. Према томе, 
неспорно је да уговарачи из уговора о кредиту могу у овај уговор унијети 
и друге елементе осим битних – законом прописаних, што у пракси нај-

11 Опш. Живковић, „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву Србије“, 22. 
12 Ibid. , 24. 
13 Овакво мишљење дијеле и неки аутори. Вид. Ива Игњатић, Димитрије Илић, „Питање наплате 
трошкова обраде кредита“, Правник у правосуђу 179/180 (2019), 62. 
14 Интересантно је да ове аргументе, па чак и став вјештака о економској неоправданости накнаде 
трошкова обраде кредита, у Пресуди износи и Апелациони суд Брчко Дистрикта БиХ, који се – то 
је очигледно – опредијелио да прихвати и примијени аргументе Вишег суда у Сомбору. 
15 О појму и правној природи уговора о кредиту опш. Зоран Васиљевић, Правна теорија кредита 
(Бања Лука: Правни факултет у Бањој Луци, 2013), 163 и 164. 
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чешће чине у смислу средстава обезбјеђења, па и оне који се тичу услова 
давања и коришћења кредита. 16 Дакле, није забрањено да се банка и корис-
ник кредита споразумију да се, поред камате, за корисника кредита утврди 
и нека друга обавеза. 17 Разумије се, такав споразум, или уговарање додат-
не обавезе за корисника кредита мора да испуњава услове пуноважности 
који се односе намогућност, допуштености и одређеност или одредивост 
обавезе; односно услове пуноважности који је се тичу слободе уговарања 
– да уговор не смије бити супротан јавном поретку, императивним пропи-
сима и добрим пословним обичајима. 

Једна од кључних чињеница на којој се заснива став Апелационог суда 
је мишљење о економској неоправданости накнаде трошкова обраде кре-
дита, односно став вјештака економско-финансијске струке да поменута 
накнада не изражава директне трошкове обраде кредита. У односу на раз-
матрано питање неопходно је узети у обзир и релевантне одредбе Закон 
о банкама18, који је у односу на овај проблем lex spetialis. 19У том смислу, 
одредбама чл. 148 ЗБ дефинисани су обавезни елементи уговора о кредиту, 
а поред осталог, и укупни трошкови кредита (чл. 148 ст. 1 т. 3 ЗБ). Укуп-
ним трошковима кредита, у смислу истог закона, сматрају се камате, нак-
наде, порези и све друге накнаде и трошкови који су директно повезани 
са одобравањем и коришћењем кредита и укључују се у обрачун и иска-
зивање ефективне каматне стопе (чл. 148 ст. 2 ЗБ). Дакле, законодавац је 
отклонио сваку дилему у погледу питања да ли корисник кредита може 
имати и друге трошкове и новчане обавезе осим враћања дуга и плаћања 
камате. Другим ријечима, законом је утврђено да камата није једини тро-
шак кредита, те да поред других трошкова и накнада, укупни трошкови 
кредита обухватају и “накнаде и трошкове који су директно повезани са 
одобравањем и коришћењем кредита”. 

Да је овакво тумачење цитираних одредаба ЗБ исправо потврђује и 
чињеница да законодавац прави разлику између ефективне каматне стопе 
и номиналне каматне стопе. Ефективна каматна стопа, по слову закона, 
исказује укупне трошкове услуге које плаћа, односно прима корисник те 
16 Тако и Беговић, „У име струке: анализа пресуде и дописа о банкарској накнади за обраду кре-
дита и њихових последица“, 35. 
17 Тако и Зоран Васиљевић, Права и обавезе из уговора о кредиту (Бања Лука: Правни факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2015), 260; Живковић, „О дозвољености уговарања трошкова обраде 
кредита у праву Србије“, 30 – 33. 
18 Закон о банкама Републике Српске – даље: ЗБ (Службени гласник РС, бр. 3/16). 
19 Истини за вољу, у Пресуди је наглашено да се у конкретном случају не може примијенити ЗБ, 
јер се ради о пропису из Републике Српске који није обухваћен Налогом Супервизора за Брчко 
Дистрикт БиХ од 4. 08. 2006. године, али је анализа одредаба ЗБ релевантна јер се ради о пропи-
су који у односу на постављени проблем има нарочиту важност за поступање судова у Републици 
Српској, уколико се постави питање пуноважности уговарања наканде трошкова обраде кредита. 
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услуге, при чему су ти трошкови изражени као проценат укупног износа 
услуге на годишњем нивоу, а утврђује се по методологији коју прописује 
Агенција за банкарство Републике Српске (чл. 144 ст. 6 ЗБ). Будући да 
су висина номиналне каматне стопе и ефективна каматна стопа обавезни 
елементи уговора о кредиту (чл. 142 т. 5 и 6 ЗБ), несумњива је интенција 
законодавца да се корисник кредита приликом закључења уговора дове-
де у позицију да му није могло остати непознато да осим цијене кредита 
(камате) може да има и неке друге трошкове - који се исказују кроз ефек-
тивну каматну стопу. 

Дакле, цитирани пропис јасно упућује на сљедеће премисе: а) да по-
стоје и да су законом предвиђени трошкови кредита који су повезани са 
одобравањем и коришћењем кредита и који нису укључени у камату; и б) да 
ефективна каматна стопа (у смислу њеног обрачуна и исказивања)укључује 
накнаде и трошкове који су повезани са одобравањем и коришћењем кре-
дита. Из предњих премиса произлази недвосмислен закључак да је неодр-
жив став суда у Пресуди да камата у себи укључује све трошкове кредита. 

Другим ријечима, погрешно је закључивање да камата мора да буде 
једина компонента цијене позајмљивања капитала коју плаћа дужник, од-
носно мора се прихватити чињеница да је накнада, уз камату, дио цијене 
кредита. С обзиром на горе изведени закључак, јасно је да се ангажовањем 
вјештака економско-финансијске струке и прихватањем његовог мишљења 
не може одбранити став о недопуштености уговорне одредбе о накнади 
трошкова обраде кредита. 20

3. 3. Својства облигационе радње - предмета обавезе корисника кредита

Првостепени суд у својој пресуди, усвајајући тужбени захтјев као осно-
ван, између осталог, позива се и на чл. 46 ЗОО. Одредбама чл. 46 ЗОО про-
писано је да се обавеза може састојати у давању, чињењу, нечињењу или 
трпљењу, односно да обавеза мора бити могућа, допуштена и одређена 
или одредива. 

Међутим, првостепени, а ни другостепени суд у Брчко Дистрикту БиХ 
нису образложили у чему се састоји повреда цитираног прописа. Штави-
ше, у образложењу Пресуде, како је већ наглашено, констатује се чиње-
ница да нема прописа који забрањује уговарање накнаде трошкова обраде 
кредита. Према томе, конкретна обавеза корисника кредита је допуштена. 
Истовремено, ван сваке сумње је да је ова обавеза могућа, јер је њен пред-
мет исплата одређеног износа новца. Коначно, обавеза се састоји у давању 

20 Беговић, „У име струке: анализа пресуде и дописа о банкарској накнади за обраду кредита и 
њихових последица“, 37 и 38. 
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(новца) и јасно је одређена и то у апсолутном износу од 2000 КМ. 21Дакле, 
ријеч је о пуноважној, par excellence новчаној облигацији, која ни на било 
који начин није у колизији са одредбама чл. 46 ЗОО. 

Одредбама ЗБ, које се односе на правила уговарања, изричито је про-
писано да новчана обавеза мора бити одређена или одредива, а одредива је 
по износу ако уговор садржи податке помоћу којих се може одредити њена 
висина, односно када зависи од уговорених промјенљивих елемената, од-
носно промјенљивих и фиксних, с тим што су промјенљиви елементи они 
који се званично објављују (чл. 141 ст. 2, 3 и 7 ЗБ). Према томе, одређивање 
накнаде трошкова обраде кредита како у фиксном, тако и у процентуал-
ном износу (од износа кредита) удовољава овим законским правилима. 22

Да је претходни закључак исправан потврђује чињеница да се у Пре-
суди констатује да банка “није пружила доказ на околности да је заиста 
имала административне/оперативне трошкове”, односно “да је банка мо-
рала да тужиоцу на јасан начин објасни разлоге, начин и структуру обра-
чуна накнаде трошкова обраде кредита”. Другим ријечима, суд доводи у 
питање легитимитет накнаде трошкова обраде кредита и њену економс-
ку оправданост – позивајући се на став вјештака економско-финансијске 
струке, односно транспарентност поступања банке приликом дефинисања 
накнаде, истовремено тврдећи да је банка себи “дала слободу да одреди 
висину накнаде”. На претходно описани начин, суд имплицитно признаје 
одређеност обавезе корисника кредита која гласи на накнаду трошкова 
обраде кредита (јер је одређена њена висина), због чега се основано може 
тврдити да је образложење Пресуде контрадикторно. 

3. 4. Примјена правила о слободи уговарања

Приликом анализе Пресуде, примјећује се још једна нелогичност. На-
име, суд сматра да је банка себи “дала слободу да одреди висину накна-
де”. Износећи овакав став, суд, чини се, потпуно превиђа чињеницу да је 
у конкретном случају дошло до закључења уговора и то да нужно води 
ка закључку да је садржај уговора резултат сагласности воља уговорних 
страна. Чак и када се ради о адхезионом уговору (уговору чији је садржај 
унапријед припремила једна од уговорних страна) - што суд такође наво-
ди- уговор је ипак резултат сагласности воља уговарача, тако да није прав-
но одржива потоња тврдња суда. 

21 У банкарској пракси је у одређивању накнаде трошкова обраде кредита, поред наведеног при-
ступа, евидентан и други – одређивање поменуте накнаде у процентуалном износу од вриједности 
одобреног износа кредита. 
22 Тако и Живковић, „О дозвољености уговарања трошкова обраде кредита у праву Србије“, 34. 
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Поред тога, начело слободе уговарања у садјеству са начелом диспо-
зитивности одредаба ЗОО дозвољава учесницима облигационих одно-
са (па и уговарачима) да своје односе слободно уређују у границама које 
одређују јавни поредак, императивни прописи и добри обичаји; односно 
да међусобна права и обавезе регулишу и другачије него што је законом 
прописано, осим када из закона (његове поједине одредбе или њеног сми-
сла) не произлази шта друго (чл. 10 и 20 ЗОО). Иако нема сумње у погледу 
тврдње да уговарање накнаде трошкова обраде кредита није забрањено, 
остаје нејасно зашто се Апелациони суд у конкретном случају није позвао 
на повредуначела слободе уговарања или начела равноправности уговор-
них страна, када већ тврди да је висина накнаде трошкова обраде кредита 
утврђена једнострано – од стране банке. 

3. 5. Примјена правила о заштити потрошача

У односу на разматрани проблем неопходно је анализирати и одредбе 
које говоре о заштити потрошача, односно релевантне одредбе ЗБ и законâ 
о заштити потрошача. 23

Законом о банкама прописано је да општи услови пословања, поред 
осталог, обухватају и акте банке којима се утврђују накнаде и други трош-
кови које банка наплаћује клијентима (чл. 123 ст. 2 ЗБ). Опште услове по-
словања банка је дужна објавити и учинити доступним клијенту најмање 
15 дана прије почетка њихове примјене, а објављивање општих услова по-
словања врши се на интернет страници банке, у пословним просторија-
ма банке или у средствима јавног информисања (чл. 123 ст. 3 и 4 ЗБ). Ови 
услови морају садржавати податке, представљене на јасан и разумљив на-
чин, на темељу којих и просјечан корисник може донијети одлуку о засни-
вању правног односа са банком (чл. 136 ЗБ). Са друге стране, клијент може 
да од банке тражи одговарајућа објашњења и инструкције које се односе 
на примјену општих услова пословања (који су клијенту трајно доступ-
ни у периоду њиховог важења), а који су саставни дио уговора закључе-
ног између банке и клијента (чл. 123 ст. 5 и 6 ЗБ). Из цитираних прописа 
јасно произлази да накнада трошкова обраде кредита може бити саставни 
дио општих услова пословања и да је за њихову примјену довољно, по-
ред захтјева пуноважности које предвиђа чл. 143 ЗОО, да су објављени и 
учињени доступним клијенту. 24

23 Закон о заштити потрошача у Републици Српској – даље: ЗЗП РС (Службени гласник РС, бр. 
6/2012, 63/2014 и 18/2017); Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини – даље: ЗЗП БиХ 
(Службени гласник БиХ, бр. 25/06 и 88/15). 
24 Ништаве су оне одредбе општих услова пословања које су противне самом циљу закљученог 
уговора или добрим пословним обичајима. Одредбе о накнади трошкова обраде кредита нису су-
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Са друге стране, ЗБ дефинисани су и основни принципи заштите ко-
рисника услуга банке, а у смислу овог закона корисником услуге се сматра 
физичко лице које ступа у однос са банком (чл. 133 ст. 2 ЗБ). Као начела 
на којима се заснива заштита корисника, законодавац је, поред осталих, 
утврдио начело савјесности и поштења, однодно начело транспарентног 
пословања и информисања (чл. 134 ст. 2 т. 1 и 5 ЗБ). Полазећи од чињенице 
да је банка у преговарачкој фази дужна да корисника информише о усло-
вима и свим битним карактеристикама услуге коју нуди (поред осталог, о 
номиналној и ефективној каматној стопи – која укључује укупне трошкове 
услуге које корисник плаћа), те да уговор о кредиту минимално садржи и 
висину номиналне каматне стопе и ефективну каматну стопу, јасно је да 
минималани услови законитости понашања банке упућују на закључакда 
се банка у заснивању облигационог односа из уговора о кредиту мора по-
нашати на начин који удовољава начелу савјесности и поштења (чл. 138 
ст. 1 т. 5 и 6; чл. 142 т. 5 и 6 ЗБ). 25

Један од важних елемената образложења Пресуде је онај у којем Апела-
циони суд сматра да је спорна уговорна одредба непоштена, јер банка није 
тужиоцу на јасан и транспарентан начин објаснила разлоге, начин и струк-
туру обрачуна накнаде за обраду кредита. Управо из овог разлога, сматра-
мо да је цјелисходно размотрити и одговарајуће прописе којима се штите 
права потрошача у Републици Српској, односно у Босни и Херцеговини. 

У складу са одредбама ЗЗП БиХ и ЗЗП РС, непоштеном одредбом се 
сматра одредба у потрошачком уговору26 о којој се није појединачно прего-
варало и која, супротно начелу савјесности и поштења, нарушава равноте-
жу права и обавеза на штету потрошача или чијим би се испуњењем зна-
чајно одступило од оправданог очекивања потрошача (чл. 70 ст. 1 ЗЗП РС). 
27 Дакле, да би се радило о непоштеној одредби у уговору неопходно је да 
буде кумулативно испуњено више услова. Као што је напријед образло-
жено, уговарање накнаде трошкова обраде кредита није забрањено, нити 

протне добрим пословним обичајима, јер је управо уобичајена пракса банака на домаћем тржиш-
ту да се ова накнада наплаћује (у фиксном или процентуалном износу). Исто тако, не може се са 
успјехом бранити став да су одредбе о накнади трошкова обраде кредита противне самом циљу 
закљученог уговора, јер (како је већ објашњено) ова накнада представља дио трошкова кредита и 
користи се за израчун ефективне каматне стопе. 
25 Из наведеног произлази да поступање банке у складу са цитираним прописима елиминише мо-
гућност да се уговорна одредба о накнади трошкова обраде кредита утврди као непоштена одред-
ба, јер обавезује потрошача на прихватање обавеза са којима није имао прилику да буде упознат 
прије закључења уговора (чл. 73 ст. 1 т. и) ЗЗП РС). 
26 Потрошачким уговором сматра се сваки уговор закључен између трговца и потрошача (чл. 2 т. 
а), б) и ф) ЗЗП РС). 
27 Чини се да се Апелациони суд у Пресуди дјелимично користио и садржајем цитиране одредбе 
када се позвао на повреду начела облигационог права из чл. 12 и 15 ЗОО. 
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је у супротности са начелом савјесности и поштења. Уговарањем поме-
нуте накнаде не нарушава се равнотежа права и обавеза на штету потро-
шача, иначе би се могли примијенити одговарајући облигационоправни 
институти, који у значајном броју ситуација за своје правно финале имају 
раскид, ревизију или поништење двостранообавезног уговора – на шта 
се судови нису позивали. Коначно, испуњење обавезе корисника кредита 
која гласи на исплату накнаде трошкова за обраду кредита није ситуација 
гдје се може говорити о одступању од оправданог очекивања потрошача, 
јер је корисник кредита унапријед био упознат са предметном накнадом 
и њеним обимом, асве то исказано је и кроз ефективну каматну стопу, па 
је неспорно да је кориснику кредита био познат обим, динамика и ефек-
ти испуњења обавезе која се односи на исплату накнаде трошкова обраде 
кредита. Према томе, чак и када се прихвати претпоставка да се о спорној 
уговорној одредби није појединачно преговарало и да је ту одредбу уна-
пријед формулисао трговац, а потрошач није имао утицај на њен садржај, 
а нарочито ако је ријеч о одредби унапријед сачињеног типског уговора28– 
како се наводи у образложењу Пресуде, извјесно је да поменута одредба не 
испуњава остале услове који су прописани одредбама ЗЗП РС да би била 
утврђена као непоштена одредба. 

У ЗЗП БиХ, такође, говори се о неправедним одредбама у потрошачким 
уговорима. У том смислу, прописано је да уговорне одредбе у потрошач-
ким уговорима обавезују потрошача само ако је прије закључења уговора 
био упознат са његовим садржајем, односно ако су му уговорни услови 
били познати у вријеме закључења уговора. С тим у вези, сматра се да је 
потрошач био упознат са уговорним одредбама потрошачког уговора, ако 
га је трговац упозорио и ако суму оне биле доступне (чл. 93 ст. 1 и 4 ЗЗП 
БиХ). У конкретном случају, више је него јасно да је корисник кредита био 
упознат са садржајем уговора о кредиту прије његовог закључења, да су му 
били познати сви услови, као и да су му биле доступне све информације 
које се на уговор о кредиту односе. Тужилац ни не тврди да је чињенично 
стање у том дијелу супротно од садржаја цитираних норми. 

За разлику од ЗЗП РС, у ЗЗП БиХ посебно се уређује потрошачки кре-
дит. 29У том смислу, предвиђено је да потрошач прије закључења уговора о 
кредиту мора бити упознат у писаној формиса свим уговорним одредбама, 
укључујући и трошкове кредита (чл. 54 ст. 2 т. 2) ЗЗП БиХ), на што обаве-
зује и ЗБ (чл. 138 и 139). Укупни трошкови кредита у смислу овог закона, 
поред камата, су и сви трошкови и сва друга давања која је потрошач ду-
28 Чл. 70 ст. 2 ЗЗП РС. 
29 Вид. чл. 52 – 67 ЗЗП БиХ. Разумије се, овај дио излагања односи се искључиво на уговор о по-
трошачком кредиту. 
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жан да плати за одобрени кредит (чл. 55 ст. 1 ЗЗП БиХ). Према томе, чак 
и прописи о заштити потрошача (у дијелу у којем се односе на потрошач-
ки кредит) предвиђају да корисник кредита може имати и друге трошкове 
кредита, осим камате. 

На крају, не и најмање важно, у односу на став суда да банка није тужи-
оцу на јасан и транспарентан начин објаснила разлоге, начин и структуру 
обрачуна накнаде за обраду кредита, поставља се питање да ли је банка 
обавезна да то и учини. У позитивним прописима Републике Српске јасно 
су прописане обавезе банке, нарочито када је ријеч о уговору о кредиту30, 
чему је посвећена посебна пажња. Штавиште, законодавац је реформом 
законодавства у овој области из 2016. године предвидио посебан дио о за-
штити права и интереса корисника банкарских услуга (Глава VI у ЗБ), гдје 
се предвиђају основне одредбе о заштити корисника, општи услови посло-
вања банке и информисање корисника у преговарачкој фази. 31 Банка је дуж-
на да огласи опште услове пословања и учини их доступним клијенту на 
законом прописани начин, да информише корисника услуге о свим битним 
карактеристикама услуге, што се чини путем информационог листа чији 
је обавезни садржај законом утврђен, односно да кориснику преда нацрт 
уговора прије његовог закључивања. 32Дакле, банка није имала обавезу да 
објасни разлоге, начин и структуру обрачуна накнаде за обраду кредита. 

4. ПРАВНИ СТАВ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА СРБИЈЕ

С обзиром да се у Србији на облигационе односе примјењује исти за-
кон као и у Републици Српској и остатку Босне и Херцеговине, односно 
имајући у виду чињеницу да су судови у Србији своје одлуке заснивали 
углавном на примјени одредаба ЗОО, сматрамо да је неопходно предста-
вити и мишљење Врховног касационог суда Србије (даље: ВКС) о раз-
матрном проблему. 

ВКС је, на сједници Грађанског одељења одржаној 22. 05. 2018. године, 
усвојио Правни став о дозвољености уговарања трошкова кредита. ВКС 
је утврдио да одредба уговора о кредиту којим се корисник обавезује да 
банци плати накнаду трошкова обраде кредита није ништава, односно да 
ова одредба није ништава нити када се поменута накнада исказује у про-
центуалном износу у односу на укупан износ одобреног кредита. Дакле, 
ВКС је отклонио сваку дилему о пуноважности уговорне одредбе којом се 

30 Вид. чл. 146 -156 ЗБ. 
31 Вид. чл. 133 – 140 ЗБ. 
32 Чл. 123, 136, 138 и139 ЗБ. 



75

ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА
Дарко Радић

коринсик кредита обавезује да банци надокнади трошкове обраде креди-
та, па чак и кад је уговорена накнада одређена у процентуалном износу. 33

У образложењу свог става, ВКС се реферише у односу на примјену одре-
даба из чл. 1065 и 1066 ЗОО. ВКС том приликом констатује да наведеним 
прописима нису ближе уређена остала права и обавезе уговорних страна, 
а ни право банке да од корисника кредита наплати накнаду трошкова об-
раде кредита које је ова имала поводом закључења уговора о кредиту или 
који могу настати у току реализације зговора о кредиту, али – закључује 
ВКС – то право није искључено. Пема томе, према мишљењу ВКС, право 
банке да наплати накнаду трошкова обраде кредита није законом искљу-
чено. Штавише, начело слободе уговарања омогућује уговарачима да до-
говоре и обавезу за корисника кредита која се састоји у исплати накнаде 
трошкова обраде кредита. Имајући у виду наведено, ВКС закључује да 
спорна уговорна одредба није супротна нити чл. 103 ст. 1 ЗОО (импера-
тивним прописима, јавном поретку и добрим обичајима). 

Разматрајући друге мјеродавне законе, ВКС је мишљења да уговорна 
одредба о накнади трошкова обраде кредита није супротна ни одредба-
ма Закона о заштити корисника финансијских услуга (Службени гласник 
Р. Србије, бр. 36/11 и 139/14)34, односно није у колизији са релавантним 
правилима Закона о заштити потрошача (Службени гласник Р. Србије, бр. 
73/19). Ово из разлога, јер се првопоменутим прописом предвиђа да опш-
ти услови пословања обухватају и акте којима се утврђују накнаде и дру-
ги трошкови које давалац финансијских услуга наплаћује корисницима, 
односно јер се спорна уговорна одредба - у смислу другопоменутог про-
писа - не може сврстати у категорију неправичних уговорних одредаба. 

Коначно, ВКС бавио се и питањем ефективне каматне стопе, што је 
важно питање код утврђења чињенице шта камата обухвата и да ли иста 
укључује и трошкове обраде кредита. У том смислу, ВКС сматра да се го-
дишњом ефективном каматном стопом исказују укупни трошкови кредита 
(и других финансијских услуга) и да подаци који се укључују у обрачун 
ефективне каматнестопе обухватају: износ кредита, период отплате, номи-
нална каматна стопа, ефективна каматна стопа, укупан износ камате која 
се плаћа у току коришћења кредита и износ отплатне рате. ВКС закљу-
чује да ефективна каматна стопа у себи садржи накнаде и трошкове који 

33 Претходно, у неким одлукама је заузет став да банка нема право на накнаду трошкова обраде 
кредита које наплаћује у процентуалном износу од износа кредита заједно са каматом. Вид. Ре-
шење Врховног суда Србије Рев. 259/99 од 19. 01. 2000. године. 
34 Овдје је нужно напоменути да овај закон није могуће примијенити у расправљању спорних од-
носа који су произашли из уговора о кредиту закључених прије 4. 06. 2011. године. 
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су настали приликом одобравања кредита и који ће настати у току реали-
зације уговора о кредиту, а који су познати приликом његовог обрачуна. 35

Имајући у виду горе наведено, ВКС је утврдио да банка има право на 
наплату трошкова и накнада банкарских услуга и да одредба уговора о 
кредиту, којом се корисник кредита обавезује да банци плати трошкове 
кредита, није ништава под условом да је понуда банке садржала јасне и 
недвосмислене податке о трошковима кредита. 

ВКС даље констатује да трошкови обраде кредита који настају прили-
ком одобравања кредита, као и трошкови пуштања кредита у течај и други 
трошкови које банка обрачунава кориснику приликом одобравања кредита 
или који су познати на дан обрачуна и које банка обрачунава кориснику у 
току реализације уговора о кредиту, могу бити исказани у процентуалном 
износу и наплаћују се само кроз обрачун ефективне каматне стопе. 

Трошкови кредита који се односе на процјене вриједности непокрет-
ности, премије осигурања, трошкови у вези са средствима обезбјеђења, 
трошкови уписа у јавне регистре, трошкови прибављања потврда надлеж-
них органа и сл. – према мишљењу ВКС – не улазе у обрачун ефективне 
каматне стопе, али обавеза њиховог плаћања може бити уговорена, а ви-
сина ових трошкова (који су познати банци) требало би да буде исказана 
у фиксном износу. 

Коначно, ВКС сматра да корисник кредита може да се обавеже да бан-
ци плати оне трошкове који нису били познати на дан обрачуна, а настали 
су током реализације уговора о кредиту. Међутим, ови трошкови не могу 
бити одређени у процентуалном или фиксном износу, већ је ова обавеза 
корисника кредита одредива – јер се у тренутку закључења уговора о кре-
диту не може знати да ли ће ти трошкови настати. 

ВКС је у функцији обезбјеђивања јединствене судске примјене права, 
утврдио јасан правни став и вјерујемо да ће ово допринијети уједначавању 
судске праксе у Србији и елиминисати различите одлуке судова у односу 
на исто правно питање. 

35 ВКС, ослањајући се на подзаконске прописе које доноси регулатор (Народна банка Србије), 
истиче да постоје четири врсте трошкова банкарског кредита. Поред горе наведених (трошкова 
који су настали приликом одобравања кредита и трошкова који ће настати у току реализације уго-
вора о кредиту), евидентни су и: трошкови који нису познати на дан обрачуна а могу настати у 
току реализације уговора о кредиту и остали трошкови (трошкови процјене вриједности ствари, 
трошкови осигурања, итд. ). 
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5. ЗАКЉУЧАК

Уговорни односи између банака и корисника њихових услуга већ дуже 
вријеме су предмет посебне пажње свеукупне јавности, нарочито од 2008. 
године, која се означава као почетак свјетске економске кризе. Као што се 
и могло очекивати, највећи број проблема везује се за уговор о кредиту, a 
у посљедње вријеме појавило сеи питање допуштености уговарања уго-
ворне одредбе о накнади трошкова обраде кредита. 

Краћа анализа судске праксе у Србији показала је да су судови имали 
различите приступе у рјешавању наведеног проблема. Уговарање одред-
бе о накнади трошкова обраде кредита у почетку је сматрано недопуште-
ним, јер је, према ставу неких судова, било у супротности са императив-
ним прописима (чл. 1065 и 1066 ЗОО); док су касније привредни судови 
(Виши привредни суд, односно Привредни апелациони суд) имали супрот-
но мишљење. До поновног заокрета долази заузимањем става Вишег суда 
у Сомбору, који се у одбрани свог мишљења о недопуштености одредбе о 
накнади трошкова обраде кредита, позвао не само на одредбе чл. 1065 и 
1066 ЗОО, већ и на повреду начела савјесности и поштења, односно наче-
ла једнаке вриједности узајамних давања, као и на правила која се одно-
се на предмет обавезе и ништавост уговора. Због оваквих колебања, ВКС 
утврдио је горе изнесени Правни став о дозвољености уговарања трошкова 
кредита, настојећи да тако обезбиједи јединствену судску примјену права. 

Судови у Брчко Дистрикту БиХ (Основни суд и Апелациони суд) за-
узели су становиште да је уговорна одредба о накнади трошкова обраде 
кредита ништава и у одбрану овог става изнијели су готово идентичне ар-
гументе као и Виши суд у Сомбору. У намјери да се преиспита изложена 
аргументација, сви аргументи судова у Брчко Дистрикту БиХ конфронти-
рани су са мјеродавним прописима у Републици Српској, односно БиХ. 

Разматрања постављеног проблема и анализа аргумената о недопуш-
тености одредбе о накнади трошкова обраде кредита показала су да се не 
може одбранити становиште судова у Брчко Дистрикту БиХ. Прије свега, 
уговарање спорне одредбе није у колизији са начелом савјесности и по-
штења, односно начелом једнаке вриједности узајамних давања; јер пра-
вила облигационог права, као и мјеродавни прописи у области банкарског 
права и заштите потрошача упућују на овакав закључак, односно пред-
виђају механизме који обезбјеђују примјену ових начела и представљају 
њихову разраду у односу између банке и корисника кредита. Другим рије-
чима, поступање банке прије закључења уговора и током његове реализа-
ције, односно информисање корисника кредита и његово упознавање са 
садржајем уговора о кредиту потврђују овакав закључак. 
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Са друге стране, обавеза корисника кредита која гласи на накнаду трош-
кова обраде кредита је допуштена, могућа и одређена (или ако се предвиђа 
у проценту у односу на вриједност кредита – одредива), па се не може са 
успјехом бранити становиште да спорна одредба не удовољава захтјеви-
ма из чл. 46 ЗОО. 

Исто тако, посебним законом којим се уређује однос између банке и 
корисника кредита јасно су прописана правила поступања у смислу преду-
говорног односа, елементи уговора о кредиту, те поступак његовог закљу-
чења. Ова правила, као и правила о заштити права и интереса корисника 
банкарских услуга не доводе у питање пуноважност уговорне одредбе о 
накнади трошкова обраде кредита. 

Коначно, уговарање спорне одредбе није у супротности нити са закони-
ма којима се уређује заштита потрошача, јер се иста не може квалификова-
ти као непоштена, односно неправедна одредба у уговору. Умјесто јасних 
аргумената о недостатку легалитета спорне уговорне одредбе, судови су 
се углавном бавили њеним легитимитетом – економском оправданошћу 
разматране накнаде, односно необразлагањем њене структуре и чињени-
цом да банка остварује додатни приход поред камате. 
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Abstract: Loan agreement, regarding its importance in transactions, is one 
of significant contracts, which is related to different disputes. One of the isues 
refers legality of clause on loan processing fee. There are different opinions 
about it, particulary in court practice. In this papper, author considers that 
clause on loan processing fee is legal. In that sence, author analyzes relevant 
orders in obligation law, banking law and consumer protection law. Thus, the 
purpose of this research is to examine accordnace the clause on loan processing 
fee to positive legislation in Bosnia and Herzegovina. 
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ 
ПОСТУПЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ
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Сажетак: Закон о општем управном поступку Републике Српске про-
писује да се у управним областима за које је законом прописан посебан 
поступак поступа по одредбама тог закона али да те одредбе морају 
бити у сагласности с основним начелима утврђеним Законом о општем 
управном поступку. Данас, у позитивном праву Републике Српске постоје 
бројни посебни управни поступци којима се битно одступа од основних 
начела утврђених Законом о општем управном поступку. Та одступања 
се не могу оправдати специфичностима природе рјешавања у појединим 
управним областима и она се значајно рефлектују и на правни положај 
странке. У раду се настоји приказати какав је одраз тих одступања на 
правни положај странке кроз анализудјелотворности жалбе упосебним 
управним поступцима. 

Кључне ријечи: Закон о општем управном поступку, жалба, посебни 
управни поступци, управни акт. 

1. УВОД

1. 1. Општи и посебни управни поступци

Колико је јак утицај управе на живот грађана свједочи и студија о сва-
кодневном утицајуоргана управе на живот просјечног студента државног 
факултета у Сједињеним Америчким Државама. Тако, његов радни дан 
обично почиње туширањем. Снабдјевање водом је углавном контролисано 
од локалних управних агенција водоснабдјевања. Састав свих средстава 

1 Доктор правних наука, Универзитет у Бањој Луци. E-mail: drazenmiljic@gmail. com. 
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за личну хигијену контролисан је од стране федералних управних аген-
ција. Приликом сушења косе, студент користи фен који је произведен у 
сагласностима са правилима донесеним од стране федералних управних 
агенција. Након тога слиједи доручак. Према федералној регулативи, сва-
ки производ за исхрану, на својој амбалажи, мора да садржи нутриционе 
податке. Рок употребе производа је заснован на федералним и стандар-
дима држава чланица. Слиједи одлазак на факултет, сопственим колима 
или јавним превозом. Сваки ауто мора да има уграђен сигурносни појас 
или ваздушни јастук (или и једно и друго) јер је такав стандард наметнут 
произвођачима аутомобила од стане федералних управних агенија или 
агенција држава чланица. Јавни превоз је дотиран од сва три нивоа влас-
ти (федералног, државног и локалног). Зграде државних факултета су фи-
нансиране углавном (70%) од стране пореских обавезника држава члани-
ца. Дио школарина студенти плаћају од федералних кредита, док је дио 
школарина субвенционисан новцем пореских обвезника. Лабораторије 
на факултетима су опремљене од стране Националних фондација за нау-
ку или средствима приватних корпорација које су због ових инвестиција 
ослобођене пореских обавеза. Слиједи ручак, при чему су прехрамбени 
производи подвргнути контроли од стране федералних управних аген-
ција. Конзумирање алкохола је регулисано прописима држава чланица, а 
контролисано је и од стране локалне полиције. Вечерњи сати су обично 
резервисани за гледање телевизијских станица у надлежности федералне 
управне агенције за комуникације. 2 Без обзира на чињеницу што се прав-
ни систем Сједињених Америчких Дражава битно разликује од правног 
система којем припада позитивно право Републике Српске, односно Бос-
не и Херцеговине квантитет утицаја управе на живот наших грађана је у 
најмању руку исти, ако не и већи. 

Данас, управасе не посматра само као инструмент провођења интере-
са владајуће елите, већ као носилац друштвено-корисних послова из об-
ласти привреде, социјалне и здравствене заштите, просвјете, културе, ко-
муналних услуга и сл. Ове активностипредстављају стручне послове који 
захтијевају реализацију истих према правилима струке. У том контексту, 
управнаактивнострегулисана је великим бројем правних норми садржаних 
у огромном броју закона и других нормативних аката због чега се систем 
управног права,у савременим условима, тешко може обрађивати и проуча-
вати као једна цјелина. То је основни разлог за подјелу управног права на 

2 Видјети: Benjamin Ginsberg, Theodore J Lowi and Margaret Weir, Wethepeople, An Introduction to 
America (New York, London: Politics, 1997), 11 наведено према Марко Давинић, Концепција управ-
ног права Сједињених Америчких Држава (Београд:Досије, 2004), 91. 
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двије дисциплине, на општи и посебни дио управног права. 3У општи дио 
управног права спадају основни принципи организације, рада и контроле 
рада управе, као и прописи, институти, начела и појмови који су заједнич-
ки за све или више грана управе. У посебни дио управног права спадају 
прописи и институти, начела и појмови, затим организација и рад у оквиру 
појединих грана управе, као и примјена општих начела на поједине гране 
управе4. У том контексту, ЗУП раздаваја управно дјеловање на управне по-
ступке у којима се управни рад врши у редовним ситуацијама од управних 
поступака који се остварују у посебним ситуацијама прописујући:„поједина 
питања поступка због специфичне природе управних ствари у одређеним 
областима могу се посебним законом уредити другачије него што су уређе-
на овим законом, ако је то неопходно“. 5

Правне норме о вршењу управног рада у посебним ситуацијама дру-
гачије уређују поступак доношења управних аката и вршење управних 
радњи јер би примјена ЗУП-а била нецјелисходна, односно неодговарајућа 
са аспекта дјелотворности остваривања јавног интереса и интереса дру-
гих учесника у поступку. Због тога, норме посебних управних поступака 
посједују специфичности у односу на одредбе ЗУП-а које се огледају у: 
могућности прецизирања секундарних правила понашања - санкција, у 
актима која имају обиљежја управних аката, одступању у односу на про-
цесне услове вршења управног рада, одступању по питању надлежности 
поједних органа, рокова за предузимање појединих радњи у поступку, мо-
гућности кориштења поједних правних средстава и коришћењу одређених 
радњи које ЗУП уопште не познаје. 6 За примјер ћемо навести царинске 
органе који у циљу провјере прихваћања царинских пријава могу да пре-
гледају робу и узимају њене узорке ради анализе и детаљног испитивања7. 

Одступања од општег управно-процесног режима могу се стварати само 
законским прописима у формалном смислу а не подзаконским актима. 8Из 
овог се може уочити намјера законодавца да се приликом стварања нових 

3 Ђуро Гатарић, Управно право – посебни дио, друго издање (Београд: 1988), 3-4. 
4 Видјети: Стеван Лилић у сарадњи са Маријаном Дреновак, Посебно управно право (Београд: 
Правни факултет Универзитета у Београду, 2010), 37. 
5 Чл. 2. Закона о општем управном поступку Републике Српске, Службени гласник Републике Ср-
пске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 - у даљем тексту – ЗУП. 
6 Упореди: Павле Димитријевић, Основи управног права (Београд: 1983), 271. Наведено према: 
Мирјана О. Рађеновић, Право посебних управних поступака (Бања Лука: Правни факултет Уни-
верзитета у Бањој Луци, 2009), 43. 
7 Детаљније о примјерима видјети: Рађеновић, Право посебних управних поступака, 46. 
8 У том контексту цитирамо пресуду: „Посебан поступак за поједине управне области може се 
прописати само законом а не и одлуком скупштине општине“. Видјети: Уставни суд Југославије, 
У- 62/68 од 20. 3. 1969. године. Наведено према: Зоран Р. Томић и Вера Бачић, Коментар Закона о 
општем управном поступку, десето издање (Београд: Службени гласник, 2016), 71. 
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управних области резервисано приступа и да органи управе својим нор-
мативним дјеловањем не могу стварати посебне управне поступке. Закони 
који уређују поједине управне области су по својој садржини мјешовити, 
односно њима се уређују, прије свега, материјалноправна питања одређене 
области, а уз њих и питања поступка одлучивања у датој области. Обавеза 
законодавца је да приликом креирања посебне управне процедуре поштује 
основна начела Закона о општем управном поступку9. У том контексту и 
члан 3 Закона о општем управном поступку прописује: „У управним об-
ластима у којима је законом прописан посебан поступак, поступа се по 
одредбама тог закона и те одредбе морају бити у сагласности с основним 
начелимаутврђеним овим законом. По одредбама овог закона поступа се 
у свим оним питањима која нису уређена посебним законом. “10

Полазећи од претходно наведеногможемо одредити домашај ЗУП-а, као 
општег акта који регулише управну дјелатност у редовним ситуацијама. 
Наиме, ЗУП не одређује да лилице у конкретној животној ситуацији има 
неко материјално право или обавезу(нпр да плати порез, да ли има услове 
да се изабере у академско звање на универзитету, да ли је остварило све 
услове да се ослободи плаћања царинских обавеза) већ дефинише општа 
начела и правила којима се уређује начин остваривања наведених права са 
јасно дефинисаним правима и обавезама учесника у поступку. Прописи, 
којима се регулишу посебне управне области,садрже услове под којима се 
та права остварују, права и обавезе странака као и овлаштења органа који 
проводи поступак. Са друге стране, са правом се закључује да посебни 
управни поступци никада не могу бити цјеловити, односно њима се могу 
уредити само одређене специфичности поступања органа управе у поједи-
ним ситуацијама, и то само када то захтијева специфична природа управ-
них ствари у тим областима. 11Произилази да однос општег и посебних 
управних поступака подразумијева супсидијарну примјену ЗУП-а, односно 
да ће се правила посебних управних поступака примјењивати примарно а 
правила ЗУП-а само у оним ситуацијама када нека питања правилима по-
себних управних поступака нису регулисана. За примјер ћемо навести члан 
215 ЗУП-а којим је дефинисан рок за подношење жалбе, 15 дана од дана 
достављања првостепеног рјешења, ако законом није другачије одређено. 

9 У управним областима за које је у конкретном случају Закон о приватизацији државног капита-
ла у предузећима прописан као посебан поступак примјењују се одредбе тог закона само ако су 
у сагласности с основним начелима утврђеним у Закону о општем управном поступку. Пресуда 
Окружног суда у Бањој Луци број: У 12530/2013 од 28. 1. 2015. године. 
10 Чл. 3. ЗУП-а. 
11 Видјети: Зоран Ј. Лончар, ,,Посебни управни поступци“, Зборник радова Правног факултета у 
Новом Саду 4  (Нови Сад: 2016), 1234. 
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12Правилима посебних управних поступака може бити одређен други рок 
за подношење жалбе, и у том случају, такав рок ће замијенити рок који је 
дефинисан чланом 215. ЗУП-а. 

Након кратког скицирања дефиниције и односа ЗУП-а и посебних 
управних поступака, намеће се питање какав је правни положај странке у 
посебним управним поступцима, односно да ли се одступањима, од режи-
ма који је дефинисан ЗУП-ом, иде у корист или на штету странака. Правни 
положај странке ћемо покушати одредити кроз анализу нормикоје су де-
финисале дјелотворност жалбе у посебним управним поступцима. Прије 
наведене анализе, кратко ћемо се осврнути на одредбе које су нормирале 
институт жалбе у ЗУП-у. 

2. ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ЗАКОНУ О 
ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Да ли ће жалба бити дјелотворно правносредство зависи од неколико 
фактора, и то: да ли је довољно независна у односу на онога који крши 
право, да ли се путем ње могу изложити суштински елементи којим се 
могу оспоравати одлуке, да ли орган, по жалби, доноси обавезујуће одлу-
ке, да ли су оне суспензивног карактера и да ли су доступне подносиоцу 
представке. 13

Право на жалбу је уставом загарантовано право грађана сваке демо-
кратско орјентисане државе. 14Поред Устава, ЗУП је право на жалбу поста-
вио на једно од темељних начела управне процедуре. 15ЗУП прописује да 
против рјешења донесеног у првом степену странка има право на жалбу 
те да се само законом може прописати да у појединим управним ствари-
ма жалба није допуштена и то ако је на други начин обезбијеђена зашти-
та права и правних интереса странке и заштита законитости. 16Ако нема 
органа управе другог степена, жалба против првостепеног рјешења може 

12 Упореди: чл. 215. ЗУП-а. 
13 Видјети случај Европског суда за људска права: Klass and Othersv. Germany, представка број: 
22251/07 пресуда од 10. 01. 2012. Наведено према: Ивана Крстић и Марко Давинић, ,,Право на де-
лотворан правни лек у поступку азила“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом 
ЕУ, уред. Радмила Васић и Ивана Крстић (Београд: 2015), 101. 
14 Чл. 113. Устава Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број 21/92 – пречишће-
ни текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 
117/05, 48/11“ који прописује: „Против појединачних аката судова, управних и других државних 
органа, као и организација које врше јавна овлашћења, донесених у првом степену, може се изја-
вити жалба надлежном органу. “
15 Чл. 12. ЗУП-а. 
16 Видјети: чл. 12. ст. (1) и чл. 211. ЗУП-а. Идентично рјешење садржи и Закон о управном поступ-
ку Босне и Херцеговине. Видјети чл. 15. Закона о управном поступку Босне и Херцеговине, Служ-
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се изјавити само када је то законом предвиђено. Тим законом одредиће се 
и орган који ће рјешавати по жалби. 17Против првостепеног рјешења ре-
публичког органа управе или републичке организације, може се изјавити 
жалба само када је то законом предвиђено, као и у случају када је ријеч 
о управној ствари о којој је управни спор искључен. 18Према ЗУП-у, жал-
ба представља редовно правно средство којим се иницирадругостепени 
управни поступак како би се о интересима странке, о којима је већ одлу-
чено, изјаснио орган управе непосредно вишег степена од онога који је у 
првом степену рјешавао. У том се огледа дјелотворност жалбе јер стран-
ка користи право да контролни орган доносиоца првостепеног рјешења, 
још једном, размотри цјелокупну управну ствар и донесе коначну одлуку. 
Другим ријечима, према жалиочевом виђењу, дата правна ситуација тре-
ба да буде другачије уређена него што је то учионио доносилац првосте-
пеног рјешења. 19

Жалбом се оспорава законитост али и цјелисходност управних аката, 
с тим да се нецјелисходност може оспоравати само код аката у којима се 
доноси дисрекциона одлука. У том смислу, жалба може да се изјави због 
било које материјалне и формалне повреде закона. Треба истаћи да се у 
управним поступцима жалба може изјавити и у случајевима када над-
лежни орган не донесе одлуку у предвиђеним роковима у некој управној 
ствари. Поента овакве законске поставке извире из намјере законодавца 
да обезбиједи рјешавање управних ствари сагласно циљевима које врши-
оци управног рада треба да остваре. У оваквим случајевима се ради о ин-
ституту ћутања управе у којима се хипотетички узима да је управни акт 
донесен и да је њиме одбијен захтјев странке. 20

Да ли ће странка користити своје право на жалбу, зависи искључиво 
од ње и њених интереса. Уколико посегне за својим правом на жалбу, дру-
гостепено рјешење ће постати коначно окончањем другостепеног поступ-
ка. Уколико странка не искористи своје право на жалбу, она губи право на 
покретање управног спора путем управно-судске тужбе јер је активирање 
управног спора условљено претходним кориштењем жалбе у управном по-
ступку. Непоступањем на горе описан начин доводи до одбацивања управ-
но-судске тужбе којом се поводом одређене управне ствари тражи вођење 
управног спора. За правни систем је од пресудног значаја да појединцима 
бени гласник Босне и Херцеговине, број: 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016 – у 
даљем тексту ЗУП БиХ. 
17 Чл. 12. ст. (2) ЗУП-а. 
18 Чл. 212. ст. (1) ЗУП-а. 
19 Томић и Бачић, Коментар Закона о општем управном поступку, десето издање, 460. 
20 Више о томе видјети: Мирјана О. Рађеновић, Право општег управног поступка и управног спо-
ра (Бања Лука: 2016), 185-186. 
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стоји на располагању правни лијек, који ће бити доступан и ефикасан у 
функцији заштите њихових права. 

3. ПРАВО НА ЖАЛБУ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА

За остваривање права у посебним управним поступцима од великог 
значаја је чињеница да странка располаже правом на жалбу. Ова теза по-
себно добија на значају када се има у виду да у Републици Српској/Босни 
и Херцеговини постоји велики број посебних управних поступака којима 
се битно одступа од режима који је одређен ЗУП-ом, посебно када се по-
сматра право на жалбу. 

Уколико анализирамо посебне управне поступке, можемо закључити да 
се, приликом нормирања, за странкумасовно и неоправдано стварају ситуа-
ције у којима је онаонемогућена да се користи правом на жалбу јер сезако-
нодавац користи овлашћењем из члана 12 ЗУП-а, односно одредбом којом 
је прописано да сесамозаконом може прописати да у појединим управним 
стварима жалба није допуштена и то ако је на други начин обезбијеђена 
заштита права и правних интереса странке и заштита законитости. 
Поред наведеног, најчешће се посебни управни поступци нормирају на 
начин да се рјешавање о правима и обавезама странке одлучује од стране 
органа управе над којим не постоји другостепени орган. Због тога се, у 
посебним управним поступцима, странци често даје само право на тужбу 
за покретање управног спора, док се право на жалбу искључује. За при-
мјер ћемо навести неколико ситуација из различитих управних области:

1) Закона о путним исправамаБосне и Херцеговине21 који пропи-
сује: „Надлежни орган ће рјешењем прогласити путну исправу 
неважећом“22 и „Против рјешења из претходног става жалба није 
дозвољена“. 23

2) Законом о премјеру и катастру Републике Српске24 је прописано: 
„Ако лице са геодетском лиценцом не изводи геодетске радове у 
складу са овим законом, другим прописима, стандардима и технич-
ким нормативима или овјери својим печатом елаборат о изврше-
ним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о непо-

21 Видјети: Закон о путним исправама Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Херце-
говине број: 4/1997, 1/1999, 9/1999, 27/2000, 32/2000, 19/2001, 47/2004, 53/2007, 15/2008, 33/2008 
39/2008, и 60/2013. 
22 Видјети: чл. 19а ст. (3) Закон о путним исправама Босне и Херцеговине. 
23 Видјети: чл. 19а ст. (4) Закон о путним исправама Босне и Херцеговине. 
24 Закон о премјеру и катастру Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 
6/2012, 110/2016, 22/2018 и 62/2018. 
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стојећим промјенама или са неистинитим подацима, Управа ће том 
лицу рјешењем одузети геодетску лиценцу, печат и легитимацију 
на период од једне до три године. “25 и „Против рјешења из става 
3. овог члана не може се изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор пред надлежним судом. “26; „Против рјешења о лицен-
цама донесеним у складу са одредбама овог закона не може се изја-
вити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 
судом“27; „О забрани извођења и обустављању геодетских радова 
Управа (за геодетске и имовинско-правне односе) доноси рјешење. 
28 Против рјешења Управе не може се изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор пред надлежним судом. “29и „Покретање 
управног спора против рјешења Управе не одлаже извршење рје-
шења. “30

3) Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске31 
прописује: „Рјешење првостепеног органа подлијеже ревизији коју 
врши другостепени орган. “32, „У вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепено рјешење, измијенити 
га или поништити. “33и „Ревизија не одлаже извршење рјешења. “34. 
Члан 130 Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописује: 
„Против рјешења Фонда донесеног по жалби и рјешења донесеног 
у вршењу ревизије може се покренути управни спор код надлеж-
ног суда. “ Из наведеног произилази да ако се другостепени орган 
одлучи да изврши ревизију и у том поступку измијени рјешење на 
штету странке, странци остаје само право да своја права заштити 
пред надлежним судом кроз управни спор. Напомињемо да тужба 
не одлаже извршење рјешења донесеног у поступку ревизије. 

4) Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске35 прописује: 
„Рјешење по захтјеву за издавање дозволе за рад доноси министару 

25 Видјети: чл. 19. ст. (3) Закона о премјеру и катастру Републике Српске. 
26 Видјети: чл. 19. ст. (4) Закона о премјеру и катастру Републике Српске. 
27 Видјети: чл. 21. Закона о премјеру и катастру Републике Српске. 
28 Видјети: чл. 29Б ст. (2) Закона о премјеру и катастру Републике Српске. 
29 Видјети: чл. 29Б ст. (3) Законао премјеруикатастру Републике Српске. 
30 Видјети: чл. 29Б ст. (4) Закона о премјеру и катастру Републике Српске. 
31 Видјети: Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске, Службени гласник Ре-
публике Српске, број: 134/2011, 82/20113, 96/2013 и 103/2015. 
32 Видјети: чл. 128. ст. (1) Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске. 
33 Видјети: чл. 128. ст. (2) Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске. 
34 Видјети: чл. 128. ст. (3) Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске. 
35 Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 
94/15. 
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року од 30 дана од дана подношења потпуног захтјева. “36; и „Рје-
шење из става 1. овог члана коначно је у управном поступку, а про-
тив њега се може покренути управни спор. “37; Министар доноси 
рјешење о одузимању дозволе за рад привредном друштву за реви-
зију:1) ако обавља ревизију на начин који није у складу са одредба-
ма овог закона,2) ако му је дозвола за обављање послова ревизије 
издата на основу неистинитих података,3) ако није уписано у одго-
варајући Регистар пословних субјеката или Регистар привредних 
друштава за ревизију,4) ако не испуњава услов из члана 31. ст. 2. и 
3. овог закона,5) ако услуге ревизије пружа повезаном правном лицу 
или када је ријеч о том правном лицу постоје неке друге сметње де-
финисане Кодексом, 6) ако се не осигура од одговорности за штету 
коју може да проузрокује изражавањем ревизорског мишљења и 7) 
на захтјев привредног друштва. Став (2) Рјешење из става 1. овог 
члана коначно је у управном поступку, а против њега се може по-
кренути управни спор. “38; 

5) Закон о здравственој заштити Републике Српске39 прописује: „Мини-
стар рјешењем утврђује испуњеност услова за почетак рада здравст-
вене установе и висину трошкова за поступак утврђивања испуњено-
сти услова40“, „Рјешење министра из става 3. овог члана је коначно 
и против њега се може покренути управни спор“41; „Министар, до 
30. јула текуће године, доноси рјешење о одобравању специјализа-
ције и супспецијализације за изабраног кандидата на основу писаног 
захтјева здравствене установе, високошколске установе здравстве-
не струке или правног лица које обавља здравствену или фармаце-
утску дјелатност“42, „Рјешење из става (7) овог члана коначно је и 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути управни 
спор“43; „Министар доноси рјешење којим се овлашћује здравстве-
на установа у којој се обавља специјалистички или супспецијали-
стички стаж из става 3 овог члана“44, „Министар доноси рјешње о 
престанку и прекиду специјалистичког или субспецијалистичког 

36 Видјети: чл. 34. ст. (1) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
37 Видјети: чл. 34. ст. (2) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
38 Видјети: чл. 38. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 
39 Закон о здравственој заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 
106/2009 и 44/15. 
40 Видјети: чл. 45. ст. (3) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
41 Видјети: чл. 45. ст. (4) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
42 Видјети: чл. 90. ст. (7) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
43 Видјети: чл. 90. ст. (8) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
44 Видјети: чл. 90а ст. (4) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
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стажа“45, „Министар рјешењем може одобрити обављање специја-
листичког илисупспецијалистичког стажа у иностранству“46, „Рје-
шења министра из става 4. , 6. и 7. овог члана коначна су и против 
њих није дозвољена жалба али се може покренути управни спор. “47

6) Закон о социјалној заштити Републике Српске48 прописује: „Мини-
стар рјешењем утврђује испуњеност услова за оснивање установе 
социјалне заштите и обављање дјелатности из социјалне заштите“49, 
„Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може 
покренути управни спор“50. 

7) Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бо-
раца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске51прописује: 
„Министарство рјешава о захтјеву странке за признавање војног 
ангажовања у рату у периоду од 17. августа 1990. до 19. јуна 1996. 
године, као и о захтјеву за утврђивање чињенице погибије, смрти и 
нестанка, односно заробљавања, рањавања, озљеђивања и повређи-
вања припадника оружаних снага бивше СФРЈ, односно Републи-
ке Српске у том периоду. “52; „Министарство рјешава и о захтјеву 
странке за утврђивање чињенице погибије, смрти и нестанка, од-
носно заробљавања, рањавања, озљеђивања и повређивања припад-
ника оружаних снага бивше Републике Српске Крајине, као и лица 
из члана 11. овог закона. “53; и „Против рјешења из ст. 1. и 2. овог 
члана не може се изјавити жалба, али се може покренути управни 
спор. “54

8) Закон о средњем образовању и васпитању Републике Српске55 про-
писује: „Дражављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине 
који је у иностранству завршио средњу школу или поједини разред, 

45 Видјети: чл. 90а ст. (6) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
46 Видјети: чл. 90а ст. (7) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
47 Видјети: чл. 90а ст. (9) Закона о здравственој заштити Републике Српске. 
48 Закон о социјалној заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 
37/2012, 90/16. 
49 Видјети: чл. 82. ст. (3) Закона о социјалној заштити Републике Српске. 
50 Видјети: чл. 82. ст. (5) Закона о социјалној заштити Републике Српске. 
51 Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12 и 40/12. 
52 Видјети: чл. 128. ст. (1) Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
53 Видјети: чл. 128. ст. (2) Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
54 Видјети: чл. 128. ст. (5) Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
55 Закон о средњем образовању и васпитању Републике Српске, Службени гласник Републике Ср-
пске, број 41/2018. 
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има право да захтијева признање јавне исправе о стеченом средњош-
колском образовању или изједначавању јавне исправе о заврше-
ном разреду средње школе“56; „Рјешење о признавању коначно је 
у управном поступку и против њега није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор пред надлежним судом“57

На овај начин о правима, обавезама и правним интересима странке се 
одлучује у једностепеној управној процедури и дерогира институт жал-
бе управним стварима. За странку, у овим ситуацијама, посебан проблем 
представља и правна заштита која је обезбијеђена кроз управни спор јер 
се његовим покретањем, по правилу, не спречава извршење управног акта. 
58Због тога, странка мора да трпи дејство управног акта док се не окон-
ча управни спор што може да траје и годинама. Треба истаћи да Закон о 
управним споровима Републике Српске даје странци (као тужиоцу) пра-
во да тражи одлагање извршења управног акта до коначне судске одлуке 
ако би извршење нанијело тужиоцу штету која би се тешко могла надок-
надити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем 
нанијела већа ненадокнадива штета противној странци. Уз захтјев за од-
лагање мора се приложити доказ о поднесеној тужби. Имајући у виду да 
о захтјеву за одлагање извршења акта одлучује орган који je надлежан за 
његово извршење, а који је по правилу на нижем ступњу управне хије-
рархијске лествице од органа чији коначни (најчешће другостепени) акт 
се извршава, оправдано се поставља питање59 колико је реално очекивати 
од таквог органа да ће одложити извршење оспореног акта. Можемо за-
кључити, без дилеме, да тужба у овом случају не представља дјелотворно 
правно средство. 

4. ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ 
ПОСТУПЦИМА - СУСПЕНЗИВНО ДЕЈСТВО

Суспензивно дејство жалбе је процесно-правна одлика овог института 
која гарантује подносиоцу жалбе право да се рјешење, којим је одлучива-
но о његовим правима, обавезама и правним интересима, неће извршити 
све док се не одлучи о његовом поднеску (жалби). Битно је истаћи да се 

56 Види: чл. 145. ст. (1) Закона о средњем образовању и васпитању Републике Српске. 
57 Види: чл. 149. ст. (1) Закона о средњем образовању и васпитању Републике Српске. 
58 Видјети: чл. 14. Закона о управним споровима Републике Српске, Службени гласник Републике 
Српске, број: 109/2005 и 63/11. 
59 Упореди са: Вук Цуцић, ,,Стразбуршки стандарди у управном спору“, Анали Правног факулте-
та у Београду, 2 (2009), 259. 
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суспензивно дејство не признаје само жалби већ и жалбеном року па уко-
лико странка из неких разлога не искористи своје право на жалбу, то ће за 
посљедицу имати немогућност извршења првостепеног рјешења све док 
жалбени рок не протекне. 60

Члан 216 ЗУП-а прописује: „У току рока за жалбу рјешење се не може 
извршити. Кад је жалба прописно изјављена, рјешење се не може извршити 
све док се рјешење које је донесено по жалби не достави странци. Изузетно, 
рјешење се може извршити у жалбеном року као и кад је жалба изјавље-
на, ако је то законом предвиђено, ако је ријеч о предузимању хитних мје-
ра (члан 129. став 1. тачка 4. ) или ако би усљед одлагања извршења била 
нанесена странци штета која се не би могла надокнадити. У посљедњем 
случају може се тражити одговарајуће обезбјеђење од странке у чијем се 
интересу спроводи извршење и тим обезбјеђењем условити извршење. “61 
Из наведеног видимо да је законодавац, као изузетак од суспензивног деј-
ства жалбе, прописао сљедеће три ситуације: 1) када је законом предвиђе-
но, 2) ако је ријеч о предузимању хитних мјера 3) ако би усљед одлагања 
извршења била нанесена странци штета која се не би могла надокнадити. 

Анализирајући посебне управне поступке, произилази да се изузетак 
под редним бројем један, због своје учесталости, више може третирати као 
правило. Као доказ ове аномалије, износимо сљедеће примјере:

1) Закон о експропријацији Републике Српске прописује: „Ако под-
носилац приједлога за дозволу вршења припремних радњи учини 
вјероватним да су такве радње потребне у сврху експропријације, 
орган за имовинско правне послове дозволиће такве припремне 
радње. Приликом доношења рјешења о дозволи вршења припрем-
них радњи орган управе за имовинско правне послове бринуће се 
о томе да се те радње не врше у вријеме неподесно за власника не-
покретности, с обзиром на културу земљишта и сврху за коју се не-
покретност користи. Жалба изјављена против рјешења о дозволи 
вршења припремних радњи не одгађа његово извршење. “62; При-
времено заузимање земљишта које је потребно за изградњу објекта 
или за извођење радова од општег интереса на другом земљишту 
може се затражити приједлогом за експропријацију или посебним 
приједлогом. О приједлогу за одређивање привременог заузимања 
земљишта рјешава орган управе. Жалба против рјешења о одређи-
вању привременог заузимања земљишта не одгађа извршење тог 

60 Упореди: Рађеновић, Право општег управног поступка и управнг спора, 191. 
61 Видјети: чл. 216. ст. (1) и (2) ЗУП-а. 
62 Видјети: чл. 21. ст. (1), (2) и (5) Закона о експропријацији Републике Српске, Службени гласник 
Републике Српске, број: 112/2006, 37/2007, 66/2008, 110/2008, 106/2010, 121/2010, 2/2015, 79/2015. 
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рјешења. 63; Земљиште у приватном и државном власништву може 
се привремено заузети и када је то потребно ради постављања и 
изградње привремених објеката (пословних објеката, објеката за 
смјештај становништва, имовине и сл. ). Жалба изјављена против 
рјешења којим се установљава привремено заузимање земљишта 
не одгађа извршење рјешења. 64;

2) Закон о путним исправама Босне и Херцеговине у члану 24. став 
(1)прописује: „Лице којем је одузета путна исправа у смислу члана 
23. овог закона има право жалбе“. Међутим, став 5 наведеног чла-
на прописује да жалба нема суспензивно дејство“. 65

3) Члан 126. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике 
Српске прописује: „О правима из пензијског и инвалидског осигу-
рања и о утврђивању пензијског стажа у првом степену рјешава фи-
лијала Фонда, као дио јединствене стручне службе Фонда, на чијем 
подручју је осигураник био осигуран прије подношења захтјева за 
остваривање права или утврђивање пензијског стажа“. Члан 127. 
овогзакона истиче да жалба против рјешења првостепеног органа 
не одлаже извршење рјешења. 66

4) Закон о социјалној заштити Републике Српске прописује: „Права 
на новчану помоћ и додатак за помоћ и његу другог лица припа-
дају кориснику од првог дана наредног мјесеца од дана подношења 
захтјева, односно покретања поступка по службеној дужности. “ За-
конодавац је нормирао и да жалба коју странка уложи на призната 
права не одлаже извршење рјешења. 67

5) Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бо-
раца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у члану 87. 
прописује: „О статусу и правима по овом закону у првом степену 
рјешавају општински односно градски органи управе надлежни за 
послове борачко-инвалидске заштите, уколико законом није дру-
гачије одређено“. У ставу (3) овог члана је прописано да жалба не 
одлаже извршење рјешења. 68

63 Видјети: чл. 38. ст. (1), (4) и (5) Закона о експропријацији Републике Српске. 
64 Видјети: чл. 43. ст. (1) и (3) Закона о експропријацији Републике Српске. 
65 Видјети: чл. 24. ст. (1) и (5) Закона о путним испаравама Босне и Херцеговине. 
66 Видјети: чл. 126. ст. 1 и чл. 127. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске. 
67 Видјети: чл. 71. ст. (1) и (3) Закона о социјалној заштити Републике Српске. 
68 Видјети: чл. 87. ст. (1) и (3) Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бо-
раца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
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6) Члан 62. Закона о инспекцијама Републике Српске69 прописује: „Про-
тив рјешења инспектора може се изјавити жалба ресорном мини-
старству у року од осам дана од дана достављања рјешења. “; „Жалба 
изјављена на рјешење инспектора не одлаже извршење рјешења“70. 

Поред наведених примјера, постоје ситуације у којима законодавац даје 
дискреционо право органу који води поступак да одлучи да ли ће жалба 
имати суспензивно дејство. У том контексту, Закон о царинској полити-
ци прописује: „Изузетно од члана 11. овог закона, царински орган може, 
у цјелини или дјелимично, одгодити примјену оспорене одлуке ако има 
ваљане разлоге да вјерује да оспорена одлука није у складу са царинским 
прописима или да би за лице на које се односи могла настати непоправљива 
штета. “71У члану 137 Закона о поступку индиректног опорезивања Босне 
и Херцеговине је прописано да жалба не одлаже извршење рјешења али 
да се извршење рјешења може одгодити ако порески обвезник поднесе 
одговарајуће гаранције којим се обезбјеђује плаћање обавеза по основу 
индиректних пореза. 72Стварајући одредбе којима се одриче суспензивно 
дејство жалбе, производи се ситуација у којима је странка принуђена да 
трпи дејство управног акта док се о њеном поднеску не одлучи од стра-
не другостепеног органа. Судска пракса Европског суда је заузела став да 
дјелотворно правно средство мора да има аутоматско суспензивно дејст-
во прописано законом, односно да оно не смије да зависи од дискрецио-
ног органа или суда у конкретном случају. 73Аутоматско суспензивно деј-
ство је услов без којег се један правни лијек не може квалификовати као 
дјелотворан. Можемо закључити да оваква рјешења у позитивном праву 
Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, у којима нема суспен-
зивног дејства жалбе, или у којима је остављно на вољу органа да ли ће 
одложити дејство управног акта, не дају основа да се жалба категорише 
као дјелотворан правни лијек. 

69 Видјети: Закон о инспекцијама Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 
74/2010, 109/2012, 117/2012 и 44/2016. 
70 Видјети: чл. 61. ст. (1) и (3) Закона о инспекцијама Републике Српске. 
71 Чл. 12. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (Службени гласник Босне и Херцего-
вине број: 58/2015). Одредбе ЗУП-а и ЗУП-а БиХ су по питању суспензивног дејства жалбе готово 
идентичне. Упореди члан 216. ЗУП-а и члан 219. ЗУП-а БиХ. 
72 Чл. 137. Закона о поступку индиректног опорезивања Босне и Херцеговине, Службени гласник 
Босне и Хрцеговине, број: 89/2005 и 100/2013. 
73 Крстић и Давинић, ,,Право на делотворан правни лек у поступку азила“,113-114. 
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5. ЗАКЉУЧАК

Након анализе дјелотворности жалбе у посебним управним поступци-
ма, могу се уочити одступања у односу на правни режим који је одређен 
ЗУП-ом. Нажалост, одступања која су уочена не иду у прилог лакше за-
штите и остваривања права странака у управном поступку. У том контек-
сту, бројни су примјери посебних управних поступака у којима је странци 
одузето право на жалбу. Посљедица оваквог поступања огледа се у чиње-
ници да странка заштиту својих права може остварити кроз управни спор 
без могућности да оспорава рјешење у управном поступку. У овом случају, 
странка ће, најчешће, морати да подноси све посљедице које јој доноси 
управни акт без могућности да обустави његово дејство све док надлеж-
ни суд не донесе пресуду. Мане оваквог начина нормирања посебно до-
бијају на тежини ако се узмeу обзир чињеница да управно-судски поступци 
трају и по неколико година. Са друге стране постоји велики број примјера 
у позитивном праву Републике Српске/Босне и Херцеговине у којима се 
дерогира принцип суспензивног дејства жалбе. Због тога, странкa и када 
уложи жалбу, она не одлаже извршење управног акта. Мишљења смо да 
би посебни управни поступци морали да обезбиједе, у најмању руку, исти 
квалитет и квантитет права који је одређен ЗУП-ом. Овакав однос између 
општег и посебних управних поступака је препознат и у позитивном пра-
ву Републике Србије, односно кроз Закон о општем управном поступку 
Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број: 18/2016) 
који прописује да се поједина питања управног поступка могу посебним 
законом уредити само ако је то у појединим управним областима неопход-
но, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним овим законом 
и не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемче-
них овим законом. 

У том правцу би се требале извршити измјене и допуне ЗУП-а, однос-
но да се у посебним управним поступцима не смије смањивати ниво за-
штите права и правних интереса странака утврђених ЗУП-ом. Све док се 
такво стање не промијени,не можемо рећи да је жалба, или тужба када је 
жалба законом искључена, дјелотворан правни лијек у посебним управ-
ним поступцима. 
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Summary: The General administrative procedure Act specified that the 
legal provisions, which due to the specific character of administrative matters 
in certain administrative domains provide for the necessary exceptions to the 
rules of the general administrative procedure, shall comply with the basic 
principles specified in General administrative procedure Act. Today, in the 
positive law of Republica Srpska, there are numerous special administrative 
procedures that deviate significantly from the basic principles established by 
the General Administrative procedure act. These deviations can not be justified 
by the specifics of the nature of the resolution in certain administrative areas 
and they are also significantly reflected in the legal position of the party. This 
paper attempts to show what is the reflection of these deviations on the legal 
position of the party through an analysis of еfficiency of the appeal in special 
administrative procedures. 

Key words: General Administrative Procedure Act, appeal, special 
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊE ОД 
ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ 
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Апстракт: Уговори којима се директори и чланови управа компа-
нија осигуравају од одговорности за проузроковање штете начињене 
управљањем компанијама биљеже вишедеценијски развој. Са становишта 
осигуравајућих компанија то је још један сегмент у оквиру пословне понуде 
односно нови извор финансирања. Са становишта система корпоратив-
ног управљања то је један од инструмената корпоративног управљања, 
који је у различитим развојним фазама имао и различиту улогу. Аутор се 
бави утицајем ових уговора на систем корпоративног управљања, ана-
лизирајући неке од позитивних ефеката, али се првенствено анализирају 
негативни ефекти осигурања у контексту стварања сметњи за пости-
зање циљева корпоративног управљања.

Кључне ријечи: управљање, одговорност, осигурање, директори, чла-
нови управе

1. УВОД

Пословање компанија у одређеним ситуацијама може проузроковати 
значајне штете трећим лицима. Осигурање компанија од одговорности 
има за циљ умањење или елиминацију ризика проузрокованих трећим ли-
цима од стране компанија, тј. њихових запослених и руководилаца. По-
сљедице штетне радње ће сносити осигуравачи, али запослени и руково-
диоци компаније могу бити позвани на неки од видова одговорности из 
области компанијског законодавства. Уосталом оштећени могу директно 
постављати захтјеве према штетнику, из чега се види да осигурање ком-
паније од одговорности није значајна препрека на путу дисциплиновања 
управе компаније и запослених. Насупрот томе, осигурањем од одговор-

1 Доцент Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, e-mail: ddamjan84@yahoo.com 



100

Година 25. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Број 52.

ности директора и чланова управе2, долази до успоствљања другачијих и 
сложенијих правних односа.

D&О осигурање покрива одговорност за штету у различитим прав-
ним односима. У првом случају се осигуравају директори од захтјева за 
обештећењем од стране трећих лица или компаније, у другом случају се 
компанија штити од одштетних захтјева трећих лица којима је узрокована 
штета, а у трећем случају се осигурава накнада трошкова директора који 
су узроковани поводом одштетних захтјева.3 Обавезе осигуравача могу 
бити у облику накнаде штете (тј. трошкова) настале као посљедица про-
тивправног поступања чланова управе, а посебно се може уговорити оба-
веза осигуравача на заступање осигураника у судским поступцима који се 
воде са намјером утврђивања њихове одговорности поводом осигураног 
случаја.4 На први поглед дјелује да осигуравачи снажно штите имовину 
компаније, односно директора и обезбјеђују ефикасну имовинску зашти-
ту оштећених. Ситуација је, ипак, доста сложенија из разлога што наведе-
ни односи имају различита дејства на систем корпоративног управљања у 
коме је важно остварити транспарентан и одговоран рад директора и чла-
нова управе, поступање у складу са фидуцијарним дужностима, подјелу 
надлежости и др., а да при томе D&О осигурање може бити и начин по-
стизања циљева корпоративног управљања и препрека на том путу, све у 
зависности од различитих околности.

Досадашња литература је карактеристична по подијељеним ставовима 
у погледу предности и недостатака D&О осигурања. Позитивним ефек-
тима се сматра могућност привлачења и задржавања стручног чланства 
управе, могућност елиминације рада управе која иде на штету акционара, 
могућност да осигуравачи унаприједе системе корпоративног управљања 
у осигураним компанијама, могућностима да се анализом премија добију 
квалитетне информације о квалитету корпоративног управљања осигура-
ника, док се критика базира на аргументима да осигурање доводи до поја-
чавања проблема моралног хазардерства, отварања врата опортунистич-
ком понашању директора, те да премије осигурања не морају одговарати 
квалитету управљања компанијама, на крају крајева да D&О уговори нису 
пресудни у привлачењу и задржавању стучног чланства управе.5 У овом 
раду су анализирани неки позитивни аспекти ове врсте осигуравајућих 

2 Даље у тексту: D&O oсигурање
3 Lawrence J. Trautman, Kara Altembauer-Price, „D&O Insurance: A Primer“, The American University 
Bussines Law Review, 1 (2012), 14-16.
4 Ibidem., 17-22
5 Richard MacMinn, Yayuan Ren, Li-Ming Han, „Directors, Directors and Officers Insurance, and Corporate 
Governance“, Journal of Insurance, 35, 2 (2012), 164-166.
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уговора, али се примарно анализирају негативни ефекти у погледу аген-
цијских проблема, факторима који су неопходни да се овим уговорима ос-
тваре циљви корпоративног управљања, као и могућности да механизми 
осигурања активирају адекватну тржишну контролу осигураника.

2. D&О ОСИГУРАЊЕ И СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Истовременим развојем система корпоративног управљања и праксе 
уговарања D&О осигурања, дошло се до тачке сублимације у којој ови уго-
вори постају важан елеменат корпоративног управљања. То се првенствено 
манифестује у сфери рјешавања првог агенцијског проблема. Осигурање 
треба да буде инструмент којим ће се постићи такви ефекти да чланови 
управа постигну што боље резултате за компанију, односно акционаре и 
умање трошкове заступања. 

Одговорност управа компанија је особена. Непредвидљивост тржиш-
них кретања је кључна детерминанта одговорности директора, због чега 
директори одговарају статусно и имовински ако су кршили интерне про-
цедуре или законске прописе. Директори се приликом управљања компа-
нијама срећу са бројним ризицима као што су потенцијални финансијски 
губици, нарушавање угледа, прекид мандата као посљедица покретања 
судских поступака против њих, тако да се у околностима строгог система 
одговорности било ко може тешко снаћи у обављању управљачких функ-
ција, што се превазилази закључивањем D&О уговорa и истовремено омо-
гућује задржавање квалитетног управљачког кадра.6 D&О уговори не пру-
жају апсолутну заштиту имовине чланства управе и компаније. Све радње 
директора које су у домену правно допуштених не улазе у оне радње које 
су осигуране. Упоредна искуства показују да осигурање пружа изузетно 
висок проценат заштите имовине компанија и чланова руководства, док 
се нижи степен заштите уочава у случајевима када одређени ризици изла-
зе из оквира политика осигуравача, затим када је ријеч о намјерном узро-
ковању штете, те у случајевима узроковања штете у којима се паралелно 
појављује надлежност регулатора.7

Нека од истраживања доказују да оне компаније које имају имплемен-
тиран систем корпоративног управљања немају потребу да обезбјеђују 
своју имовину путем осигурања, јер добар систем управљања умањује ри-
зике, док се код осигураних компанија може уочити недостатак система 
6 Наташа Петровић Томић, „Осигурање од одговорности директора и чланова управе акционарског 
друштва“, Анали правног факултета у Београду, 2 (2008), 192-194.
7 Michael Clausner, Jason Hegland, Matthew Goforth, „How Protective is D&O Insurance in Securities 
Clas Action“, Stanford Law School working paper 446 (2013), 2-8.
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корпоративног управљања.8 Од склопа бројних околности зависи да ли ће 
тржишни учесници ове уговоре детектовати као предност или недостатак 
система корпоративног управљања осигуране компаније, али чињеница 
да то може бити и негативан фактор указује да компаније требају опрезно 
поступати приликом увођења наведеног института у систем корпоратив-
ног управљања, али и да законодавац мора на одговарајући начин регули-
сати ове уговоре.

Не може без критика проћи корисности овог инситута са становишта 
заштите имовине компаније осигураника и успостављања система одго-
ворности директора и чланова управа у оквиру првог агенцијског пробле-
ма. У литератури се могу запазити објашњења да осигурање чланова упра-
ве погодује рјешавању првог агенцијског проблема, јер евентуално лоше 
поступање неће ићи на штету акционара, односно компаније, будући да 
осигурање сноси трошкове узроковане штете. Управо овдје је евидентно 
да осигурање од одговорности не отклања лоше поступке чланова упра-
ве, већ искључиво посљедице штетног поступања. Ако посматрамо овакве 
односе у оквиру корпоративног управљања, евидентна је неподударност, 
јер изостаје дисциплинирајућа и контролна функција. D&O осигурањем 
се постиже елиминација посљедица штетног понашања чланова управе на 
компаније односно акционаре, али у коначном то не утиче да се оваква по-
нашања управе не понављају. Напротив, то може бити начин безбрижног 
понашања управе и генералног смањења одговорности управа. 

Компромитација одговорности чланова управе постоји ако осигурање 
покрива случајеве повреда фидуцијарних дужности, чиме се отварају врата 
за настанак системских ризика за компаније.9 Канадски компанијски закон 
даје право компанијама да осигурају директоре, службенике и друга лица 
која у име компаније обављају пословне активности за сваки облик ште-
те која може настати њиховим поступањем и то у цјелости износа штете.10 
Да би ово право могло да буде активирано, потребно је испуњење чињени-
це поступања осигураних лица у складу са фидуцијарним дужностима, а 
за накнаду штете настале као посљедица кривичних и административних 
поступака потребно је да осигурана лица имају разумне ралоге да вјерују 
да поступају на законит начин.11 Полисе D&О осигурања не покривају од-

8 Hsiang-Tsai Chiang, Shu-Lin Lin, Li-Jen He, „Implications of Auditor Characteristics and Directors and 
Officers Liability Insurance for Going-Concern Audit Opinions: Evidence from Taiwan“, International 
Bussines Research 8, 5 (2015), 136-137.
9 Steven L. Schwarcz, „Misaligment:Corporate Risk-Taking and Public Duty“, Notre Dame Law Review, 
92, 1 (2016), 43
10 Richard A. Shaw, 20 Questions Directors Should Ask about Directors and Officers Indemnification 
and Insurance CPA (2014), 6 
11 Ibidem, 7
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говорност директора и чланова управе у случајевима личног богаћења и 
преварних радњи.12 Покривање широког спектра случајева одговорности и 
различити предуслови за остварење утврђени у законодавствима и послов-
ној пракси указују на чињеницу да је могуће заобилажење индивидуалне 
одговорности, што може бити погубно за систем корпоративног прављања. 

Природа осигурања од одговорности је таква да осигуравачи покри-
вају случајеве када је осигураник одговоран за узроковану штету. Са једне 
стране се члановима управе намећу строжији критерији одговорности, са 
друге стране осигурање омогућује да „заобилазе“ утврђени оквир одговор-
ности. D&О осигурању се може приговорити да може негативно утицати 
на одговорност директора. Простом психолошком логиком се може доћи 
до закључка да осигурани директори усљед тога што су осигурани од од-
говорности за штету могу предузимати ризичније радње, са мање пажње 
него што би то био случај да за исте поступке евентуално могу бити позва-
ни на имовинску одговорност. Истина, акционари у том случају могу бити 
задовољни чињеницом да је тренутни ризик смањен или елиминисан, бу-
дући да компанија неће плаћати одштетне захтјеве. Међутим, учесталост 
активирања покривања штета које причињавају управе компанија може 
„маркирати“ такве компаније на тржишту као неодговорне. Нарушавање 
угледа компаније се може негативно одразити на неповјерење пословних 
партнера, у драстичним случајевима угрозити пословање компаније. До-
датно повећање трошкова кроз поскупљење будућих полиса D&О осигу-
рања је неминовност, јер је евидентно повећање ризика. То даље доводи 
или до поскупљења полиса, или до одбијања закључења уговора, што на 
тржишту може бити алармантно.

У односу на став да D&O осигурање ублажава или превазилази први 
агенцијски проблем, тачнија је тврдња да осигурање утиче на тренутно 
очување финансијске позиције осигураника, односно одложен имовин-
ски трансфер. У одређеним случајевима то може бити непотребни трошак 
компаније. Више је разлога за овкаве тврдње. Прво, наступање осигура-
них случајева указује на повећање ризика осигураника, што неминовно 
доводи до повећања премија осигурања у будућности. Друго, наступање 
осигураних случајева је алармантно за пословне партнере и дјелује од-
враћајуће, због чега потенцијално долази до пада будућих прихода. Треће, 
важећи уговори нису бесплатни, већ захтијевају уплате премије осигурања, 
што је учињени трошак. Четврто, ако пословни партнери осигуране ком-
паније не придају значај осигуравајућим уговорима као битном фактору 

12 Tom Barker, Sean J. Griffith, „The Missing Monitor in Corporate Governance: The Directors & Officers 
Liability Insurer“ , The Georgetown Law Journal 95 (2007), 1802-1805.
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успостављања међусобне сарадње са компанијама осигураницима, те ако 
у периоду осигурања не наступе осигурани случајеви, онда се трошкови 
осигурања протеком времена показују као непотребан трошак компаније. 

Оно што потенцијално може произвести додатне проблеме у оквиру 
првог агенцијског проблема јесте питање надлежности компанијских ор-
гана у регулативи D&О осигурања. Природа и функција осигурања може 
довести до преклапања надлежности, тиме и супротстављености управљач-
ке и акционарске структуре, ради присутног тренда ширења надлежно-
сти акционарске структуре на домен надлежности управе. Ако се D&О 
осигурање посматра у контексту политика и стратегија привлачења нај-
бољих кадрова, онда се ширим тумачењем може сврстати у кадровску по-
литику и стратегију. Овај облик осигуравајућих уговора се може сматра-
ти и сегментом система накнађивања. Наиме, накнаде члановима управе 
могу бити и у облику покривања губитака који се у редовном току ствари 
или у посебним околностима могу очекивати, док неновчани облици по-
дразумијевају накнаду у виду ствари или права.13 Ако би чланови управа 
редовно закључивали појединачна D&О осигурања, онда имају остваре-
ну уштеду ако трошкове осигурања сноси компанија. Закључењем угово-
ра од стране компаније њима се обезбјеђује цијели низ права на заштиту 
у случају узроковања штете. По оба наведена критеријума врста накнада 
D&О уговори се могу сврстати у систем накнада. Најзад, ако се уговори 
ставе у контекст система управљања ризицима, евидентно је да природа 
уговора недвосмислено потврђује подударност и у овом сегменту, јер се 
осигурањем врши пренос ризика на осигуравача14. 

Посљедњих деценија је у законодавствима присутан тренд ширења над-
лежности акционарске структуре ради боље контроле управа. Агенцијски 
проблеми се могу појавити у случају да скупштина акционара усваја поли-
тике одређеног домена, а управа усваја стратегије и проводи исте, или да 
је скупштина надлежна и за политике и стратегије, а управа проводи им-
плементацију, ако једна од компанијских структура опонира D&О уговоре, 
а друга их сматра важним сегментом корпоративног управљања. Тако су 
акционари (нарочито у финансијским компанијама) надлежни за усвјање 
политика из домена квалификација чланова управе, а је управа надлежна 
за имплементацију, док по питању накнада члановима управе надлежност 
акционара иде од усвајања политика и стратегија до директног утврђи-
вања облика и износа накнада. Питање управљања ризицима не би тре-

13 Вук Радовић, Накнада члановима управе ационарског друштва - препоруке добре праксе кор-
поративног управљања (Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2011), 20, 55-56.
14 Силвије Орсаг, „Управљање пословним ризицима-начело корпорацијског управљања“, Реви-
кон 2010, 147.
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бало спуштати у надлежност акционара, чак ни у домену усвајања поли-
тика управљања ризицима, јер је ријеч о врло комплексном и стратешки 
важном питању за компаније, за чије разумијевање су потребна стручна 
знања, због чега законодавства не допуштају директну надлежност акци-
онарске структуре у регулативи тог питања. 

Дакле, D&О уговори могу бити схваћени као дио кадровских, или по-
литика накнађивања из домена акционара, док се истовремено ово питање 
може у оквиру стратегије контроле ризика сврстати у надлежност одбо-
ра. Тако се могу акционарске политике опредјељивати за концептуално 
другачија рјешења од стратегија управљачке структуре, што може бити 
извор сукоба на релацији акционари-одбор, или акционари-управа. При-
ликом рјешавања наведених проблема би требало утврдити критериј над-
лежности сходно примарном значају наведених функција у систему кор-
поративног управљања. Из најмање два разлога, као што су обухватност 
и значај система управљања ризицима, D&О осигурање треба сматрати 
сегментом тог система. Анализом обухватности система контроле ризика 
се може закључити да друге надлежности јесу један од сегмента контроле 
ризика. Лоше кадровске политике неминовно повећавају ризике. Преви-
соке накнаде могу узроковати различите финансијске ризике, док ниске 
накнаде могу дјеловати дестимулативно на чланство управе. Управљање 
ризицима поред наведених сегмената обухвата цијели низ правила адми-
нистративне и рачуноводствене контроле, правних процедура и правила, 
те имају примарни значај у односу на кадровске и политике накнађивања. 
Слиједи закључак да питање нормативне надлежности и имплементације 
D&О осигурања припада систему за управљање ризицима, што је гото-
во искључива сфера управе. У супротном се може очекивати наступање 
агенцијских проблема.

У научној литератури се сматра да D&O осигурање позитивно утиче 
на ублажавање трећег агенцијског проблема, јер се повјериоцима којима је 
пословањем компаније причињена штета осигурава наплата. Ипак, упит-
на је заштита повјерилаца ако је ријеч о инсолвентним или неликвидним 
осигуравајућим компанијама, гдје је реализација наплате потраживања 
неизвјесна или умањена. Ако се наведени односи посматрају у најширем 
контексту, увиђа се да и осигуравајуће компаније представљају заинтере-
совану страну, чији је интерес да не дође до исплате одштетних захтјева. 
Не може се тврдити да су повјериоци заштићени, ако ће сву штету сноси-
ти један од њих, тј. осигуравач, умјесто више њих. Тачан опис стања при-
ликом накнађивања штете повјериоцима јесте да пребацијавање ризика на 
осигуравача умањује или укида дисперзију оштећених повјерилаца. Ако 
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се на то дода чињеница да осигурање од одговорности може довести до 
преузимања већих ризика од стране управа компанија, онда је позиција 
повјерилаца још неповољнија, нарочито у ситуацији ако одређени ризици 
нису покривени осигурањем, или је сума осигурања ограничена.

D&О уговорима није могуће апсолутно заштитити имовину чланова 
управе и компанија, или је то врло тешко постићи. Од бројних правних 
чињеница и елемената уговора зависи степен заштите: од конкуренције 
захтјева из полисе зависи редослијед плаћања, тако да је пожељно у по-
лису унијети клаузулу о редослиједу плаћања; финансијски нездрав оси-
гуравач не може пружити адекватну заштиту; заштита у сегменту накнаде 
судских трошкова зависи од чињенице да ли се она плаћа прије или на-
кон судског поступка; нужно је да период осигурања буде релативно дужи 
(6-7 година), у супротном нема жељени ефекат; обухватност заштите се 
директно односи на степен заштите, па је потребно прецизирати да ли се 
иста односи на поступке у стечају, реорганизацији и статусним промјена-
ма, да ли су обухваћени директори филијала; лоше сачињен уговор може 
узроковати поништење, тиме и пресатанак заштите; величина самопри-
држаја и случајеви ограничења одговорности ограничавају степен зашти-
те; са становишта осигуравача спорно може бити увођење директора на 
дужност након закључења уговора о осигурању из разлога немогућности 
адекватне процјене ризика.15

D&О уговорима се може приговорити да у одређеним случајевима уз-
рокују сукобе интереса и неодговорност чланства управе. Нпр. одбор до-
носи одлуку о томе да извршни директори буду осигурани од одговорно-
сти, чиме себи стварају препреку да буду контролори истих и да према из-
вршним директорима постављају правне захтјеве којима се утврђује одго-
ворност; У случајевима када осигуравачи нуде поравнања надокнађујући 
далеко мањи износ од укупне штете, надзорни одбори који су евентуално 
одговорни за штету могу пристати на таква поравнања; Осигуравачи врше 
директан утицај на утврђивање одговорности директора узимајући улогу 
заинтересоване стране у парницама против директора; Одговорност или 
извршних директора или надзорних одбора се често своди на питање ваља-
ног информисања надзорног одбора, што је аргумент за извршни одбор, 
али се у пракси ријетко дешава да и надзорни одбори одговарају заједно 
са извршним одборима;16

15 Петровић Томић, „Осигурање од одговорности директора и чланова управе акционарског друш-
тва“, 185-189.
16 Burkhard Fassbach, „D&O(Directors and Officers) Liability Insurance in German Supervisory Board 
Practice“, German BOARD Magazine 4 (2014), 5-7.
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Ситуација могуће компромитације одговорности се може превазилази-
ти законским мјерама као што су ограничење одговорности осигуравача 
за штету и увођење одговорности чланова управе за штету у одређеним 
процентуалним износима.17 Њемачки кодекс корпоративног управљања је 
на том трагу. Он садржи норму која ограничава потпун износ обештећења 
од стране осигуравача, који се креће до максималних 90%.18 Домаће зако-
нодавство не утврђује никаква ограничења сличног карактера, али се сма-
тра да по идентичним принципима треба вршити допуне домаћег правног 
оквира, како D&О осигурање не би постало извор преузимања високих 
ризика и кршења фидуцијарних дужности. За разлику од њемачких про-
писа, сматра се да у нашем праву наведене принципе треба регулисати 
императивном нормом да не би били ескивирани у пракси. 

3. D&О ОСИГУРАЊЕ КАО СЕГМЕНТ ТРЖИШНЕ КОНТРОЛЕ

Сматра се да функција осигурања значајно допуњује улогу тржиш-
них регулатора у сегменту контроле ризика, односно поштовања правних 
правила. Механизми правне контроле су врло ефикасни ако почивају на 
принципу супротстављености интереса лица у одређеном правном одно-
су. Преведено на језик тржишта, тржишни актери не дозвољавају другима 
да крше њихова права и правно дозвољене интересе, па се правним и фак-
тичким инструментима утиче на узајамно дисциплиновање. Док тржишни 
регулатори per se имају функцију контроле дозвољеног понашања тржиш-
них актера и одређени дјелокруг нормативне надлежности на том пољу, 
осигуравачи утичу на смањење и управљање ризицима тржишних учес-
ника јер је то важна компонента финансијске одрживости осигуравајућих 
компанија. Осигуравачи процјењују сигурносне мјере осигураних компа-
нија, кроз закључене уговоре употпуњују евентуалне недостатке легисла-
тиве уговарањем адекватних сигурносних мјера, утичу на усвајање измје-
на државне легислативе, едукују своје осигуранике о начинима умањења 
ризика и сл., при чему осиуравачи ефикасно прикупљају шири круг интер-
них информација о осигураницима у односу на информације које прикупе 
регулатори.19 D&О осигурањем се успостављају супротстављени интере-
си осигуравача наспрам осигураника, тако да овај институт превазилази 
домет интерног механизма корпоративног управљања, већ он прераста у 
фактор екстерне контроле компанија.
17 Schwarcz, „Misaligment: Corporate Risk-Taking and Public Duty“, 43.
18 German Code of corporate governance, чл. 3.9.
19 Omri Ben-Shahar, Kyle D. Logue, „Outsourcing Regulation: How Insurance Reduces Moral Hazard“, 
Michigan Law Review 3, 2 (2012), 200- 201, 206, 210.
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Истраживања о успјешости D&О уговора да детектују ризике у ком-
панијама указују управо на чињеницу да ови уговори постају инструмент 
надзора у процјени ризика. Дакле, процјена да су нижи ризици у једној 
компанији доводи до ниже премије осигурања. Осигуравајуће компаније 
ризике потенцијалних осигуравача могу заснивати на основу различитих 
чињеница као што су процјене ризика судских поступака у оквиру којих 
се анализирају индивидуалне карактеристике менаџера и искуство, кон-
центрација акционарске структуре гдје се очекује да дисперзија води по-
тенцијално већем броју тужби, заступљеност спољних директора у управ-
ним одборима гдје раст присуства корелира са смањењем ризика, величи-
на компаније која је директно повезана са бројем пословних трансакција 
што даље корелира са потенцијалним повећањем ризика, однос сопстве-
ног и позајмљеног капитала гдје већа заступљеност позајмљеног капитала 
потенцијално доводи до повећања ризика.20 Осигуравачи у аквизиционом 
поступку посебно процјењују предсједника извршног одбора, директоре 
који су претходно кршили дужности пажње, присуство одбора за ревизију 
у компанијској структури, политике дивиденди, посједовање акција ком-
паније од стране директора.21

Процјена ризика од стране осигуравача се спроводи по методологији 
формирања индивидуалног рејтинга осигураника процјењујући ризик од 
парница (на основу бројности парница у протеклом периоду), кредибили-
тет компаније (на основу дужине и начина пословања), излагање послов-
ним ризицима (управљање ризцима и спремност компаније да преузиме 
ризик), корпоративно управљање (састав одбора, стручност и независност 
чланства одбора, блокаде у одлучивању, акционарска структура и потен-
цијални сукоби интереса, односе са регулаторима), те анализирајући фи-
нансијске информације о компанији (промјене у капиталу, промјене ције-
на акција и др.).22

Осигуравајуће куће које пружају услуге D&О осигурања вршe про-
цјене ризика прије закључења уговора. У суштини процјена ризика се ба-
зира на процјени финансијског стања компаније, система корпоративног 
управљања, процјене ризика компаније, тако да објављене полисе осигу-
рања јесу важне контролне компоненте у различитим аспектима: 1) премије 
осигурања расту сразмјерно порасту ризика; 2) суме осигурања су мање 

20 Ning Wang, Directors and officers liability insurance pricing and corporate governance, Journal of 
Finance and Accountancy 21 (2017), 4-6.
21 Clifford G. Holderness, „Liability Insurers as Corporate Monitors“, International Review of Law and 
Economics, 10 (1990), 118-119.
22 Tom Barker, Sean J. Griffith, „Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the Directors 
& Officers Liability Insurance Market“, The University of Chikago Law Review 74, 2 (2007), 508-516.
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уколико су већи ризици; 3) покривеност ризика сугерише ниво одговорно-
сти чланова управе за своје одлуке и расположивост капитала компаније за 
компензационе пакете; 4) идентитет осигуравача указује на повјерење које 
осигураник има на тржишту, тако да лидери у осигурању прате лидере на 
тржишту; 5) изузети ризици из уговора јесу показатељ врста високих ри-
зика компаније.23 Аквизициони поступак је кључна чињеница која успо-
ставља још један важан екстерни фактор контроле компанија. На том тону 
наука и доказује повезаност D&О осигурања са квалитетом корпоративног 
управљања. Успостављањем општих стандарда процјене ризика и особе-
них околности појединих компанија од стране осигуравача се посредно 
утиче на успостављање или промјене система корпоративног управљања 
у правцу смањења ризика. Дакле, ако одређена компанија као важан сег-
мент пословне политике промовише D&О осигурање и уколико жели да 
полисе осигурања добије под што повољнијим условима, онда би треба-
ло да се прилагођава условима које промовишу осигуравајуће компаније. 
Са друге стране полисе осигурања могу рефлектовати систем управљања 
и ниво ризика у компанијама. Ако је уговор закључен под „неповољним 
условима“ то је сигнал за учеснике на тржишту и регулаторе да у таквим 
компанијама постоји велики ниво ризика, тј. да систем корпоративног 
управљања није на најбољем нивоу.

Осигуравајуће компаније на три начина могу утицати на системе 
управљања и ризике компаније и то кроз процјену ризика осигурања чиме 
могу подстицати смањење ризика осигураних компанија, друго могу пра-
тити и побољшавати праксе корпоративног управљања и треће могу уче-
ствовати у одбрани на страни компаније против тужби повјерилаца и регу-
латора, мада процјене ризика имају ограничења ради дискреционе природе 
D&О осигурања и ради велике конкуренције осигуравача, што доводи до 
смањења цијене осигурања.24 Емпиријски налази говоре у прилог тврдњи 
да осигуравајуће компаније нису у стању да преветивно утичу на смањење 
ризика осигураних компанија јер се у пракси тешко успостављају програми 
имплементације најбољих пракси превенције, нити су осигураници спрем-
ни да мијењају корпоративну структуру као услов закључења уговора о 
осигурању или остварење попуста приликом формирања премије осигу-
рања, нити се накнадном контролом трошкова кроз учествовање у судским 
споровима може значајно утицати на смањење трошкова, док у контексту 

23 Chun-Yuan Chen, D&O Insurance „Corporate Governance and Mandatory Disclosure: An Empirical 
Legal Study in Taiwan“, Asian Journal of Law and Economics 7, 1 (2016), 19-62.
24 Barker, Griffith, „The Missing Monitor in Corporate Governance: The Directors & Officers Liability 
Insurer“, 1797-1798.
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смањења ризика истраживања показују да системи новчаних компензација 
губитака не утичу на смањење него повећавају ризике.25

Тржишни циклуси значајно утичу на утврђивање висине премије оси-
гурања и спремност осигуравача да прихвате евентуалне ризике. До се-
дамдесетих година двадесетог вијека је забиљежена експанзија D&О оси-
гурања. Осамдесетих година је дошло до великих исплата сума осигурања 
тако да су пооштрени услови закључивања уговора. Осигуравачи су имали 
селективан приступ приликом закључивања уговора, уз евидетно смањење 
граница преговарања, рестриктиван однос према преузимању ризика и по-
већање премија осигурања, док у „мекој“ тржишној фази долази до попу-
стљивоти у свим наведеним параметрима.26 Развијена тржишта осигурања 
доводе до „нереалног“ спуштања премија осигурања како би се постигао 
профит кроз већи број закључених уговора.27

Заиста је импозантан круг чињеница које компаније достављају оси-
гуравачима. На основу њих се може извући доста информација о самим 
компанијама. Ипак, чињеница је да цијели сет појединачних информација 
остаје ван сазнања осталих тржишних актера. Они добијају „сублимирану“ 
информацију на основу висине премије осигурања, као општи показатељ 
укупне оцјене ризика компаније. Проблем оваквог контролног механиз-
ма јесте чињеница што су ризици вредновани од стране екстерних лица. 
Истина осигуравачи су заинтересовани за што квалитетнију процјену ри-
зика ради заштите сопствених интереса, али фактори процјене ризика an 
general нису савршени и могу дати погрешну слику о ризицима.

Осигуравајуће компаније развијају технологије помоћу којих претварају 
карактеристике компаније у мјере ризика на основу којих утврђују премију, 
али индекси управљања имају иманентне недостатке као што су недоступ-
ност свих фактора, непостојање адекватне формуле односа управљања и 
перформанси, непостојање јединствене политике управљања у компанија-
ма и сљедствено томе јединственог поступка валоризације управљања, као 
и немогућност адекватне процјене утицаја независних директора на учи-
нак компаније.28 Великом броју осталих тржишних учесника нису познати 
појединачни фактори ризика, већ само резултати коначне процјене. Због 
тога процјена ризика компаније уз помоћ висине премије није најадекват-
нија. Да би се могла вршити што адекватнија процјена ризика у осигура-

25 Ibidem, 1808-1817.
26 Barker, Griffith, „Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the Directors & Officers 
Liability Insurance Market“, 506-507.
27 Ibidem, 531-532.
28 M. Martin Boyer, Lea H. Stern, „Is corporate risk valued? Evidence from directors and officers 
insurance“, Journal of corporate finance 18, 2 (2012), 350-351.
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ним компанијама системом процјене премије осигурања неопходно је да 
постоји развијена пословна пракса склапања ове врсте уговора. Само тако 
би се могла успоставити „средишња мјера“ висине премије, у односу на 
коју се мјери висок или низак ниво ризика. Економски неразвијене државе 
по правилу имају незнатне проценте закључених уговора ове врсте како у 
односу на број компанија, тако на укупан број директора и чланова упра-
ва компанија. Тако се могућност D&О уговора да рефлектују адекватно 
стање ризика унутар осигураних компанија може критиковати ради малог 
броја закључених уговора, односно неразвијености домаћег тржишта оси-
гурања од одговорности директора и чланова управа.

4. ЗАКЉУЧАК

У науци ће вјероватно и даље остати подијељени ставови у погледу ко-
рисности D&О осигурања у оквиру система корпоративног управљања. 
Можда ће директори и чланови управе доносити квалитетније одлуке осло-
бодивши се од притиска имовинске одговорности, а можда баш безбриж-
но буду преузимали огромне ризике. Осигурање од одговорности покрива 
штете осигураним лицима када су исти одговорни за штету. Евидентно је 
да се овим механизмом могу значајно заобићи фидуцијарне дужности ди-
ректора и чланова управе. Сврставањем политике D&О осигурања у кад-
ровску или политику накнада такође може доћи до активирања агенцијских 
проблема. Осигурање компаније од одговорности боље погодује систему 
корпоративног управљања од ситуације када су осигурани директори и 
чланови управа. Сматра се да домаћи правни систем треба императивним 
нормама утврдити одређени проценат штете за који директори и чланови 
управе не могу бити покривени осигурањем.

Процјени стања ризика и система управљања компаније осигурани-
ка путем процјене висине премије осигурања је иманентна немогућност 
потпуно адекватног вредновања. То је важан приговор на улогу D&О оси-
гурања као екстерног фактора контроле. Разлози могу бити кретање тр-
жишних циклуса, бројност конкуренције која доводи до смањења премије 
осигурања, неадекватност мјерења висине ризика и сљедствено томе лоша 
процјена ризика, недоступност свих релевантних показатеља, недоступ-
ност јавности резултата процјене ризика, неразвијеност праксе склапањања 
ове врсте уговора.
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Summary: The agreements which regulate D&O insurance for the damage 
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ПОЈАМ НОРМАТИВНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Роберт Шврака1

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: Нормативна глобализација се у овом раду разматра са 
правно теоријског аспекта имајући у виду суштину коју овај процес са 
собом носи. У том циљу биће изнесена опсежна анализа процеса глобали-
зације, те процеса нормативне глобализације. Тај процес је, као што ће 
се видјети, само један од сегмената глобализацијске идеје. Замисао овог 
рада јесте да читаоцу поближе одреди карактеристике процеса норма-
тивне глобализације како би се на прави начин могло разумјети дејство 
овог процеса. 

Кључне ријечи: глобализација, теорије о глобализацији, врсте глоба-
лизације, нормативна глобализација, суверенитет. 

УВОД

Појава нормативне глобализације у посљедње вријеме долази у центар 
интересовања научне јавности. Двадесет први вијек је вијек у којем је до-
шло до наглог развоја технологија, које као увод са собом носе и одређене 
друштвене промјене. Друштво и држава су почели постепено да се мијењају 
и прилагођавају на нове услове и на ново вријеме. То вријеме са собом 
носи властито вриједносно, културолошко и правно схватање. Управо у том 
времену смјештена је нормативна глобализација као појава и као процес. 

Главни циљ овог рада јесте да поближе размотри тај процес. То ће бити 
урађено на начин да се јасно одреди овај појам како би научна јавност сте-
кла праву слику о чему се заправо ради. 

Нормативна глобализација не може уско да се посматра. Она мора да 
буде стављена у шири контекст глобализације да би се на исправан начин 
схватила. Уводна поглавља рада описују шта је то глобализација као genus 

1 Мастер правник, асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, robert. svraka@pf. 
unibl. org
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proximus те које врсте глобализације постоје. Врсте глобализације су вео-
ма битне и због веза које имају са нормативном глобализацијом. Неријет-
ко, нормативна глобализација прожима друге врсте глобализација и надо-
пуњује их. На крају биће изнесени одређени закључци до којих се дошло 
анализом овог питања те анализом релевантне литературе. 

1. ПОЈАМ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Глобализација је вишезначан појам чије се значење појављује у раз-
ним контекстима. С обзиром на то да се овај рад бави нормативном 
глобализацијом,на почетку мора се објаснити шта то у ствари глобализа-
ција представља, а на основу чега би се могло боље разумјети шта је то 
нормативна глобализација. 

Сам термин глобализација је новијег поријекла. У употребу је ушао 
крајем двадесетог и почетком двадесет првог века у Вебстеровом речнику 
америчко-енглеског језика из 1961. године, а означавао је примарно дејст-
во сједињујућих фактора у свету. 2Представљао је један од покушаја да се 
терминолошки означи нова свјетска стварност заснована на међузависно-
сти и повезивању субјеката (првенствено држава) у једно „глобално село“. 

Термин глобализација се често користи са својим сличним терминима 
„мондијализам“ и „универзализам“. Док је термин „мондијализам“ гото-
во па комплементаран са термином „глобализација“ и може се користи-
ти као синоним, други термин „универзализам“ има нешто другачије зна-
чење. Универзалистичка идеја је доживјела двије своје интерпретације. 
Прва је интернационалистичка која је прихватала постојање међународно 
признатих држава, а друга је глобалистичка која је негирала појмове као 
што су сувереност и аутономија држава и захтјевала корјениту промјену 
међународних односа. 3

Према томе, може се рећи да глобализација уствари представља један 
сегмент универзалистичке идеје (свакако онај радикалнији). Дакле, глоба-
лизација у свом корјену има повезивање свјетских субјеката које се може 
очитовати у разним друштвеним областима. 

Глобализација се појављује као појава која у себи носи процесе збли-
жавања свјетских субјеката па је потребно да се она и дефинише. Док у 
погледу самог значења овог појма постоји изражен консензус да он обух-
вата међузависност субјеката и њихово повезивање у макро цјелине, дотле 
се у погледу дефинисања овог појма сусрећемо са бројним потешкоћама 

2 Драган Митровић, О праву (Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2017), 290. 
3 Ibid., 291-292
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као што Гајић истиче у свом дјелу „Идеја светске државе“4. Данас не по-
стоји општеприхваћена дефиниција глобализације. Међутим, постојали су 
покушаји, како у историји тако и у модерно доба, да се овај појам дефини-
ше. У историјском контексту покушаји дефинисања овог појма се налазе у 
дјелима Сен-Симона, Маркса, Вебера и Диркема. Сен-Симон је тако при-
мјетио да процес индустријализације ствара нове друштвене форме које 
прожимају различите културе Европе. Исти аутор се залагао и за форми-
рање регионалног заметка свјетске државе у виду паневропске владе. Исто 
тако, Маркс је уочио динамику модерног капиталистичког друштва у коме 
долази до смјене старих индустрија новим, а дотадашња изолованост из-
међу држава уступа мјесто комуникацији и међузависности. 5

Далеко је већи значај покушаја дефинисања овог појма који су дали 
новији теоретичари, прије свега имајући у виду да глобализација припа-
да ближој историји. Због тога им је било лакше да из њихове перспективе 
уоче неке значајне карактеристике глобализације и да то теоријски искон-
струишу. Овом приликом ће бити издвојена нека схватања групе најкарак-
теристичнијих аутора. 

Ентони Гиденс, један од најзначајнијих социолога данашњице, у својим 
дјелима се бавио и глобализацијом те покушао да је дефинише. За њега је 
глобализација „интензификација друштвених односа који повезују удаље-
на мјеста, на начин да су локални догађаји обликовани догађајима који су 
се одиграли километрима далеко и vice versa“. Поред тога Гиденс истиче 
да су у модерно доба националне државе постале „превише мале за велике 
животне проблеме, а опет превише велике за мале животне проблеме“. 6

Јирген Хабермас опет проблему глобализације прилази преко одгово-
ра на читав сет питања. Та питања су: утицај глобализације на владави-
ну права, суверенитет схваћен на класичан начин, колективни идентитет 
и на концу демократски легитимитет националне државе. Одговарајући 
на ова питања, Хабермас даје значај глобализацијским токовима који ум-
ногоме доводе у питање класично поимање међународног права у пост-
Вестфалској ери. 7

Дејвид Хелд глобализацију дефинише као „ширење и продубљивање 
друштвених односа и институција у простору и времену чинећи да се сва-
кодневне активности све више налазе под утицајем догађаја који се збивају 

4 Александар Гајић, Идеја Светске државе (Београд:Правни факултет Универзитета у Београду, 
2012)
5 Ibid, 178. 
6 Anthony Giddens, The consequenses of modernity (Cambridge: Polity press, 1990), 64-65. 
7 Jurgen Habermas, The postnational constellation: political esseys (Cambridge Massachusetts: Polity 
press, 2001), 68-80. 
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на другој страни света, а праксе и одлуке локалних група или заједница 
могу имати значајан глобални одјек“8

Ендру Хејвуд говори о идеолошкој страни глобализације наводећи да 
постоје двије врсте глобализације. Прва је неолиберална глобализација 
чија је суштина у изградњи глобалне капиталистичке економије која је у 
функцији транс-националних корпорација, а све у циљу коначне побједе 
либералног капитализма. Друга верзија глобализације је верзија државне 
сигурности. Она је углавном производ доласка глобалног тероризма и од-
говора који на то дају западне силе а нарочито САД. То је тзв. „рат против 
терора“ односно „рат без граница“. Оваква врста глобализације се посма-
тра као одбрана либерално-демократских вриједности и хуманистичких 
идеала. 9

Ако се све ово има у виду, глобализација би се могла схватити у ширем 
и ужем смислу, па би тако у најширем смислу глобализација обухватала 
повезивање светских субјеката (било држава било других субјеката) у јед-
ну огромну мрежу међуповезаности и зависности која би била транснаци-
оналног карактера. За уже одређење глобализације морало би се прециз-
није одредити у чему се састоји то повезивање. Одређујући то добијамо 
врсте глобализације, приликом чега је нормативна глобализација једна од 
врста глобализације. Ово повезивање, могло би да поприми и идеолошки 
карактер као што Хејвуд истиче. 

2. ТЕОРИЈЕ О ГЛОБАЛИЗАЦИЈИ

Усљед дифузности теоријских схватања глобализације,за потребе овог 
рада било би корисно указати главне правце којим су ишла размишљања 
о глобализацији. Сва размишљања о глобализацији су ишла у два правца, 
односно претворила су се у укрштање аргумената присталица и противни-
ка глобализације10. Поред ова дватабора, наизглед идеолошки сукобљена, 
појавили су се аутори који су покушали да помире, односно да избаланси-
рају овај сукоб,а које Дабовић означава термином „трансформационисти“11. 
Појавила се и једна засебна група аутора, који су означени као „скептици“, 
а који су негирали да се процес глобализације уопште дешава. Главна теза 
скептика је да историјски подаци говоре само о „порасту интернационали-

8 Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак (Београд: Филип Вишњић, 1997), 37. 
9 Ендру Хејвуд, Политичке идеологије (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005), 
340-341. 
10 Ендру Хејвуд, Политика (Београд: CLIO, 2004), 271. 
11 Душан Дабовић, Глобализација права (Београд: Службени гласник; Правни факултет Универ-
зитета у Београду, 2007), 13. 
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зације односно интеракције између доминантно националних економија, 
а не о глобализацији“12. 

Ипак је тешко прихватити ставове овог теоријског правца јер је глоба-
лизација заиста егзистентан процес који се одвија у разним сегментима. 
Овдје ипак не треба занемарити чињеницу да су ови аутори увидјели да 
то повезивање свјетских субјеката има свој историјат и да није само плод 
модерног доба. 

Највећи допринос схватању глобализације у теоријском смислу ипак су 
дала два ривалска схватања глобализације означена као „глобалисти“ и „ан-
тиглобалисти“. За глобалисте односно поборнике глобализације, традици-
оналне државе постају неприродне, чак и неодрживе, јединице у свјетској 
економији. Пошто институције глобалне власти стичу све важнију улогу-
суверенитет и аутономија држава све више еродирају13. Антиглобалисти 
се, са друге стране, усредсређују на постојеће негативне аспекте глоба-
лизације, који се огледају у све израженијој дискрепанцији у приходима, 
учешћу у културној производњи, одбијању највећих загађивача планете да 
учествују у контроли емисије штетних гасова. . . Они нуде и рјешење за 
ове нагомилане проблеме, а које се састоји у томе да се поштује истинс-
ка демократија, да се поштује глас слабијих и сиромашнијих земаља и да 
буде правилнија расподјела природних ресурса14. 

Главни проблем свих ових аутора и њихових теоријских полемика је 
тај што концентришући се на било позитивне или негативне стране гло-
бализације, изостављају све оно добро (антиглобалисти) или лоше (гло-
балисти) што глобализација носи са собом. Могло би се рећи да такво 
уношење редукционизма осиромашује појмовно схватање глобализације. 
Ипак, теоријски рад ових аутора је ипак омогућио да се увиде позитивне 
и негативне ствари које глобализација носи. 

3. ВРСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Пошто је раније речено да феномен глобализације може да се одреди 
у ужем смислу користећи њене разне аспекте и појавне облике односно 
дајући примат неком од њих, сада ће се показати које то врсте глобализа-
ције постоје. Подразумијева се да ће главни акценат бити на нормативној 
глобализацији иако морају бити поменуте и друге врсте глобализација које 

12 David Held, Anthony McGrew, „The globalization debate”, u Global transformations: Politics, 
Economics and Culture, eds. David Held, Anthony McGrew (Stanford: Stanford university press, 1999), 5. 
13 Held, McGrew, The globalization debate, 3-5. 
14 Дабовић, Глобализација права, 15. 
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допуњују једна другу и не могу се изоловано посматрати. Изузимање свих 
осталих био би непотребан редукционизам. 

Овом приликом ће бити коришћена подјела коју је дао Ричард Фалк 
уводећи седам приступа за посматрање глобализације. Он је у свом раду 
„Глобална власт – нове замисли“ 15 предложио сљедећу подјелу глобали-
зације на:

1.  корпоративну и монетарну глобализацију,
2.  грађанску глобализацију,
3.  империјалну глобализацију,
4.  апокалиптичку глобализацију,
5.  регионалну глобализацију,
6.  еколошку глобализацију,
7.  нормативну глобализацију. 

Ово наравно не значи да не постоје и неке друге типологије16 али за по-
требе овог рада анализираће се Фалкова типологија која у себи као посебну 
врсту садржи нормативну глобализацију и доста се подудара и преплиће 
са већином горе наведених врста глобализације. Због чега нормативна гло-
бализација заслужује да буде посебна врста глобализације показаће се на 
основу њених главних обиљежја. 

3. 1. Корпоративна и монетарна глобализација

Корпоративна и монетарна глобализација могла би се заједничким име-
нитељем означити као економска, као што то чини Хејвуд. За њега главна 
посљедица економске глобализације јесте да једна национална привреда 
више није усамљено острво већ дио једне глобалне привреде17. Фалк успон 
ове врсте глобализације доводи у везу са јачањем неолибералне државе на 
уштрб државе благостања18. Томас Фридман један од водећих америчких 
коментатора свјетских односа, сматра да се у контексту економске глобали-
зације националним државама нуди опција да живе по својим правилима и 
прихвате чињеницу да ће имати мање приступа капиталу, слабији приступ 
напредним технологијама и слабији животни стандард за своје грађане, 
или да буду „утопљене“ у свјетска економска дешавања19. 
15 Вид. Ричард Фалк, „Глобална власт – нове замисли“, у: Глобално управљање светом, ур. Драган 
Митровић (Београд: Досије студио, 2012 ), 47. 
16 Хејвуд рецимо дијели глобализацију на економску,културну и политичку у свом дјелу Полити-
ка (Хејвуд Политика, 269.) или рецимо Митровић проширује Фалкову типологију додајући јој и 
технолошку глобализацију (Митровић, О праву, 295). 
17 Хејвуд,Политика, 269. 
18 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 63. 
19 Тhomas Friedman, The lexus and the olive tree (New York: First anchor books edition, 2000), 168. 
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Постоје и државе које су успјеле да се одупру овим утицајима и оду 
другим путем, као што су Кина и Малезија. Треба имати у виду да су то 
државе са снажним централизованим политичким поретком20. 

3. 2. Грађанска глобализација

Грађанска глобализација је настала као покрет супротан корпоративној 
и монетарној глобализацији с тим што она примаран акценат не ставља 
на капитал него на људе. Због тога Фалк сматра да грађанска глобализа-
ција представља „другачију глобализацију“ и не треба је поистовјећивати 
са антиглобализацијским популизмом. Такође, Фалк посматра ову глоба-
лизацију као један покрет који тежи провођењу, односно постизању гло-
балне демократије21. 

3. 3. Империјална глобализација

Империјална глобализација представља глобализацију која у својој 
основи има пројекат доминације свјетом; Како то истиче Фалк, то није 
било чији, већ амерички пројекат доминације22. Империјализам који у себи 
крије пројекат свјетске доминације може се довести у везу са глобализа-
цијским трендовима. 

Харт и Негри указују на то да су још марксисти у својим размишљањи-
ма о империјализму указивали на везу између капитализма и експансио-
низма. Оно што је Маркс открио јесте да капитал не функционише на ог-
раниченој територији те да тражи сталну реконфигурацију граница. Свака 
задата граница је препрека коју треба прескочити23. Управо је ово епицен-
тар америчке империјалистичке идеје. 

Заступници новог империјализма наглашавају његове користи, као што 
су ширење уставне демократије и људских права24. За поједине ауторе 
уопште није спорно да су САД постале империјална сила. Упитно је само 
какво царство заиста желе да изграде25. Са друге стране критичке ноте 
упућене империјалној глобализацији у основи имају бригу због појаве 
новог угњетачког политичког поретка који би се могао описати чак и као 
„глобални фашизам“26. 

20 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 65. 
21 Ibid., 65-66. 
22 Ibid., 67. 
23 Michael Hardt, Antonio Negri, Empire (London: Harvard university press, 2000), 221. 
24 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 69. 
25 Andrew Bacevich, The American empire: The realities & consequences of U. S. diplomacy (Cambridge 
Massachusetts:Harvard university press), 244. 
26 Richard Falk, The declining world order (New York: Routledge, 2004), 241-252. 
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Посебно интересантно питање се односи на то да ли се путем права и 
путем нормативне глобализације може остварити ова империјалистичка 
глобализација. О томе ће бити ријечи у каснијим поглављима. 

3. 4. Апокалиптичка глобализација

У основи апокалиптичке глобализације налази се тотални сукоб до уни-
штења два супротстављена морално политичка блока. Сама ријеч апока-
липса означава коначну борбу до уништења између добра и зла27. Специ-
фичност апокалиптичке глобализације је управо у перцепцији добра и зла, 
ко је добар а ко зао у свјетским оквирима. У перцепцији Ал Каиде то би 
био сав невјернички исламски свијет кога треба реконструисати по узору 
на исламски ум, као што по обрнутој концепцији добра и зла САД етике-
тира као зле све оне који се супротстављају њиховом моралном схватању28. 

Ако се узме шта апокалиптичка и империјална глобализација пред-
стављају, ове двије врсте глобализације би се могле довести у везу. Им-
перијална глобализација би се на апокалиптичан начин могла остварити 
остваривањем свјетске доминације уништавајући све оне који су супро-
тстављени таквој идеји. 

3. 5. Регионална глобализација

Израз регија потиче от латинске ријечи regioи означава подручје или 
област у земљи или у више земаља. Ипак, регионализам се првенствено 
сматра друштвеним и политичким а тек онда правним појмом, за разлику 
од региона или регионалне државе29. Можда на први мах регионална гло-
бализација противрјечи смислу саме глобализације, јер је и он сам нека 
врста удруживања као што се могло видјети приликом њеног одређивања. 
Међутим, према Фалку регионализам се оцењује као пожељан оквир по-
литичког живота у потрази за свјетском владом. Свој афирмативни став о 
концепту регионалне глобализације Фалк ублажује тврдњом да се свака 
генерализација о регионализму чини сумњива и да захтијева стално ажу-
рирање и контекстуализовање у зависности од региона30. Регионализам би 
се могао узети као адекватан одговор глобализацијским токовима. У суш-
тини то би био средњи пут између изолационизма коме неке државе теже 
(примјер Сјеверне Кореје) и концепта свеобухватне глобализације. Остаје 
отворено питање да ли би и тако организовани региони били укључени у 

27 https://velikirecnik. com/2016/09/06/apokalipsa/ ,23. januar 2018. 
28 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 70. 
29 Драган Митровић, Теорија државе и права (Београд: Досије студио, 2010), 128. 
30 Falk, The declining world order, 44-45. 
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глобализацијске токове и друге националне државе или би развили неке 
сопствене механизме борбе против тих тенденција. 

3. 6. Еколошка глобализација

Питање еколошке глобализације је данас итекако актуелно имајући у 
виду читав низ климатских промјена узрокованих наглим индустријским и 
економским развојем. Фалк сматра да та питања превазилазе национални 
ниво суверене државе и издижу се на глобални ниво. Покреће се читав низ 
питања као што су смањење сјече шума, опасност да ће морски живот бити 
уништен повећањем киселости океана, смањење биодиверзитета итд. 31. 

Све одлуке, у које су горе поменута питања укључена, могле би да имају 
далекосежне посљедице с обзиром на то да ми данас осјећамо посљеди-
це индустријализације из осамнаестог вијека, а будуће генерације ће исто 
тако да осјећају посљедице наших одлука32. 

Еколошка глобализација је идеолошки далеко више неутрална од свих 
других врста глобализације. Када су еколошки проблеми у питању они не 
би требали да познају границе јер је за њихово рјешавање заинтересова-
но цијело човјечанство. Питања загађивања животне средине су питања 
која не погађају само једну државу већ су њихови ефекти далекосежни. 

4. ПОЈАМ НОРМАТИВНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Као што је речено, све остале врсте глобализације су споменуте у кон-
тексту бољег разумијевања нормативне глобализације. Кованица „норма-
тивна глобализација“ у свом основу има два појма, појам нормативизма и 
појам глобализације. Глобализација и њен домашај појашњени су у увод-
ном дијелу овог рада. Да би се нормативна глобализација могла дефини-
сати потребно је појаснити шта нормативизам представља. 

У основи тог појма јесте појам норме. Без обзира да ли је та норма била 
друштвена норма у ширем смислу или друштвена норма у ужем смислу, 
она најчешће представља правило понашања које је снабдјевено санкцијом. 
Свакако да су правне норме једне од најзначајнијих од свих норми јер њи-
хову санкцију обезбјеђује држава путем принуде33. 

31 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 72. 
32 Simon Caney, “Cosmopolitan Justice, Responsibility and Global Climate Change”, Essays in Leiden 
journal of international law, eds. Eric de Brabandere, IngoVenzke (UK: Foundation of Leiden Journal of 
International Law, 2005), 750. 
33 Вид. Драган Митровић, Теорија државе и права (Београд: Досије студио, 2010), Снежана Савић, 
Основе права (Бања Лука: Комесграфика, 2005), Гордана Вукадиновић, Радивој Степанов, Теорија 
права I (Петроварадин:Футура, 2001). 
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Дакле, велика је улога државе у примјени правне норме пошто јој она 
системом санкција даје обавезујући карактер без обзира је ли она ствара-
лац норме или је норма створена изван државног утицаја. Имајући ово све 
у виду може се рећи да под термином нормативна глобализација треба по-
дразумијевати процес уједначавања правних правила на глобалном нивоу. 

На сличном становишту стоји и Фалк који под нормативном глобали-
зацијом подразумијева „утицај међународног права, Уједињених нација, 
људских права те религиозних и секуларних облика хуманизма на транс-
национално понашање и политичке програме“. Односно, „препознавање 
улоге вриједности и права, како у јавној свијести, тако и у политичком 
понашању34. 

Овдје се одмах отвара неколико дилема. Прво, да ли је класично схва-
тање улоге државе дерогирано науштрб неке свјетске државе која би креи-
рала свјетско право? Ако јесте, онда се у потпуности напустила концепција 
суверене државе која је у склопу својих територијалних граница dominus 
et deus у правном смислу. О овоме је говорио још либерални филозоф Џон 
Ролс, говорећи о „омеђеним заједницама у чијим основама је самодовољан 
однос сарадње у свим најбитнијим областима људског живота“35. Због све-
га овога, потребно је анализирати да ли је нормативна глобализација до-
вела до губљења суверености. 

Друга дилема која се намеће састоји се у одређивању аксиолошког 
садржаја таквог права. Право у себи несумњиво мора да садржи извјесне 
вриједности које су идејни извори права. Поставља се питање да ли баш 
све вриједности могу да буду универзалног карактера или неке вриједности 
могу да буду специфичне за одређено друштво. Ако би се у таквом друшт-
ву донијела норма која би била у супротности са моралним нормама такво 
створено право би било неправедно са аспекта тог друштва. Прешло би из 
средства остваривања правде у средство за остваривање неправде36. Затим, 
ако право извире из свијести и духа једног народа, као што су указивали 
представници „историјске школе права“37, како је онда могуће имати нор-
ме које су опште обавезујуће за све државе, а нису плод друштвених фак-
тора који постоје на једном простору?

Сљедећа битна ствар која се јавља као дилема јесте да ли такво пра-
во може да постоји без свјетске државе или му је за то потребна свјетска 
држава?Норме које нису правног карактера могу да егзистирају без држа-
ве пошто се друштво, односно друштвене групе самоорганизују приликом 

34 Фалк, Глобална власт – нове замисли, 72-73. 
35 John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 301. 
36 http://en. antiquitatem. com/summum-ius-dura-lex-oxymoron-epikeia , 6. фебруар 2018. 
37 Гвидо Фасо, Историја филозофије права (Подгорица: ЦИД, 2007), 456-457. 
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изрицања или спровођења ових санкција. Са друге стране, за правни и об-
авезујући карактер норми веома је битна улога државе и њеног принудног 
апарата. Овдје се не улази у процес настанка правних норми већ се само 
жели нагласити улога државе у њиховој примјени. Због тога је потребно 
испитати да ли свјетска држава мора да постоји да би се говорило о нор-
мативној глобализацији. 

На концу, ако се узме у обзир да таква свјетска држава тренутно не 
постоји (не улазећи у постојање или непостојање планова о њеном успо-
стављању) остаје отворено питање и дилема ко ће да санкционише све оне 
који крше тако успостављене свјетске норме. 

У одговору на цијели овај сет питања уствари се крије и одговор да ли 
данас заиста постоји нормативна глобализација, ако постоји-какве су јој 
манифестације и да ли је она позитивна или негативна појава. 

ЗАКЉУЧАК

Kaо што се видјело у раду, нормативна глобализација представља један 
сегмент глобализације путем којег се врши уједначавање правних норми. 
За потпуни успјех у тој намјери било би потребно да се оснује Свјетска 
држава и заједно са њом Парламент као законодавни орган који би имао 
задатак да доноси општеобавезујуће правне норме. С обзиром на то да је 
Свјетска држава утопистички пројекат, ово није изгледно да се оствари. 
Нормативна глобализација се опет остварује у извјесној мјери, што је по-
казано на примјеру уједначавања одредби о људским правима те утицају 
коју судске одлуке као правни транспланти имају на национална законо-
давства.  

Дакле, држава се приликом стварања и примјене правних норми не 
може позиционирати изван свјетским правних токова. Само у идеално те-
оријским условима могло би да се ствара право које је у потпуности неза-
висно од свјетских утицаја и које као такво би неки друштвени институт 
могло да регулише на апсолутно независан начин. Постоје примјери да се 
чак и норме које су глобализоване у великој мјери не примјењују баш на 
све државе (примјер САД и одредба о људским правима који се спомињу 
у раду). Право мора да трпи одређене утицаје приликом свог стварања и 
позитивна је ствар да држава примијени нека правна рјешења која су се у 
другим државама показала успјешним, а која би могла да буду примјењи-
ва на датој територији. Уколико би се држава у потпуности искључила из 
правних достигнућа свијета у одређеном времену, пријетио би јој изола-
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ционизам сјевернокорејског типа. Проблем је одредити границу до које тај 
утицај сеже, или боље речено, наћи прави баланс. 

Негативна страна коју са собом потенцијално може да донесе норма-
тивна глобализација односи се на спој нормативне и империјалне глобали-
зације. Другим ријечима речено могућност да неко, манипулишући прав-
ним нормама, спроведе своје империјалистичке претензије. Није у потпу-
ности неоправдан страх од овога имајући у виду све што се током људске 
историје дешавало али би се ово могло превазићи укључивањем што је 
више могуће субјеката у процес доношења норми које би требале да буду 
општеважеће. На тај начин би се искључила могућност спровођења импе-
ријалне глобализације путем нормативне глобализације и постигао шири 
консензус међу онима које ће те норме да примјењују (примјер доношење 
Универзалне декларације о људским правима). 

Требали би бити пажљиви приликом квалификације да ли је норматив-
на глобализација позитивна или негативна појава. Свакако да постављање 
стандарда у неким областима као што су одредбе о људским правима слу-
жи остваривању корисних циљева за човјечанство у цјелини. Међутим, не 
би се смјело догодити да тако нешто оде у негативну страну и да поприми 
империјалистичку ноту. 
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THE CONCEPT OF NORMATIVE GLOBALIZATION
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Abstract: In this work we will analise the perspective of normative globalization 
concept from strictly theoretical ground having in mind the very essence the 
process carries with it self. So we will analise the globalization process and 
the process of normative globalization which is the part of globalization idea. 
The process of normative globalization is just a segment, as should we see, of 
globalization idea. The main intention of the work is to put a strong group of 
fact regarding normative globalization so the reader could understand the right 
meaning of this process. 

Key words: globalization, theories of globalization, kinds of globalization, 
normative globalization, sovereignty . 
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Апстракт: Од 2002. године када је у кривичноправни систем Републи-
ке Србије уведено кривично дјело насиље у породици, ова се инкриминација 
стално развијала у правцу побољшања ефикасности законских решења. 
Најзначајније рјешење насиља у породици прописује Кривични законик 
из 2005. године. Поред правно-теоријског приказа, у циљу указивања на 
основне карактеристике законских рјешења у праву Републике Србије и 
начин њихове инплементације у судској пракси Србије од стране надлеж-
них правосудних органа, у раду се анализирају статистички подаци Репу-
бличког завода за статистику за територију Републике Србије у периоду 
2006-2016. године. Посебан дио рада се огледа у анализи казнене полити-
ке судова при пресуђењу пријављених кривичних дјела (односно њихових 
учинилаца) како би се утврдила строгост или благост изречених врста и 
мјера кривичних санкција у конкретним случајевима. 

Послије усвајања Истанбулске конвенције, ова инкриминација добија 
нову садржину, смисао и значај. Тако је 2016. године донијет посебан Закон 
о спрјечавању насиља у породици са системом хитних мјера које треба да 
спријече могућност понављања вршења овог кривчног дјела. Међутим, и 
поред прописаних строгих казни затвора за учиниоце овог кривичног дје-
ла, његово практично оживотворење у судској статистичкој пракси ука-
зује на: висок обим, структуру и динамику кривичних дела ове врсте; ви-
сок проценат одбачених кривичних пријава, обустава и прекида истраге, 
и благу казнену политику судова, која и поред прописане казне затвора, 
најчешће изриче друге врсте кривичних санкција.
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Кључне ријечи: закон, кривично дјело, насиље у породици, казна, по-
литика гоњења.

1.УВОД

Да би излагање о кривичном делу насиља у породици4 било свеобух-
ватно и цјеловито, потребно је да поред теоријске анализе појма, елеме-
ната, карактеристика и облика испољавања, према законским решењима у 
кривичном, породичном, односно у полицијском законодавству у Републи-
ци Србији од 2002. до 2016. године, посветимо одређено мјесто и пажњу 
управо и анализи начина, обима и динамике испољавања овог кривичног 
дјела у судској и статистичкој пракси. Наиме, правни институти (а тиме 
и поједина кривична дјела) нису само апстрактни појмови предвиђени у 
прописима (правним актима), већ налазе своје оживотворење у свакоднев-
ној пракси органа кривичног правосуђа у различитим облицима и видови-
ма испољавања. Стога је логично да послије излагања појма, елемената, 
карактеристика, обиљежја бића, те основних и тежих, односно посебних 
облика испољавања кривичног дела насиља у породици5, анализирамо и 
његово испољавање кроз статистичке показатеље. 

У овој анализи практичког испољавања обима, динамике и тенденција 
кривичног дјела насиља у породици у Републици Србији у периоду од 2006. 
до 2016. године користили смо доступне статистичке податке објављене 
у билтенима Републичког завода за статистику Републике Србије, а то је 
управо и период примјене новог кривичног законодавства у Републици 
Србији. Прво ћемо анализирати стање у погледу обима и динамике извр-
шених кривичних дјела уопште у Републици Србији, односно удио кри-
вичних дјела против брака и породице гдје је и систематизовано кривично 
дјело насиља у породици6. 

4 Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права (Београд: Службени гласник Републике Србије, 
2011), 560-562. 
5 Драган Јовашевић, Кривично право, Посебни део (Београд: Досије, 2017), 116-118. 
6 Берислав Павишић, Велинка Грозданић, Петар Веић, Коментар Казненог закона (Загреб: Народ-
не новине, 2007), 534-536.
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2.КРИВИЧНО ДЈЕЛО НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

У Кривичном законику Републике Србије из 2005. године (КЗРС)7 у гру-
пи кривичних дјела против брака и породице, у глави XIX, прописано је у 
члану 194 кривично дјело насиље у породици. У упоредном законодавству 
се ово кривично дјело појмовно шире одређује, па се за његово одређење 
користе наслови „Насиље у породици или породичној заједници“ (члан 
190 Кривичног законика Републике Српске8 или члан 220 Кривичног зако-
ника Црне Горе9). Нека законодавства ово кривично дјело не одређују у 
кривичном закону (законику), већ у споредном законодавству (нпр. Зако-
ну о заштити од насиља у породици из 2009. године – Хрватска). Послије 
новеле КЗРС из 2009., односно 2016. године ово кривично дјело има сље-
дећу садржину, облике испољавања и карактеристике који су уподобљени 
прихваћеним међународним стандардима у овој области. 

У највећој мјери ово кривично дјело је по својим обиљежјима слич-
но инкриминацији из члана 118а Кривичног закона Републике Србије, сем 
што су овај пут прописане знатно строжије казне за учиниоце таквог дје-
ла. Такође, поред овог законског појма, насиље у породици10 одређује и 
Породични закон11, при чему се ова два појма разликују у погледу радње 
извршења и својства учиниоца, односно пасивног субјекта (жртве). Само 
кривично дјело насиље у породици се састоји у примјени насиља, при-
јетњи да ће се напасти на живот или тијело, дрском или у безобзирном по-
нашању чиме се угрожава спокојство, тјелесни интегритет или душевно 
стање члана своје породице12. Поред овако одређеног појма насиља у по-
родици13 у смислу одредби кривичног права, и породично право, у члану 
197 Породичног закона, одређује појам и обиљежја насиља у породици. 

7 ,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2018. 
8 ,,Службени гласник Републике Српске“, број 64/2017.
9 ,,Службени лист Републике Црне Горе“, брoj 70/2003, 23/2004, 47/2006, 40/2008, 25/2010, 32/2011, 
64/2011, 40/2013, 56/2013, 58/2015 и 44/2017.
10 Марина Кузман, Гордана Павлековић, Насиље над женом у обитељи (Загреб: Друштво за пси-
холошку помоћ, 2004), 213-221.
11 ,,Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/2005, 72/2011 и 6/2015. 
12 Драган Јовашевић, Насиље у породици (Београд: Институт за криминолошка и социолошка ис-
траживања, 2018), 147-154.
13 Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Вељко Икановић, Коментар Кривичног законика Репу-
блике Српске (Бања Лука: Службени гласник Републике Српске, 2018), 438-439. 
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2.1. Основни облик кривичног дјела

Објект заштите код кривичног дјела насиље у породици је тјелесни и 
душевни интегритет и достојанство личности члана породице. Ово је по-
себни, специјални облик кривичног дјела угрожавања сигурности14.

Радња извршења15 је изражена употребом трајног глаголског облика 
што значи да дјело постоји без обзира на то да ли је дјелатност чињења 
предузета једном или више пута према истом пасивном субјекту, при чему 
број поновљених радњи може бити од значаја за одмјеравање казне учи-
ниоцу16. Радња извршења се састоји из више алтернативно предвиђених 
дјелатности17. То су: 1) примјена насиља, 2) пријетња да ће се напасти на 
живот или тијело и 3) дрско или безобирно понашање. Насиље је свака 
дјелатност којом се непосредно, блиско и стварно угрожава тјелесни и 
душевни интегритет пасивног субјекта. То је радња којом се проузрокује 
опасност од наступања тјелесне повреде. Она може бити предузета раз-
личитим дјелатностима, на различите начине и различитим средствима. 
Пријетња је стављање у изглед (најава) да ће се непосредно напасти на 
живот или тјелесни интегритет. Овдје се ради о квалификованој пријетњи 
- стављањем у изглед наношења посљедице смрти или тјелесне повреде. 
Пријетња мора бити непосредна, стварна, могућа, озбиљна и неотклоњи-
ва18. Дрско или безобзирно понашање је свако понашање којим се грубо, 
вулгарно, непристојно понаша према другом лицу19. 

За постојање дјела је битно да се радња предузима према одређеном 
пасивном субјекту – члану своје породице20. Као члан породице, у смислу 
Породичног закона (члан 197 став 3), сматрају се: 1) супружник или бив-
ши супружник, 2) дјеца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у 
тазбиском или адоптивном сродству, односно лица која везује хранитељ-
ство, 3) лица која живе или су живјела у истом продичном домаћинству, 

14 Милош Бабић, Иванка Марковић, Кривично право, Посебни дио (Бања Лука: Правни факултет, 
2008), 150-152.
15 Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Вељко Икановић, Кривично право Републике Српске, 
Посебни дио (Бања Лука: Факултет правних наука, 2017), 238-239.
16 Ђорђе Ђорђевић, Кривично право, Посебни део (Београд: Криминалистичко-полицијска акаде-
мија, 2014), 84 и 85.
17 Мирослав Ђорђевић, Ђорђе Ђорђевић, Кривично право (Београд: Пројурис, 2016), 168.
18 Љубиша Лазаревић, Бранко Вучковић, Весна Вучковић, Коментар Кривичног законика Црне 
Горе (Цетиње: Обод, 2004), 560-562.
19 Ово кривично дјело постоји и када је оптужени у више наврата своје осмомјесечно дијете које 
је плакало тукао и тако му нанио преломе костију лобање са оштећењем по живот важних можда-
них функција (пресуда Врховног суда Србије, Кж. 1572/2003).
20 Наташа Мрвић Петровић, Кривично право (Београд: Факултет за пословно право, 2005), 285-287.
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4) ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери21 и 5) лица која су 
међусобно била или су још увијек у емотивној или сексуалној вези, однос-
но која имају заједничко дијете или је дијете на путу да буде рођено иако 
никада нису живјела у истом породичном домаћинству. На нешто друга-
чији начин КЗРС у члану 112 став 28 одређује чланове породице који могу 
бити пасивни субјект у смислу овог кривичног дјела. Према том законском 
рјешењу, као чланови породице сматрају се: 1) супружници и њихова дје-
ца, 2) преци супружника у правој линији крвног поријекла, 3) ванбрачни 
партнери и њихова дјеца, 4) усвојилац и усвојеник, 5) хранилац и храње-
ник, 6) браћа и сестре, њихови супружници и дјеца, 7) бивши супружници 
и њихова дјеца, 8) родитељи бивших супружника ако живе у заједничком 
домаћинству и 9) лица која имају заједничко дијете или је дијете на путу да 
буде рођено иако никада нису живјела у истом проодичном домаћинству.

Посљедица кривичног дјела22 се јавља у виду конкретне опасности – 
угрожавања спокојства (изазивање страха у смислу угрожавања осјећања 
личне сигурности), тјелесног интегритета или душевног стања. Извршилац 
дјела може бити само члан породице пасивног субјекта – delictum proprium, 
а у погледу кривице потребан је умиљшај. За основни облик овог кривич-
ног дјела је прописана казна затвора од три мјесеца до три године23.

2.2. Посебан и тежи облици кривичног дјела

Посебан облик кривичног дјела24 насиље у породици из члана 194 став 
5 КЗРС чини лице које прекрши мјере заштите од насиља у породици које 
му је суд одредио на основу закона којим се уређују породични односи. 
Против члана породице суд може одредити једну или више мјера заштите 
од насиља према члану 198 Породичног закона којима се привремено за-
брањује или ограничава одржавање личних односа са другим чланом по-
родице. Ове мјере могу да трају најдуже годину дана. За ово је дјело про-
писана (од септембра 2009. године) казна затвора од три мјесеца до три 
године и новчана казна кумулативно (при чему је КЗРС за ово дјело у пе-
риоду од јануара 2006. до септембра 2009. године прописивао блажу каз-
ну, и то новчану казну или казну затвора до шест мјесеци).

21 Под чланом породице подразумијева се и ванбрачна супруга учиниоца, при чему је битно за 
постојање дјела да се радило о заједници живота која је фактички заснована (пресуда Окружног 
суда у Београду, Кж. 2751/2001).
22 Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Кривично право 2, Посебни дио (Сарајево: Правни фа-
култет, 2005), 178-180. 
23 До новеле КЗРС из септембра 2009. године за основни облик овог кривичног дјела је била про-
писана новчана казна или казна затвора до једне године, када је дошло до заоштравања казнене 
репресије према учиниоцима ових кривичних дјела.
24 Ђорђевић, Ђорђевић, Кривично право, 154-155.
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Према одредбама Породичног закона, мјере заштите из члана 198, које 
могу бити прекршене у смислу овог облика кривичног дјела, су сљедеће: 
1) издавање налога за исељење из породичног стана или куће без обзира 
на право својине, односно закупа непокретности, 2) издавање налога за 
усељење у породични стан или кућу без обзира на право својине или заку-
па непокретности, 3) забрана приближавања члану породице на одређеној 
удаљености, 4) забрана приступа у простор око мјеста становања или мје-
ста рада члана породице и 5) забрана даљег узнемиравања члана породице. 

Кривично дело насиље у породици из члана 194 КЗРС има три тежа, 
квалификована облика испољавања за која овај законик прописује стро-
жије кажњавање25. 

Први тежи облик дјела26, за који је прописана казна затвора од шест 
мјесеци до пет година (што значи да је и покушај овог кривичног дјела ка-
жњив због висине запријећене казне), постоји ако је учинилац при пред-
узимању радње извршења основног дјела користио оружје, опасно оруђе 
или друго средство које је подобно да тијело тешко повриједи или здравље 
тешко наруши. Оружје је средство чија је основна намјена напад или од-
брана. Може бити хладно или ватрено. Оруђе је средство чија је основна 
намјена обављање каквог друштвено корисног посла или рада, али које се 
може употријебити за напад или одбрану: сјекира, нож, виле. Друго сред-
ство може бити производ природе: камен, дрво или производ људског рада: 
флаша, пепељара које је по својој природи и карактеристикама подобно да 
тијело другог лица тешко повриједи или да здравље тешко наруши.

Други тежи облик дјела27 насиље у породици, за који је прописана казна 
затвора од двије до десет година (до септемба 2009. године казна затвора 
од једне до осам година), постоји у два случаја: 1) када је усљед предузете 
радње извршења основног или првог тежег облика наступила тешка тје-
лесна повреда (у било ком облику) или тешко нарушавање здравља чла-
на породице или 2) ако је дјело учињено према малољетнику, дакле лицу 
узраста до 18 година живота. Код овог облика дјела обим и интензитет 
проузроковане теже посљедице (која мора бити у узрочно-посљедичној 
вези са предузетом радњом извршења) и узраст пасивног субјекта пред-
стављају квалификаторне околности28 за које Законик прописује строжије 
кажњавање.

25 Илија Симић, Александар Трешњев, Кривични законик са краћим коментаром (Београд: Служ-
бени гласник, 2010), 142.
26 Павишић, Грозданић, Веић, Коментар Казненог закона, 534-537. 
27 Ђорђевић, Ђорђевић, Кривично право,169.
28 Велинка Грозданић, Марисабел Шкорић, Илеана Виња, „Насиље у обитељи у свјетлу промјена 
Казненог закона“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, 2 (2010): 669-698.
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Најтежи облик кривичног дјела29 из члана 194 став 4 КЗРС постоји ако 
је усљед предузете радње извршења наступила смрт члана породице. Смрт 
мора бити резултат радње извршења (употријебљеног средства или начи-
на предузете радње) и бити обухваћена нехатом учиниоца. За ово је дјело 
прописана казна затвора од три до 15 година.

3. ОБИМ И ДИНАМИКА КРИВИЧНИХ 
ДЈЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Колика је ефективна друштвена опасност од криминалитета насиља 
уопште, а посебно од кривичних дјела насиља у породици, најсликовитије 
говоре статистички подаци о кретању криминалитета уопште на територији 
Републике Србије у периоду од 2006. године (када је ступило на снагу ново 
кривично законодавство) до 2016. године (последње анализиране године 
за коју су били доступни статистички показатељи у овој анализи), односно 
подаци о обиму, кретању, динамици и тенденцијама извршења кривичних 
дјела против брака и породице, те кривичних дјела насиља у породици. 

Табела 1. Удио кривичних дјела против брака и породице у обиму укупно извршених 
кривичних дјела у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Година Број крив. дјела Крив. дјела против 
брака и породице Процентуални удио

2006. 105.701 3.680 3,48
2007. 77.000 3.317 4,31
2008. 101.723 5.250 5,16
2009. 100.026 5.617 5,62
2010. 74.279 4.657 6,27
2011. 88.207 5.868 6,65
2012. 92.879 6.182 6,66
2013. 91.411 6.268 6,86
2014. 92.600 5.914 6,39
2015. 108.759 7.891 7,26
2016. 96.237 10.190 10,59

29 Мрвић Петровић, Кривично право, 287.
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Графикон 1. Кривична дјела против брака и породице у обиму укупно извршених 
кривичних дјела у Републици Србији у периоду 2006-2016. годинекривичних дјела у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Графикон 2. Процентуални удио кривичних дјела против брака и породице у обиму 
укупно извршених кривичних дјела у Републици Србији у периоду 2006-2016. годинеукупно извршених кривичних дјела у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Из наведених података у првој табели можемо закључити: 1) у посма-
траном периоду криминалитет је у Републици Србији биљежио различите 
трендове, почев од максималног броја извршених кривичних дјела у износу 
од 108.759 у току 2015. године, преко 105.710 кривичног дјела извршеног 
у току прве анализиране – 2006. године до минималног броја од “свега’’ 
88.207 кривичних дјела извршених у току 2011. године и коначно 74.279 
кривичних дјела која су извршена 2010. године, 2) оваква тенденција се 
не може истовремено установити и код кривичних дјела против брака и 
породице, будући да су ова кривична дјела од почетних 3.680 дјела извр-
шених у току 2006. године или 3.317 дјела извршених у току 2007. године 
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до краја посматраног периода биљежили константан пораст до 7.891 кри-
вичног дјела које је извршено у току 2015. године и максималног броја од 
10.190 кривичних дјела која су извршена последње анализиране године и 
3) растао је и проценат учешћа кривичних дјела против брака и породице 
у укупном броју извршених кривичних дјела. Тако је проценат кривичних 
дјела против брака и породице од почетних 3,48% у току 2006. године или 
4,31% у току 2007. године у односу на укупан криминалитет посматране 
године, перманентно показивао тренд раста да би последњих година до-
живио максимално учешће у износу од 7,26% у току 2015. године, па чак 
до 10,59% у току 2016. године (гдје је, дакле, свако десето извршено кри-
вично дјело заправо неко од кривичних дјела против брака и породице).

Табела 2. Динамика и однос броја пријављених кривичних дјела насиља у породици у 
укупном броју кривичних дјела против брака и породице у Републици Србији у периоду 

2006-2016. године

Године Крив. дјела против 
брака и породице Насиље у породици Процентуални удио

2006. 3.680 2.191 59,54
2007. 3.317 2.042 61,56
2008. 5.250 3.276 62,40
2009. 5.617 3.384 60,25
2010. 4.657 2.837 60,92
2011. 5.868 3.550 60,50
2012. 6.182 3.624 58,62
2013. 6.268 3.782 60,34
2014. 5.914 3.642 61,58
2015. 7.891 5.040 63,87
2016. 10.190 7.244 71,10
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Графикон 3. Динамика броја пријављених кривичних дјела насиља у породици у укупном 
броју кривичних дјела против брака и породице у Републици Србији у периоду 2006-

2016. године

Графикон 4. Процентуални удио броја пријављених кривичних дјела насиља у породици 
у укупном броју кривичних дјела против брака и породице у Републици Србији у 

периоду 2006-2016. годинепериоду 2006-2016. године

И подаци изложени у табели 2 представљају основе за интересантне 
закључке о мјесту кривичног дјела насиља у породици у структури кри-
миналитета уопште, односно у структури кривичних дјела против брака 
и породице: 1) уочава се закономјерност која се огледа у чињеници - како 



141

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У ПРАВОСУДНОЈ ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Миодраг Н. Симовић, Драган Јовашевић, Владимир М. Симовић

расте број извршених кривичних дјела против брака и породице, тако је 
растао и број извршених кривичних дјела насиља у породици, и то посма-
трано, како у апсолутном, тако и у процентуалном износу, 2) број извр-
шених кривичних дјела насиља у породици је забиљежио најмањи удио у 
броју кривичних дјела против брака и породице почетних година примје-
не новог кривичног законодавства. Тако је 2006. године забиљежено само 
2.191 кривично дјело ове врсте, односно 2.042 кривична дјела која су из-
вршена у току 2007. године. Максималан број извршених кривичних дјела 
насиља у породици је забиљежен последњих анализираних година, и то 
у току 2015. године када је извршено 5.040 ових кривичних дјела, однос-
но 7.244 кривична дјела у току 2016. године и 3) кривично дјело насиља у 
породици је најчешће извршавано дјело против брака и породице у Репу-
блици Србији. Оно у броју укупно извршених кривичних дјела ове врсте 
учествује од минималних 59,54% у току 2006. године, од када се биљежи 
константан раст до 63,87% у току 2015. године или 71,10% учешћа кри-
вичног дјела насиља у породици у групи кривичних дјела против брака и 
породице току 2016. године. 

4.ПОЛИТИКА КРИВИЧНОГ ПРОГОНА ЗА 
КРИВИЧНА ДЈЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

У наредним излагањима ћемо анализирати политику кривичног гоњења 
учинилаца кривичних дјела насиља у породици у периоду 2006-2016. го-
дине у Републици Србији, односно њену ефикасност и квалитет.

Табела 3. Начин окончања претходног кривичног поступка за кривично дјело насиље у 
породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Године
При-

јављена 
лица

Одбачај 
пријаве

Процен-
туални 
удио

Прекид 
истраге

Процен-
туални 
удио

Обустава 
истраге

Процен-
туални 
удио

2006. 2.191 473 21,59 5 0,23 41 1,87
2007. 2.042 537 26,30 3 0,15 116 5,68
2008. 3.276 845 25,79 17 0,52 125 3,82
2009. 3.384 991 29,28 3 0,09 130 3,84
2010. 2.837 978 34,47 0 0 38 1,34
2011. 3.550 1.271 35,80 2 0,06 124 3,49
2012. 3.624 1.373 37,89 0 0 61 1,68
2013. 3.782 1.687 44,41 1 0,03 68 1,80
2014. 3.642 2.296 63,04 0 0 37 1,02
2015. 5.040 3.148 62,46 3 0,06 52 1,03
2016. 7.244 4.663 64,37 1 0,01 47 0,65
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Графикон 5. Bрој пријављених лица, одбачених кривичних пријава, прекида и обустава 
истрага за кривично дјело насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. 

године

Графикон 6. Процентуални удио одбачених кривичних пријава, прекинутих и 
обустављних истрага за кривично дјело насиље у породици у Републици Србији у 

периоду 2006-2016. годинепериоду 2006-2016. године

Иако је број извршених кривичних дјела насиља у породици у посма-
траном периоду изузетно висок, и то како уопште, тако и процентуално, па 
тако у око 50-60% случајева учествује у броју укупно извршених кривич-
них дјела против брака и породице, занимљиви су и подаци који се односе 
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на политику кривичног гоњенја учинилаца ових кривичних дјела. Ови по-
даци, као и закључци донијети на бази њихове анализе, треба да забрину 
надлежне органе кривичног гонјенја због изузетно високог броја одбаче-
них кривичних пријава за ово тешко кривично дјело са елементима насиља 
које се гони по службеној дужности. У односу на број пријављених лица 
за кривична дјела насиља у породици, изузетно је висок проценат одбаче-
них кривичних пријава и он се креће од 1/5 до 3/5 уопште поднијетих при-
јава. Најмање је кривичних пријава за кривично дјело насиља у породици 
одбачено у току 2006. године – 21,59% до максималних 64,37% одбачаја у 
току 2016. године. У истом периоду је број прекида истраге за пријавље-
но кривично дјело насиља у породици готово симболичан. Тако, ниједном 
истрага за ово кривично дјело није прекинута у току 2010. и 2014. годи-
не, док је у једном случају до прекида истраге дошло само у току 2013. и 
2016. године, до максималног броја прекинутих истрага у 17 случајева у 
току 2008. године, што је износило 0,53% од укупног броја пријављених 
лица за ово кривично дјело. На крају, нешто је већи број обустава истраге 
из законом прописаних разлога према пријављеним лицима за кривично 
дјело насиља у породици. Тај се број обустава истраге кретао са различли-
тим трендом, зависно од посматране године, од минималних 0,65% у току 
2016. године до максималних 5,68% у току 2007. године. 

Табела 4. Начин окончања главног кривичног поступка за кривично дјело насиље у 
породици у Републици Србији у периоду 2006-2016.године

Године Оптуже-
на лица

Од-
бијајућа 
пресуда

Процен-
туални 
удио

Осло-
бађајућа 
пресуда

Процен-
туални 
удио

Мјера 
безбјед-
ности

Процен-
туални 
удио

2006. 1.210 54 4,46 18 1,49 18 1,49
2007. 2.722 59 2,17 31 1,14 27 0,99
2008. 1.898 69 3,64 31 1,63 29 1,53
2009. 2.115 90 4,26 52 2,45 34 1,61
2010. 1.228 43 3,50 35 2,85 11 0,90
2011. 1.918 102 5,32 56 2,92 27 1,41
2012. 1.827 58 3,17 70 3,83 24 1,31
2013. 2.024 173 8,55 103 5,09 40 1,98
2014. 2.215 192 8,67 98 4,42 30 1,35
2015. 2.104 81 3,85 83 3,94 57 2,71
2016. 2.386 81 3,39 64 2,68 71 2,98
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Графикон 7. Bрој оптужених лица, одбијајућих и ослобађајућих пресуда, као и 
изречених мјера безбједности за кривично дјело насиље у породици у Републици Србији 

у периоду 2006-2016.годинеу периоду 2006-2016.године

Графикон 8. Процентуални удио одбијајућих и ослобађајућих пресуда, као и изречених 
мјера безбједности за кривично дјело насиље у породици у Републици Србији у периоду 

2006-2016.године
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Кривични поступак за кривично дјело насиља у породици је у посма-
траном периоду примјене новог кривичног законодавства у Републици Ср-
бији у релативно високом броју случајева окончаван без изрицања осуђујује 
пресуде, односно без изречене казне или друге врсте кривичне санкције. 
Када се, при томе, има у виду висок проценат и одбачених кривичних при-
јава за ово кривично дјело који се креће од 50-60% случајева, посебно за-
брињавају подаци да скоро 10% пријављених лица пролази некажњено за 
ово тешко кривично дјело насиља. Тако, из наведене табеле можемо извући 
сљедеће закључке: 1) велики је број кривичних предмета за пријављена 
кривична дјела насиља у породици у посматраном период окончаван без 
осуђујуће пресуде, дакле, без изрицања казне или друге врсте кривичне 
санкције; 2) за ово кривично дјело одбијајућа пресуда доношена је у раз-
личитим процентима од минималних 2,17% од броја пријављених лица у 
току 2007. године до максималних 8,58% у току 2013. године или чак 8,67% 
одбијајућих пресуда у току 2014. године; 3) максималан број пресуда који-
ма се оптужба јавног тужиоца одбија је донијет управо 2014. године – 192 
пресуде, односно у току 2013. године – 173 пресуде; 4) слична је ситуа-
ција и са донијетим ослобађајућим пресудама за кривично дјело насиља 
у породици. У посматраном периоду се број ослобађајућих пресуда за ово 
кривично дјело кретао од минималних 1,14% у току 2007. године до мак-
сималних 4,42% у току 2014. године; 5) у апсолутним бројевима, највише 
је ослобађајућих пресуда донијето управо у току 2013. године, и то у 103 
случаја, односно у току 2014. године у 98 случајева; 6) за кривично дјело 
насиље у породици је у готово идентичном броју случајева кривични по-
ступак према пријављеном лицу окончан изрицањем мјера безбједности 
медицинског карактера. Тај се број у посматраном периоду кретао од 0,90% 
у току 2010. године до максималних 2,98% у току 2016. године или 2,71% 
у току 2015. године; 7) највише је мјера безбједности према пријављеним 
учиниоцима овог кривичног дјела изречено у току 2015. године, и то у 57 
случајева, односно у току 2016. године у 71 случају.

Табела 5. Однос броја пријављених, оптужених и осуђених лица за кривична дјела 
насиља у породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Године Пријављена 
лица

Оптужена 
лица

Процентуал-
ни удио

Осуђена 
лица

Процентуал-
ни удио

2006. 2.191 1.210 55,23 1.059 48,33
2007. 2.042 1.082 52,99 931 45,59
2008. 3.276 1.898 57,94 1.681 51,31
2009. 3.384 2.115 62,50 1.850 54,67
2010. 2.837 1.228 43,29 1.059 37,33
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2011. 3.550 1.918 54,03 1.616 45,52
2012. 3.624 1.827 50,41 1.472 40,62
2013. 3.782 2.024 53,52 1.532 40,51
2014. 3.642 2.215 60,82 1.712 47,01
2015. 5.040 2.104 41,75 1.778 35,28
2016. 7.244 2.386 32,94 2.065 28,51

Графикон 9. Bрој пријављених, оптужених и осуђених лица за кривично дјело насиље у 
породици у Републици Србији у периоду 2006-2016.годинепородици у Републици Србији у периоду 2006-2016.године

Графикон 10. Процентуални удио оптужених и осуђених лица за кривично дјело 
насиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. годиненасиље у породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. године
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Када говоримо о ефикасности и квалитету политике кривичног гоњења 
учинилаца кривичних дјела насиља у породици у Републици Србији, од 
највећег је значаја упоређивање броја осуђених, односно оптужених лица 
за ово кривично дјело према броју пријављених лица. Наведени подаци из 
предње табеле у том погледу не дају основе за закључак да је јавно тужи-
лаштво на ефикасан, законит, благовремен и квалитетан начин заступало 
поднијети оптужни акт за ово кривично дјело. На то указују сљедећи по-
даци: 1) број оптужених у односу на пријављена лица за кривично дјело 
насиља у породици је различит, зависно од посматране године. Тако се он 
креће од минималних 32,94% оптужених лица (или само 2.386 оптужена 
лица у односу на 7.244 пријављена лица) у току 2016. године. Највише је 
оптужених лица забиљежено у току 2007. године у односу на пријављена 
лица те године што указује на чињеницу да је те године оптужен и велики 
број лица која су била пријављена за ово кривично дјело претходне кален-
дарске године). Иначе, најчешће је оптужено од 40 до 60% од пријављених 
лица што може да укаже и на квалитет рада органа унутрашњих послова 
и јавног тужилаштва у претходном кривичном поступку; 2) када се ради о 
броју осуђених у односу на пријављена лица за кривична дјела насиља у 
породици, ситуација је још драматичнија. Тако је најмање осуђених лица, 
и то само 28,51% (мање од 1/3) у односу на пријављена лица забиљежено у 
току 2016. године када је осуђено 2.065 лица у односу на 7.244 пријављена 
лица; 3) највише је осуђених лица забиљежено у току 2009. године, и то у 
износу од 54,67% када је осуђено 1.850 лица од 3.384 пријављена лица; и 
4) проценат осуђених лица у односу на пријављена лица за кривично дје-
ло насиља у породици у Републици Србији креће се у просеку од 40-55% 
случајева (дакле, око половине пријављених лица за ово дјело бива уопш-
те и осуђено, дакле, оглашено кривим). 

5.КАЗНЕНА ПОЛИТИКА СУДОВА ЗА КРИВИЧНА 
ДЈЕЛА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На оцјену о квалитету и ефикасности надлежних државних органа кри-
вичног правосуђа у сузбијању криминалитета ипак, у највећој мјери, ути-
че квалитет окончаних кривичних поступака за кривична дјела насиља у 
породици. То се односи на врсту и мјеру изречених казни и других врста 
кривичних санкција, при чему треба имати у виду да је за ово кривично 
дјело у основном и квалификованим, односно посебним облицима пропи-
сана једино и искључиво казна затвора. Међутим, судска статистика пру-
жа другачија сазнања на основу којих можемо закључити о казненој по-
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литици судова, односно о политици изрицања кривичних санкција за ово 
кривично дјело.

Табела 6. Изречене казне затвора учиниоцима кривичног дјела насиља у породици у 
Републици Србији у периоду 2006-2016. године, по трајању

Године осуђена 
лица

од 5-10 
година

од 3-5 
година

од 2-3 
године

од 1-2 
године

од 6м-1 
године

од 3-6 
мјесеци

од 2-3 
мјесеца

2006. 1.059 1 2 2 7 55 114 86
2007. 931 0 0 3 12 42 73 44
2008. 1.681 4 1 5 20 71 106 58
2009. 1.850 7 4 1 22 80 134 85
2010. 1.059 1 0 7 21 59 89 44
2011. 1.616 1 5 10 31 97 123 77
2012. 1.472 0 3 15 31 116 166 79
2013. 1.532 2 5 22 30 139 243 75
2014. 1.712 1 3 21 44 166 262 109
2015. 1.778 1 4 34 34 137 189 61
2016. 2.065 0 8 39 56 169 223 94

Графикон 11. Изречене казне затвора учиниоцима кривичног дјела насиља у породици у 
Републици Србији у периоду 2006-2016. године, по трајањуРепублици Србији у периоду 2006-2016. године, по трајању

Подаци наведени у претходној табели о врсти и мјери изречених каз-
ни затвора (у односу на прописане казне) за кривично дјело насиље у по-
родици указују на квалитет поднијетих оптужних аката за ова кривична 
дјела, квалитет и вриједност изведених доказа на основу којих је суд и 
одлучивао о врсти и мјери казне коју је изрицао учиниоцима кривичних 
дјела. На основу наведених показатеља можемо закључити: 1) за кривич-
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но дјело насиље у породици је најчешће изрицана казна затвора у трајању 
од три до шест мјесеци. Тај се број изречених казни кретао од минимал-
не 73 казне у току 2007. године или 89 казни ове врсте у току 2010. годи-
не - до максималног броја изречених казни у овом трајању од 262 казне у 
току 2014. године или 223 изречене казне ове врсте у току 2016. године: 
2) потом слиједи казна затвора у трајању од шест мјесеци до једне годи-
не која је најчешће изречена управо последње анализиране 2016. године 
у 169 случајева, односно у току 2014. године у 166 случајева. Ова је врста 
и мјера казне затвора најрјеђе изречена у току 2007. године – у свега 42 
случаја или у току 2006. године према само 55 пријављених лица; 3) на 
трећем мјесту по учесталости изрицања казни за кривично дјело насиље 
у породици слиједи казна затвора у трајању од два до три мјесеца. Она 
је изречена од минималних 44 случајева у току 2007. и 2010. године - до 
максималних 109 случајева у току 2014. године; 4) у нешто мањем обиму 
и учесталости се креће казна затвора у трајању од једне до двије године. 
Тако је ова казна изречена од минималних седам пута у току 2006. до мак-
сималних 56 пута у току 2016. године; 5) казна затвора у трајању од пет до 
десет година је изрицана најређе. Наиме ова казна није изречена ниједном 
пријављеном учиниоцу кривичног дјела насиља у породици у току 2007., 
2012. и 2016. године, док је само једном изречена у току 2006., 2010., 2011., 
2014. и 2015. године. У два случаја је ова казна изречена само у току 2013. 
године; 6) ријетко је, такође, изрицана и казна затвора у трајању од три до 
пет година. Наиме, ова казна није изречена ниједном пријављеном лицу 
за посматрано кривично дјело у току 2007. и 2010. године, док је најчешће 
изречена (у 34 случаја) у току 2015. године, односно у 39 случајева у току 
2016. године; 7) казна затвора у трајању од 10 до 15 година изречена је у 
току 2006. године у два случаја, док је најтежа казна – казна затвора од 
30 до 40 година изречена само једном, и то у току 2016. године (за тешко 
убиство члана породице који је претходно злостављан). 

Поред законом прописане казне затвора за све облике кривичног дјела 
насиља у породици у кривичном законодавству Републике Србије, у судској 
пракси се могу пронаћи интересантни подаци о броју и врсти изречених 
других врста кривичних санкција за учиниоце овог дјела, што са великим 
бројем одбачених кривичних пријава, односно донијетих одбијајућих и 
ослобађајућих пресуда ствара сумњу код опште јавности у одлучност држа-
ве да се ефикасним системом казни супротстави свим облицима и видови-
ма насиља у породици, породичној заједници или партнерским односима.
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Табела 7. Изречене друге врсте кривичних санкција учиниоцима кривичног дјела насиља 
у породици у Републици Србији у периоду 2006-2016. године

Године Осуђена 
лица

Новчана 
казна

Условна 
осуда

Судска 
опомена

Новчана 
казна као 
споредна 

казна

Рад у јав-
ном ин-
тересу

Осло-
бођење 
од казне

2006. 1.059 102 642 7 3 0 5
2007. 931 148 887 10 14 1 14
2008. 1.681 147 820 14 3 0 5
2009. 1.850 171 1.265 26 17 3 9
2010. 1.059 55 745 8 9 3 9
2011. 1.616 75 1.135 10 17 23 10
2012. 1.472 33 970 9 13 15 3
2013. 1.532 8 977 1 27 7 3
2014. 1.712 13 1.041 4 24 14 2
2015. 1.778 8 1.193 2 38 27 4
2016. 2.065 17 1.301 2 54 15 8

Графикон 12. Bрој осуђених лица, изречених новчаних казни и условних осуда 
учиниоцима кривичног дјела насиља у породици у Републици Србији у период 2006-

2016. године

Из података о другим кривичним санкцијма које су у посматраном пе-
риоду у Републици Србији изрицане учиниоцима кривичних дјела насиља 
у породици, може се закључити: 1) за кривично дјело насиља у одређеном 
броју случајева учинилац је оглашен кривим, али је ослобођен од законом 
прописане казне. Тај број ослобођења од казне се кретао од минималних два 
пута у току 2014. године, три пута у току 2012. и 2013. године или четири 
пута у току 2015. године - до максиманих десет пута у току 2011. године 
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или чак 14 пута у току 2007. године; 2) у односу на број осуђених лица за 
кривично дјело насиља у породици, најчешће је изрицана условна осуда. 
Она је тако максимално изречена у току 2016. године у 1.301 случају (у 
односу на 2.065 осуђених лица, што износи 63%) или у 1.265 случајева у 
току 2012. године (у односу на 1.850 осуђених лица, што чини чак 68,38 
%). Иначе, условна осуда је најређе изречена учиниоцу овог кривичног 
дјела у току 2006. године у „свега“ 642 случаја; 3) потом слиједи по уче-
сталости изрицања за ово кривично дјело новчана казна (несхватљиво је 
да се ова врста кривичне санкције изриче учиниоцима кривичних дјела 
насиља иако је њена првенствена сврха сузбијање имовинских кривичних 
дјела која се врше из лукративних мотива). Тако је у посматраном периоду 
ова врста казне изречене за кривично дјело насиља у породици максимал-
но у току 2009. године у 171 случају од укупно 1.850 осуђених лица (што 
чини 9,24%). Најрјеђе је новчана казна изречена у току 2013. године – у 
свега 13 случајева (од 1.532 осуђена лица, што износи 0,85%) или у току 
2015. године у 15 случајева од 1.778 осуђених лица (што износи 0,84%); 
4) за ово кривично дјело често је изрицана и новчана казна као споредна 
казна уз казну затвора. Тако је ова казна изречена по три пута у току 2006. 
и 2008. године - до максималних 54 пута у току 2016. године; 5) у малом 
броју случајева су за кривично дјело насиља у породици изречене и: а) суд-
ска опомена као најблажа врста кривичне санкције за пунољетна лица и 
б) казна рада у јавном интересу. И ово становиште судске праксе домаћих 
судова сматрамо неприхватљивим јер се ради о алтернативним кривичним 
санкцијама које се изричу за багателна кривична дјела (за која је прописа-
на казна затвора до једне, односно до три године највише), а гдје кривично 
дјело насиље у породици свакако не припада (ни по природи, карактеру, 
садржини, обиму и интензитету посљедице, значају објекта заштите, нити 
по прописаној врсти и мјери казне за његовог учиниоца); 6) у посматраном 
периоду судска опомена за ово кривично дјело изрицана је од једног пута 
у току 2013. године, два пута у току 2015. и 2016. године до максималних 
26 пута у току 2009. године; 7) слична је ситуација и са изреченом казном 
рада у јавном интересу. Она је најчешће изрицана у току 2015. године, и 
то у 27 случајева и у току 2011. године у 21 случају. Најрјеђе је ова врста 
казне изречена за посматрано кривично дјело у току 2007. године - само 
једном или само три пута у току 2009. и 2010. године, док у току 2006. и 
2008. године ова казна није уопште изрицана.
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6. ЗАКЉУЧАК 

Насиље у породици или породичној заједници представља прастари 
облик испољавања криминалитета насиља који се одиграва у кругу бли-
ских сродника или брачних, односно ванбрачних партнера. Ипак, тек у 
последље вријеме, управо под утицајем низа релевантних међународних 
универзалних и регионалних докумената, међу којима се по свом значају 
издваја Истанбулска конвенција, овај облик насиља добија своје законско 
оживотворење. Наиме, велики број савремених кривичноправних систе-
ма успоставља систем кривичне одговорности и кажњивости за различи-
те облике и видове испољавања насиља у породици. Слична је ситуација 
и у Републици Србији.

У Републици Србији је први пут ово кривично дело уведено новелом 
Кривичног закона Републике Србије из априла 2002.године. Готово иден-
тичан опис, појам, елементе бића, карактеристике, облике испољавања и 
прописане казне за ово кривично дјело предвиђа и и КЗРС из 2005. године. 
Нешто прије тога, појам и облици испољавања насиља у породици одређени 
су и Породичним законом из 2005. године. То иначе није ријеткост у сав-
ременом кривичном законодавству да се ово кривично дјело истовремено 
прописује у кривичном, али и у ванкривичном законодавству, које често 
познаје систем специјалних превентивних мјера које се примјењују према 
учиниоцима насиља, односно систем мјера подршке жртавама таквог на-
сиља. Поред тога, 2016. године у Републици Србији је донијет и посебан 
Закон о спрјечавању насиља у породици који са широком лепезом превен-
тивних – заштитних мјера и обавезама надлежних државних органа успо-
ставља ефикасан, законит и квалитетан механизам заштите од понављања 
насиља у породици. 
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Abstract: Since the criminal offense of domestic violence, has been introduced 
in the criminal justice system of the Republic of Serbia in 2002, this incrimination 
has been constantly evolving in order to improve the efficiency of legal solutions. 
The most significant solution to domestic violence is provided for by the 2005 
Criminal Code. In addition to the legal-theoretical view, in order to point out 
the basic characteristics of legal solutions in the law of the Republic of Serbia 
and the way of their implementation in Serbia’s jurisprudence by the competent 
judicial authorities, the paper analyzes statistical data of the Republic Institute 
of Statistics for the territory of the Republic of Serbia for the period 2006-2016. 
А specific part of the paper is reflected in the analysis of the penal policy of 
the courts in judging on reported criminal offenses (i.e. their perpetrators), 
as to determine the severity or mildness of the types and measures of criminal 
sanctions in specific cases.

After the adoption of the Istanbul Convention, this incrimination gains new 
content, meaning and significance. Thus, in 2016, a special Law on Prevention 
of Domestic Violence was issued with a system of emergency measures to prevent 
the possibility of repeating this criminal offense. However, in addition to the 
prescribed severe sentences of imprisonment for the perpetrators of this criminal 
offense, its practical accomplishment in judicial statistical practice points to 
the following: the high volume, structure and dynamics of criminal offenses 
of this kind; high percentage of dismissed criminal charges, suspensions and 
interruptions of investigations and mild criminal policy of the courts, which, 
in addition to the prescribed sentence of imprisonment, most often pronounces 
other kinds of criminal sanctions.

Key words: the law, criminal offense, domestic violence, punishment, 
prosecution politics.
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ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

СИРОМАШТВО И ЗЛОЧИН НА УЛИЦАМА ГРАДОВА

Марина М. Симовић,1

Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука
Александар Д. Михајловић,2

Миомира П. Костић3

Правни факултет Универзитета у Нишу

Апстракт: У раду, аутори настоје да укажу на значај одређења кри-
миналитета на улицама градова, или појаве познате као street crime. Исти-
чу да се у криминолошким расправама из области феноменологије, посебна 
пажња обраћа на просторну дистрибуцију криминалитета, између града 
и села, на примјер, као и у појединим областима града. Указују на узрочно-
посољедичну повезаност између сиромаштва и криминалитета, посебно 
уличног криминалитета. У другој декади 21. вијека ова појава није иско-
ријењена, па и даље пoстоји велики број радова, као и научних скупова, у 
којима је истакнут значај борбе против ове највидљивије форме викти-
мизације људи у градским срединама. 

Кључне ријечи: (насилнички) улични криминалитет; разбојништво; 
отимање ствари; превенција. 

1. УВОД

Изучавање регионалних карактеристика криминалитета, као једног 
од најважнијих подручја интересовања криминалне феноменологије4 је-
сте традиционално, криминолошко изучавање у друштвено-просторном 
смислу, и обухвата два централна питања: објашњење просторне дистри-

1 Редовни професор,Факултет правних наука Паневропског универзитета “Апеирон” у Бањој Луци, 
Омбудсман за дјецу Републике Српске. 
2 Мастерправа, e-mail: aleksandarmihajlovic91@yahoo.com
3 Редовни професор, Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, 
e-mail: kosticm@prafak.ni.ac.rs 
4 Слободанка Константиновић-Вилић, Весна Николић-Ристановић и Миомира Костић, Кримино-
логија (Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2013), 94. 
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буције делинквенције и објашњење просторне дистрибуције делинквена-
та. Такође, овим темама придодато је и изучавање просторне дистрибуције 
анти-социјалних понашања, на нивоу града и села. 5

У новијој домаћој криминолошкој књижевности (Костић, Константи-
новић-Вилић, 2008) приликом објашњавања феноменолошких карактери-
стика криминалитета, наводи се, већ у уводним текстовима, премиса да 
је „основна и дуго установљена криминолошка истина да је ниво крими-
налитета виши у урбаним него у руралним срединама“6. С друге стране, 
криминолози/криминолошкиње, родно оријентисаног приступа, указују на 
родну перспективу дуго опстајуће контроверзе, по којој је „урбани стил 
живота, ма како тежак био, утицао на еманципацију жена више него сео-
ски живот или живот у субурбаним домаћинствима“7. 

Емпиријска истраживања показују да се криминалитет и делинквен-
ција повећавају с процесом урбанизације. Урбанизам, као начин живота, не 
обухвата у тој мјери питања која се односе на унутрашњу диференцијацију 
градова, већ више на форму друштвене егзистенције унутар њих. Епитет 
„урбан“ уз ријеч „свијет“ не односи се једино на пропорцију укупног ста-
новништва које живи у градовима. Социолози сматрају да су „утицаји које 
градови врше на друштвени живот човјека већи од онога на шта проценат 
становништва у градовима упућује; јер, град није само мјесто становања 
и рада модерног човјека, већ и покретачки центар свеколиког економског, 
политичког и културног живота, који је најудаљеније заједнице свијета 
ставио у сферу свог дјеловања и сјединио различита подручја, народе и 
дјелатности у својеврсни космос“. 8

Но, идеалан град био би онај у коме сви могу да “опробају своје мо-
гућности и дају свој допринос”. 9Али, таква идеја идеалног града је уто-
пијска, и тешко остварива. Не без разлога, помаљање термина “улични 
криминалитет” недвосмислено асоцира на град, градско уређење, а не на 
просторну дистрибуцију недозвољених понашања коју би осликавао сео-
ски живот, насупрот градском. 

5 Bottoms, E. „Place, Space, Crime, and Disorder“. U: Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner, (ed. 
by). The Oxford Handbook of Criminology. (Oxford University Press, 2007), 530. 
6 Константиновић-Вилић, Николић-РистановићиКостић, Криминологија, 99. 
7 Wilson Elizabeth (1992),“The Sphinx in the City: Urban Life, The Control of Disorder, and Women”, 
Berkeley, Cal: University of California Press, 1992,10. U: Mike Maguire, Rod Morgan i Robert Reiner, 
(ed. by). The Oxford Handbook of Criminology. (Oxford University Press, 2007), 528. 
8 Louis Wirth,„Urbanism as a way of life“,American Journal of Sociology, 1, (XLIV), (1938), 1-24. 
Преузето: http://www. sjsu. edu/people/saul. cohn/courses/city/s0/27681191Wirth. pdf, Retrieved 25, 
August, 2018, 2. 
9 Снежана Ристић, “Гулаш комунизам и осећај једнакости”,Култура, уметност, наука, Политика, 
субота, 1. децембар 2018, 3. 
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2. ОДРЕЂЕЊА УЛИЧНОГ КРИМИНАЛИТЕТА

У криминолошким расправама о друштвеној опасности уличног кри-
миналитета и криминалитета бијелог оковратника често се истичу видљи-
ве посљедице појединачних недозвољених поступања приликом вршења 
злочина на улицама, које непосредно утичу да жртве буду повријеђене или 
угрожене, али и да за извршиоца злочина на улици постоји много већа 
вјероватноћа да буде изложен лицу правде, него учиниоци било ког обли-
ка криминалитета бијелог оковратника. Злочини, попут разбојништва на 
улици, отимања ствари на улици (нарочито мобилних телефона), физич-
ких и сексуалних напада на жртве, превара и сл. , представљају основни 
извор страха од криминалитета10 који се испољава (страх) у непосредном 
социјалном окружењу жртава, сусједству на примјер, из кога неријетко по-
тиче и сам учинилац. Непосредна виктимизација приликом вршења улич-
ног криминалитета одвија се кроз физичке нападе на личност, с мотивом 
користољубља, освете или застрашивања. Изазивање константног страха 
код становништва води ка индиректној виктимизацији читаве друштвене 
заједнице, а криминално понашање постаје модел за опонашање млађим 
члановима заједнице. С друге стране, питање цијене коштања криминали-
тета бијелог оковратника и посљедице по грађане, могу остати невидљиве, 
управо усљед додатно појачане анонимности извршилаца криминалитета 
бијелог оковратника. 11

Мјесто извршења уличног криминалитета најчешће је јавни простор 
градских насеља. Наведени облици испољавања, уз које треба нагласити 
и појаву илегалне трговине оружјем, наркотицима, злоупотребу алкохола, 
нападе ножевима и сл. , утичу и на ниво привредног развоја појединих 
дијелова града, где је улични криминалитет изражајнији, са чим се пове-
зује и мањи образовни ниво становништва, као и опадање самопоштовања 
у локалној заједници. 

Улични криминалитет се одређује најчешће путем навођења најучеста-
лије учињених појединих кривичних дјела, као могућих, али не и јединих 
облика његовог испољавања. Тако, овај тип криминалитета, према неким 
ауторима, обухвата: вандализам, крађу аутомобила, отимање ствари, а као 
акти који се уобичајено извршавају изван куће. 12

10 Слободанка Константиновић-Вилић, Весна Николић-Ристановић и Миомира Костић, Кримино-
логија (Ниш: Пеликан-ПРИНТ, 2009), 73. 
11 J. Martinez, „Unpunished Criminals: The Social Acceptablity of White Collar Crimes in America”,(Senior 
Honors Theses, Eastern Michigan University, 2014), 382. Преузето: http://commons.emich.edu/honors/382, 
Retrieved 12. 1. 2019. 
12 Видјети:English Collins Dictionary. Преузето:
http://dictionary.reverso.net/English-cobuild/street%20crime, retrieved: 12. 1. 2019. 
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Други аутори, попут Хелсворта (Hallsworth), сматрају да је дефинисање 
уличног криминалитета комплексно питање, зато што је то „предмет мо-
ралне панике у различитим видовима“. 13 Одређење уличног криминали-
тета зависи од сложених узрока и динамике злочина, као и од исхода због 
којих можда долази до повећања обима уличног криминалитета, затим од 
тога шта то непосредно утиче на мотивисање учиниоца, како се бирају жр-
тве, па све до тражења одговора на то како се механизми социјалне контр-
оле супротстављају овим злочинима и колико су у томе успјешни. Зато се 
овај аутор опредијелио за широку дефиницију уличног криминалитета, 
која обухвата „злочине мотивисане стицањем који се извршавају на јав-
ним мјестима“14па би, осим разбојништава, улични криминалитет обухва-
тио: џепарење, сталну илегалну продају наркотика на улици, проституцију 
у форми нелегалног узнемиравања понудама, писање графита и вршење 
аката вандализма на јавним добрима, нападе, као и остале злочине против 
приватне имовине, попут крађа осовинских капака са кола. 

Затим, према дефиницији коју усваја Метрополитен полиција, у циљу 
бољег одређења дрске крађе, као и уличног разбојништва које се врши уз 
употребу силе или застрашивања жртве (mugging, ријеч која је у употре-
би и у British Crime Syrvey), улични криминалитет уопште обухвата и све 
крађе од жртава на улицама, при чему се ствари дрско отимају, а жртва 
при томе није нападнута. 15

На енглеском сајту под називом „Street Crime“ такође се одређује зна-
чење уличног криминалитета. Најприје је наглашено да тај термин није 
у стандардној употреби Министарства унутрашњих послова Велике Бри-
таније, али се уобичајено користи да би се означило комбиновање недоз-
вољених поступака, попут вршења уличног разбојништва и крађе ствари 
отимањем. 16

Одређивање смисла уличног криминалитета, од стране опште јавно-
сти, а не у научним и стручним круговима, често се налази на форумима 
познатих дневних листова Западне Европе. Тако, на форуму читалаца ли-
ста The Independent од марта 2009. године постоји читав низ писама у коме 
13 Simon Holsworth, Street crime (Cullompton: Willan, 2005), 224. (Review by Jacqui Karn). Преузето:
http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/45/6/997, pristup 10. 7. 2009. У: Миомира Костић, “Улични 
криминалитет”. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски 
зборник радова, књ. 5. Уредник Предраг Димитријевић (Ниш: Правни факултет, 2015), 76. 
14 Ibid.
15 Видјети: Street Robbery Prevention. Преузето: https://pelhamalabama. gov/207/Street-Robbery-
Prevention, pristup 16. 1. 2019. 
Robbery and street crime, Home Office. Преузето:
http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/ pristup 9. 3. 2009. 
16 Home Office, Crime Reduction: Street Crime Definitions. Преузето:
http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/streetcrime/streetcrime01.htm, приступ: 16. 7. 2009. 
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грађани/грађанке биљеже своја лична искуства са преживљеним уличним 
нападом, па све до изношења ставова везаних за страх од уличног крими-
налитета. Читатељка, у свом писму под називом „Ирационални страхови 
који спутавају животе наше дјеце“, пише: „Деценијама ми уграђујемо ира-
ционалне страхове у свијест наше дјеце о опасностима на улици и како је 
несигурно закорачити напоље, изван кућних врата. Наша се дјеца не нао-
ружавају зато што је то забавно или симпатично, већ зато што се плаше за 
своју сигурност. ’Свевидеће’ понашање полиције ће једноставно увећати 
тај страх“. 17

3. КРИМИНОЛОШКА ОБИЉЕЖЈА УЛИЧНОГ КРИМИНАЛИТЕТА

У криминалној феноменологији, приликом проучавања било ког типа 
криминалитета, треба изнаћи одговоре на неколико питања (ко, шта, како, 
гдје и када),18 који ће расвијетлити чињенице кроз које се испољава поје-
диначно криминално понашање. 19

У великом броју расправа, приказа, есеја о уличном криминалитету, 
доступних на интернету, налазе се чак и тврдње по којима се улични кри-
миналитет, за разлику од већине непознаница везаних за криминално по-
нашање уопште, испољава према обрасцима који показују константност 
за дужи период времена. Према тим тврђењима, која се узимају као „здра-
воразумска“, већина учинилаца и жртава су особе мушког пола, млађе од 
25 година живота, при чему је једини изузетак код силовања, када су жене 
више изложене ризику виктимизације. По овом приказу, улични кримина-
литет се чешће дешава у топлијим крајевима, као примјер се наводе држа-
ве на југу САД, при чему становништво чешће борави изван својих кућа, 
остављајући покретну имовину без адекватног чувара, прозоре на стано-
вима и возилима најчешће отворене, а у дневној гардероби нема капута 
који би покривали џепове и новчанике и сл. 20

Осим тога, научно и стручно интересовање, посебно за утврђивање фе-
номенолошких обиљежја уличног криминалитета, водило је и ка одржа-
вању посебних конференција посвећених овој тематици. Тако, за вријеме 
предсједавања Европској унији, Велика Британија је 2005. године орга-

17 Видјети опширније: The Independent: „Letters: street crime“. Преузето:
http://www.independent.co.uk/opinion/letters/letters-street-crime-859054. html, приступ: 9. 3. 2009. 
18 Видјети: Жељко Хорватић, Елементарна криминологија (Либурнија-Ријека: Школска књига-
Загреб, 1981), 55-56. 
19 Константиновић-Вилић, Николић-Ристановић и Костић, Криминологија, 26. 
20 Видјети, као примјер, текст: Who, What & Where of the Street Crime. Преузето:
http://www.suite101.com/, приступ: 10. 5. 2009. 
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низовала Конференцију о најбољој пракси у вези са насилничким улич-
ним криминалитетом,21 под покровитељством Мреже Европске уније за 
спрјечавање криминалитета у Европи (EUCPN Best Practice Conference 
on Violent Street Crime),22 а у организацији Министарства унутрашњих по-
слова. Учесници Конференције су указали на неколико основних феноме-
нолошких карактеристика уличног криминалитета у Европи, са аспекта 
учинилаца, жртава, као и облика његовог испољавања. 

Посебна пажња била је посвећена заступљености младих особа - из-
вршилаца и/или жртава уличног криминалитета, као и њиховом учешћу у 
субкултури уличних банди. Затим су учесници указали на заступљеност 
алкохола и дроге у насилничком уличном криминалитету. По њима, основ-
ни облици испољавања насиља на улицама односе се на насиље између 
трговаца наркотицима, због контроле територије, као мјеста дистрибуције 
наркотика. Трговање наркотицима повезано је и са употребом ватреног 
оружја, као и организованим криминалитетом, а врши се углавном у урба-
ним и субурбаним подручјима, мада се јавља и у руралним и субруралним 
подручјима. То утиче и на кориснике, који прибјегавају насилничком имо-
винском криминалитету како би обезбиједили средства за куповину нарко-
тика. Већина особа, за које се сумња да учествују у насилничком уличном 
криминалитету, су мушкарци узраста између 25 и 44 године, врло ниског 
образовног статуса. Имовински криминалитет је најучесталији, укључујући 
пораст крађа аутомобила и учешће у малољетничким бандама. 

Слиједећа питања односила су се на употребу ватреног оружја, као и 
ножева у вршењу уличног криминалитета. Ватрено оружје се обично упо-
требљава приликом разбојништава, киднаповања, убистава, као и тран-
спорта новца и других драгоцијености. Заступљеност употребе ватреног 
оружја се разликује од земље до земље, што зависи и од законске регула-
тиве, али и културолошког става према ношењу и употреби овог оружја. 

На крају, разматрана су питања везана за вршење уличног разбојништва. 
Наглашено је да улично разбојништво доминира по обиму испољавања у 
градовима широм Европе. Делинквенти примјењују различита понашања, 
али су зато жртве сличне по својим својствима: младе особе, туристи и 
видљиво вулнерабилне одрасле особе. Неке од жртава трпе поновљену 

21 EUCPN Best Practice Conference on Violent Street Crime, 5th-7th December 2005, conference hosted 
by the Home Office under theauspices of the UK Presidency of the European Union, A Conference Report 
written by the Office for Public Management (OPM) with the Home Office of the UK. Преузето:
http://www.eucpn.org/docs/UK%20Presidency%20Best%20Practice%20Conference.pdf, приступ: 9. 
3. 2009. 
22 Council Decision of 28 May 2001 setting up aEuropean crime prevention network, (2001/427/JHA), 
Official Journal of the European Communities 8. 6. 2001. , L 153/1. Преузето:
http://www.eucpn.org/docs/l_15320010608en00010003.pdf, приступ: 23. 4. 2009
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виктимизацију, зато што се крећу кроз опасне области, мање су пажљиве 
или једноставно не знају како да заштите своје ствари (мобилне телефо-
не, на примјер). 23

До сличних закључака, посебно у односу на учешће младих у вршењу 
уличног криминалитета, дошли су и истраживачи на пројекту „Младе осо-
бе и улични криминалитет“ (Young People and Street Crime) који је трајао 
од априла 2001. до јуна 2002. године, у Великој Британији. Резултати ука-
зују на то да су младе особе које су искључене из процеса активног шко-
ловања или у чијим породицама нико од одраслих није упослен, као и дје-
чаци тинејџери,24 који одрастају без утицаја позитивних мушких улога за 
опонашање у својој околини, најчешће у ситуацији да изврше крађу мо-
билних телефона отимањем од жртава на улици. Тим поводом, предсје-
давајући Одбора за малољетничко правосуђе је рекао: „Ово истраживање 
показује да је посједовање мобилних телефона само један дио шире по-
трошачке културе међу младим људима који не утиче само на то да раз-
бојништво буде што уноснија врста злочина, већ првенствено мотивише 
учиниоце на злочин. За већину данашњих тинејџера посједовање ствари, 
као што су мобилни телефони, чини статусни симбол који се мора имати и 
неки од младих се окрећу вршењу кривичних дјела да би до тога дошли. “25

Хелсворт (Hallsworth) жртве уличног криминалитета означава као „по-
годне и доступне“ учиниоцу. 26 Да би неко постао жртва уличног кримина-
литета битно је да су „жељене ствари које посједује потенцијална жртва 
релативно вриједне, често видљиве, а према њима се власник нехајно од-
носи“, што све утиче на повећани ниво могуће виктимизације. Број младих 
особа као жртава уличног криминалитета, „незадрживо напредује“, према 
мишљењу Хелсворта. Најчешће, они су жртве крађе мобилних телефона. 
Ове крађе су, према статистичким показатељима Министарства унутра-
шњих послова Велике Британије, скоро удвостручене у периоду између 
1998. и 2001. године. Током 2001. године 330. 000 кривичних дјела крађе 
мобилних телефона било је пријављено полицији и чинило је 6% у одно-
су на сва пријављена кривична дјела. 
23 Видјети: EUCPN Best Practice Conference on Violent Street Crime, str. 7-15. 
24 У статистичком билтен уМинистарства унутрашњих послова Енглеске и Велса као извршиоци 
антисоцијалних понашања помињу се и дјеца која лутају („висе“) по улицама. 
Видјети: „Crime in England and Wales 2007/08, Findings from the British Crime Survey and police 
recorded crime“, Edited by: Chris Kershaw, Sian Nicholas and Alison Walker, Home Office Statistical 
Bulletin,7/8, July 2008. Преузето: https://webarchive. nationalarchives. gov. uk/20110218140043/http://
rds. homeoffice. gov. uk/rds/pdfs08/hosb0708. pdf, приступ: 21. 1. 2019. 
25 Teenagers and street crime, LSE, 9 January 2003. Преузето:
http://www. youth-justice-board. gov. uk/YouthJusticeBoard/,приступ: 23. 4. 2009
26 Simon Hallsworth, Street Crime(Willan Publishing, 2005), str. 109-113. Преузето:
http://books. google. com/books?id=2d5mj_y8gskC&printsec=frontcover&hl=sr, приступ: 20. 7. 2009. 
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Према резултатима истраживања које је спровео Мори (A Mori Tracker 
Survey)27 јануара 2000. године 46% од укупног броја одраслих особа које 
су тада живјеле у Великој Британији, имало је мобилни телефон, а до фе-
бруара 2002. године тај се број увећао на 73%, што чини повећање од више 
од 50% у периоду од само 25 мјесеци. 

Резултати Моријеве студије указују и на то да је највећи пораст забиље-
жен код особа за које се иначе сматра да су најчешће жртве уличног кри-
миналитета у узрасном добу од 15 до 35 година, зато што управо унутар 
те старосне групе 80% популације посједује мобилни телефон. 

Хелсворт даље истиче да се у самом вршењу уличног разбојништва 
(независно од предмета који се одузима) жртва „уобичајено суочава са 
пријетећом силом“, поготово ако се одузимају мање ствари, које жртва 
уобичајено носи са собом. 28

У другим европским земљама, попут Русије, посебно се анализирају и 
прикупљају подаци везани за један специфичан облик испољавања уличног 
криминалитета у Москви, под називом „улична хипноза. “ Наиме, ради се 
о преварама на хиљаде жртава годишње, које врше Роми. Већина жртава 
изјављује да им је „новац био измамљен“, тако што су били „хипнотисани 
интензивним пиљењем разрогачених очију“ у њих, „опчињени ријечима и 
упозорењима од проклетства које ће пасти на њихове најмилије“. У ствари, 
ради се о добро организованим криминалним групама од стране Мафије 
и вршењу превара на улицама у вриједности од билион долара годишње. 29

У савременој криминолошкој литератури често се полази од изно-
шења двије тврдње, важне за теоријско/социолошка, као и правничка раз-
мишљања о узајамној повезаности делинквенције и сиромаштва. Први при-
ступ преиспитује дејство које сиромаштво остварује као узрок криминалног 
понашања, а други се односи на начин како се правосудни/легалистички 
систем односи према сиромашним особама. Иначе, према мишљењу које 
заступа Кармен, сиромашне особе најчешће су и припадници мањинских 
група у друштву које су двоструко погођене, како економском деприва-
цијом, тако и социјалном дискриминацијом. Директни утицај сиромашт-
ва на вршење уличног криминалитета огледа се у томе што сиромашна 
особа „не преза ни од чега“ како би дошла до средстава да задовољи своје 
основне потребе или да удовољи тренутном „хиру“ испуњења „луксузних 
потреба“, док се индиректни утицај сиромаштва испољава кроз изградњу 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Видјети опширније: „Hypnotism in Russia – a street crime weapon“, The Seattle Times. Преузето:
seattletimes. nwsource. com/. . . /2002166501_hypnotic01. html, приступ: 12. 7. 2009. 
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вриједносног система једне особе и њен животни стил, одабир пријатеља, 
као и могућност долажења до посла. 30

Како одредити сиромаштво и његов узрочни утицај у настајању кри-
миналитета насиља и имовинског криминалитета, са становишта активне 
улоге учиниоца, а како опет расвијетлити улогу и положај жртава насил-
ничких поступања и крађа?31

У данашњем савременом свијету и даље не постоји могућност да све 
категорије становништва задовоље своје фундаменталне потребе ради оп-
станка – довољно хране, адекватна одјећа и обућа – па се тако у социолош-
кој литератури наводи да они „живе у сиромаштву“32. Концепт апсолутног 
сиромаштва заснива се на идеји преживљавања, односно обезбјеђивања 
основних услова које треба испунити да би се одржала физички здрава 
егзистенција. Зато се концепт апсолутног сиромаштва сматра универзал-
но примјењивим. Њиме су обухваћени стандарди људског одржања који 
су, више или мање, исти за све људе истог животног доба и исте тјелесне 
грађе, без обзира на то из ког краја свијета потичу. За било ког појединог 
човјека се зато сматра да живи у сиромаштву уколико се налази испод овог 
универзалног стандарда. 33

Међутим, због немогућности да се прецизно одреди садржај тог стан-
дарда, у социолошкој литератури одређује се и концепт релативног сиро-
маштва, којим је сиромаштво одређено „у односима на укупни стандард 
који преовладава у одређеном друштву“34. Представници овог концепта 
сматрају да је сиромаштво културолошки условљен феномен, па се стога 
не може одредити на основу неког универзалног стандарда. Људске потре-
бе нису свуда идентичне, разлике су могуће чак и у оквиру једне друшт-
вене заједнице. 35

Сиромаштво се може одредити и као стање мултидимензионалности 
када недостају основне могућности за достојанствен живот. Мултиди-
мензионалност сиромаштва, као појаве, карактерише трајна или хронич-
на ускраћеност ресурса, способности, могућности избора, сигурности и 
моћи који су потребни за адекватан животни стандард и остварење других 
30 Vidјeti: Andrew Karmen: „Poverty, Crime and Criminal Justice“, u: From Social Justice to Criminal 
Justice, Poverty and Administration of Criminal Law, ed. by William C. Heffernan, John Kleinig, 2000, 
Philopsohy, 25-47. Преузето:
http://books.google.com/books?isbn=0195129857, приступ 7. 7. 09. 
31 Видјети: Миомира Костић, „Задовољавање потреба у условима сиромаштва (криминолошки 
осврт)“, Социјална мисао, октобар-децембар 4 (2008), 128-130. 
32 Ентони Гиденс, Социологија (Београд: Економски факултет, 2005), 317. 
33 „Преглед сиромаштва у БиХ“. Преузето:
www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/PRSP_PregledSiromastva.pdf-, приступ: 21. 5. 2008. године
34 Гиденс,Социологија,317. 
35 Ibid. 
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грађанских, економских, политичких, културних и социјалних права. Пре-
познатљивост сиромаштва огледа се тако на разне начине, и то као: недо-
статак прихода и средстава довољних да се осигура одржива егзистенција; 
глад и неухрањеност; слабо здравље; ограничена или никаква доступност 
образовању и осталим темељним услугама; повећана смртност, укључујући 
смртност од болести; бескућништво и неадекватни стамбени услови; не-
сигурно окружење, друштвена дискриминација и изолација. 36Живот на 
друштвеној маргини, као „маргинални грађанин“37приликом одлучивања 
у грађанском, друштвеном и културном животу заједнице такође је битна-
карактеристика негације људских права. 

Током развоја криминологије као самосталне науке, велики број тео-
ретичара који припадају различитим криминолошким правцима, проуча-
вали су однос и повезаност између економских (спољних) услова и кри-
миналитета. 

Међу првим социолошким објашњењима криминалитета о повезаности 
лоших услова живота и појаве злочина издваја се мишљење холандског 
криминолога Бонгера(Bonger), који у свом дјелу „Криминалитет и еко-
номски услови“ полази од лоших услова живота, одбацујући хередитар-
не ставове антрополошки и биолошки оријетисаних криминолога. У том 
смислу, Бонгер пише да „велики дио економског криминалитета (такође и 
проституције у извјесној мјери) има своје поријекло у грамзивости изазва-
ној садашњим економским окружењем“. 38 Уопште, читав Бонгеров опус 
управо је окренут на изучавање економских услова (биједа, сиромаштво) 
као основних криминогених фактора који извиру из друштвеног система и 
који манифестују, на једној страни, егоизам горње класе, а на другој, бије-
ду доње класе, њено незнање и незрелост. 39

Марксистичко схватање криминалитета, како истиче Милутиновић, 
посебну пажњу поклања утицају биједе и сиромаштва доњих друштвених 
слојева на криминалитет. Расправљајући о криминалитету, Маркс истиче 
да појава криминалитета има своју генезу у условима живота буржоаског 
друштва, у друштвеним и својинским односима на којима то друштво по-
чива, који рађају незапосленост, сиромаштво, породичну биједу, прости-
туцију, криминалне навике и склоности. Према Лењину, усред тешког со-
цијалног положаја, многи припадници доњих класа и слојева потпадали 
су под утицај демократизације капиталистичког друштва и упустили се у 

36 „Преглед сиромаштва у БиХ“. Преузето: www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/PRSP_
PregledSiromastva.pdf-, приступ 14. 1. 2019. 
37 Милан Милутиновић, Криминологија (Београд: Савремена администрација, 1988), 380. 
38 Ђорђе Игњатовић, Криминолошко наслеђе (Београд: Полицијска академија, 2002), 131. 
39 Милутиновић, Криминологија, 123. 
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вршење кривичних дјела. Тако су експлоатација маса, биједа и сиромашт-
во представљали „главни социјални узрок“ ексцеса, којима се нарушавао 
социјални живот40. 

Неки криминолози, попут Хејла, Хауардове и других41 (Hale, Hayward) 
издвајају посебан правац у криминологији, као теорију „притиска“, затим 
социјалне дезорганизације (Чикашка школа), економске теорије, теорије 
контроле и теорије опортунитета и свакодневних (рутинских) активности, 
које управо описују односе повезаности између сиромаштва и криминали-
тета, а развијају се кроз новије учење криминалне социологије. 

Међу првим творцима теорије притиска издваја се Емил Диркем (Émile 
Durkheim). Социолошкој и криминолошкој мисли крајем 19. вијека посебан 
допринос дао је Диркем својим концептом аномије, описујући ситуацију у 
којој су друштвена правила уништена или „замагљена“ и збуњујућа у мје-
ри у којој људи не знају шта да очекују једни од других. Све ово води ка 
осјећању међусобне изолованости и свијести о бесмислу живота. 

Диркем је своја дјела писао у 19. вијеку послије бума индустријске ре-
волуције, која је утицала на трансформацију претежно руралних пољопри-
вредних заједница у урбане средине у којима је доминирала мануфактурна 
индустријска производња. Према Диркему, аномија – стање безакоња – се 
повећава током периода убрзаних социјалних промјена и води ка незадо-
вољству, сукобима и девијацијама. Овакве појаве дешавају се током еко-
номских рецесија, али исто тако и током периода огромног просперитета. 42

Теорија притиска обухвата и учење Мертона (Merton), који, за разлику 
од Диркема, не сагледава појаву криминалитета и аномије као посљедице 
постојећих социјалних промјена. Умјесто тога, злочин се објашњава као 
могући одговор на притиске произведене из постојања неједнако доступ-
них могућности за постизање успјеха. Истицање „америчког нагласка“ ка 
новчаном успјеху и општа тежња да се то и достигне, води ка претјераној 
анксиозности, одбојности, неурози и антидруштвеном понашању. У том 
смислу Мертон објашњава различите корелације између злочина и сиро-
маштва, полазећи од тога да сиромаштво није изолована варијабла, већ да 
је оно једна „у комплексу независних друштвених и културних варијабли. 
Када се посматра у овом контексту, оно представља сасвим различита стања 
ствари. Сиромаштво као такво и, консекветно, ограничен број повољних 
прилика, нису довољни да индукују уочљиво високу стопу криминалног 
понашања. Чак и често помињано „сиромаштво усред обиља“ неће оба-
везно довести до овог резултата. (. . . ) Тако је сиромаштво у много мањој 
40 Ibid. , 150. 
41 Chris Haleet al. , Criminology (Oxford University Press, 2005), 326. 
42 Емил Диркем, Правила социолошке методе (Београд: Савремена школа, 1963), 70-71. 
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корелацији са злочином у Југоисточној Европи него у САД“. 43Објашња-
вајући раскорак између културних циљева и институционализованих нор-
ми за њихово постизање, Мертон је указао на делинквентне активности 
омладине из нижих класа. Сиромаштво у том контексту долази до изра-
жаја као услов криминалне активности, зато што омладина из нижих кла-
са није у стању да законским путем оствари материјално посједовање за 
којим тежи, па стога долази у стање аномије и крши законске норме да би 
постигла друштвено прихватљив животни циљ. 44

Чикашка школа развила се на специфичном проучавању урбане со-
циологије на Чикашком универзитету између два свјетска рата, посред-
ством емпиријских истраживања градске средине и екологије. Аутори, 
попут Трашера, Шоа и Мекеја (Tracher, Shaw, Mckay)развили су концепт 
по коме неки квартови ближе центру града и сиромашна предграђа имају 
непосредан утицај на криминално понашање дијела становништва. Не-
успјешна или тешко остварива адаптација миграната ствара гангове де-
вијантних оријентација који одбацују постојеће друштвене вриједности. 
Истражујући девијације у великим градовима, представници Чикашке 
школе законитост таквог понашања налазе у области локалних средина 
и друштвених група, сиротињских четврти, црначких гета с високом сто-
пом криминалитета и других облика девијантног понашања, као што су 
проституција и самоубиства. Као критички став упућује се оптерећеност 
субјективизмом код ових аутора. 45

Према економској теорији, економски модел злочинапоставља поје-
динце који бирају између криминалитета и легалног рада у зависности од 
могућности, награде и цијене коштања сваке посебно. Тако, појединци би-
рају да ли ће се бавити легалним послом или криминалом у зависности од 
прилика за добијање посла и наднице на легалном тржишту у поређењу са 
могућностима илегалне зараде, ризика откривања и врсте и тежине казне 
која је за то дјело прописана, под условом да особа предузме илегалну ак-
тивност. Док је на самом почетку настанка овог објашњења суштина била 
у избору између легалног и илегалног поступања, касније се учење про-
ширило и на ситуације када се нека особа у истом периоду времена бави 
и легалним и илегалним послом. То је посебно важно нагласити за перио-
де када се могу добити само повремени послови ниског квалитета, са или 
без имало сигурности и који су слабо плаћени. У овој се теорији истиче 

43 Игњатовић, Криминолошко наслеђе,158. 
44 Милутиновић, Криминологија,139. 
45 Мило Бошковић, Криминологија (Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, 2005), 56-58. 



169

СИРОМАШТВО И ЗЛОЧИН НА УЛИЦАМА ГРАДОВА
Марина М. Симовић, Александар Д. Михајловић, Миомира П. Костић

да уколико дође до погоршања у економији, у смислу смањења посла или 
још слабијег плаћања, криминалитет ће се повећати. 46

Кантор и Ленд (Cantor, Land) указују на то да ће растућа незапосленост 
имати посљедице у односу на повећани број мотивисаних учинилаца и 
способних чувара. Број мотивисаних учинилаца вјероватно ће се повећа-
ти пред растућом незапосленошћу, али ће зато порасти и број способних 
чувара јер ће већи број незапослених појединаца остати код куће. Тиме ће 
они обезбиједити чување сопствене имовине, али и повећати степен не-
формалне друштвене контроле усмјерене на понашање сусједа. С друге 
стране, самим тим што незапослена особа не путује на посао и са посла 
смањује се ризик виктимизације од уличног злочина. 47

4. МЈЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Неке од предложених мјера превенције уличног криминалитета могуће 
је тумачити у најширем контексту жртава недозвољених понашања на јав-
ним мјестима. Тако је питање помоћи дјеци са улице покренуто на Десетом 
Конгресу УН о превенцији криминалитета и поступању са учиниоцима, 
априла 2000. године. У дискусијама учесника конгреса, представник Ве-
нецуеле нагласио је да је 2000. године у овој држави донесен посебан за-
кон који се односи на заштиту дјеце са улице, као и напуштених адолес-
цената, при чему је нагласио да ће само тада „социјална правда постати 
законска правда“. 48

Комитет министара Савјета Европе усвојио је 1991. године препоруку 
No. R (91)11 која се односи на сексуалну експлоатацију, порнографију и 
проституцију дјеце и младих људи и трговину људима у вези са тим. 49 У 
дијелу C. под називом „Мјере које се односе на проституцију дјеце и мла-
дих“, тачка 2. односи се на „дјецу у ризику“, посебно на „дјецу са ули-
це“, као и на неопходност установљавања мобилних тимова за пружање 
социјалне помоћи. Ти тимови би успоставили стални надзор и контакт са 
„дјецом са улице“, у циљу да помогну да се дјеца врате породицама или 

46 Haleet al. , Criminology, 328-329. 
47 Ibid. , 330. 
48 Press Release CRIME/V/6: UN Congress Discusses Worldwide State of Crime and Criminal Justice, 
11 April 2000. Преузето:http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10cPressrel/crimev6.htm, при-
ступ: 9. 3. 2009. 
49 Recommendation No. R (91) 11 of the Committee of Ministers to Member States Concernig Sexual 
Exploitation, Pornography and Prostitution of, and Trafficking in, Children and Young Adults, (adopted by 
the Committee of Ministers on 9 September 1991at the 461st meeting of the Ministers' Deputies). Преузето:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/CE_recommendation_1991_11.doc, приступ: 9. 3. 
2009. 
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да их усмјере на одговарајуће службе за пружање медицинске помоћи, об-
уке и образовања. 

На нивоу Европске уније донесена је 28. маја 2001. године Одлука о 
успостављању мреже за спрјечавање криминалитета у Европи. Овај до-
кумент не садржи одредбе о сузбијању и спрјечавању уличног кримина-
литета, већ у уводним одредбама (4) наводи неопходност развијања „мје-
ра за сузбијање криминалитета, размјену најбоље праксе и јачање мреже 
стручних, државних органа за спрјечавање криминалитета, као и сарадње 
између националних организација специјализованих на том пољу, посеб-
но да та сарадња као водеће приоритете треба да има малољетничку де-
линквенцију, криминалитет у граду и криминалитет у вези са дрогом“. 50

Конференција о најбољој пракси у вези са насилничким уличним кри-
миналитетом51, одржана 2005. године у Великој Британији, такође је, за 
поједине облике испољавања насилничког уличног криминалитета, пред-
ложила извјесне мјере превенције. Тако су, разматрајући питања везана 
за перспективу самих жртава, учесници сучељавали своја схватања, па су 
неки од њих нагласили да се „у виктимологији, као посебној криминолош-
кој дисциплини, посљедњих година све чешће разматра питање постојања 
злочина без жртава. Стога, реч „жртва“ треба користити само у случаје-
вима када се над неком особом врши тежи злочин јер испољавање извјес-
них забрањених поступака (попут жвакања жвакаће гуме на улици, према 
прописима у Сингапуру), не доводи до процеса виктимизације и нико не 
постаје очигледна жртва. С друге стране, истиче се да концепт злочина без 
жртве минимализује значај криминалног понашања и помаже злочинцима 
да избјегну одговорност за своје поступке“. 52 У таквом ставу „нагињања“ 
према правима извршилаца, а не жртава, поставило се као оправдано пи-
тање да ли једно друштво треба да охрабрује своје грађане да пријављују 
дјела уличног криминалитета полицији, чиме би преоптерећеност поли-
цјске службе утицала на њихову умањену способност да ријеше све при-
јављене случајеве недозвољеног понашања. 

Осим тога, предложене су и извјесне конкретне мјере превенције ве-
зане за појединачне облике испољавања уличног криминалитета као и у 
односу на његове учиниоце. За младе особе, које као учиниоци или жртве 
партиципирају у уличном криминалитету, предложено је да држава утиче 
на ширење мреже спортских активности, доступности образовних проце-

50 Council Decision of 28 May 2001 setting up aEuropean crime prevention network, (2001/427/JHA), 
Official Journal of the European Communities 8. 6. 2001. , L 153/1. Преузето:
http://www.eucpn.org/docs/l_15320010608en00010003.pdf, приступ: 23. 4. 2009. 
51 EUCPN Best Practice Conference on Violent Street Crime, loc. cit. 
52 Ibid., 4. 
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са и запошљавања младих, као и учешћа школских полицајаца који би не-
посредно спрјечавали криминалне активности дјеце. Употреба алкохола 
може бити умањена и од стране барова и клубова, као мјеста окупљања 
младих, који треба јавно да истакну упозорења везана за конзумирање ал-
кохола, обезбиједе сигурне такси службе или одбију да услуже клијенте 
који су већ под дејством алкохола. 

Кампање против употребе дрога морају бити вођене по јасно дефини-
саним програмима које доносе државе (у складу са Стратегијом Европске 
уније за борбу против дрога из 1999. године, на примјер). 

Посебно су занимљиве мјере које се препоручују у смањењу вршења 
убистава ножевима. Законодавство Шкотске, тако, садржи низ мјера за 
спрјечавање убистава и насилничког криминалитета уопште употребом но-
жева. Неке од мјера, донесене 2004. године, односе се на: удвостручавање 
казне за посједовање ножа; учесталост заустављања, претресе и хапшења 
сумњивих особа; подизање доњег минимума са 16 на 18 година старости 
за набавку ножева; цензурисање продаје ножева који нису за домаћинство 
и забрану продаје мачева. 

Као посебне мјере препоручују се оне које ће утицати на смањење 
уличних разбојништава. Предлаже се да полицијски службеници треба да 
буду „уши и очи“ у центрима градова. Они имају задатак не само да уоче 
вршење злочина, већ и да упозоравају могуће жртве, некада чак обучени 
као продавци цвијећа или бескућници. Локалне продавнице треба да имају 
фотографије познатих криминалаца и да њихови власници прођу обуку да 
препознају сумњиве активности појединаца. 53

У појединим развијеним земаљама Европе, попут Велике Британије, по-
кренут је, на државном нивоу, посебан програм под називом Иницијатива 
у вези са уличним криминалитетом (The Street Crime Initiative SCI) марта 
2002. године, у циљу сузбијања нараслог обима уличног криминалитета. 
Улична разбојништва достигла су такве размјере да је Влада морала да ин-
тервенише да би умирила јавно мњење и медије који су исказали „изрази-
ту забринутост због нивоа криминалитета на улицама“. 54 Иницијатива је 
закључена марта 2005. године, а окупљала је велики број агенција и секре-
таријата при Влади, на националном и локалном нивоу, у једну заједнич-
ку акцију спрјечавања уличног криминалитета. На Иницијативи је било 
ангажовано преко 2000 полцијских службеника, у 10 градова Енглеске и 

53 Ibid., 7-15. 
54 Видјети: Street Crime, „Tackling Robbery: Practical Lessons from the Street Crime Initiative“. Преузе-
то: http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/violentstreet/violentstreet06. htm, приступ: 16. 7. 2009. 
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Велса. 55 До краја марта 2005. године разбојништва су опала до 32%, што 
је обухватило број од 32527 злочина уличног криминалитета мање него у 
2004. години. Без обзира на то што је Иницијатива окончана 2005. године 
стечена практична искуства и савјети се и даље примјењују. 56

Приједлози57 превентивних мјера, са читавим низом практичних питања 
о превенцији уличног криминалитета и постизању безбједности станов-
ништва на улицама могу се наћи и на сајтовима влада појединих држава. 
Питања се обично односе на спрјечавање виктимизације, почев од тога 
како починилац бира жртву, да ли одјећа или начин ношења торбе могу 
утицати на вршење злочина, па све до питања ношења оружја ради личне 
заштите. Прегледно постављени сајтови, са визуелним и звучним одгово-
рима, чине да информације буду доступне широком слоју становништва, 
у циљу постизања личне безбједности на улицама. 

5. ЗАКЉУЧАК

Принципи дјелања и доношења одлука на нивоу градског живљења 
захтијевају промјене, у свјетским оквирима. Постоји тврдња да европски 
градови нису у довољној мјери одрживи, инклузивни или продуктивни за 
потребе људи модерног доба. Финансијске кризе или грешке у политици 
доношења одлука у многим областима живота треба да уче грађане томе 
како да осмисле нове принципе живљења. 58

Потребе становништва једне земље настају и задовољавају се у одређе-
ним друштвеним, историјским и свакако ситуационим околностима. Уколи-
ко су друштвени услови релативно постојани дуже времена, постоји основ 
за развој одређеног круга потреба које излазе из оквира егзистенцијалног 
минимума и утичу на побољшање квалитета свакодневног живљења. По-
новно указивање на значај изучавања уличног криминалитета у 21. вије-
ку и враћање на традиционална схватања у виктимологији може, по изло-
женим емпиријским показатељима, да има велику улогу у смањењу квоте 
криминалитета у савременим државама Европе, наравно и код нас. 

На домаћем простору, почев од посљедњих ратова па све до уласка у 
21. вијек, осиромашени средњи слој, који је некада могао успјешно и ле-
55 The Oxford Handbook of Criminology, ed. by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (Oxford 
University Press, 2007), 266. 
56 Видјети: Street Crime, „Tackling Robbery: Practical Lessons from the Street Crime Initiative“, loc. cit. 
57 Видјети, као примјер: Violent Crime & Street Crime. Преузето:
http://www. videojug. com/tag/violent-crime-and-street-crime,приступ: 13. 7. 2009. 
58 Smart Cities Citizen Innovation in Smart Cities Baseline Study. Преузето:
http://urbact. eu/sites/default/files/import/Projects/SMART_CITIES/documents_media/SmartCities_
BaselineStudy_01. pdf, приступ 18. 1. 2018. 
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гално да задовољи своје разноврсне потребе, много веће од егзистенцијал-
ног минимума, изгубио је економску моћ и свој утицај на различите сфере 
друштвеног живота. Ни прије ни послије распада заједничке државе, улич-
ни криминалитет није био предмет расправе научне, као ни стручне јавно-
сти, код нас. Неопходно би било да се у домаћој криминолошкој књижев-
ности одрживост поставки традиционалних теорија о утицају сиромаштва 
на појаву различитих облика недозвољених понашања, посебно уличног 
криминалитета, доведе у осавремењени контекст, уважавајући чињеницу 
да слоју сиромашних становника, у домаћим условима, сада припада нека 
друга, нетрадиционална структура становништва. 

Без промјена у економској сфери живота и стварања могућности да се 
задовоље нарасле потребе становништва на легалан начин, немогуће је 
остварити генералну превенцију криминалитета, као масовне друштвене 
појаве. Међутим, то није једини предуслов за опадање квоте криминали-
тета, у било ком модерно организованом друштву. Новоизграђени став, 
који је већ постао дио културалног миљеа нових генерација, да је нелегал-
но лакше, брже и успјешније стицати материјална добра, биће много теже 
искоријенити. На одраслима је ипак, да млађим генерацијама врате вјеру у 
традиционалне, опште прихваћене вриједносне ставове, по којима рад има 
одлучујућу улогу у вертикалној мобилности једне друштвене заједнице. 
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POVERTY AND CRIME IN THE STREETS OF CITIES
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Summary In this paper, the authors try to show the importance of the 
definition of the crime on the streets of cities, or phenomena known as street 
crime. They point out that in criminology discussions in phaenomenology, 
special attention is given to the spatial distribution of crime, between the city 
and country, for example, as well as in some areas of the city. They point to a 
causal relationship between poverty and crime, especially street crime. In the 
second decade of the 21st century, this phenomenon is not eradicated, but there 
is still a large number of papers and conferences, in which he emphasized the 
importance of the fight against the most visible forms of victimization of people 
in urban areas. 
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ОПШТА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИНУДНИМ НЕСТАНКОМ 
ЛИЦА КАО ОБЛИКОМ ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ

Оливера Шево1

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: Рад се бави анализом два кључна и почетна питања у 
вези са принудним нестанком лица као обликом злочина против човечно-
сти – историјским развојем овог института и изворима права у погледу 
овог кривичног дела. У том смислу, рад је подељен на два дела. У првом 
делу, анализира се историјски развој института од нирнбершког суђења, 
до данас. Други део се односи на изворе права у погледу овог кривичног 
дела. У раду се хронолошки наводе и анализирају извори, како међународ-
ног кривичног права, тако и међународног јавног права и права људских 
права који су од одлучујућег утицаја на ову инкриминацију и њен развој. 

Кључне речи:принудни нестанак; злочин против човечности; извори 
права; међународно кривично право; право људских права.

УВОД

Иако принудни нестанци лица у историји човечанства нису били не-
познаница, правна заштита лица од принудних нестанака је прошла дуг 
и мукотрпан развој, и у пунијем обимује новијег датума. Питање принуд-
ног нестанка, иако је заокупило међународну заједницу у више наврата 
у последњем веку, није ипак успело да у већој мери заинтересује научну 
јавност, нарочито домаћу, и стога чини се системског приступа проуча-
вању овог питања готово и да нема. Управо је то разлог да овај рад буде 
посвећен управо двема почетним тачкама када говоримо о овом кривич-
ном делу. Прва је историјски развој принудног нестанка лица као облика 
злочина против човечности, а друга су извори права у погледу овог кри-
вичног дела. Развојни пут овог кривичног дела може се посматрати од 

1 Мастер правних наука. Асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Е-mail: olivera.sevo@pf.unibl.org



178

Година 25. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Број 52.

нирнбершких суђења, када се у историјском смислу јавља и прва осуда 
за ово кривично дело па до усвајања Конвенције за заштиту свих лица од 
присилних нестанака Уједињених нација 2007. године.

Принудни нестанак лица је специфично кривично дело које се може 
посматрати кроз призму више грана права, пре свега међународног кри-
вичног права, односно међународног јавног праваи права људских пра-
ва. Разлог томе је управо чињеница да су извори права у погледу овог 
кривичног дела различитог карактера и улазе у опсег извора више грана 
права. У том смислу предмет овог рада јесте управо приказ развоја ове 
инкриминације,односно прецизирање његовог бића у оквиру наведених 
грана права а све то у циљу испитивања порекла норми које се односе на 
принудни нестанак лица као облик злочина против човечности. Ауторка 
се определила за приказ свих извора права, неиздвајајући оне карактери-
стичне за једну грану, јер се ово питање може посматрати само интеграл-
но, због међусобног утицаја једних на друге. 

На самом почетку потребно је нагласити да се овај рад бави доминант-
ним развојем принудног нестанка као облика злочина против човечности. 
Ипак, то није једини облик овог дела. Ово дело поред тога што може бити 
један од облика злочина против човечности, може представљати и само-
стално дело и тада за његово довршење није потребно испуњење зајед-
ничких елемената за све облике злочина против човечности.

У наставку овог рада, испитаћемо порекло норми у погледу овог кри-
вичног дела, као и статус који принудни нестанак лица има у оквиру поје-
диних међународних правних инструмената.

1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИНСТИТУТА 
ПРИНУДНОГ НЕСТАНКА ЛИЦА

Принудни нестанак лица је у великом броју савремених кривичних за-
конодавстава данас инкриминисан као радња извршења злочина против 
човечности2 што је пре свега последица приступању Римском статуту, од-
носно Сталном међународном кривичном суду (у даљем тексту: МКС). Са 
друге стране, 58 земаља3 које су ратификовале Међународну конвенцију 

2 Otto Triffterer, Kai Ambos, ур., The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 
Third Edition (Oxford : C. H. Beck / Hart / Nomos, München, 2016), 231.
3 Конвенцију је ратификовало 58 земаља чланица Уједињених нација, док је исту потписало 97. О 
томе вид. више: „Depositary“, United Nations Treaty Collection, приступљено 17. јуна 2018, https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en.
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за заштиту свих лица од присилних нестанака4 (даље: Конвенција) преу-
зеле су обавезу кажњавањапринудног нестанка лица као облика злочина 
против човечности5 али и обавезу самосталног инкриминисања принудног 
нестанка у свом законодавству6, односно обавезу санкционисања лица која 
предузму ово кривично дело.7 Међутим пут до инкриминисања принудног 
нестанка може се означити као дуг, мукотрпан али и непотпун. 

Принудни нестанци се обично састоје у некој од радњи лишавања сло-
боде несталог лица, при чему је обично реч о политичким неистомишље-
ницима. Након тога, таква лица обично нестају, где је најчешће реч о уби-
ствима и тајном сахрањивању таквих лица, које прати одбијање да се дају 
било какве информације о њима. У највећем броју случајева, реч је орга-
низованим нестанцима, који су организовани од стране државе, или снаж-
не политичке организације. Оно што представља другу важну карактери-
стику овог кривичног дела јесте чињеница да непостојање информација о 
лицима снажно повређује блиске чланове породице лица које је нестало.8 
Управо ће такав карактер овог кривичног дела створити обавезу државе у 
оквиру права људских права како у погледу обавезе спровођења ефикас-
не истраге о судбини/смрти несталог лица, али и забране мучења, нечо-
вечног односно понижавајућег поступања у односу на чланове породице 
несталог лица.9

Како су систематски принудни нестанци лица први пут виђени за вре-
ме Адолфа Хитлера, потпуно је и очекивано да је управо на нирнбершким 
суђењима започела и кривичноправна заштита од принудних нестанака. 
Оно што ће обележити даљи развој овог института јесте његова „подеље-
ност“ између више грана права10. С тим у вези, принудни нестанак лица 
4 Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, 
,,Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2011. 
5 Више о злочину против човечности вид.: Иванка Марковић, „Злочин против човјечности“ у Кри-
вична дјела против човјечности (Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2015).
6 У том смислу, Конвенција државама уговорницама намеће обавезу кажњавања принудног нестан-
ка као облика злочина против човечности, онда када постоји „широко распрострањена и систе-
матска пракса присилних нестанакакако се дефинише у важећем међународном праву“ (члан 5. 
Конвенције) са једне стране, а са друге стране обавезује државе уговорнице да инкриминишу при-
нудни нестанак у свом законодавству. У другом случају, реч је о много широј инкриминацији, јер 
у том случају, биће кривичног дела неће обухватати оне елементе који чине биће кривичног дела 
када је реч о злочину против човечности (нпр. неће се захтевати да принудни нестанак буде извр-
шен као део ширег или систематског напада против цивилног становништва). 
7 Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, 
,,Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2011, чл. 4-6.
8 Милан Шкулић, Међународни кривични суд – надлежност и поступак (Београд: Центар за пу-
бликације Правног факултета у Београду, 2005), 260. 
9 Вид. нпр.: Пресуда, EСЉП, Варнава против Турске, бр.16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 
16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, 18. септембар 2009, пар. 198-202.
10 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 286.
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свој развој дугује не само међународном кривичном праву, већ свакако и 
праву људских права и међународном хуманитарном праву. 

Кад је реч о принудном нестанку као једном облику злочина против 
човечности како он данас егзистира у Римском статуту11, као најважнијем 
извору међународног кривичног права, његов пут се кретао од нирнбер-
шког суђења, преко праксе Међународног трибунала за кривично гоњење 
лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права на 
територији бивше Југославије након 1991. године (у даљем тексту: Хаш-
ки трибунал), уз несумњив значај који је кривичноправном регулисању 
овог института дао рад у оквиру различитих регионалних међународних 
тела, а посебно Уједињених нација као најважнијој универзалној међуна-
родној организацији. 

У литератури постоји сагласност да је декрет под називом „Ноћ и ма-
гла“ који је издао Адолф Хитлер а потписао Вилхелм Кајтел „представљао 
најранију употребу принудног нестанка као изричите државне политике“.12 
Овај Декрет који је издат 7. децембра 1941. године, имао је најмање два 
циља. Са једне стране, он је имао за циљ да се лица која „угрожавају не-
мачку сигурност“13 ставе ван правне заштите путем њиховог тајног хап-
шења и затварања,14 док је са друге стране циљ био да се стварањем стра-
ха прузрокованог перманентном неизвесношћу који прате нестанци лица 
спроведе политика застрашивања становништва на окупираним терито-
ријама и тиме умањи, односно, у потпуности сузбије отпор15.

На овом месту важно је цитирати једну од одредаба овог декрета:
„У свим другим случајевима, затвореници треба да буду транспорто-

вани у Немачку, и где ће се наставити даље поступање у вези са оптуж-
бама за кривична дела; ове мере ће имати застрашујући ефекат зато 
што ће:

1. Затвореници нестати без трага;
2. Неће бити дате информације у вези са њиховим боравком/местом 

на којем се налазе“16. (Превела О.Ш.)

11 Закон о потврђивању Римског статута Међународног кривичног суда, ,,Службени лист СРЈ – 
Међународни уговори“, бр. 5/2001, чл. 7. ст. 1. тач. и.
12 Brian Funicane, „Enforced Disappearance as a Crime Under International Law: A Neglected Origin in 
the Laws of War“, у Yale Journal of International Law, Vol. 35, Issue 1 (2010): 175.
13 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary, 226.
14 Funicane, „Enforced Disappearance as a CrimeUnder International Law: A Neglected Origin in the 
Laws of War“, 176.
15 Ibid.
16 Shabina Arfat, Beauty Banday,“Victims of Involuntary Disappearance: An Overview of International 
Law“, у Christ University Law Journal, 2, 1 (2013): 54. 
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Управо ће оваква пракса принудних нестанака лица довести Вилхелма 
Кајтела, који је и потписао горенаведени декрет пред лице одговорности 
у поступку пред Трибуналом у Нирнбергу. Овај поступак ће уједно бити 
и први поступак у којем је принудни нестанак лица био кажњен у међу-
народном кривичном праву.17

Након нирнбершких суђења, пракса принудних нестанака лица ожи-
вела је у другој половини двадесетог века на територији земаља Латинске 
Америке18 и то пре свега у Гватемали током 50-их година прошлог века, 
односно у Аргентини, Бразилу, Чилеу, Уругвају и другим земљама Латин-
ске Америке током 70-тих и 80-тих година прошлог века. Пракса принуд-
ног нестанка се јавила такође током кипарско-турског сукоба 1963-1964. 
године, односно током турске инвазије на Кипар 1974. године.19 Управо 
ће масовни принудни нестанци у овим деловима света резултирати анга-
жованошћу на пољу права људских права. Заправо, прве пресуде које се 
односе на принудни нестанак лица након нирнбершких суђења биће пре-
суде Међуамеричког суда за људска права20, у којима је установљавана од-
говорност државе за пре свега неефикасно спровођење истраге у погледу 
несталих особа као сегменту права на живот, кршење права на слободу и 
сигурност личности, односно у погледу понижавајућег поступања изазва-
ног неизвесношћу у погледу судбине блиских чланова породице итд.21 То 
је свакако имало утицај и на развој ове инкриминације у међународном 
кривичном праву. 

Након праксе принудних нестанака у Латинској Америци, највећи број 
принудних нестанака је забележен на Шри Ланци, Ираку и земљама бив-
ше Југославије.22 Крај двадесетог века, и почетак двадесет првог обележио 
је мукотрпан рад различитих међународних тела, како регионалних, тако 
и универзалних, како би се број принудних нестанака умањио, односно 
како би овај злочин био кажњен, а његове жртве и њихове породице доби-
ле праведно задовољење.

17 Међутим, принудни нестанак лица није био експлицитно инкриминисан у Статуту Трибунала 
у Нирнбергу, о чему ће више речи у оквиру рада који се односи на међународне изворе права ре-
левантне за ово кривично дело. 
18 Шкулић, Међународни кривични суд – надлежност и поступак, 260. 
19 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 227.
20 Више о појединим стандардима из праксе овог суда: Mahmoud Cherif Bassiouni, Crimes Against 
Humanity – Historical Evolution and Contemporary Аpplication (New York: Cambridge University 
Press, 2011), 449.
21 Вид. нпр.: Пресуда, Међуамерички суд за људска права, Валаскез Родригез, бр. 4, 29. јул 1988; 
Пресуда, EKЉП, Варнава против Турске, бр. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 
16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, 18. септембар 2009.
22 Dаlia Vitkauskaite-Meurice, Justinas Zilinskas, „The Concept of Enforced Disappearances in 
International Law“, у JURIS PRUDENCE, 2 (120) (2010): 198.
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2. МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ ПРАВА КОЈИ СУ 
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИНУДНИ НЕСТАНАК КАО 

ОБЛИК ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ

Када говоримо о међународним изворима права у погледу принудног 
нестанка, онда свакако морамо разликовати две врсте извора права – оне 
изворе права који настају у оквиру међународног права људских права и 
међународног хуманитарног/јавног права23 које стварају обавезу држава-
ма, и међународне изворе који настају у оквиру међународног кривичног 
права и који дају основ за индивидуалну кривичну одговорност24. Када го-
воримо о принудном нестанку лица, потребно је разумети да је реч о по-
вреди права која може да потпада како под опсег међународног кривичног 
права, повлачећи индивидуалну кривичну одговорност, и то најчешће као 
облик злочина против човечности, тако и под опсег права људских пра-
ва и међународног хуманитарног права.25 У овом делу рада, биће речи и 
оједним и о другим изворима права, и то посебно с обзиром на чињеницу 
да су „водећи“ извори права људских права, односно међународног јав-
ног права, препознали принудни нестанак управо као облик злочина про-
тив човечности.26

Иако се принудни нестанак лицане појављује експлицитно као кривич-
но дело нити у Статуту Трибунала у Нирнбергу, нити у Статуту Трибунала 
за Далеки исток27, пред Трибуналом у Нирнбергу је дошло до прве осуде 
за принудни нестанак лица и то као ратног злочина али и злочина против 
човечности28. У ствари, овде је реч о два различита поступка. У првом слу-
чају, приликом суђења Вилхелму Кајтелу, утврђена је његова одговорно-
стза ратне злочине, за учешће у имплементацији Декрета „Ноћ и магла“ 
и с тим у вези принудни нестанак лица. Са друге стране, поступак који 

23 Више о изворима међународног јавног права вид.: Смиља Аврамов и Миленко Крећа, Међу-
народно јавно право-шеснаесто измењено и допуњено издање (Београд: Савремена Aдминистра-
ција, 1999), 45-69.
24 Више о изворима међународног кривичног права вид.: Милош Бабић, Међународно кривично 
право (Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011), 28-34; Зоран Стојановић, 
Међународно кривично право (Београд: ПРАВНА КЊИГА, 2016), 28-31.
25 Vitkauskaite-Meurice, Zilinskas, „The Concept of Enforced Disappearances in International Law“, 199.
26 На потребу за оваквим разликовањем указују и Трифтерер и Амбос. Они истичу да је врло важно 
повлачење јасне границе између оних извора права који стварају обавезу државама, попут инстру-
мената који су настали у оквиру Уједињених нација са једне стране, и са друге стране оних извора 
права који повлаче индивидуалну кривичну одговорност, Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the 
International CriminalCourt – A Commentary, 286.
27 Antonio Cassese, The Oxford Companion for International Criminal Justice (New York: Oxford 
University Press, 2009), 309.
28 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 226-227.
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је вођен против нацистичких правника („Justicecase“)29, имао је за исход 
осуду лица за принудни нестанак као облик злочина против човечности.30

Брајан Фјуникен истиче да су у контексту принудног нестанка и утврђи-
вања порекла норми које се на њега односе ова два поступка од важности 
јер је пре свега, заузет став да је принудни нестанак забрањен обичајним 
правилима ратовања и чини ратни злочин, повлачећи идивидуалну кри-
вичну одговорност, затим да је у поступку против нацистичких правника 
заузет став да је принудни нестанак злочин против човечности те конач-
но, да су пресуде Трибунала прихваћене саме по себи као међународно 
обичајно право. Стога, он закључује да принудни нестанак повлачи инди-
видуалну кривичну одговорност према међународном обичајном праву.31 
С тим у вези, он истиче да порекло принудног нестанка лежи у закони-
ма ратовања, а не у праву људских права32, односно да је порекло забране 
принудног нестанка много старије него што се у литератури често истиче.33 
Дакле, из овог јасно следи да цитирани аутор сматра да се извор права, 
када је реч о принудном нестанку лица, налази у међународном обичајном 
праву, односно у Хашкој конвенцији из 1907. године, која заправо пред-
ставља кодификацију обичајних правила ратовања. Исти аутор наводи да 
је „основна иновација“ програма „Ноћ и магла“ лежала управо у повреди 
коју нестанак проузрокује породицама несталих лица, а не само повреда-
ма које се проузрокују самим лицима која су нестала. Управо због таквог 
карактера овог поступања, оно повлачи повреду „части и права породи-
це“ (члан 46. Хашке конвенције из 1907. године) која су заштићена међу-
народним обичајним правом.34

До „реафирмације“ принудног нестанка дошло је током владавине раз-
личитих диктатура у Латинској Америци35. Како ни у време нирнбершких 
суђења, тако ни у време принудних нестанка лица у Латинској Америци 
није било екплицитне забране принудног нестанка лица што је навело ре-

29 Вид. више: „SUBSEQUENT NUREMBERG PROCEEDINGS, CASE #3, THE JUSTICE 
CASE“,Holocaust encyclopedia, приступљено 24. јуна 2018,https://www.ushmm.org/wlc/en/article.
php?moduleid=10007073.
30 Funicane, „Enforced Disappearance as a CrimeUnder International Law: A Neglected Origin in the 
Laws of War“, 175-181.
31 Ibid., 176.
32 Касезе не дели такав став и наводи да Римски статут у овом сегменту не представља кодифи-
кацију међународног обичајног права, већ да само чини јаснијим „правило у настајању“ које има 
корене у уговорима који се односе на заштиту људских права, Антонио Касезе, Међународно кри-
вично право (Београд: Београдски центар за људска права, 2005), 93.
33 Funicane, „Enforced Disappearance as a CrimeUnder International Law: A Neglected Origin in the 
Laws of War“, 172.
34 Ibid., 178. 
35 Шкулић, Међународни кривични суд – надлежност и поступак, 260.
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гионалне судове да принудни нестанак лица препознају као повреду права 
која већ јесу предвиђена међународним уговорима. То су пре свега, Међу-
амерички суд за људска права и Европски суд за људска права (у даљем 
тексту: ЕСЉП, Суд), који су принудни нестанак лица посматрали кроз 
призму повреде права на живот, права на слободу и сигурност личности, 
као и забрану мучења.36 Како је Међуамерички суд за људска права, баш 
као и ЕСЉП регионално телo, које има надлежност у поступцима физич-
ких лица против земаља чланица (са изузетком доста ретких међудржав-
них поступака) који подразумевају повреду људских права загарантованих 
Међуамеричком конвенцијом за људска права, односно Европском конвен-
цијом за заштиту људских права и основних слобода, јасно је да поступци 
пред њима немају кривичноправни карактер, нити повлаче индивидуалну 
кривичну одговорност. Оно што свакако јесте од значаја је чињеница да су 
ови судови кроз ове поступке, а поступајући на основу извора права који 
имају карактер извора права људских права, наметнули државама обавезу 
да гони и кажњава ово кривично дело.37

Последње две деценије двадесетог века биле су обележене усвајањем 
различитих инструмената како на регионалном плану тако и у оквиру Ује-
дињених нација. Међу првим таквим инструментима био је Нацрт конвен-
ције сачињен на годишњем заседању Федерације асоцијација породица 
затворених и несталих Латинске Америке 1982. године, као и Резолуција 
усвојена од стране Генералне скупштине Oрганизације америчких држа-
ва усвојена 1983. године. И једна и друга38, и поред свог правно необаве-
зујућег карактера, препознале су принудни нестанак лица као злочин про-
тив човечности.39

Последњу деценију двадесетог века обележио је рад на два докумен-
та. Један је настао у оквиру Уједињених нација – Декларација о заштити 
свих лица од присилних нестанака, коју је 1992. године усвојила Генерал-
на скупштина Уједињених нација, а други је Интерамеричка конвенција о 
принудним нестанцима особа, која је од стране Генералне скупштине Ор-
ганизације америчких држава усвојена 1994. године. Оно што одликује и 
једну и другу јесте чињеница да обе препознају принудни нестанак лица 
као облик злочина против човечности. Међутим, и једна и друга имају по 
један кључни недостатак. Са једне стране, Декларација Уједињених на-

36 Bassiouni, Crimes Against Humanity – Historical Evolution and Contemporary Аpplication, 448.
37 Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law – Volume 1: Foundations and General Part 
(Oxford: Oxford University Press, 2003), 108.
38 „Proceedings volume I“, Certified texts of the resolutions, приступљено 11. 4. 2018, http://www.oas.
org/en/sla/docs/ag03797E01.pdf.
39 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 228. 
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ција нема обавезујући карактер за државе, и без обзира на њен универзал-
ни карактер, она није могла да има већи значај. Са друге стране, Интера-
меричка конвенција има обавезујући карактер за земље потписнице, али 
она има регионални, а не универзални карактер. Ипак, њихов значај се не 
може спорити у светлу института принудног нестанка као облика злочи-
на против човечности, с обзиром на то да оба инструмента препознају на 
тај начин ово кривично дело. 

Како су извори у овом раду наведени хронолошки, следећа, а са аспек-
та међународног кривичног права, изразито важна степеница јесте Ста-
тут Хашког трибунала, односно Статут Међународног трибунала за Ру-
анду. Статут Хашког трибунала представља први и основни извор права 
који се примењује у поступцима пред овим судом. Иако је он врло штур 
и недоречен, он установљава надлежност овог трибунала за злочин про-
тив човечности. Статут Хашког трибунала у чл. 5 експлицитно не пред-
виђа принудни нестанак као један од облика злочина против човечности.40 
Међутим, оно што се не може занемарити у чл. 5 јесте његова последња 
тачка. У њој се наводи да злочин против човечности представљају и „дру-
га нехумана дела“, поред оних која су екплицитно наведена. Судска пра-
кса Хашког трибунала је управо принудни нестанак лица подвела под овај 
облик радње извршења злочина против човечности.41 У том смислу, врло 
је важно поменути пресуду у случају Купрешкић и други.42 У овој првосте-
пеној пресуди судско веће је заузело следећи став:

„Унети параметри за тумачење фразе „други нечовечни поступци” 
могу се идентификовати у међународним стандардима о људским пра-
вима како су постављени у Универзалној декларацији о људским прави-
ма из 1948. и два пакта Уједињених нација о људским правима из 1966. 
Ослањајући се на различите одредбе ових текстова, могуће је идентифи-
ковати сет основних права која припадају људским бићима, чије кршење 
може сачињавати, зависно од пратећих околности, злочин против чо-
вечности....Слично томе, овај израз несумњиво обухвата...,и принудни не-
станак особа (забрањен Резолуцијом Генералне скупштине 47/133 од 18. 
децембра 1992. и Међуамеричком конвенцијом од 9. јуна 1994. године)“.43

Кад је реч о Статуту Међународног трибунала за Руанду, ситуација није 
битно другачија. Овај Статут такође у чл. 3 експлицитно не наводи при-
нудни нестанак као облик злочина против човечности, али тачком „друга 

40 „Ажурирани статут Међународног кривичног суда за бившу Југославију“, приступљено 8. апри-
ла 2018, http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_bcs.pdf.
41 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International Criminal Court – A Commentary, 231.
42 Cassese, The Oxford Companion for International Criminal Justice, 309.
43 Пресуда, МКТЈ, Купрешкић и други, предмет бр.: IT-95-16-T, 14. јануар 2000, пар. 566.
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нехумана дела“, омогућава подвођење принудног нестанка под овај облик 
злочина против човечности.44

Оно што се у литератури само спорадично наводи, или се уопште ни 
не наводи јесте и Кодекс кривичних дела против мира и сигурности чо-
вечанства и статус који принудни нестанак има у оквиру овог акта који 
је усвојен од стране Комисије за међународно право Уједињених нација. 
Наиме, у овом документу, принудни нестанак лица је третиран као облик 
злочина против човечности пре свега због „своје окрутности и тежине“.45

Принудни нестанак лица као облик злочина против човечности ће свој 
до сада најсвеобухватнији и најексплицитнији начин регулисања добити 
тек доношењем Статута Сталног међународног кривичног суда (даље: 
Римски статут). То ће уједно бити и први међународни кривични суд који 
је у свом статуту препознао принудни нестанак лица као облик злочина 
против човечности.46 У чл. 7, ст. 1 тач. ф Римског статута „нестанак лица“ 
је предвиђен као облик злочина против човечности, док је у ст. 2, тач. и 
истог члана дата прецизна дефиниција принудног нестанка лица као „хап-
шење, затварање или отмица лица од стране државе или политичке ор-
ганизације, односно предузетих са њиховим одобрењем, уз њихову подр-
шку или пристанак, при чему држава односно политичка организација 
одбија да дâ информације о лишењу слободе, или информације о судбини 
или боравишту тих лица, а то све са намером да таквим лицима на дужи 
временски период ускрати правну заштиту која им припада по закону“.47 
Такође, овде је свакако важно поменути и Обележја кривичних дела, који 
представљају један од три најважнија извора права пред Сталним међу-
народним кривичним судом.48 Управо у овом акту, дата је још прецизнија 
дефиниција сваког од горенаведених елемената принудног нестанка лица 
као облика злочина против човечности, и овај акт представља међународ-
ни извор права од великог значаја.49

Инструмент који се односи на принудни нестанак лица а који је најно-
вијег датума, јесте Међународна конвенција о заштити свих лица од при-
силних нестанака, усвојена 6. фебруара 2007. године од стране Уједињених 
44 „Statute of the International Тribunal for Rwanda“, приступљено 13. Априла 2018, http://legal.
un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf.
45 Triffterer, Ambos, The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, 229. 
46 Bassiouni, Crimes Against Humanity – Historical Evolution and Contemporary Аpplication, 
450. 
47 „Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)“, приступљено 24. 9. 2018, 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html.
48 Више о изворима права пред Сталним међународним кривичним судом вид.: Бабић, Међуна-
родно кривично право, 30-31.
49 „Elements of Crime“, приступљено 16. априла 2018, https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-
A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf.
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нација. У литератури се истиче да је усвајење ове Конвенције „круна про-
цеса који је започео усвајањем Декларације о заштити свих лица од при-
нудних нестанака“.50 Ова конвенција је значајна из више разлога, од којих 
је за тему овог рада најзначајни двоструки начин инкриминсањапринудног 
нестанка.51 Са једне стране, Конвенција намеће државама потписницама 
обавезу самосталног инкриминисања принудног нестанка лица, док се са 
друге стране у члану 5. Конвенције наводи да „широкораспрострањена 
и систематска пракса присилних нестанака представља злочин против 
човечности како се дефинише у међународном праву“.52Дакле, и ова Кон-
венција предвиђа принудни нестанак лица као облик злочина против чо-
вечности. Основна разлика између обавезе која је стављена на терет др-
жавама потписницама потписивањем ове Конвенције и Римског статута, 
јесте у томе што Конвенција захтева прописивање самосталног кривичног 
дела принудног нестанка лица, док обавеза која је створена приступањем 
Римском статуту подразумева само прописивање такве радње извршења 
као облика злочина против човечности.

ЗАКЉУЧАК

Из свега што је у овом раду речено, може се извести јасан закључак 
да институт принудног нестанка није новијег датума иако је његово биће 
прецизно одређено тек усвајањем Римског статута, али исто тако се може 
закључити да порекло норми које се односе на принудни нестанак није без 
дилеме. У том смислу, може се закључити да развојни пут у погледу ове 
инкриминације можемо пратити од нирбершких суђења, и с тим у вези као 
извор права можемо препознати правила и обичаје ратовања кодификоване 
кроз Хашке конвенције, чиме принудни нестанак бива третиран као ратни 
злочин. Међутим, исто кривично дело је на истим суђењима сматрано и 
злочином против човечности. Различити међународни инструменти су у 
периоду након ових суђења принудни нестанак третирали као злочин про-
тив човечности, али ипак прецизног одређења бића овог кривичног дела 
није било до усвајања Римског статута 1998. године. У том смислу иако 
су принудни нестанци који су се десили на тлу Латинске Америке и Евро-
пе покренули питање правне заштите у оквиру права људских права, што 

50 Милица Колoковић – Бојовић, „Инкриминација присилног нестанка у кривичном праву Репу-
блике Србије“, у Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Vol. XXXVI/1 
(2017):136. 
51 Ibid. 
52 Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, 
,,Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 1/2011, чл. 5.
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је без сумње од великог значаја, они нису довели и процесног одређења 
бића овог кривичног дела у кривичноправном смислу. Може се закључи-
ти да је принудни нестанак кривично дело које је из различитих разлога, 
а можда првенствено због снажног учешћа државе у његовом извршењу, 
био дуго маргинализован, без прецизне и заштите какву би тежина овог 
кривичног дела захтевала. Данас, након усвајања Римског статута и Кон-
венције за заштиту свих лица од присилних нестанака, можемо рећи да је 
ова инкриминација добила „заслужено место“ захваљујући како међуна-
родном кривичном праву, тако и праву људских права. 
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GENERAL REMARKS REGARDING ENFORCED 
DISAPPEARANCE AS CRIME AGAINST HUMANITY

Olivera Ševo53

Law Faculty, University of Banja Luka

Abstract: Тhispaper deals with two initial and key questions regarding 
enforced disappearance as a crime against humanity – historical development 
of this legal institute and sources of law related to this crime. In that sense, the 
paper is divided into two parts. In the first part, the author analyzes the historical 
development of this legal institute from Nurnberg Trials until now.Second part 
of this paper refers on sources of law related to this crime. The paper contains 
chronological overview of the sources of law, firstly, international criminal law’s 
sources, but also international public law’s sources and human rights law’s 
sources, which have decisive impact on this incrimination and its development. 

Key words: enforced disappearance; crime against humanity; sources of 
law; international criminal law; human rights law.
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА 
ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Дарко Божић1

Апстракт: Предмет овог рада је поступак извршења на покретним 
стварима извршеника у Републици Српској. У питању је посебан поступак 
ради наплате новчаног потраживања тражиоца извршења. Анализирају 
се законске одредбе и судска пракса која се односи на наведени поступак, 
а све у циљу стварања комплетне слике о поменутом поступку. Иако пред 
судовима у Републици Српској извршење на покретним стварима пред-
ставља најчешће предлагано средство извршења, оно је истовремено и 
најнеефикасније средство извршења, а аутор ће се посебно бавити узроци-
ма неефикасности поступка. У закључном дијелу рада настоји се указати 
на све недостатке овог поступка и дају се неки приједлози de lege ferenda.

Кључне ријечи: Закон о извршном поступку Републике Српске, посту-
пак извршења на покретним стварима, покретне ствари.

1.УВОД

Поступак извршењa на покретним стварима извршеника у новом За-
кону о извршном поступку Републике Српске2 из 2003. године (у даљем 
тексту: ЗИП РС) регулисан је као посебан поступак ради наплате новча-
ног потраживања. У односу на поступак извршења на непокретностима 
извршеника, поступак извршења на покретним стварима извршеника није 
претрпио велике измјене у новом закону а у односу на његову уређеност 
у Закону о извршном поступку из 1978. године.3 У новом ЗИП РС прво 

1 Дипломирани правник, Стручни сарадник у Основном суду у Зворнику, darko.bozic26@gmail.com 
2 Закон о извршном поступку Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 
59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017, 58/2018 и 66/18).
3 Закон о извршном поступку (,,Службени лист СФРЈ“ број 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 
и 35/91). Према члану 12. Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске (,,Службени 
гласник Републике Српске“ број 21/92) до доношења одговарајућих закона и других прописа Репу-
блике примјењиваће се закони и други прописи СФРЈ и СР БиХ, који су у сагласности са Уставом 
Републике и који нису у супротности са законима и другим прописима које је донијела Скупштина 
српског народа у Босни и Херцеговини, односно Народна скупштина.
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је регулисано извршење на непокретностима, па затим извршење на по-
кретним стварима, потраживањима и другим правима. Тиме је законода-
вац хтио да укаже на значај који имају непокретности извршеника, што и 
није спорно, али то никако не би трабало значити да је извршење на по-
кретним стварима и правима извршеника мање значајно. Према генерал-
ном правилу које је садржано у члану 135. ЗИП РС ако овим законом није 
другачије одређено, у поступку извршења на покретним стварима, на од-
говарајући начин примjењују се одредбе овог закона о извршењу на не-
покретности (изузев одредби о промјени предмета извршења). Овдје се 
може констатовати већ први проблем, јер шта је одговарајућа или сходна 
примјена ствар је тумачења, а самим тим и могућност да различити су-
дови створе различиту праксу. Треба имати у виду да су извршни судови 
оптерећени великим бројем извршних предмета односно у великом броју 
приједога за извршење који се подносе судовима као средство и предмет 
извршења означене су покретне ствари извршеника. Зато правила којима 
се уређује поступак извршења на покретним стварима извршеника морају 
бити јасна, технички прецизна и могућност њиховог тумачења у процес-
ном праву треба да буде сведена на најмању могућу мјеру. Сугестија зако-
нодавцу је да се поступак извршења на покретним стварима као посебан 
поступак потпуно регулише без упућивања на сходну примјену правила 
за извршење на непокретностима.

2. РАЗВОЈ ПОСТУПКА

Прије доношења ЗИП РС из 2003. године, у Републици Српској се при-
мjењивао Закон о извршном поступку из 1978. године. Све до доношења 
овога закона примjењивана су на основу Закона о неважности правних 
прописа донијетих пре 6. априла и за вријеме непријатељске окупације4 
правна правила Закона о извршењу и обезбјеђењу Краљевине Југосла-
вије5 из 1930. године. Прије доношења Закона о извршном поступку из 
1978. године били су донијети прописи којима је парцијално регулисана 
материја извршења и то Уредба о поступку ради извршења над имовином 
страних држава у ФНРЈ6 (,,Службени лист ФНРЈ“ број 39/1952) и Закон о 

4 Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла и за време непријатељске окупације 
(,,Службени лист ФНРЈ“ број 86/1946).
5 Закон о извршењу и обезбеђењу Краљевине Југославије (,,Службене новине“ број 131 од XXXIX).
6 Уредба о поступку ради извршења над имовином страних држава у ФНРЈ (,,Службени лист 
ФНРЈ“ број 39/1952).
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извршењу ради намирења новчаних потраживања корисника друштвених 
средстава (,,Службени лист ФНРЈ“ број 52/1971).7

ЗИП РС прописује правила за поступак извршења на покретним ства-
рима извршеника и то у глави број XI односно у члановима 114-135. Овај 
дио закона садржи одредбе: о мјесној надлежности, о изузимању од из-
вршења, извршним радњама којим се по закону потраживање принудно 
остварује, о продаји ствари купцу прије плаћања и правила о примјени на 
одговарајући начин у поступку извршења на покретним стварима одре-
даба о извршењу на непокретности, изузев одредби о промјени предмета 
извршења.8 У односу на Закон о извршном поступку из 1978. године који 
се примјењивао у Републици Српској до 2003. године, нови закон садр-
жи новине у члановима који прописују: доставу рјешења о извршењу на 
даље провођење (чл. 116 новог закона), изузимање од извршења (чл. 117 
новог закона), забрану располагања пописаним стварима (чл. 123 новог 
закона), рочиште за продају (чл. 131 новог закона) и предају ствари прије 
плаћања (чл. 132 новог закона). Новина је садржана и у чл. 135 ст. 3 код 
намирења више тражилаца при доношењу рјешења о намирењу, када суд 
узима у обзир само она потраживања за која је рјешење о извршењу по-
стало извршно до дана доношења рјешења о намирењу, умјесто дотада-
шњег законског рјешења према којем су се намиривала она потраживања 
за која је рјешење о извршењу било правоснажно, што је посљедица новог 
законског рјешења из чл. 12 ст. 5 новог закона, према којем се извршење, 
у правилу, проводи по доношењу одлуке о приговору.

3. ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 
И ОСНОВНИХ СЛОБОДА И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

Права и слободе предвиђене у Европској конвенцији за заштиту људ-
ских права и основних слобода (у даљем тексту: ЕКЉП) и у протоколима 
се директно примјењују у Босни и Херцеговини9. Ови акти имају приори-
тет над свим осталим законима. 

7 Закон о извршењу ради намирења новчаних потраживања корисника друштвених средстава 
(,,Службени лист ФНРЈ“ број 52/1971) Види: Ранко Кеча, ,,О основним начелима Закона о извр-
шењу и обезбеђењу“ у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду број 1 (Нови Сад: Прав-
ни факултет, 2012), 149-167.
8 А. Дауповић и др. Коментар Закона о извршном поступку у Федерацији Босне и Херцеговине и 
Републици Српској (Сарајево: Заједнички пројекат Вијећа Европе и Европске комисије, 2005), 465.
9 Мато Тадић, Уставни сустав и устрој правосуђа у Босни и Херцеговини (Сарајево: ЈП НИО Служ-
бени лист БиХ, 2012) 142. Види ближе и чланак II/2 Устава Босне и Херцеговине, члан 49. Устава 
Републике Српске и Одељак II.А.1-7 Устава Федерације Босне и Херцеговине.
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ЕКЉП се у потпуности примјењује на извршни поступак. За тражиоца 
извршења важна је примјена чл. 6 ст. 1 као и чл. 1 Првог додатног протоко-
ла уз Конвенцију. У чл. 6 ст. 1 предвиђа се право на правично суђење тако 
да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима или обавезама 
или кривичној тужби против њега, има право на правичну и јавну расправу 
у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим 
по основу закона. Овај члан је важан код извршења судских одлука. Суд у 
извршном поступку дужан је да поступа у разумном року. Одуговлачење 
извршног поступка представља повреду права на правично суђење. 

У погледу чл. 6 Конвенције Европски суд за људска права је заузео став 
да извршни поступак представља интегрални дио суђења о којем се го-
вори у чл. 6 ст. 1,10 да извршење има независну вриједност без обзира на 
природу налога за извршење и претходни судски поступак,11 да се непро-
вођењем извршења крши не само право на поступак разумне дужине већ 
и право на приступ суду, само имовинско (супстанцијално право) које није 
принудно остварено12, као и право на дјелотворан правни лијек.13

Протокол уз Конвенцију о људским правима и основним слободама 
у чл. 1 предвиђа заштиту имовине и то у ст. 1, да свако физичко и прав-
но лице има право на неометано уживање своје имовине. Коначна судска 
одлука представља стечену имовинскоправну позицију повјериоца и као 
таква, штити се у оквирима примjене чл. 1 Првог додатног протокола на 
Конвенцију (право на мирно уживање својине).14 Неизвршење коначне суд-
ске одлуке или њено неблаговремено извршење представља повреду чл. 1 
Првог додатног протокола.

Лако се уочава да суд у Стразбуру углавном утврђује повреду чл. 6 ст. 1 
Конвенције и чл. 1 Протокола број 1. Суд позивање на хроничну пренатр-
паност и заостајање са предметима не прихвата као ваљано образложење 
за прекомјерно одлагање поступка, указујући да је дужност сваке државе 
да своје правосудне системе организује на такав начин да сваки суд може 

10 Хорнсби против Грчке (Hornsby v. Greece ), представка бр. 18357/91, пресуда од 19. марта 1997, 
ЕЦХР 1997.
11 Естима Жорже против Португала (Estima Jorge v. Portugal) ,16/1997/800/1003, пресуда од 21. 
априла 1998. Види и Алан Узелац, Нацрт Закона о извршењу и обезбеђењу Републике Србије, Ко-
ментари о усклађености са захтјевима Европске конвенције за заштиту људских права (Загреб: 
Правни факултет 2010) 7. 
http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwib0Y
iw3_bfAhXK-ioKHXM0DsUQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.alanuzelac.from.
hr%2Fpubs%2FE17_ZIP_ekspertiza.doc&usg=AOvVaw2Zw5p8T7OttyQi71hnjsL приступљено дана 
03.12.2018. године 
12 Имобилијаре Сафи против Италије (Immobiliare Safi v.Italy) бр. 22774/93, пресуда од 28. јула 1999. 
13 Кудла против Пољске (Kudla v. Poland) , представка бр. 30210/96, пресуда од 26. октобра 2000. 
14 Александар Јакшић, Грађанско процесно право (Београд: Правни факултет 2009), 796.
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да обави све своје обавезе укључујићи и извршне предмете у разумном 
року, што даље значи да држава има обавезу да организује систем извр-
шења пресуда који је дјелотворан правно и у пракси и да обезбјеђује њи-
хово извршење без закашњења.

На извршеника осим ова два члана примјењује се и чл. 8 ЕКЉП који се 
односи на поштовање личног и породичног живота, односно свако има пра-
во на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и дописивања.

Што се тиче могућности улагања апелација Уставном суду БиХ против 
одлука извршних судова, Уставни суд БиХ полази од концепта постојања 
нових права и обавеза. То значи да уколико извршни поступак доведе до 
постојања нових грађанских права и обавеза, апелације су допуштене. У 
супротном, апелације се одбацују јер су ratione materiae некомплатибилне 
са Уставом БиХ и Конвенцијом.15 

4. ОСНОВНА НАЧЕЛА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Начела су општа и основна правна правила којима се изражавају одређе-
ни правно-политички и правно-технички циљеви који треба да се остваре 
у грађанском судском поступку.16 Процесна начела изражавају битне ка-
рактеристике сваког грађанског судског поступка као метода правне за-
штите. Њихов међусобни однос у сваком грађанском поступку је различит.

У извршном поступку, поред универзалних процесних начела која се 
сходно примјењују у извршном поступку као што су нпр. начело савјесног 
коришћења процесних овлашћења, начело забране злоупотребе процес-
них овлашћења и др., важе и специфична начела која су карактеристична 
за извршни поступак.17 Од свих начела извршног поступка, за тражиоца 
извршења најбитнија су начела ефикасности, хитности и времснког редо-
слиједа поступања и намирења а за извршеника је најбитније начело за-
штите личности извршеника односно заштите достајанства извршеника.18 

15 Игор Поповић, ,,Заштита права извршеника према члану 6 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода”, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, 
број 39 (2017) http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf присту-
пљено дана 11.11.2018. године.
16 Стојана Петровић, ,,Начела парничног поступка пред судом у привредним споровима“, Право 
и привреда, вол. 53, 7-9 (2015).
17 Радмила Миленковић, ,,Начела и ток поступка извршења на непокретностима“ (мастер рад, 
Правни факултет у Нишу, 2014) http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/radmila-milenkovic.pdf 
приступљено дана 11.11.2018. године. 
18 У чл. 3 ст. 4 ЗИП прописано је да ће приликом спровођења извршења суд пазити на достојан-
ство извршеника.
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4.1. Начело законског регулисања поступка

Начело законског регулисања поступка представља основно начело 
извршног поступка па и онда када се извршење спроводи на покретним 
стварима извршеника. Да би тражилац извршења намирио своје потражи-
вање утврђено на ауторитативан начин неопходно је да се обрати суду, јер 
је самопомоћ у остваривању права, по правилу забрањена. Правилима из-
вршног поступка законодавац је регулисао поступак принудног извршења 
да би се елеминисала самовоља приликом примјене принуде и спријечиле 
нежељене посљедице које примјена принуде може да изазове у фактичким 
животним односима. Дакле, у извршном поступку примјењује се дозира-
на употреба силе, односно принуда се остварује само у законом одређе-
ним оквирима.

У Републици Српској поступак принудног остваривања потраживања 
на основу извршних и вјеродостојих исправа уређен је ЗИП РС.

4.2. Покретање поступка и начела диспозиције и официјелности

Извршни поступак се по правилу покреће по начелу диспозиције уз по-
стојање одређених официјелних овлашћења19. Поступак извршења на по-
кретним стварима покреће се подношењем приједлога за извршење суду 
од стране тражиоца извршења или по службеној дужности. Што се тиче 
форме и садржине, приједлог за извршење има форму поднеска а садр-
жина зависи од врсте исправе на основу које се приједлог подноси. Пре-
ма чл. 36 ЗИП РС, приједлог за извршење мора да садржи захтјев за из-
вршење у којем ће бити назначена извршна или вјеродостојна исправа на 
основу које се тражи извршење, означење тражиоца извршења и изврше-
ника, потраживање чије се остварење тражи, средство којим извршење 
треба спровести, предмет извршења ако је познат, као и друге податке 
који су потребни за спровођење извршења. Поред ових обавезних елеме-
ната приједлог за извршење на основу извршне исправе може садржавати 
и захтјев за утврђивање извршеникове имовине. Приједлог за извршење 
на основу вјеродостојне исправе мора садржавати захтјев за извршење у 
коме ће бити назначена вјеродостојна исправа на основу које се тражи из-
вршење, податке о стварно и мјесно надлежном суду, податке о тражиоцу 
извршења и извршенику, потраживање чије се остварење тражи, средство 
којим извршење треба спровести, предмет извршења ако је познат и друге 
податке који су потребни за спровођење извршења.20

19 Кеча, ,,О основним начелима Закона о извршењу и обезбеђењу“, 149-167.
20 Ранка Рачић, Извршно процесно право (Бања Лука: Правни факултет, 2009), 47.
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Тражилац извршења може да диспонира приједлогом за извршење. Тако 
све до окончања извршног поступка, без сагласности извршеника, може да 
повуче приједлог за извршење. Једном повучени приједлог за извршење не 
спрjечава тражиоца извршења да поново поднесе нови приједлог за извр-
шење. Поред повлачења приједлога, тражилац извршења има могућност и 
његовог преиначења, односно може предложити да се извршење спроведе 
на другим средствима и предметима уколико на претходно предложеном 
предмету и средству спровођење извршења није било успјешно.

На приједлог тражиоца извршења, извршење се може одложити пот-
пуно или дјелимично само ако спровођење рјешења није отпочело. Ако 
је спровођење извршења отпочело, а извршеник се, у року који му је суд 
одредио, изјаснио против одлагања, суд ће одлучити о оправданости при-
једлога за одлагање. Тражилац извршења може само једном, у оквиру раз-
умног рока, предложити одлагање извршења, што ће цијенити суд у сва-
ком конкретном случају. Ако је законом предвиђено да се извршење мора 
тражити у одређеном року, тражилац извршења може поднијети пријед-
лог за одлагање у том року. Суд ће одложити извршење за вријеме које је 
тражилац извршења одредио или на вријеме које по околностима случаја 
сматра оправданим. Тражилац извршења је дужан да предложи наставак 
поступка у року од 30 дана од дана истека времена на које је извршење 
одложено, у супротном ће суд обуставити поступак.

Уколико је тражилац извршења тражио само запљену и процјену по-
кретних ствари па у року од три мјесеца од дана пљенидбеног пописа не 
поднесе приједлог за продају, суд ће обуставити извршни поступак. 

Покретање поступка по правном лијеку, приговору, остварује се по на-
челу диспозиције. Наведеним правним лијеком подносилац може диспо-
нирати његовим повлачењем.

Странке се могу споразумјети да се дуг који је основ за одређивање 
извршења исплати на рате. Постоји могућност споразума странака да се 
покрeтне ствари умјесто путем усменог јавног надметања продају непо-
средном погодбом.

4.3. Начело хитности, начело ефикасности и начело економичности

Начело хитног поступања суда у извршном поступку подразумијева не 
само обавезу суда да у законом прописаном року одлучи о приједлогу за 
извршење, односно о приговору против рјешења о извршењу, већ и дуж-
ност суда да у најкраћем могућем року предузме друге процесне радње у 
циљу спровођења извршења. 21

21 Одлука Уставног суда Србије, Уж. 341/08 од 17.02.2011. године.
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Извршни поступак спада у хитне судске поступке (осим извршног по-
ступка као хитни поступци пред судом предвиђени су поступак стечаја и 
сви спорови који се воде поводом стечаја, радни спорови, породични спо-
рови, спорови због сметања и одузимања државине). Чланом 5. ЗИП је 
прописано да је у поступку извршења суд дужан да поступа хитно. Хит-
ност се огледа кроз прописивање краћих рокова за предузимање изврш-
них радњи било од стране странака или суда. Тако инструктивни рокови 
за поступање суда су 8 и 15 дана, рок за улагање приговора 8 дана, за од-
говор на приговор 3 дана, поврат у пријашње стање дозвољен је само због 
пропуштања рока за приговор и жалбу на извршно рјешење о извршењу, 
затим хитност се огледа и у немогућности одгађања извршења по пријед-
логу извршеника.

Начело ефикасности је у директној вези са захтјевом тражиоца извр-
шења да на најбржи начин намири своје потраживање.22 Уопштено гово-
рећи, ово начело подразумијева да се извршење спроведе у најкраћем мо-
гућем року. С тим у вези, не смије се запоставити чињеница да се начело 
ефикасности не остварује само скраћивањем рокова, него и бољом рас-
подјелом предмета, унапређењем информационих система и добром ор-
ганизацијом рада судских извршитеља.

Начело ефикасности је у тесној вези са начелом економичности. У са-
мом извршном поступку економичност се огледа у томе да суд са најмање 
могућих трошкова, уз најмање одлагања и са најмањим посљедицама за 
учеснике у поступку спроведе извршење. 23

4.4. Начело доступности података о имовини 
извршеника у извршом поступку

За успјешно окончање извршног поступка неопходно је да тражилац 
извршења има сазнања о релевантним подацима која се тичу имовине из-
вршеника. ЗИП РС у чл. 37 прописао је правила о утврђивању имовине 
извршеника. Наиме, овим чланом је у ст. 1 прописано да тражилац извр-
шења може у приједлогу за извршење који се заснива на извршној исправи 
захтијевати да суд прије доношења рјешења о извршењу затражи од самог 
извршеника и од других у захтјеву одређених физичких и правних лица, 
односно управних и других органа и организација да суду доставе подат-

22 Владимир Црњански, ,,Извршност јавнобележничког записа“ (докторска дисертација, Прав-
ни факултет Унион у Београду, 2018), 233 http://union.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/Doktorska-
disertacija-Mr-Vladimir-Crnjanski.pdf приступљено дана 03.12.2018. године 
23 Марија Шобат, Ивана Стојшић, ,,Извршни поступак и повреда права на правично суђење, ев-
ропски контекст и ново српско законодавство“ Анали Правног факултета у Београду, број 2 (2009), 
354-373.
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ке о имовини извршеника, ако тражилац извршења учини вјероватним да 
би ова лица могла имати ове податке. Наведеним правилима се рјешава 
проблем скривања имовине од стране извршеника, односно омогућава се 
тражиоцу извршења да посредством суда дође до података о имовини из-
вршеника које самостално не може прибавити.

4.5. Начело сразмјерног намирења и начело временског 
редослиједа поступања и намирења

Приликом избора средства и предмета извршења, суд је дужан да пази 
на начело сразмјерности намирења. Ово начело је манифестовано кроз 
више одредби ЗИП РС. Тако је у чл. 8 ст. 2 прописано да ако је предложе-
но више средстава или више предмета извршења, суд може ограничити 
извршење само на неке од тих средстава или предмета, ако су довољни за 
остварење потраживања. Повреда овога начела може постојати само уко-
лико има више средстава и предмета извршења.

Суд је дужан да предмете узима у рад редом како их је примио, осим 
ако природа потраживања или посебне околности захтијевају да се посту-
пи другачије.24

Одредбом да је суд дужан да предмете узима по редоследу примања 
искључује се дискреција судије да узме у рад одређени предмет без обзи-
ра на вријеме када је пристигао у суд. Од правила да се предмети узимају 
у рад према времену њиховог примитка у суд може се одступити када то 
оправдава природа потраживања или посебне околности, нпр. намирење 
потраживања ради издржавања, предмети продаје су склони кварљивости, 
мјере обезбјеђења и др.25 

Што се тиче правила о намирењу, када су у питању покретне ствари, 
прави се разлика да ли је у питању један тражилац извршења или више 
тражилаца извршења. Ако се из продајне цијене намирује само један тра-
жилац извршења, суд ће без одржавања рочишта, рјешењем одредити да 
се из износа добивеног продајом ствари и одузетог новца намире редом 
трошкови поступка, трошкови одређени у извршној исправи, камате до 
дана уновчења ствари и главно потраживање.26

Ако се у извршном поступку намирује више тражилаца извршења, 
односно ако се поред тражилаца извршења намирују и лица чија права 
престају продајом ствари они се из продајне цијене намирују оним редом 
којим су стекли заложно или друго право које продајом престаје, ако за-

24 Чл. 5 ст. 2 ЗИП РС.
25 Боривој Старовић, Коментар Закона о извршном поступку (Београд: Научна књига, 1987), 37
26 Чл. 133 ст. 1 ЗИП РС.
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коном за одређена потраживања није прописано првенствено право на-
мирења. Тражиоци извршења из истог реда који се из продајне цијене не 
могу потпуно намирити, намирују се сразмјерно износима својих потра-
живања. Приликом доношења рјешења о намирењу суд ће узети у обзир 
само она потраживања за које је рјешење о извршењу постало извршно до 
дана доношења рјешења о намирењу.27

4.6. Начело заштите достојанства извршеника

ЗИП РС садржи правило о заштити достојанства извршеника. Ово пра-
вило у закону је испољено кроз више одредаба. Прије свега, извршење ради 
намирења новчаног потраживања спроводи се у обиму који је потребан за 
намирење потраживања. Заштита извршеника остварује се и искључивањем 
и ограничавањем предмета и средства извршења на којима се принудно 
може спровести извршење (нпр извршење на одређеним новчаним потра-
живањима до одређеног износа). Затим, институтом противизвршења се 
штити извршеник од неоснованог одузимања у извршном поступку. Даље, 
правилима о искључењу и ограничењу предмета и средстава на којима се 
може принудно спровести извршење се такође штити извршеник.

Тако је ЗИП РС одредбом чл. 117 ст. 1 прописао да предмет извршења 
не могу бити: 1. предмети који су неопходно потребни извршенику и чла-
новима његове породице за задовољавање свакодневних потреба; 2. хра-
на и огрев за потребе извршеника и чланова његовог домаћинства за три 
мјесеца; 3. готов новац извршеника по основи потраживања која су изу-
зета или ограничена од извршења, те готов новац извршеника који има 
стална мјесечна примања до мјесечног износа који је по закону изузет од 
извршења, пропорционално времену до идућег примања; 4. медаље, рат-
не споменице и друго ордење и признања, вјенчани прстен, лична писма, 
рукописи и други лични списи извршеника, породичне фотографије, лич-
не и породичне исправе и породични портрети. Одређене покретне ствари 
могу бити предмет извршења само ако су испуњени посебни услови као 
што је случај са поштанским пошиљкама или поштанским новчаним до-
знакама упућеним извршенику. Уколико су наведене покретне ствари биле 
предмет уговора заложног права оне нису изузете од извршења.

У тач. од 1 до 3 чл. 133 наведене су групе ствари које не могу бити 
предмет извршења док су у тач. 4 цитираног члана таксативно набројани 
предмети који су изузети од извршења. У судској пракси највише диле-
ма постоји о томе који су то предмети неопходно потребни извршенику и 
члановима његове породице за задовољавање свакодневних потреба. Кад 

27 Чл. 134 ст. 3 ЗИП РС.
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закон пропише да одређене покретне ствари не могу бити предмет из-
вршења, онда је суд дужан да по службеној дужности пази на то да ли 
покретне ствари извршеника, након што су појединачно пописане, могу 
бити предмет извршења.28

У Закону о извршном поступку из 1978. године у чл. 71 ст. 1 биле су на-
ведене ствари које су изузете од извршења: 1. одећа, обућа, рубље и други 
предмети личне употребе, постељне ствари, посуђе, намештај, штедњак, 
хладњак, машина за прање рубља и друге ствари које служе за задовољење 
потреба домаћинства, уколико су неопходни дужнику и члановима њего-
вог домаћинства с обзиром на услове средине у којој живе; 2. храна и ог-
рев за потребе дужника и чланова његовог домаћинства за шест месеци; 
3. радна и расплодна стока, пољопривредне машине и друга оруђа за рад, 
који су дужнику земљораднику неопходни за одржавање пољопривредног 
газдинства, у мери у којој је то потребно за његово издржавање и издржа-
вање чланова његовог домаћинства, као и семе за употребу на том газдин-
ству и храна за стоку за четири месеца; 4. алат, машине и други предмети 
који су дужнику, који самостално обавља занатску делатност личним ра-
дом средствима рада у својини грађана, неопходни за обављање те делат-
ности, као и сировине и погонско гориво - за три месеца рада; 5. књиге и 
други предмети који су потребни дужнику који самостално у виду зани-
мања личним радом обавља научну, уметничку или другу професионалну 
делатност; 6) готов новац дужника који има стална месечна примања - до 
месечног износа који је по закону изузет од извршења, сразмерно времену 
до следећег примања; 7) ордени, медаље, ратне споменице и други знаци 
одликовања и признања, венчани прстен, лична писма, рукописи и други 
лични списи дужника, као и породичне слике; 8) помагала која су инва-
лиду или другом лицу са телесним недостацима дата на основу прописа 
или која је сам набавио, а неопходна су за обављање његових животних 
функција. У ст. 2 истог члана је прописано да се одредбе ст. 1 тач. 3 и 4 
не односе на извршење ради остварења новчаних потраживања банака по 
основу намјенских кредита за развој пољопривредне, односно занатске 
дјелатности под условом да је та могућност изричито предвиђена угово-
ром о кредиту; у ст. 3 је прописано да поштанска пошиљка или поштан-
ска новчана дознака упућена дужнику не може бити предмет извршења 
пре него што му се уручи и у ст. 4 да законом се може одредити да и друге 
покретне ствари не могу бити предмет извршења. 

28 Рјешење Окружног суда у Бањалуци, број 71 0 И 246875 17 Гж од 26.09.2018. године 
http://www.okruznisud-bl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=753:izuzimanje-
pokretnih-stvari-od-izvrenja&catid=59:izvrno-pravo&Itemid=77 приступљено дана 13.12.2018. године
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Упоређивањем претходне двије одредбе примјетно је да је одредба но-
вог закона непрецизна јер оставља на диспозицију поступајућем судији да 
сам одлучи који су то предмети неопходни извршенику за задовољење сва-
кодневних потреба. Могућа је ситуација да се у неким извршним поступ-
цима дозвољава а у неким не дозвољава запљена и продаја истих покрет-
них ствари. Такође у правној теорији није разјашњено посјед којих ствари 
представља право неопходно за људско достојанство у данашњем времену.

4.7. Начело формалног легалитета

Начело формалног легалитета је једно од основних начела у извршном 
поступку и има више значења. Оно прије свега подразумјева да суд који 
одређује и спроводи извршење има обавезу да донесе рјешење о извршењу 
и спроведе извршење ако су испуњени одређени услови. Друго значење 
овога начела огледа се у томе да суд не смије да се упушта у евентуално 
разматрање да ли постоји потраживање утврђено извршном исправом.29 
О томе је већ претходно вођен парнични или други поступак у коме је уз 
присуство свих процесних гаранција одлучено о постојању тог потражи-
вања.30 Другачија је ситуација када је у питању одређивање и спровођење 
извршења на основу вјеродостојне исправе. У овом случају постојање 
потраживања поводом којег се одређује и спроводи извршење није било 
предмет претходног одлучивања у неком другом предмету, па о постојању 
потраживања овде одлучује суд.

4.8. Начело обостраног саслушања странака

Када се покреће по начелу диспозиције, извршни поступак има значај 
двостраначки уређеног поступка. Покретање поступка по службеној дуж-
ности одузима извршном поступку наведено својство тако да се не може 
говорити о потреби успостављања процесне равнотеже између странака 
јер супростављених интереса нема.31

Битна карактеристика извршног поступка јесте да суд доноси одлуку 
о приједлогу за извршење а да другој страни није дата могућност да се 
о њему изјасни. Ово из разлога што је у поступку из ког потиче изврш-

29 У поступку извршења суд је везан само изреком правоснажне пресуде, а не и њеним образло-
жењем. Принудно извршење суд може одредити само у границама садржаја изреке правоснажне 
и извршне пресуде.
30 Овршни суд није овлаштен испитивати законитост одлуке која представља овршни наслов нити 
је овлаштен расправљати о чињеницама које је дужник могао износити у поступку у којем је на-
стала овршна исправа. (Кантонални суд Травник, број Пж-8/04 од 16.09.2004. године). Изузетак 
представља одлука која би била донесена противно чл. 3 ст. 2 ЗППРС.
31 У овом случају поступак је једностраначки а држава се појављује као притајена странка.
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на исправа, странкама била дата могућност да у пуном процесом капаци-
тету оспоравају захтјеве противне странке. Наведени приступ је упитан 
када се ради о вјеродостојној исправи односно када извршенику ни у јед-
ној процесној форми није била дата могућност изјашњавања о захтјеви-
ма тражиоца извршења. Код вјеродостојне исправе прије покретања из-
вршног поступка суд, орган управе или нотар нису утврдили постојање 
потраживања тражиоца извршења на сигуран и ауторитативан начин. Да-
кле, овде се није претходно водио парнични или управни поступак. Огра-
ничење начела обостраног саслушања странака своје оправдање налази 
у потреби спречавања могућих злоупотреба изражених у актима отуђења 
или прикривања имовине. Из овог разлога начело обостраног саслушања 
странака има другачији садржај од оног који има у парничном поступку. 
По доношењу рјешења о извршењу дјелимично долази до изражаја кроз 
могућност изјављивања приговора.

4.9. Остала начела

Начело писмености је доминанто начело у извршном поступку. Правна 
заштита која се остварује у извршном поступку и природа извршно-прав-
них ствари претпостављају примарно писану форму јер суд превасходно 
одлучује на основу поднесака и других писмена.

Начело усмености подразумјева предузимање радњи на рочиштима. У 
извршном поступку суд одржава рочиште само онда када је то одређено 
законом или када сматра да је одржавање рочишта цјелисходно.

Начело јавности у извршном поступку је маргинализовано. Закон о из-
вршном поступку прописује да се приликом спровођења извршних радњи 
у стану или просторијама извршеника под одређеним условима морају 
присуствовати два пунољетна грађана али то није смисао остваривања 
овога начела јер се наведена лица појављују у својству позваних свједока 
у поступку. Када је у питања јавна продаја покретних ствари то не пред-
ставља израз начела јавности.

Начело непосредности нема велики значај у извршном поступку. Суд 
своја сазнања о чињеничном основу за одлучивање стиче на основу изврш-
них исправа које су настале у неком другом поступку и прије покретања 
извршног поступка, односно на основу вјеродостојних исправа којима за-
конодавац признаје већи степен повјерења у правном промету.



204

Година 25. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Број 52.

5. ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КАО ПРЕДМЕТ ИЗВРШЕЊА

У чл. 2 ЗИП РС у коме је дефинисано значење појединих израза у зако-
ну, покретне ствари нису таксативно наведене у смислу значења појединих 
израза. Међутим, у чл. 7 ст. 2 прописано је да предмет извршења не могу 
бити ствари ван промета као ни рудно благо и друга природна богатства, 
док је у ст. 2 истог члана прописано да предмет извршења не могу бити 
објекти, наоружање и опрема за потребе оружаних снага и полиције, као 
ни новчана средства обезбјеђена за те намјене, док је у ст. 3 наведено да 
непокретна и покретна имовина Републике Српске, градова, општина и 
јавних предузећа која је неопходна за обављање послова од општег инте-
реса не може бити предмет извршења.

Према Закону о стварним правима Републике Српске покретности су 
ствари које се могу премјестити са једног мјеста на друго без промјене 
њихове суштине.32

Постојање права својине на покретној ствари није услов за одређи-
вање и спровођење извршења. Полази се од претпоставке да су предмети у 
државини извршеника његова својина, па тако закон прописује да се могу 
пописати ствари које су у посједу извршеника и тражиоца извршења, док 
извршеникове ствари које се налазе у посједу трећег лица могу се попи-
сати само ако он на то пристане.

Сматра се да су брачни и ванбрачни другови сувласници у једнаким 
дијеловима свих покретних ствари које се затекну у њиховој кући, стану, 
пословној просторији или другој непокретности.

6. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА И ОДЛУКЕ О 
ПРИЈЕДЛОГУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ

Извршни поступак покреће се подношењем приједлога за извршење 
од стране тражиоца извршења надлежном суду.

Приједлог за извршење мора бити уредан односно мора да садржи све 
оно што је неопходно да би суд могао поступати. То значи да мора да сад-
ржи све елементе које прописује закон и уз њега се морају доставити сви 
потребни прилози. У случају да постоје недостаци везани за претходно 
наведено, суд ће приједлог вратити на уређење.33

32 Чл. 6 ст. 3 Закона о стварним правима Републике Српске (,,Службени гласник Републике Ср-
пске“ број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16).
33 Неуредан приједлог за извршење који није благовремено исправљен, примјеном одредбе чл. 98 
Закона о парничном поступку (сада чл. 336) суд може одбацити рјешењем, а не може обуставити 
поступак извршења (Кантонални суд у Сарајеву број: Пж-11/04 од 26.04.2004. године).
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Суд ће одбацити приједлог за извршење уколико тражилац извршења 
исти не исправи и допуни у остављеном року, односно уколико је неуредан, 
али и када нису испуњене процесне претпоставке које се односе на апсо-
лутну и међународну надлежност, постојање странке, страначка и процес-
на способност, уредно заступање – законско, уговорно и статутарно, као и 
право да се тражи извршноправна заштита. Приједлог за извршење уз који 
није приложена перфектна извршна исправа, а када је Законом одређено 
да се иста мора приложити, и приједлог уз који није приложена перфект-
на вјеродостојна исправа, сматра се неуредним и одбацит ће се као такав. 
Надаље, литиспенденција, протек одређених рокова, одрицање од правне 
заштите у извршном поступку, правоснажна судска одлука којом је раније 
дефинитивно довршен извршни поступак, сметња су да се истовремено 
односно поново води извршни поступак, па у тим случајевима приједлог 
треба одбацити. 

Суд ће одбити приједлог за извршење уколико постоје недостаци који 
се односе на извршивост потраживања. Извршивост потраживања је једна 
од супстанцијалних претпоставки од које зависи основаност приједлога за 
извршење и иста се доказује извршном исправом.

Без обзира да ли суд одлучивао о процесним или супстанцијалним 
претпоставкама одлука се увјек доноси у форми рјешења, за разлику од 
парничног поступка гдје суд о процесним претпоставкама одлучује рје-
шењем, а о меритуму одлучује пресудом.

Ако суд нађе да је приједлог за извршење допуштен и основан доноси 
рјешење о извршењу.

Само позитивна одлука суда о приједлогу за извршење означава се 
термином Рјешење о извршењу34, без обзира да ли је приједлог усвојен у 
цјелини или дјелимично.35 

34 У смислу чл. 39 ЗИП рјешење о извршењу мора бити истовјетно са обавезом извршеника сад-
ржаном у исправи (пресуди) као и са подацима који су назначени у приједлогу за извршење, па се 
у приједлогу за извршење не може тражити да се извршење проведе на начин који није истовјетан 
са обавезом извршеника садржаном у исправи (пресуди). (Рјешење Кантоналног суда у Сарајеву, 
број: 009-0-Пж-07-000551 од 13.09.2007. године)
35 Старовић, Коментар Закона о извршном поступку, 121.
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7. СТВАРНА, МJЕСНА И ФУНКЦИОНАЛНА 
НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈЕДЛОГУ 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА

Стварна надлежност (competentia ratione materie) представља овла-
штење и обавезу одређених судова да суде одређену врсту спорова. За 
одлучивање о приједлогу за извршење на покретним стварима и за спро-
вођење извршења, у Републици Српској стварно су надлежни Основни су-
дови и Окружни привредни судови. Приликом оцјене надлежности, судови 
у Републици Српској полазе од персоналног или субјективног критеријума 
(competentia ratione personae), по коме се стварна надлежност одређује с 
обзиром на процесне субјекте, као и каузалног или објективног критерију-
ма (competentia ratione causa) према коме се стварна надлежност одређује 
с обзиром на предмет спора. Оба критеријума прихваћена су у Закону од 
судовима Републике Српске.36

Мјесна надлежност (competentia ratione loci) обухвата права и дужно-
сти суда да на одређеној територији врши своју дужност. Зависи од чиње-
ница да ли је познато гдје се налазе покретне ствари или не. Ако је позна-
то где се налази покретне ствари извршеника за одлучивање о приједлогу 
за извршење и спровођење извршења мјесно је надлежан суд на чијем се 
подручју према назнаци у приједлогу за извршење оне налазе. Из наве-
деног произлази да се овде ради о искључивој надлежности, што значи 
да се странке не могу споразумјети о мјесној надлежности јер споразум 
странака не може дерогирати закон. Споразумјевање странака о мјесној 
надлежности ако је законом одређена искључива надлежност искључена 
је и одредбом члана 52. Закона о парничном поступку. 37 

Уколико није познато где се налазе покретне ствари извршеника за од-
лучивање о приједлогу за извршење надлежан је суд на чијем се подручју 
налази пребивалиште, или ако нема пребивалишта боравиште изврше-
ника физичког лица односно сједиште извршеника правног лица. У овом 
случају мјесна надлежност се одређује према правилима о општој мјесној 
надлежности за туженог. Суд који је надлежан да одлучи о приједлогу за 
извршење доставиће рјешење о извршењу тражиоцу извршења а тражи-
лац извршења може поднијети рјешење о извршењу на спровођење сваком 
стварно надлежном суду на чијем се подручју налазе покрене ствари извр-
36 Чланови 30 и 33 Закона о судовима Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ 
број 37/12, 44/15 и 100/17) и Слободан Станишић ,,Нека спорна питања у вези оцјене и разграни-
чења стварне надлежности грађанских и привредних судова у Босни и Херцеговини”, Годишњак 
факултета правних наука, вол. 7 (2017), 73-91 

37 Дауповић и др., Коментар Закона о извршном поступку у Федерацији Босне и Херцеговине и 
Републици Српској, 2005.
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шеника. Међутим, у новијој судској пракси заузет је став да у ситуацији 
када су предмет извршења покретне ствари и мјесно надлежни суд доне-
се рјешење о извршењу које постане правоснажно, а након тога утврди 
да извршеник нема покретне имовине на подручју тог суда и тражилац 
извршења након тога обавијести суд да извршеник има покретне ствари 
на подручју другог суда, суд који је донио рјешење о извршењу не може 
се огласити мјесно ненадлежним него је дужан само рјешење о дозволи 
извршења доставити суду на чијем се подручју налазе покретне ствари 
извршеника, на провођење извршења.38

Функционална надлежност обухвата расподјелу послова истог суда у 
истој правној ствари, као и расподјелу дјелатности међу судовима разли-
читог степена поводом исте правне ствари. Извршни поступак у првом 
степену води и одлуке доноси судија појединац. Ово правило важи и при-
ликом вођења придружених односно адхезионих поступака уз главни из-
вршни поступак као што је одређивање судских пенала, признавање стране 
судске одлуке и друго. Што се тиче послова који се односе на спровођење 
извршења, њих по правилу обављају службене особе односно судски из-
вршиоци. У другостепеном поступку, одлуке по жалбама доноси вијеће 
састављено од троје судија.

8. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ 
СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА

Према Закону о извршном поступки из 1978. извршне радње у поступ-
ку извршења на покретним стварима биле су попис и процјена ствари, 
продаја ствари и намирење повјериоца из износа добијеног продајом. У 
новом Закону је прописано да се извршење на покретним стварима спро-
води предузимањем одређених извршних радњи и то запљена, процјена, 
продаја и намирење тражиоца извршења из износа добијеног продајом 
покретне ствари. Разлика је само у терминима и то у погледу пописа, од-
носно запљене. 

Прије него што се приступи запљени покретних ствари извршеника, 
судски извршитељ је дужан да преда извршенику рјешење о извршењу и 
да га позове да плати износ за који је одређено извршење. Ако извршеник 
одбија да плати судски извршитељ приступа запљени ствари. О времену и 
мјесту запљене обавјестит ће се и тражилац извршења, уколико је то тражио 
с тим да његово неприсуствовање не утиче на запљену покретних ствари 

38 Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 Ип 150569 17 Р од 21.09.2017. 
године. https://advokat-prnjavorac.com/izvrsni-postupak-BiH.html приступљено дана 13.12.2018. године
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извршеника. Запљена се обавља састављањем пописа запљене. Пописују 
се ствари које се налазе код извршеника али и оне које се налазе у посједу 
тражиоца извршења и треће особе уколико она на то пристине. Сматра се 
да су брачни или ванбрачни другови сувласници у једнаким дијеловима 
свих покретних ствари које се затекну у њиховој кући, стану, пословној 
просторији или другој непокретности. Запљењује се онолико ствари коли-
ко је потребно за намирење потраживања тражиоца извршења и трошкова 
поступка, а у првом реду се запљењују ствари на којима не постоје права 
која би спречавала извршење и ствари које се најлакше могу уновчити. За-
пљењене ствари остављају се на чување извршенику ако суд на приједлог 
тражиоца извршења није одредио да се оне предају на чување тражиоцу 
извршења или трећем лицу. Тражилац извршења стиче запљеном залож-
но право на пописаним покретним стварима. Ако се при запљени не нађу 
покретне ствари које могу бити предмет извршења тражилац извршења 
може у року од три мјесеца предложити да се запљена поново спроведе. 
Уколико у том року не предложи поново запаљену, односно ако се ни при-
ликом поновне запљене не нађу ствари које могу бити предмет извршења, 
суд ће рјешењем обуставити извршење.

Што се тиче процјене, истовремено са запљеном обавиће се и процјена 
вриједности покретних ствари. Процјену обавља по редовном току ствари 
судски извршилац, осим ако суд није одредио да је обави судски процјени-
лац или посебни вјештак. О запљени и процјени саставља се записник у 
коме се појединачно назначавају запљењене ствари с њиховом процјење-
ном вриједношћу и уносе се изјаве странака учесника у поступку. Он се 
може објавити у средствима јаног информисања Такође, на запљењеним 
стварима ће се на одговарајући начин назначити да су запљењене. Ако се 
након запљене одреди извршење на заплењеним стварима ради наплате 
другог потраживања истог тражиоца извршења или потраживања другог 
тражиоца извршења, неће се обавити поновна запљена и процјена тих по-
кретних ствари, него ће се у наставку записника само забиљежити подаци 
из каснијег рјешења о извршењу.

Када је у питању продаја ствари, начин на који ће се ствар продати 
одређује суд закључком, пазећи при томе да се постигне најбоље унов-
чење ствари. Између дана запљене и дана продаје мора протећу најмање 
15 дана али и прије истека овога рока ако на то пристине извршеник, ако 
су у питању ствари које су подложне брзом кварењу, или ако постоји опас-
ност од знатног пада њихове цијене или ако тражилац извршења да обез-
бјеђење за штету коју би био дужан да надокнади извршенику у случају да 
рјешење о извршењу не постане извршно. Суд доноси закључак о продаји 
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ствари, утврђује вриједност покретних ствари, одређује начин, услове и 
мјесто продаје. Продаја се врши усменим јавним надметањем које спро-
води судија, судски извршитељ или друга особа коју одреди суд. Одређује 
се код продаје ствари веће вриједности, када се може очекивати да ће се 
ствар продати по већој цијени од процјењене. Продаја непосредном по-
годбом обавља се између купца с једне стране и судског извршиоца или 
лица које обавља комисионе послове с друге стране. Без пристанка особа 
које се у извршном поступку по реду првенства намирују прије тражиоца 
извршења, покретне ствари на јавном надметању не могу се продати по 
цијени која не покрива ни дјелимично износ потраживања тражиоца из-
вршења. На првом рочишту за јавно надметање не могу се покретне ства-
ри продати испод половине утврђене вриједности. У случају да ниједан 
од понуђача с одговарајућом понудом не уплати цијену одмах по позиву 
суда, прво најповољнији па онда други по реду уколико први не плати, па 
тако по реду, суд ће на захтјев једне од странака огласити да прво рочиште 
није успјело. Захтјев суду за заказивање новог рочишта странка може под-
нијети у року од 8 дана од дана одржавања неуспјелог рочишта. Суд ће на 
захтјев странке заказати друго рочиште на којем се ствар не може продати 
испод 1/3 процјењене вриједности. Закон прописује да ће суд обуставити 
поступак ако ниједна странка не предложи одржавање другог рочишта у 
прописаном року, или ако се ствари не успију продати на другом јавном 
надметању, односно путем непосредне погодбе.

Код намирења, ако се из продајне цијене намирује само један тражи-
лац извршења, суд ће без одржавања рочишта рјешењем одредити да се из 
износа добивеног продајом ствари и одузетог новца намире редом: трош-
кови поступка, трошкови одређени у извршној исправи, камате до дана 
уновчења ствари и главно потраживање. Вишак продајне цијене, уколи-
ко остане предаје се извршенику ако за то нема сметњи. Ако се у изврш-
ном поступку намирује више тражилаца извршења, односно ако се поред 
тражиоца извршења намирују и лица чија права престају продајом ства-
ри, они ће се намиривати оним редом којим су стекли заложно право или 
друго право које продајом престаје ако законом за одређена потраживања 
није прописано првенствено право намирења. Тражиоци извршења истог 
реда који се из продајне цијене не могу потпуно намирити, намирују се 
сразмјерно износима својих потраживања.
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9. НАЈЧЕШЋИ СЛУЧАЈЕВИ ОБУСТВЉАЊА ПОСТУПКА 
ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА

Суд окончава извршни поступак када је потраживање тражиоца извр-
шења у цијелости намирено. Извршни поступак може се окончати и обуста-
вом. Постоји низ случајева када се извршни поступак може обуставити а 
најчешћи случајеви обуставе у поступку извршења на покретним ствари-
ма извршеника су: неуплата предујма; непредлагање другог покушаја за-
пљене уколико први покушај није био успјешан; непредлагање одржавања 
другог рочишта за продају покретних ствари путем јавног надметања или 
непосредном погодбом односно уколико се ствари не успију продати на 
другом рочишту; непредлагање новог средства и предмета извршења у слу-
чају немогућности извршења на раније предложеном средству и предмету.

Око обуставе извршног поступка због неуплаћеног предујма39 постоји 
различита пракса судова у Републици Српској. Када тражилац извршења 
не поступи по закључку извршног суда да се уплати предујам трошкова 
провођења извршења пописом покретних ствари (укључујући трошкове 
превоза за судског извршитеља до мјеста гдје се налазе покретне ства-
ри) без чега се извршење не може провести, прије доношења рјешења о 
обустави извршног поступка, извршни суд ће, у смислу чл. 63 ст. 4 а у вези 
са чл. 8 ст. 3 Закона о извршном поступку (даље: ЗИП) позвати тражи-
оца извршења да у року од 15 дана предложи ново средство и предмет 
извршења. Тек ако у том року тражилац извршења не поступи по налогу, 
извршни суд ће у смислу чл. 16 ст. 2 ЗИП донијети рјешење о обустави 
поступка. 40 С друге стране, неки судови у случају да тражилац извршења 
не поступи по закључку суда и не уплати трошкове предујма у одређеном 
износу у одређеном року, доносе рјешење о обустави извршног поступка 
без доношења закључка којим се тражилац извршења позива да у одређе-
ном року предложи ново средство и предмет извршења. Овакав став заузео 
је Окружни суд у Вараждину ГЖ-19/81 од 27.01.1981. године. Суд може 
обуставити извршење ако вјеровник не предујми трошкове извршења у 
одређеном року, само ако је вјеровник био позван на полагање предујма и 
у позиву изричито наведен потребан износ предујма. 41

Други случај обуставе извршног поступка на покретним стварима од-
носи се на безуспјешан покушај запљене покретних ствари извршени-
ка. Тражилац извршења има могућност да, у року од три мјесеца од дана 

39 Чл. 16 ст. 2 ЗИП РС.
40 Одлука Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 В 113820 17 Спп од 03.04.2017. 
године.
41 Старовић, Коментар Закона о извршном поступку, 106.
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доставе обавијести или од дана покушаја запљене којој је био присутан, 
предложи да се запљена поново спроведе. Ако тражилац извршења у поме-
нутом року не предложи поновну запљену, суд ће обуставити извршење.42

Трећи случај се надовезује на запљену покретних ствари. Уколико се 
ни при поновној запљени не пронађу ствари које могу бити предмет извр-
шења суд ће обуставити извршење.

Четврти најчешћи случај у ком се обуставља извршење јесте ситуација 
када ниједна странка не предложи одржавање другог јавног надметања у 
прописаном року или ако се покретне ствари не успију продати на другом 
јавном надметању односно путем непосредне погодбе.43

Уколико суд не може спровести извршни поступак на покретним ства-
рима извршеника, позваће тражиоца извршења да у року од 15 дана од 
дана пријема закључка ради намирења истог потраживања предложи ново 
средство и предмет извршења. Ако тражилац извршења не поднесе при-
једлог у остављеном року суд ће донијети рјешење о обустави извршења.44

10. НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ СУДОВА У ПОСТУПКУ 
ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА

Најчешћи проблеми на које наилазе судови у Републици Српској при-
ликом одређивања и спровођења извршења на покретним стварима извр-
шеника су: велики број предмета у раду, мали број стручних сарадника и 
других запослених лица, мали број судских извршитеља који нису довољ-
но обучени за рад на терену, неадекватно координиран рад између судија 
и судских извршитеља, недостатак простора за запослене и смештај пред-
мета и архиве што све доводи до лоше организације процеса рада у суду, 
затим неефикасност доставне службе за коју није само одговоран суд, већ 
и грађани који не пријављују промјену пребивалишта и злоупотребља-
вају процесна права која се односе на пријем писмена, немогућност при-
ступа подацима о њиховој имовини, преварни пренос имовине на трећа 
лица, прикривање имовине без одговарајућих санкција, пренос средстава 
на иностране рачуне итд.

Сви набројани проблеми су у ствари узроци неефикасности како из-
вршног поступка уопште тако и посебно поступка извршења на покрет-
ним стварима извршеника. Можемо их сврстати у три групе.

42 Види Виши привредни суд Србије П`-10101/96 и Светислав Вуковић, Коментар закона о из-
вршном поступку (Београд: 2000), 136.
43 Чл. 131 ст. 5 ЗИП РС.
44 Чл. 8 ст. 3 ЗИП РС.
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Прва група узрока неефикасности односи се на суд. Она се огледа у 
великом броју извршених предмета у односу на број судија, стручних са-
радника и судских извршитеља. Даље, суд не посједује адекватан судски 
простор за запослене, смјештај предмета и архиве као ни простор (мага-
цине) у који би се евентуално покретне ствари могле смјестити како би се 
заштитиле од крађа, оштећења и пропадања. Такође, недовољна обученост 
судских извршитеља за рад на терену, лоша координација са судијама, не-
ефикасна доставна служба, представљају посебне проблеме када је у пи-
тању поступак извршења на покретним стварима извршеника.

Друга група узрока неефикасности суда у извршном поступку односи 
се на ЗИП РС, конкретно на утврђивање имовине извршеника. ЗИП РС, 
прописујући правила о утврђивању имовине извршеника у чл. 37 имао је 
за циљ да поступак поједностави, убрза и учини ефикаснијим. Наиме, овим 
чланом је у ст. 1 прописано да тражилац извршења може у приједлогу за 
извршење који се заснива на извршној исправи захтијевати да суд прије 
доношења рјешења о извршењу затражи од самог извршеника и од других 
у захтјеву одређених физичких и правних лица, односно управних и дру-
гих органа и организација да суду доставе податке о имовини извршени-
ка, ако тражилац извршења учини вјероватним да би ова лица могла има-
ти ове податке. Међутим, због погрешног тумачења овога члана од стра-
не тражиоца извршења, због недостављања тачних и потпуних података 
извршеника о имовини (нпр. аутомобилима) и због разлога што суд непо-
требно захтијева достављање података од одређених физичких и правних 
лица, односно управних и других органа и организација јер све податке 
тражилац извршења може прикупити сам, без обзира да ли су личне или 
неличне природе, извршни поступак уопште па и на покретним стварима 
није учињен једноставнијим, бржим и ефикаснијим.45

Трећа група узрока неефикасности извршног поступка односи се на 
странке у извршном поступку. Наиме, странке не пријављују промјену 
пребивалишта и злоупотребљавају процесна права која се односе на при-
јем писмена, на преварни начин преносе имовину на трећа лица, прикри-
вају имовину без одговарајућих санкција, преносе средстава на иностра-
не рачуне. 

Наведене узроке неефиканости треба посматрати заједно. Само рад на 
побољшању укупних услова у којима поступају извршни судови може до-
вести до побољшања и тиме убрзавања извршног поступка.

45 Дарко Божић, ,,Утврђивање имовине извршеника у пракси“, Право и финансије, 1/2019 (2019), 
26-30; и Мирела Омановић, Тања Шаби и Нина Шабић, ,,Примјена члана 37. Закона о извршном 
поступку ФБиХ у пракси“ Правни савјетник, број 10 (2014): 80-84 
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11. ЗАКЉУЧАК

Закон о извршном поступку Републике Српске није у потпуности регу-
лисао поступак извршења на покретним стварима извршеника, па у случају 
да нека питања нису регулисана, сходно се примјењују правила за извр-
шење на непокретностима. Овакво рјешење није добро јер сходна примје-
на правила о непокретностима се може тумачити различито и довести до 
различите праксе судова. Други разлог зашто законодавац треба у потпу-
ности да регулише овај поступак је тај, што је пред судовима у Републици 
Српској, када су у питању извршни предмети, најчешће предлагано средст-
во извршења које је управо извршење на покретним стварима извршеника.

Што се тиче могућности улагања апелација против одлука извршних су-
дова спорно је поступање Уставног суда Босне Херцеговине. Наиме, Устав-
ни суд полази од концепта постојања нових грађанских права и обавеза па 
тек ако извршни поступак доведе до постојања нових грађанских права 
и обавеза апелације су допустиве, у супротном се одбацује јер су ratione 
materiae некомпатибилне са Уставом и Конвенцијом. У вези са претходно 
наведеним аутор је мишљења да приликом испитивања допустивости апе-
лације треба поћи од концепта стварања новог правног стања.

Најчешћи проблеми на које наилазе судови у Републици Српској који 
спроводе принудно остварење потраживања су: велики број предмета у 
раду, мали број стучних сарадника и судских извршитеља који нису довољ-
но обучени за рад на терену, недостатак простора за запослене и смештај 
предмета и архиве, што све доводи до лоше организације процеса рада у 
суду, неефикасност доставне службе за коју није само одговоран суд, већ 
и грађани који не пријављују промјену пребивалишта и злоупотребљавају 
процесна права која се односе на пријем писмена, немогућност приступа 
подацима о њиховој имовини, преварни пренос имовине на трећа лица, 
прикривање имовине извршеника без одговарајућих санкција, пренос сред-
става на иностране рачуне, итд. 

Треба очекивати да ће наредне измјене и допуне ЗИП и Закона о пар-
ничном поступку донијети одређене новине, посебно кроз одредбе о до-
стављању, увођење јавних извршитеља и др. 

Сматрамо да би сљедећа два приједлога допринјела рјешавању великог 
броја извршних предмета пред судовима:

- постојеће законско рјешење о утврђивању имовине извршеника тре-
ба измјенити тако што ће се обавеза утврђивања имовине преније-
ти на тражиоца извршења јер је то у пракси тражиоцима извршења 
омогућено без обзира да ли подаци о имовини извршеника имају 
лични или нелични карактер;
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- увођење јавних извршитеља у извршни поступак Републике Српске 
као носилаца јавних овлашћења и подјела надлежности на начин да 
стадијум одређивања извршења остане у надлежности судова док 
би други стадијум извршног поступка односно спровођење извр-
шења било у надлежности јавних извршитеља, изузев комуналних 
предмета који би у цијелости били у надлежности јавних изврши-
теља.

Наведени приједлози учинили би извршни поступак бржим, ефикас-
нијим и једноставнијим. С друге стране, увођењем јавних извршитеља у 
извршни поступак Републике Српске, судови би се растеретили јер би извр-
шење у комуналним предметима било у надлежности јавних извршитеља.

ЛИТЕРАТУРА

• Божић, Дарко. ,,Утврђивање имовине извршеника у пракси“ Право и финан-
сије, Сарајево, број 1 (2019).

• Вуковић, Светислав. Коментар закона о извршном поступку. Београд: 2000.
• Дауповић, А., Р. Обрадовић, М. Повлакић, Ф. Заћирагић и М. Живановић. 

Коментар Закона о извршном поступку у Федерацији Босне и Херцеговине и 
Републици Српској. Сарајево: Савјет/Вијеће Европе, 2005.

• Јакшић, Александар. Грађанско процесно право. Београд: Правни факултет, 
2009.

• Кеча, Ранко. ,,О основним начелима Закона о извршењу и обезбеђењу“, у 
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду број 1 (Нови Сад: Прав-
ни факултет, 2012).

• Миленковић, Радмила. ,,Начела и ток поступка извршења на непокретности-
ма“ (мастер рад, Ниш: Правни факултет, 2014).

• Омановић, Мирела, Тања Шабић и Нина Шабић, ,,Примјена члана 37. Зако-
на о извршном поступку ФБиХ у пракси“ Правни савјетник, број 10 (2014).

• Петровић, Стојана. ,,Начела парничног поступка пред судом у привредним 
споровима“ Право и привреда, вол. 53, 7-9 (2015): 205-226.

• Поповић, Игор. ,,Заштита права извршеника према члану 6 Европске конвен-
ције за заштиту људских права и основних слобода”, Годишњак Правног фа-
култета Универзитета у Бања Луци, број 39 (2017).

• Рачић, Ранка. Извршно процесно право, Бања Лука: Правни факултет, 2011. 
• Старовић, Боривој. Коментар Закона о извршном поступку. Београд: Науч-

на књига, 1987. 
• Станишић, Слободан. ,,Нека спорна питања у вези оцјене и разграничења 

стварне надлежности грађанских и привредних судова у Босни и Херцегови-
ни”, Годишњак факултета правних наука Бања Лука, (2017). 



215

ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Дарко Божић

• Тадић, Мато. Уставни сустав и устрој правосуђа у Босни и Херцеговини, При-
ручник за правосудни испит. Сарајево: ЈП НИО Службени лист БиХ, 2015.

• Узелац, Аднан. ,,Нацрт Закона о извршењу и обезбеђењу Републике Србије, 
Коментари о усклађености са захтјевима Европске конвенције за заштиту 
људских права“. Загреб: Правни факултет, 2010.

• Црњански, Владимир. Извршност јавнобележничког записа. Београд: Прав-
ни факултет Унион, 2018.

• Чолак, Бариша. Приручник за полагање правосудног испита из грађанског 
права. Сарајево: ЈП НИО Службени лист БиХ, 2015.

• Шобат, Марија и Ивана Стојшић, ,,Извршни поступак и повреда права на пра-
вично суђење, европски контекст и ново српско законодавство“ Анали Правно 
факултета у Београду, број 2 (2009).

• Устав Босне и Херцеговине
• Устав Републике Српске
• Устав Федерације Босне и Херцеговине
• Закон о извршном поступку Републике Српске (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 
98/2014, 5/2017, 58/2018 и 66/18). 

• Закон о судовима Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ 
број 37/12, 44/15 и 100/17).

• Уставни закон за спровођење Устава Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске“ број 21/92).

• Одлука Европског суда за људска права: Хорнсби против Грчке (Hornsby v. 
Greece ), представка бр. 18357/91, пресуда од 19. марта 1997, ЕЦХР 1997-II.

• Одлука Европског суда за људска права: Естима Жорже против Португала 
(Estima Jorge v. Portugal), 16/1997/800/1003, пресуда од 21. априла 1998. 

• Одлука Европског суда за људска права: Имобилијаре Сафи против Италије 
(Immobiliare Safi v.Italy) бр. 22774/93, пресуда од 28. јула 1999. 

• Одлука Европског суда за људска права: Кудла против Пољске (Kudla v. Poland) 
представка бр. 30210/96, пресуда од 26. октобра 2000.

• Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 Ип 150569 
17 Р од 21.09.2017. 

• Одлука Уставног суда Србије, Уж. 341/08 од 17.02.2011. 
• Одлука Кантоналног суда Травник, број Пж-8/04 од 16.09.2004. 
• Рјешење Окружног суда у Бањалуци, број 71 0 И 246875 17 Гж од 26.09.2018. 
• Одлука Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 В 113820 

17 Спп од 03.04.2017.



216

Година 25. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Број 52.

ENFORCENT PROCEDURE ON MOVABLE THINGS

Darko Božić46 

Summary The subject of this paper is the enforcement procedure on movable 
things in the Republic of Srpska. This is a special procedure for collecting the 
money claim of the prosecutor. The legal provisions and case law relating to 
the above procedure are analyzed, with the aim of creating a complete picture 
of the mentioned procedure. While in the Republika Srpska courts execution 
on mobile matters is the most frequently proposed means of execution, it is the 
most effective and the most effective means of execution, and the author will 
especially deal with the causes of the inefficiency of the proceedings. In the final 
part of the paper, it seeks to point out all the shortcomings of this procedure and 
give some suggestions of de lege ferenda.

Key words: Law on Enforcement proceedings, enforcement procedure on 
movable things, movable things.

46 The Bachelor of Laws (LL.B.), Legal associates in the Basic court in Zvornik
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1. Увод

Студентима Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (а и ши-
рој научној јавности) од 2018. године доступно је прво издање уџбеника 
Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др Илије 
Бабића и проф. др Раденка Јотановића. 

Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др 
Илије Бабића и проф. др Раденка Јотановића, структуром и садржајем, не 
само да иде у корак са позитивним законодавством Републике Српске и 
Босне и Херцеговине и заузетим ставовима јудикатуре у овој области права, 
него је, обимом, као и језгровитим, квалитетним и разумљивим стилом пи-
сања, у потпуности прилагођена студентима основних академских студија. 

2. Композиција

Поред Предговора (стр. 15-16) и Скраћеница (стр. 17-22), композицију 
уџбеника чини десет одјељака, и то: 1. Појам, предмет, систематика, ме-
тод и извори грађанског права; 2. Субјекти грађанскоправног односа; 3. 
Објекти грађанскоправног односа; 4. Грађанскоправни однос и субјектив-
на грађанска права; 5. Правни послови; 6. Заступање; 7. Неважећи правни 
послови; 8. Дејство протека времена на грађанска права; 9. Вршење и за-
штита субјективних права и 10. Стицање и престанак грађанских права. 

1 Асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org
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Завидан списак домаће и стране литературе (стр. 293-307), коју су консул-
товали аутори, налази се на самом крају уџбеника.

Omnis definitio in jure civili periculosa est, parum est enim ut non subverti 
possit. Iavolenus Priscus (Dig. 50. 17. 202.) Пркосећи овој познатој римској 
максими, у првом одјељку аутори кроз бројне изразе кориштене за грађан-
ско право дају његову дефиницију, како у објективном, тако и у субјектив-
ном смислу. Након систематике и предмета грађанског права, издвојени су 
заједнички методи регулисања који дјелују у свакој грани широке области 
грађанског права, али са различитим домашајима. Увођење и анализа пој-
мова кодификација, унификација, хармонизација, приказ важнијих коди-
фикација у свијету и нашем правном подручју, те анализа извора грађан-
ског права према позитивној законодавној регулативи Републике Српске 
и Босне и Херцеговине, чине кључни аспект првог одјељка (стр. 25-85). 

Други одјељак (стр. 87-142) уџбеника садржи одредбе о физичким и 
правним лица као експлицитним субјектима грађанскоправног односа, док 
су животиње и животна средина наведени као потенцијални, имплицитни 
титулари ових правних односа. 

У трећем одјељку (стр. 143-174) обрађени су објекти грађанског права: 
ствари, радње, права личности и интелектуална права. Детаљна и система-
тична обрада права личности (карактеристике и грађанскоправна зашти-
та) као неимовинског сегмента грађанског права, управо је оно по чему се 
нарочито издваја новелирана верзија уџбеника. 

Након субјеката и објеката грађанскоправног односа, у четвртом одјељку 
(стр. 175-197) изложени су и остали елементи грађанскоправног односа, 
као и појам и врсте субјективних грађанских права којима располажу ти-
тулари у том правном односу. 

Изјава воље која сама или у вези са другим чињеницама производи 
одређено грађанскоправно дејство, дата у некој од законом предвиђених 
форми (правни посао), заједно са подјелом, састојцима, те модификација-
ма правних послова чине материју петог одјељка (стр. 199-226). 

Давање изјаве воље примјеном института заступништва, те датаљна 
разрада сваког од облика заступништва које се јавља у нашем правном си-
стему предмет су обраде шестог одјељка (стр. 227-242). 

Седми одјељак (стр. 243-268) говори о ништавим и рушљивим прав-
ним пословима, те могућностима конверзије и/или конвалидације истих 
у пуноважне правне послове. 

Застарјелост и преклузија; судска и вансудска заштита субјективних 
права и начини стицања, односно преношења грађанских права, инсти-
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тути су које аутори обрађују у завршним одјељцима, осам (стр. 269-276), 
девет (стр. 277-283) и десет (стр. 285-292). 

3. Закључак

Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско има за циљ да послужи 
као први дио основне (обавезне) наставне литературе и да заједно са дру-
гим дијелом обавезне литературе из Стварног права, омогући студентима 
друге године основних студија Правног факултета Универзитета у Бањој 
Луци спремање испита из наставног предмета Грађанско право.

Као посебно уочљиво, истиче се неуморно настојање аутора да конти-
нуирано, кроз цијели текст уџбеника, нуде синониме појединих правних 
института, наводећи тако студенте да несвјесно проширују свој правнички 
вокабулар. Похвално је, такође, то што аутори око појединих теоријских, 
спорних правних питања не заузимају искључиве (догматске) ставове. На-
водећи, у самом тексту или фуснотама, и супротна мишљења признатих 
јуриста, остављају студентима простора за дискусију, размишљање, раз-
вијање и заузимање властитих ставова.

На крају да закључимо, сматрамо да су аутори поменутог дјела одго-
ворили најтежем задатку који се неминовно поставља пред писце једног 
уџбеника, а то је да, без обзира колико врсни познаваоци теорије и праксе 
били, без обзира на продубљена сазнања о многим (не)спорним правним 
питањима и природну потребу да о појединим институтима пишу на јед-
ном вишем нивоу апстракције, никада из вида не губе ratio и првобитну 
намјену (овог) уџбеника - да служи студентима за стицање првих сазнања 
о свеколикој области грађанског права. 
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НОРМА КАО ОДРАЗ ЗАКОНОДАВНЕ ПОЛИТИКЕ 
НИЈЕ ПРЕДМЕТ УСТАВНОСУДСКЕ КОНТРОЛЕ

Питање адекватности критеријума на основу којих се одређује статус 
репрезентативног синдиката, односно удружења послодаваца, као легитим-
них учесника у закључивању Општег колективног уговора, искључиво је 
ствар законодавне политике коју Уставни суд није надлежан да оцјењује.

Из образложења

Савез синдиката Републике Српске приједлогом је покренуо поступак 
за оцјењивање уставности члана 219. став 2. и члана 221. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16). Из садржине пријед-
лога произлази да наведене одредбе Закона о раду нису у сагласности са 
члановима 10. и 41. Устава Републике Српске, те Конвенцијом Међународ-
не организације рада број 87 о синдикалним слободама и заштити синди-
калних права и Конвенцијом број 98 о правима на организовање и колек-
тивно преговарање. Образлажући разлоге оспоравања предлагач наводи 
да се оспореним законским рјешењима, којима сe дефинишу различити 
услови за утврђивање репрезентативности сидиката и удружења послода-
ваца, синдикат ставља у неравноправан положај у односу на друге социјал-
не партнере и на тај начин дерогира принцип колективног преговарања. 
Уз то, предлагач сматра да је оспореним прописивањем нарушено право 
Синдиката да по слободној вољи доноси сопствене прописе о организо-
вању и функционисању, као и да руководи и управља својим активности-
ма и пословима. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе 
нису у сагласности са Уставом. 
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У одговору на приједолог који је доставила Народна скупштина Репу-
блике Српске наводи се, између осталог, да је уставноправни основ Закона, 
чије одредбе су оспорене, садржан у тачки 12. Амандман XXXII на Устав 
Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, као и да предлагач 
на неодговарајући и поргешан начин тумачи не само одредбе чланова 10. 
и 41. Устава него и Закон који оспорава, те међународне акте које наводи 
у образложењу приједлога. Оспоравајући наводе из приједлога, у одгово-
ру се напомиње да се члан 10. Устава односи на права и обавезе грађана 
која нису ни уређена оспореним одредбама, те да се, чак и у случају да се 
ова одредба Устава тумачи на начин да се односи и на удружења, конкрет-
но синдикате и удружење послодаваца, не може утврдити да су поједини 
синдикати (или удружења послодаваца) који испуњавају услове прописане 
Законом стављени у неравноправан положај у односу на друге синдикате 
(или удружења послодаваца), који такође испуњавају те исте услове. Уз то, 
у одговору се указује да су синдикати и удружења послодаваца по својој 
суштини и чланству различита удружења а разлика се, према наводима из 
одговора, огледа, прије свега, у чињеници да синдикати у свом чланству 
окупљају и заступају интересе физичких лица, а удружења послодаваца 
окупљају и заступају интересе правних лица ‒ пословних субјеката, тако 
да се ни са тог аспекта не може говорити о фаворизовању једних грађана 
у односу на друге. У одговору су оспорени и други наводи предлагача, а 
посебно да је предлагач паушално указао на повреде ратификованих кон-
венција, односно да није образложио на који начин се законодавац мијеша 
у начин организовања Синдиката и било који синдикат ставља у неравно-
праван положај у односу на друге синдикате, те отежава услове њиховог 
организовања и рада. Истиче се да поднесени приједлог суштински одра-
жава незадовољство његовог подносиоца са позитивним законским рје-
шењем којим је регулисана релевантна материја, али да исти из тих раз-
лога не може бити предмет оцјене пред Уставним судом. 

Оспореним чланом 219. став 2. Закона о раду („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 1/16) прописано је да се репрезентативним синди-
катом на нивоу Републике сматра синдикат који испуњава услове из члана 
217. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) овог закона и у који је учлањено не мање од 
5% од укупно запослених у Републици у најмање три подручја, области и 
гране, према подацима Републичког завода за статистику. Према оспореном 
члану 221. наведеног закона репрезентативним удружењем послодаваца у 
смислу овог закона сматра се удружење послодаваца које испуњава усло-
ве из члана 220. став 1. овог закона и у које је учлањено не мање од 10% 
послодаваца од укупног броја послодаваца у подручју, области или грани 
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на нивоу Републике, под условом да ти послодавци запошљавају не мање 
од 10% запослених од укупног броја запослених у подручју, области или 
грани на нивоу Републике. 

У поступку разматрања навода из приједлога Суд је имао у виду да је 
одредбама Устава Републике Српске у односу на које је оспорена устав-
ност наведених одредаба Закона о раду и одредбама које су, по оцјени 
Суда, од значаја за оцјењивање уставности оспореног закона утврђено: да 
су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 
једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, 
пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 
рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друшт-
вени положај или друго лично својство (члан 10), да је зајемчена слобо-
да синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), да се слободе и пра-
ва остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим 
када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих 
утврђују законом, те да се законом може прописати начин остваривања 
појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово оствари-
вање (члан 49) и да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне 
односе (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 
замијењен члан 68. Устава).

Конвенцијом број 87 утврђено је право запослених и послодаваца да 
без икаквих изузетака и претходног одобрења образују организације по 
свом избору. Једини услов за слободно синдикално удруживање и дјело-
вање јесте упис синдикалне организације код надлежног органа. 

Конвенција број 98 обезбјеђује заштиту запослених од дискримина-
ције у запошљавању до које може доћи ако се запошљавање условљава 
неучлањењем у синдикат или иступањем из синдиката, затим, заштиту од 
отпуштања или наношења штете запосленом који је члан синдиката или 
који учествује у синдикалним дјелатностима, као и заштиту од других по-
ступака и мјера које штете синдикалним слободама. 

Оцјењујући основаност навода из приједлога Суд је имао у виду да се 
Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) уређују 
радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и други од-
носи по основу рада у Републици Српској, ако посебним законима није 
другачије одређено (члан 1. став 1), те да је овим законом, између осталог, 
и то у члану 6, прописано да је синдикат, у смислу овог закона, самостал-
на, демократска и независна организација радника у коју се они добро-
вољно удружују ради заступања, представљања, унапређивања изашти-
те својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних 
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и других појединачних и колективних права и интереса (став 1), а да се 
удружењем послодаваца, у смислу овог закона, сматра самостална, демо-
кратска и независна организација у коју послодавци добровољно ступају 
ради представљања, унапређивања и заштите својих пословних права и 
интереса, у складу са законом (став 2). Поред тога, овим законом је, и то 
чланом 209, прописано да радници имају право да по свом слободном из-
бору организују синдикат и да се у њега учлањују, у складу са статутом и 
правилима синдиката (став 1), да послодавци имају право да по свом сло-
бодном избору организују одговарајућа удружења послодаваца и да се у 
њих учлањују, у складу са статутом и правилима тих удружења (став 2), 
као и да се синдикат и удружења послодаваца оснивају без икакве прет-
ходне сагласности било ког органа власти (став 3), а чланом 210. да рад-
ници, односно послодавци слободно одлучују о свом иступању из синди-
ката, односно из удружења послодаваца. Овим законом је, такође, и то у 
члану 217.став 1, прописано да се синдикат сматра репрезентативним: ако 
је основан и дјелује на начелима синдикалног организовања и дјеловања 
(тачка 1), ако је независан од органа власти и послодаваца (тачка 2), ако 
се финансира претежно од чланарине и других сопствених извора (тачка 
3), ако има потребанброј чланова на основу приступница у складу са чл. 
219. и 220. овог закона (тачка 4), и ако је уписан у регистар у складу са за-
коном и другим прописима, а ст. 2. и 3. овог члана да се приликом утврђи-
вања репрезентативности на основу броја чланова, уколико је радник члан 
више синдиката, у обзир узима само посљедња потписана приступница 
синдикату, а да у случају да на одговарајућем нивоу организовања дјелује 
само један синдикат, сматра се да је исти репрезентативан, без обзира на 
број чланова које окупља. Законом је, такође, прописано да се репрезента-
тивним синдикатом код послодавца сматра сваки синдикат који испуњава 
услове из члана 217. став 1. овог закона и у који је учлањено не мање од 
20% запослених од укупног броја запослених код послодавца (члан 218), 
да се репрезентативним синдикатом у подручју, области или грани сматра 
сваки синдикат који испуњава услове из члана 217. овог закона и у који је 
учлањено не мање од 10% од укупно запослених у подручју, области или 
грани (члан 219. став 1), као и да се удружење послодаваца сматра репре-
зентативним: ако је уписано у регистар у складу са законом и ако има по-
требан број запослених код послодаваца ‒ чланова удружења послодаваца 
у складу са чланом 221. овог закона (члан 220. став 1). Према члану 240. 
став 1. овог закона општи колективни уговор закључују: Влада Републике 
Српске, репрезентативно удружење послодаваца и репрезентативни Син-
дикат, основан за територију Републике Српске. 
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Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспореним одредбама члана 
219.став 2. и члана 221. Закона о раду („Службени гласник Републике Ср-
пске“ број 1/16) законодавац није прекорачио своја уставна овлашћења из 
тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен 
члан 68. Устава, нити је нарушио уставни принцип о слободи синдикалног 
организовања и дјеловања из члана 41. Устава, који подразумијева право 
радника да слободно оснивају синдикатекао организације, утемељене на 
доборовољности чланства, које настају и престају вољом радника и, по 
правилу, немају прописано вријеме трајања. Имајући у виду да се оспоре-
ним законским одредбама само дефинишу критеријуми на основу којих се 
одређени синдикат односно удружење послодаваца сматра репрезентатив-
ним да буде социјални партнер и учествује у колективном преговарању и 
другим облицима социјалног дијалога, Суд је оцијенио да наведена устав-
на одредба није релевантна за оцјену оспорених одредаба Закона. Питање 
адекватности критеријума на основу којих се одређује статус репрезента-
тивног Синдиката у Републици, односно удружења послодаваца као леги-
тимних учесника у закључивању Општег колективног уговора, по оцјени 
Суда, искључиво је ствар законодавне политике коју Уставни суд, сагласно 
одредби члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује.

У погледу навода предлагача да је дефинисањем различитих услова 
које треба да испуњава одређени синдикат да би се сматрао репрезентатив-
ним синдикатом на нивоу Републике у односу на услове на основу којих 
се удружење послодаваца сматра репрезентативним, Синдикат стављен у 
неравноправан положај у односу на друге социјалне партнере у поступку 
колективног преговарања, Суд је имао у виду да се начело равноправности, 
односно забрана дискриминације из члана 10. Устава, као једно од основ-
них људских права, односи само на грађане, дакле на физичка лица, и то у 
погледу њихових личних својстава као што су раса, пол, језик, национална 
припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање и 
др. Због тога се, у конкретном случају, у контексту евентуалне неравно-
правности не могу оцјењивати законске одредбе које се односе исључиво 
на правне субјекте као што су синдикат и удружење послодаваца.

Позивање предлагача на Конвенцију Међународне организације рада 
број 87 и Конвенцију број 98, те Европску Конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода није, по оцјени Суда, од утицаја на оцјену устав-
ности оспорених законских одредби, будући да се законским дефинисањем 
критеријума репрезентативности не ограничавају универзалне слободе и 
права на синдикално организовање установљена наведеним међународним 
актима, како то паушално и погрешно тврди предлагач.
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Рјешење број: У-48/16 од 22. фебруара 2017. године 
“Службени гласник Републике Српске” број 22/17

ПРАВО НА ЗАЈЕДНИЧКИМ ДИЈЕЛОВИМА ЗГРАДЕ

У сагласаности је са уставним принципима о заштити имовинских 
права оспорена одредба према којој сваки етажни власник,уколико се не 
постугне њихова сагласност, може тражити да судодлучи о предузимању 
послова кад постоје нарочито оправдани разлози, јер се промјеном намје-
не не мијења само право коришћења заједничких дијелова зграде, већ и 
сва остала права која чине садржину својине.

Из образложења

Миле Чајевић, адвокат из Фоче, дао је Уставном суду Републике Српске 
иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности одредбе чла-
на 29.став 3. Закона о одржавању зграда (“Службени гласник Републике 
Српске” број 101/11) у односу на чл. 48, 49, 54, 56, 111. и 113. Устава Ре-
публике Српске и члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију о за-
штити људских права и основних слобода. Оваквим законским рјешењем 
се етажним власницима, како наводи давалац иницијативе, одузима пра-
во својине на недјељивом дијелу зграде, без утврђивања општег интереса, 
приликом уступања истог ради изградње једне или више стамбених једи-
ница, које инвеститор може, ради личног интереса, продати. Поред тога, 
оспорена законска одредба је, по мишљењу даваоца иницијативе, нејасна 
и неодређена у погледу подношења захтјева, поступка и надлежности суда, 
заштите имовинског права етажног власника и правичног обештећења уко-
лико није дао сагласност за одлуку скупштине, која прелази оквире редов-
ног управљања зградом. 

Народна скупштина Републике Српске доставила је одговор у коме се 
наводи да је иницијатива неоснована, као и да је присутно непотпуно и 
неправилно тумачење одредби Устава, као и оспорене одредбе Закона. Уз 
то, наводи се предмет регулисања Закона о одржавању зграда, те да су, из-
међу осталог, дефинисани посебни и заједнички дијелови зграде и пропи-
сане обавезе њиховог одржавања и финансирања, док је чланом 29. ст. 1. 
и 2. Закона прописан начин доношења одлука које се односе на послове 
редовног управљања зградом и оне које прелазе те оквире одређујући по-
требну сагласност за њихово доношење.Питање располагања заједничким 
дијеловима зграде, тј.стицања и одузимања права својине, како се наво-
ди, уређује се Законом о стварним правима, док се овим законом регули-
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ше питање управљања зградом. Сматрају да наводи даваоца иницијативе 
у погледу нејасноће и неодређености оспорене законске одредбе немају 
уставноправи карактер, те да то може бити, евентуало, питање измјене и 
допуне овог закона.Предлаже се да Суд дату иницијативу не прихвати.

Оспореном одредбом члана 29. став 3. Закона о одржавању зграда 
(“Службени гласник Републике Српске” број 101/11) прописано је да, ако 
се не постигне сагласност етажних власника и одлука не донесе у складу са 
ст. 1. или 2. овог члана, кад за преузимање послова постоје нарочито оправ-
дани разлози, сваки етажни власник може тражити да о томе одлучи суд. 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иниција-
тиве оспорава поменуту законску одредбу утврђено је: да се права и слобо-
де зајемчене овим уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48. став 
1), да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на 
основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за оствари-
вање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 
начин остваривања појединих права и обавеза само када је то неопходно за 
њихово остваривање (члан 49. ставови 1. и 2), да сви облици својине имају 
једнаку правну заштиту (члан 54), да се законом може ограничити или од-
узети право својине, уз правичну накнаду (члан 56), да државни органи и 
организације које врше јавна овлашћења могу у појединачним стварима 
рјешавати о правима и обавезама грађана или примјењивати мјере при-
нуде и ограничења само у законом прописаном поступку у коме је свако-
ме дата могућност да брани своја права и интересе и да против донесеног 
акта изјави жалбу, односно употријеби друго законом предвиђено правно 
средство (члан 111) и да се против појединачних аката судова, управних и 
других државних органа, као и организација које врше јавна овлашћења, 
донесених у првом степену, може изјавити жалба надлежном органу, те да 
о законитости ових аката одлучује суд у управном спору, ако за одређену 
ствар није законом предвиђена друга судска заштита (члан 113). 

За оцјену уставности оспорене законске одредбе од значаја су и одредбе 
Устава којима је утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред оста-
лог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као 
и друге односе од интереса за Републику (тач. 6. и 18. Амандмана XXXII, 
којим је замијењен члан 68. Устава) и да физичка и правна лица остварују 
својинска права на непокретностима према њиховој природи и намјени, у 
складу са законом (члан 60. став 1).

Одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију о заштити 
људских права и основних слобода гарантовано је право на имовину тако 
што је предвиђено да свако физичко и правно лице има право на неометано 
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уживање своје имовине, а да нико не може бити лишен своје имовине, осим 
у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начели-
ма међународног права (став 1), те да претходне одредбе ни на који начин 
не утичу на право државе да примјењује законе које сматра потребним да 
би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересима или да 
би обезбиједила наплату пореза или других даџбина или казни (став 2). 

Оцјењујући основаност навода даваоца иницијативе Суд је имао у виду 
да је Законом о одржавању зграда (“Службени гласник Републике Српске” 
број 101/11) уређено одржавање стамбених зграда, стамбено-пословних 
зграда, стамбених зграда са гаражама и пословних зграда (члан 1). Према 
члану 2. овог закона, одржавање зграде, у смислу овог закона, обухвата из-
вођење радова редовног и инвестиционог одржавања станова, пословних 
просторија и гаража као посебних дијелова зграде, те радова редовног и 
инвестиционог одржавања заједничких дијелова зграде, чиме се обезбјеђују 
функционалност и безбједност зграде као цјелине и њених заједничких 
дијелова, док су одредбама чл. 13. до 17. дефинисани послови који обух-
ватају редовно и инвестиционо одржавање заједничких дијелова зграде, 
те радови хитних интервенција.Заједнички дијелови зграде дефинисани 
су чланом 3.тачка ж) овог закона, као дијелови и уређаји који служе згра-
ди као цјелини или посебним дијеловима зграде. 

Управљање зградом регулисано је одредбама чл. 18. до 32. Закона, на 
начин да зградом управља заједница, при чему су етажни власници дуж-
ни да учествују у управљању непокретношћу по општим правилима о 
управљању сувласничком ствари, односно зградом управља скупштина 
етажних власника, коју чине сви етажни власници са једнаким правима 
и обавезама, без обзира на то да ли су били потписници уговора о осни-
вању заједнице (члан 24. став 1). Скупштина етажних власника, између 
осталог, доноси одлуку о претварању таванских просторија у стамбене 
просторе или надоградњу косог крова са стамбеним простором над по-
стојећим равним кровом зграде (члан 25. тачка ј). Скупштина етажних 
власника доноси одлуке које се односе на обављање послова редовног 
управљања зградом за које је потребна натполовична сагласност од укуп-
ног броја етажних власника, док је за доношење одлука скупштине које 
прелазе оквире редовног управљања зградом, као што је промјена намје-
не или издавање у закуп заједничких просторија, заснивање хипотеке или 
службености, веће поправке или преправке које нису редовно одржавање, 
доградња и надоградња зграде, потребна сагласност свих етажних влас-
ника (члан 29. ст. 1. и 2). 
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Имајући у виду питања која се уређују предметним законом, а која се 
првенствено односе на одржавање, финансирање и управљање зградом, 
то је, по оцјени Суда, у интересу свих етажних власника да се обезбиједе 
њихова имовинска права на заједничким дијеловима зграде, сагласно га-
ранцијама права на имовину из члана 56. став 1. Устава и члана 1. Прото-
кола 1 уз Европску конвенцију. У конкретном случају, Суд је оцијенио да 
се одлуке о промјени намјене заједничке недјељиве својине могу доносити 
под условом да сви етажни власници имају право једнаког одлучивања о 
начину коришћења заједниких дијелова зграде, као и право на дјелотвор-
ну заштиту у случају да одлуком скупштине буде изигран циљ због кога 
је право на пренамјену заједничких дијелова зграде предметним законом 
установљено. Ово из разлога што се промјеном намјене не мијења само 
право коришћења, већ и сва остала права која чине садржину својине.
Наиме, Устав гарантује једнаку правну заштиту свих облика својине, да-
кле и права својине етажних власника на заједничким дијеловима зграде, 
која, по оцјени Суда, несумњиво представљају имовину етажних власни-
ка, у смислу гаранција из чл. 54. и 56. Устава. Имајући у виду да грађани, 
Уставом гарантована права и слободе, укључујући имовинска права, ост-
варују непосредно на основу Устава (члан 49. став 1) и да се имовинска и 
друга права и слободе зајемчени овим Уставом не могу одузети нити ог-
раничити (члан 48. став 1), то је, по оцјени Суда, оспорено прописивање 
сагласно наведеним уставним принципима. Из изложеног, Суд је утврдио 
да је законодавац оспореним прописивањем, сагласно својим уставним 
овлашћењима из тач. 6. и 18. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 
68.Устава, обезбиједио правну заштиту својине појединих етажних влас-
ника на заједничким дијеловима зграде за случај њене повреде. С обзи-
ром на наведено, Суд је оцијенио, да је оспорена одредба члана 29. став 
3. Закона о одржавању зграда у сагласаности са уставним принципима о 
заштити имовинских права из чл. 54. и 56. став 1. Устава. Сходно наве-
деном, оваквим законским рјешењем није дошло ни до повреде права на 
мирно уживање имовине које је гарантовано чланом 1. Протокола 1 уз Ев-
ропску конвенцију.

Позивање даваоца иницијативе на несагласност оспорене законске 
одредбе са чл. 111. и 113. Устава Републике Српске, по оцјени Суда, није 
од утицаја на тражену оцјену уставности.

Наводи даваоца иницијативе који се тичу неодређености и нејасноће 
коју наводно ствара одредба члана 29.став 3. Закона, као и начин примје-
не оспореног законског рјешења, по оцјени Суда, не доводе у питање са-
гласност оспорене одредбе овог Закона са Уставом.
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Одлука број: У-34/15 oд 29. марта 2017. године 
“Службени гласник Републике Српске” број 36/17

НЕОБЈАВЉЕНИ ОПШТИ ПРАВНИ АКТИ

Будући да општи правни акт не може постати дио правног поретка због 
чињенице његовог необјављивања, које је саставни дио материјализације 
правног акта, као елемента његове форме, Уставни суд је оцијенио да та-
кав акт није сагласан са Уставом.

Из образложења

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем 
тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставно-
сти и законитости чланова 121. и 2. Статута Јавног предузећа шумарства 
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 
2005. године (у даљем тексту: Статут). Давалац иницијативе сматра да 
оспорени члан 121. Статута није у сагласности са чланом 109. Устава Ре-
публике Српске, којим се одређује да Статут ступа на снагу наредног дана 
од дана усвајања од стране Скупштине Јавног предузећа, а да ће се објави-
ти у „Службеном гласнику Републике“, јер није наведен тачан назив служ-
беног гласника у којем ће се оспорени Статут објавити. Такође, сматра да 
оспорени члан 2. Статута није у сагласности са Законом о предузећима и 
Законом о јавним предузећима, којим законима се одређује облик организо-
вања јавног предузећа. Истиче да се облик организовања јавног предузећа 
не може одређивати “законом струке”, како је то одређено на основу Закона 
о измјенама и допунама Закона о шумама (“Службени гласник Републике 
Српске” број 53/05). Уз то наводи да је и тај правни основ за одређивање 
облика организовања предметног предузећа, на који се позвао доносилац 
Статута, престао према члану 108. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 75/08), којим је одређено да ступањем на снагу 
овог закона престаје да важи Закон о измјенама и допунама Закона о шу-
мама (“Службени гласник Републике Српске” број 53/05).

Одговором Владе Републике Српске у цијелости се оспоравају наводи 
иницијативе као неосновани, те се предлаже Суду да исту одбије. У одно-
су на питање уставности и законитости члана 2. Статута наводи се: да је 
Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац осно-
вано у складу са Законом о шумама и да се на питања о раду овог преду-
зећа примјењују одредбе Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 75/04 и 78/11), док се на питања која нису уређена 
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овим законом примјењују одредбе Закона о привредним друштвима; да је 
одредбама члана 2. ст. 1. и 2. Закона о измјенама и допунама Закона о шу-
мама (“Службени гласник Републике Српске” број 53/05) прописано да 
државним шумама и шумским земљиштем обухваћеним шумскопривред-
ним подручјима у Републици Српској управља и газдује јавно предузеће 
шумарства које ће се организовати као друштво капитала ‒ акционарско 
друштво, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о преду-
зећима, односно да ће одлуку о организовању Јавног предузећа шумарст-
ва “Шуме Републике Српске” као акционарског друштва донијети Влада 
Републике Српске у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
У одговору Владе, у односу на оспоравање уставности члана 121. Стату-
та, наводи се: да је Скупштина ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соко-
лац доносилац оспореног Статута и да послове Скупштине врши Влада 
Републике Српске; да према члану 290. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) 
одлука скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у слу-
чајевима када је одлуком одређен неки други датум и ако је законом изри-
чито прописано да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, што 
важи и за оспорени статут, који доноси скупштина акционара; да одредба 
члана 109. став 1. Устава није императивног карактера, јер је остављена 
могућност ранијег ступања на снагу општих аката уколико за то постоје 
нарочито оправдани разлози, а да те разлоге Устав није прописао. Даље се 
наводи, да како је у питању дјелатност од општег интереса, коју обавља 
поменуто јавно предузеће шумарства, било је потребно да Влада, сходно 
цитираним законским одредбама, изврши усклађивање облика организо-
вања ЈПШ “Српске шуме” у друштво капитала ‒ акционарско друштво и 
промијени назив предузећа, па је истовремено усвојен и оспорени статут. 
На основу наведеног изражава се мишљење да је оспорени члан 2. Ста-
тута сагласан са одредбама члана 290. Закона о привредним друштвима, 
Закона о јавним предузећима и члана 108.Закона о шумама, односно да 
прописивањем као у члану 121. Статута није повријеђен члан 109. Устава 
Републике Српске.

У изјашњењуМинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
по тражењу Суда да се достави оспорени Статут, достављен је Статут и на-
ведено да Статут Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” 
а.д. Соколац број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 2005. године није објављен 
у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Оспореним чланом 2. Статута прописано је да је Јавно предузеће осно-
вано Одлуком Владе Републике Српске Босне и Херцеговине, број: 03-
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599 од 08. 06. 1992. године (“Службени гласник српског народа у Босни и 
Херцеговини” број 9/92) и регистровано у складу са важећим прописима у 
Бањој Луци на дан 03. 02. 1993. године и измјенама уписа од 07. 02. 1997, 
06. 07. 1998, 09.11. 1999, 09. 04. 2001. и 09. 05. 2001. године, те је промјена 
облика организовања Јавног предузећа у друштво капитала ‒ акционарско 
друштво извршена на основу Закона о измјенама и допунама закона о шу-
мама (“Службени гласник Републике Српске” број 53/05).

Оспореним чланом 121. Статута прописано је да овај статут ступа на 
снагу наредног дана од дана усвајања од стране Скупштине јавног преду-
зећа, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Разматрајући основаност иницијативе Суд је утврдио да је Статут Јавног 
предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац број: 01/1-
020-759/05 од 16. јуна 2005. године донијела Влада Републике Српске, у 
функцији Скупштине Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Ср-
пске” а.д. Соколац, те да исти Статут није објављен у „Службеном глас-
нику Републике Српске“. 

Приликом оцјењивања уставности Статута Суд је имао у виду да је 
чланом 109. Устава Републике Српске утврђено да закони, други прописи 
и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, 
осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније сту-
пе на снагу (став 1), те да се прије ступања на снагу закони, други пропи-
си и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном 
гласилу (став 2).

Суд је имао у виду да је, према члану 109. Устава, Статут морао бити 
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, како би се учинио 
доступним, да би тек протеком прописаног времена ступио на снагу, од-
носно постао дио правног поретка. Имајући у виду да Статут није могао 
постати дио правног поретка због чињенице необјављивања, које је састав-
ни дио материјализације правног акта, као елемента његове форме, Суд је 
оцијенио да исти није сагласан са Уставом.

У вези са наведеним утврђењем, Суд је имао у виду да је његова при-
марна улога заштита уставности и законитости, односно заштита витал-
них вриједности на којима почива уставни систем у цјелини, те да се не-
објављивањем општих аката на прописани начин нарушава интегритет 
уставноправног система Републике Српске. Суд је, дакле, заузео став да 
треба интервенисати у случајевима када се поставља питање уставности 
општег акта који није објављен, а примјењује се и производи правне по-
сљедице. Стога је, у конкретном случају, Суд утврдио да оспорени Статут, 
који није објављен у цијелости, није сагласан члану 109. Устава, те је на тај 
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начин искључио његову примјену.Поред тога, прихватајући надлежност 
за оцјену Статута као општег акта који није објављен, Суд је имао у виду 
да се правне посљедице које су настале примјеном оваквих општих аката, 
сходно чл. 68. до 71. Закона о Уставном суду Републике Српске, могу от-
клонити доношењем утврђујуће одлуке Уставног суда.

Рјешење број: У-86/16 од 12. jula 2017. године 
“Службени гласник Републике Српске”, број 69/17

НАКНАДА ПЛАТЕ ПРЕМА КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ

С обзиром на то да је оспореном одредбом колективног уговора про-
писано ново право на накнаду плате, ван оквира законом утврђених права, 
истом одредбом је повријеђено уставно начело законитости.

Из образложења

Александра Вуковић из Требиња дала је Уставном суду Републике Ср-
пске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и за-
конитости члана 35. став 1. тач. 2. и 3. Посебног колективног уговора за 
запослене у области здравства (“Службени гласник Републике Српске” број 
72/16) (у даљем тексту: Посебни колективни уговор), што у основи пред-
ставља ст. 2. и 3. члана 35. Иницијативама Лазара Лазовића из Невесиња и 
Саше Јовичића из Српца такође је оспорена уставност и законитостистих 
одредаба Посебног колективног уговора.У свим иницијативaма су наве-
дени исти разлози оспоравања уставности и законитости члана 35. ст. 2. и 
3. Посебног колективног уговора, односно несагласност ових одредабаса 
Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здрав-
ства Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 11/09). 
Због наведене несагласности са Законом, даваоци иницијатива сматрају 
да оспорене одредбе нису у сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава 
и предлажу да Суд покрене поступак за оцјену уставности и законитости 
члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора, те да, по проведеном 
поступку, утврди да ова одредба није у сагласности са Уставом и Законом 
о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Ре-
публике Српске. 

Рјешењем Уставног суда број: У-86/16 од 22. фебруара 2017. године и 
Рјешењем број: У-86/16 од 30. маја 2017. године, иницијативе број: У-9/17 
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и број: У-44/17, припојене су првоприспјелој иницијативи број: У-86/16 и 
одлучено је да се води јединствен поступак.

У одговорима, идентичног садржаја, које су на наводе из иницијативе 
број: У- 86/16 Уставном суду Републике Српске доставили Министарство 
здравља и социјалне заштите Републике Српске и Савез синдиката Репу-
блике Српске, односно Синдикат здравства и социјалне заштите Републи-
ке Српске, поред осталог, наведено је да се давалац иницијативе погрешно 
позива на чињеницу да стране потписнице уговора нису могле уговорити 
право на накнаду плате изабраном предсједнику репрезентативног син-
диката код послодавца, јер је правни основ за доношење Посебног колек-
тивног уговора није само Закон о платама запослених лица у јавним уста-
новама у области здравства Републике Српске, већ првенствено члан 240. 
Закона о раду, којим је у члану 9. став 2. прописана могућност утврђивања 
и других права радника. Напомињу, такође да јеПосебни колективни уго-
вор обавезан за све стране потписнице, те да нема ни један разлог да обје 
стране одреде услове које су прихватили да испуне један према другом, а 
што је, како наводе, регулисано одредбом »услови за рад синдиката». По-
ред тога истичу да је сврха колективног преговарања и колективних угово-
ра регулисање и оних права која нису прописана другим законима, а нису 
на штету било којег учесника у колективном преговарању, те сматрају да 
Суд, на основу свега наведеног треба одбити иницијативу као неосновану, 
јер би свако друго рјешење утицало на слободу синдикалног организовања.

Посебни колективни уговор за запослене у области здравства Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 72/16 и 111/16) за-
кључили су Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске и 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске на основу 
члана 240. став 3. Закона о раду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” број 1/16) и чл. 34. и 35. Закона о платама запослених 
лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” број 11/09).

Оспореним одредбама члана 35. Посебног колективног уговора про-
писано је да послодавац обезбјеђује репрезентативном синдикату следеће 
услове за његово дјеловање: накнаду плате у висини од 15% предсједни-
ку репрезентативног синдиката код послодавца до 100 радника, односно 
за сваких наредних 100 радника још по 2,5% на основну плату (став 2) и 
накнаду од 25% на основну плату за професионално обављање функције 
предсједника репрезентативног синдиката гдје је број запослених преко 
500 радника, о чему се закључује посебан уговор (став 3).
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У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одреда-
ба предметног општег акта, Суд је, прије свега, имао у виду да се Уставом 
Републике Српске сваком гарантује право на рад и слободу рада и право на 
зараду, у складу са законом и колективним уговором ( члан 39. ст. 1. и 5.), 
те да се јемчи слобода синдикалног организовања и дјеловања (члан 41). 

Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) 
уређују се радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа 
и други односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним зако-
нима није другачије одређено, и прописује да је радни однос, однос између 
послодавца и радника и да се заснива закључивањем уговора о раду, одлу-
ком о пријему, одлуком о избору и именовању, и другим правним основом 
уређеним посебним законом, да права из радног односа настају даном када 
радник ступи на рад по једном од правних основа из става 2. овог члана 
и да се права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и колек-
тивним уговором, а правилником о раду и уговором о раду само када је 
то овим законом одређено (члан 1). Такође, овим законом је прописано да 
колективни уговор, правилник о раду и уговор о раду не могу да садрже 
одредбе којим се раднику дају мања права или утврђују неповољнији усло-
ви рада од права и услова који су утврђени законом и да се колективним 
уговором, правилником о раду и уговором о раду, могу утврдити друга, 
или прописати повољнија права и повољнији услови рада од оних утврђе-
них овим законом, осим ако то законом није изричито забрањено (члан 9), 
те да се колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, 
уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, поступак измјена 
и допуна колективног уговора, међусобни односи учесника колективних 
уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и 
послодаваца (члан 238. став 1).

Поред овога, Суд је имао у виду Закон о платама запослених лица у јав-
ним установама у области здравства Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 11/09 и 116/16), који, као lex specialis, прописује 
начин утврђивања плата запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске (члан 1. став 1). Наиме, овим законом пропи-
сано је: да се плате запослених лица из члана 1. став 1. овог закона састоје 
од основне плате за редовни рад увећане за накнаду за минули рад, поре-
за и доприноса који се уплаћују на плате (члан 2); да запослени из члана 
1. овог закона имају право на накнаду плате у пуном износу за вријеме 
коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, републичких празника 
и других дана када се по закону не ради, те привремене спријечености за 
рад због повреде на раду или професионалне болести (члан 33. став 1), те 



240

Година 24. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Број 51.

да, према члану 34. овог закона, запослени имају право на увећање основ-
не плате за рад ноћу, за рад током републичких празника и других дана 
када се по закону не ради (став 1. тач. а) и б) и да ће се висина увећања 
основне плате из става 1. овог члана регулисати Посебним колективним 
уговором (став 2). 

Полазећи од изложеног Суд je, имајући у виду уставно и законско уређи-
вање права која се остварују по основу рада, оцијениo да оспорене одредбе 
члана 35.ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора нису у сагласности са 
Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здрав-
ства Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/09 
и 116/16). Наиме, из наведених одредаба Закона о платама запослених 
лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, којим 
су прописани случајеви у којим запослена лица у јавним установама у об-
ласти здравства имају право на накнаду плате као и на увећање плате, као 
и из наведених одредаба Закона о раду, којим је прописано да колективни 
уговор не може да садржи одредбе којим се раднику дају мања права или 
утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени за-
коном, те да се могу утврдити повољнија права и повољнији услови рада 
од оних утврђених овим законом, по оцјени Суда, произлази да се утврђи-
вање колективним уговором повољнијих права од права утврђених зако-
ном односи искључиво на могућност давања већег обима права у оквиру 
законом утврђених права, а не, као у конкретном случају, прописивање 
новог права на накнаду плате, ван оквира законом утврђених права, што 
произлази из садржаја оспорених одредаба.

С обзиром на наведене законске одредбе, те уставно начело законито-
сти из члана 108. став 2. УставаРепублике Српске, којим је утврђено да 
прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд 
је оцијенио да оспорене одредбе предметног колективног уговора нису у 
сагласности са Уставом и Законом о платама запослених лица у јавним 
установама у области здравства Републике Српске. (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 11/09 и 116/16).
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Рјешење број: У-68/16 од 25. октобра 2017. године 
“Службени гласник Републике Српске”, број 100/17

УЗУРПИРАНО ЗЕМЉИШТЕ

Будући да је излагање података о узурпираним непокретностима и њи-
хов упис у катастар непокретности од општег интереса за Републику, за 
чије се рјешавање примјењују правила Закона о општем управном поступку 
који предвиђа поступак по службеној дужности у оваквим правним ситуа-
цијама, оспорена рјешења подзаконског акта јесу компатибилна са устав-
ним начелом законитости.

Из образложења

“Ветеринарска станица” а.д. Лакташи, заступано по Вањи Лакић, адво-
кату из Бања Луке, дало је Уставном суду Републике Српске (у даљем тек-
сту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 
и законитости члана 2. став 3. и члана 7. Правилника о измјенама и допу-
нама Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретно-
сти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 25/14), 
које одредбе су по свом садржају члан 49. став 3. и члан 87а. Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 11/14 и 25/14), (у даљем тексту: 
Правилник), који је донио в.д. директора Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове. У иницијативи се наводи да прописивање као 
оспореним чланом 49. став 3. Правилника даје овлашћење органу упра-
ве да по службеној дужности изврши упис забиљежбе забране отуђења и 
оптерећења непокретности, наглашавајући поступак излагања на јавни 
увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретности-
ма из става 1.овог члана, а да претходно није проведен законом пропи-
сан поступак и да није прецизиран основ тог уписа. Давалац иницијативе 
сматра да је такво прописивање несагласно са чл. 7, 90, 100. и 105. Закона 
о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске” број 6/12) (у даљем тексту: Закон). Поред тога, мишљења је да се 
оспореним чланом 87а. не разрађује члан 87. Правилника, већ прописује 
нови услов за оснивање катастра непокретности за дио катастарске опш-
тине или једну парцелу.На тај начин су, сматра давалац иницијативе, де-
рогиране поменуте законске одредбе, као и члан 71. став 3. Закона. Овак-
вим прописивањем су, сматра давалац иницијативе, повријеђени уставни 
принципи из чл. 69. и 108. став 2. Устава Републике Српске. Предлаже да 
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Суд утврди да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са Уста-
вом и Законом о премјеру и катастру Републике Српске.

У одговору Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве, у погледу оспореног члана 49. став 3. Правилника, наводи се да је Закон 
о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 
у поступку доношења у форми приједлога, којим се уређују питања узур-
пације и уписа забиљежбе забране отуђења и оптерећења на непокретно-
стима, те да ће се са наведеним приједлогом закона, извршити усклађи-
вање предметног правилника. Поред тога, у погледу оспореног члана 87а. 
Правилника, указује се на одлуку Уставног суда у предмету У–69/14, којом 
је утврђено да члан 7. Правилника о измјенама и допунама Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” број 25/14) није у сагласности са 
Уставом Републике Српске и Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” број 6/12).

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину оснивања и 
одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 25/14), донио је в.д. директора Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове, уз сагласност Владе Републике 
Српске, на основу члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 6/12) и члана 
89. став 2. Закона о Републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).

Оспореним чланом 2.овог правилника прописано је да се мијења члан 
49. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 11/14) тако 
да став 3. новог члана 49. гласи: “У Влисту привременог листа непокретно-
сти за непокретности из става 1. овог члана уписаће се по службеној дуж-
ности забиљежба забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима.” 

Оспореним чланом 7.овог правилника прописано је да се послије члана 
87. основног текста додаје нови члан 87а, који гласи: “Катастар непокрет-
ности за дио катастарске општине, а најмање за једну парцелу, основаће 
се и у случају када за те непокретности постоји земљишна књига, уколи-
ко је поступак оснивања у складу са чланом 71. став 3. Закона покренут 
прије ступања на снагу овог правилника.”

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредби 
Правилника Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено 
да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе 
односе и заштиту свих облика својине, коришћење простора и политику и 
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мјере за усмјеравање развоја, као и друге односе од интереса за Републи-
ку, у складу са Уставом ( тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав Репу-
блике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава), да се државна власт у 
Републици организује на начелу подјеле власти, односно да уставотвор-
ну и законодавну власт остварује Народна скупштина, законодавну власт 
врши Народна скупштина и Вијеће народа, а извршну власт врши Влада 
(члан 69), те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 
законом (члан 108. став 2). 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о премјеру и ката-
стру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 6/12 и 
110/16) уређени су управни и стручни послови који се односе на премјер 
Републике Српске, катастар непокретности, катастар водова, основне ге-
одетске радове, адресни регистар, регистар цијена непокретности, топо-
графско-картографску дјелатност, Геоинформациони систем Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и друга 
питања од значаја за уређење ове области (члан 1). Тако је овим законом 
уређено да је катастар непокретности основни и јавни регистар о непо-
кретностима и стварним правима на њима (члан 4. став 1), да су премјер 
Републике Српске, катастар непокретности, катастар водова, основни ге-
одетски радови и друга питања која су предмет уређивања овог закона 
од општег интереса за Републику Српску (члан 6), те да се за рјешавање 
појединих питања уписа стварних права која нису уређена овим законом 
примјењују одредбе закона којим се уређују својина и друга стварна пра-
ва, а да се за рјешавање питања поступка која нису уређена овим законом 
примјењују одредбе закона којим се уређује парнични, ванпарнични по-
ступак, општи управни поступак и управни спор (члан 7). Одредбама чл. 
75. до 89. Закона уређено је излагање на јавни увид података о непокрет-
ностима и утврђивање права на непокретностима, док је чл. 90. до 108. 
уређен упис у катастар непокретности. У оквиру тога, чланом 85б. ст. 1. 
и 3. је прописано да уколико се у поступку излагања установи да је спор-
но право својине чије је рјешавање у стварној надлежности органа упра-
ве, комисија странку са мање вјероватним правом упућује да у року од 30 
дана од дана излагања код надлежног органа управе за имовинско-прав-
не послове покрене управни поступак за рјешавање тих односа, о чему 
врши забиљежбу, и да комисији у даљем року од осам дана поднесе доказ 
о покретању поступка, а комисија у В листу привременог листа непокрет-
ности уписује забиљежбу о покренутом управном поступку и забиљежбу 
забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима, а ако је странка 
већ покренула поступак пред надлежним органом управе у циљу рјеша-
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вања спорних имовинско-правних односа, комисија у привременом листу 
непокретности уписује право на тој непокретности у корист лица чије је 
право вјероватније и у В листу привременог листа непокретности уписује 
забиљежба забране отуђења и оптерећења на тој непокретности. Одредбом 
члана 90. тачка д) Закона прописано је да је, поред осталих, забиљежба 
врста уписа у катастар непокретности, која је дефинисана чланом 98. овог 
закона као упис којим се у катастар непокретности уписују чињенице које 
су од значаја за заснивање, измјену, престанак или пренос стварних пра-
ва на непокретностима, које се односе на личност имаоца права, на саму 
непокретност или на правне односе поводом непокретности, те да су од 
уписа ове забиљежбе сва располагања имаоца права и уписи у катастру 
непокретности, који су противни сврси уписане забиљежбе, условни и за-
висе од исхода рјешавања стварних права на непокретности, због којих је 
забиљежба уписана. Према одредби члана 99. тачка ђ) Закона забиљежбом 
се врши упис чињеница које се, између осталог, односе и на забрану от-
уђења и оптерећења непокретности, док су чланом 100. прописани општи 
услови за упис стварних права, предбиљежбе и забиљежбе у катастар не-
покретности, и то: постојање уписане непокретности, уписаног претход-
ника и исправе за упис, који увијек морају бити испуњени, осим ако је за-
коном другачије одређен услов и основ уписа. Чланом 105. став 1. Закона 
прописано је да је исправа на основу које се врши упис одлука суда, суд-
ско поравнање, одлука надлежног органа или поравнање закључено пред 
надлежним органом и нотарска исправа.Одредбом члана 179.тачка ж) За-
кона дато је овлашћење директору Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове да прописује техничке нормативе, методе и начин 
рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности и других 
катастарских евиденција о непокретностима. Одредбом члана 179а. став 2. 
Закона прописано је да ће се до усклађивања подзаконских аката са овим 
законом примјењивати прописи донесени на основу важећег закона, уко-
лико нису у супротности са овим законом, на основу које одредбе је оспо-
рени правилник још на правној снази.

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о Републичкој управи 
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) прописано да је Републичка управа дио изврш-
не власти Републике Српске која врши послове у оквиру права и дужности 
Републике (члан 2), да послове управе обављају министарства, републич-
ке управе и републичке управне организације (члан 12), да органи упра-
ве доносе правилнике, наредбе и упутства и друге опште акте, којима се 
разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе и који се објављују 



245

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Припремио: др Љубомир Ожеговић

у „Службеном гласнику Републике Српске” само када су за то изричито 
овлашћени законом или прописом Владе, али да притом не могу актима 
из члана 69. овог закона одређивати своје или туђе надлежности, нити фи-
зичким и правним лицима установљавати права и обавезе које нису већ 
установљене законом или прописом Владе (члан 69. ставови 1, 2. и 5. и 
члан 70), те да директор самосталне управе доноси прописе из њеног дје-
локруга уз сагласност Владе (члан 89. став 2). 

На основу наведених уставних и законских одредби Суд је утврдио да 
је директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
био овлашћен да, уз сагласност Владе Републике Српске, донесе правил-
ник, којим су, циљем спровођења Закона о премјеру и катастру Републике 
Српске, разрађене одредбе овог закона које се односе на методе и начин 
рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности и других 
катастарских евиденција о непокретностима. Имајући у виду да је чланом 
49. Правилника прописан начин утврђивања права на непокретности, у по-
ступку излагања података, која представља узурпацију друштвене, односно 
државне својине и обавеза Комисије да одмах обавијести надлежни орган 
за имовинско-правне послове о узурпацији, која се рјешава по службеној 
дужности по хитном поступку, Суд је оцијенио да је доносилац прописи-
вањем као у оспореној одредби члана 49. став 3. овог правилника поступио 
у границама својих надлежности. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду 
да је чланом 7.Закона прописано, поред осталог, да се за рјешавање питања 
поступка која нису уређена овим законом примјењују одредбе закона којим 
се уређује парнични, ванпарнични поступак, општи управни поступак и 
управни спор.У вези с тим Суд је узео у обзир да је чланом 112.Закона о 
општем управном поступку прописано да ће надлежни орган покренути 
поступак по службеној дужности кад то одређује закон или други пропис 
и кад утврди или сазна да, с обзиром на постојеће чињенично стање, тре-
ба покренути поступак ради заштите јавног интереса.Сагласно наведе-
ном, Суд је оцијенио да се прописивањем као оспореним чланом 49.став 
3. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 
и 31/15), да ће се у В листу привременог листа непокретности за непокрет-
ности из става 1. овог члана уписати по службеној дужности забиљежба 
забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима, доносилац акта 
кретао у оквиру својих законских овлашћења. Притом, од значаја је да је 
узурпација самовласно заузимање, односно бесправо држање земљишта 
у државној својини, да је законодавац чланом 6. Закона утврдио да је пре-
мјер Републике Српске и катастар непокретности, укључујући излагање 
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података о узурпираним непокретностима и упис у катастар непокретно-
сти, од општег интереса за Републику, те да се у поступку рјешавања имо-
винско-правних односа насталих узурпацијом, између осталог, примјењују 
правила Закона о општем управном поступку, који предвиђа поступак по 
службеној дужности у оваквим правним ситуацијама, па тиме и упис по 
службеној дужности забиљежбе отуђења и оптерећења у привременом ли-
сту непокретности, тј. узурпираних непокретности у циљу заштите јавног 
интереса. Чињеница да је оспорени акт у сагласности са законом за чије 
је извршење донесен, чини га уставним са становишта члана 108. став 2. 
Устава Републике Српске.

Наводе иницијативе који се односе на недоумице и дилеме у погледу ту-
мачења и примјене у пракси оспорених одредби Правилника, Суд није раз-
матрао, јер према члану 115. Устава, то није у домену његове надлежности. 
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ПРАВО НА ЛИЧНУ СЛОБОДУ И СИГУРНОСТ

Не постоји повреда права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 5 став 1 тачка ц) и став 3 Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода када су редовни судови дали релевантне 
и довољне разлоге за закључак о постојању основане сумње да је апелант 
починио кривично дјело које му се ставља на терет, односно да постоји 
оправдана бојазан да би апелант, за случај да буде пуштен на слободу, мо-
гао поновити кривично дјело, те када су дати релевантни и довољни раз-
лози за закључак због чега сврха притвора не би могла бити остварена 
одређивањем блажих мјера. 

Из образложења:

Уставни суд запажа да се апелант основано сумњичи да је радње које му 
се стављају на терет предузимао у својству службене особе. Редовни судо-
ви су код процјене постојања овог разлога за притвор цијенили бројност 
кривичноправних радњи и њихово предузимање у континуитету у дужем 
временском периоду, односно да је апелант основано сумњив да је у рела-
тивно кратком временском периоду (од средине 2016. до краја 2017. годи-
не), као вршилац дужности директора Дирекције починио више истоврс-
них кривичноправних радњи, у којима су се стекла обиљежја кривичног 
дјела примање дара и других облика користи из члана 380. став 1. Кри-
вичног закона Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17), 
те је показао велику упорност и координацију приликом вршења кривич-
них дјела која му се стављају на терет. С обзиром на то да је утврдио да 
се ради о коруптивном кривичном дјелу, почињеном уз висок степен ко-
ординације са другим оптуженим, Општински суд је закључио, што је по-
тврдио и Кантонални суд, да све наведено представља нарочите околно-
сти које оправдавају бојазан да ће апелант боравком на слободи поновити 
кривично дјело у смислу одредбе члана 146 став 1 тачка ц) Закона о кри-
вичном поступку Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, 
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бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 и 
59/14). С обзиром на све наведено, Уставни суд сматра да у овој фази по-
ступка није произвољан закључак редовних судова да су се стекли услови 
из члана 146 став 1 тачка ц) Закона о кривичном поступку Федерације БиХ. 

Коначно, у вези са апелационим наводима да апелант због суспензије 
не може поновити кривично дјело, Уставни суд подсјећа да је идентичне 
наводе апеланта Уставни суд већ размотрио у предмету број АП-3227/18 
и закључио да су они неосновани, па се умјесто посебног образложења у 
односу на ове апелационе наводе - у цијелости позива на ставове изнес-
ене у наведеној одлуци. 

Најзад, Уставни суд запажа да из образложења оспорених рјешења про-
излази и да су редовни судови, ослањајући се на постојање основане сумње 
да је апелант починио кривично дјело које му се ставља на терет, те имајући 
у виду модус извршења кривичног дјела за које се терети апелант, закљу-
чили да се изрицањем блажих мјера апеланту не би могла остварити иста 
сврха као и одређивањем мјере притвора. Имајући у виду околности кон-
кретног случаја, насупрот апелантовим тврдњама, Уставни суд не сматра 
да су редовни судови само паушално констатовали да се мјерама забране 
не може остварити сврха притвора, тј. отклањање оправдане бојазни да ће 
апелант, за случај да буде пуштен на слободу утицати на свједоке, те по-
новити неко од кривичних дјела за која се може изрећи казна затвора од 
три године или тежа казна. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-4633/18 од 6. новембра 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Законитост доказа

Не постоји повреда права из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних сло-
бода када је поступак проведен уз гаранције које пружа члан 6 ове конвен-
ције, при чему су редовни судови за своје одлуке дали детаљно, јасно и 
аргументовано образложење, укључујући и разлоге због којих је одбијено 
извођење одређеног доказа који је апелант предложио.
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Из образложења:

Уставни суд нарочито запажа да су у редовном поступку размотрени 
и апелантови наводи о незаконитости записника из истраге три свједока. 
Прво, Уставни суд запажа да су ти свједоци саслушани на главном претре-
су. Даље, Уставни суд запажа да из другостепене пресуде произилази да је 
Врховни суд, одговорајући на идентичне жалбене наводе, извршио увид у 
спорне записнике, те истакао да из садржаја тих записника, не произилазе 
истакнуте тврдње апеланта, јер позивање свједока да изнесу све што им 
је познато у вези са извршењем конкретног дјела, како је то и учињено од 
стране овлаштених службених лица приликом њиховог саслушања, нема 
карактер сугестивних питања у смислу утицаја или навођења свједока на 
давање конкретних одговора за одређене чињенице. Коначно, како је нагла-
сио Врховни суд, ти записници су сачињени у складу са одредбама члана 
63 ст. 1 и 2 Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 53/12) и садрже све податке о току под-
узете радње, постављених питања и датих одговора, због чега су тврдње 
из жалбе, којима се указује и на повреду цитиране законске одредбе, без 
основа. Стога, Уставни суд апелационе наводе да су записници из истраге 
незаконити докази, сматра неоснованим. 

Што се тиче наводног кршења принципа in dubio pro reo, Уставни суд 
запажа да апелант и ове наводе заснива на властитој интерпретацији и 
анализи проведених доказа. Уставни суд сматра да у конкретном случају 
нема ништа што би могло указати да је овај принцип, као дио принципа 
пресумпције невиности - прекршен. Како је Уставни суд закључио, судо-
ви су у оспореним пресудама дали задовољавајућа образложења која не 
доводе у сумњу њихове закључке о томе да је несумњиво доказано да је 
апелант починио кривично дјело за које је осуђен, па су и ови апелантови 
наводи неосновани.

Коначно, у погледу осталих апелантових навода, Уставни суд подсјећа 
да је у својој пракси заузео став да ако образложење чињеничних и прав-
них утврђења и закључака суда задовољава захтјеве члана 6 став 1 Европ-
ске конвенције, што се оцјењује у сваком конкретном случају, Уставни 
суд неће улазити у квалитет тих закључака јер је редовни суд у бољој по-
зицији, као суд који је провео поступак и пред којим су изведени докази, 
да донесе закључке о постојању кривице. Дакле, цијенећи у конкретном 
случају оспорене пресуде, Уставни суд из њеног образложења не запажа 
произвољност редовног суда у сегменту оцјене доказа, односно утврђе-
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ног чињеничног стања и примјене позитивних прописа, па све приговоре 
усмјерене у том правцу Уставни суд сматра неоснованим.

(Одлука Уставног суд Босне и Херцеговине,  
број АП-4836/15 од 13. марта 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Посебне истражне радње

Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода у ситуацији када је Уставни суд из образложења 
оспорене пресуде утврдио да апелантова кривичноправна одговорност за 
кривично дјело за које је проглашен кривим и осуђен није утврђена про-
извољном оцјеном доказа, већ управо супротно, након непосредне и све-
обухватне анализе и оцјене доказа појединачно и у међусобној вези, из 
којих је ван разумне сумње проистекао закључак да је апелант починио 
кривично дјело које му је стављено на терет и на основу којих нити једно 
значајно питање није остало неразјашњено у смислу начела пресумпције 
невиности и in dubio pro reo. 

Из образложења:

У вези с апелантовим наводима да су докази прибављени провођењем 
посебних истражних радњи тајног праћења и техничког снимања телеко-
муникација незаконити и да се на таквим доказима нису могле заснивати 
оспорене одлуке, Уставни суд запажа да из стања списа не произлази да 
је апелант током првостепеног и другостепеног поступка пред Судом БиХ 
истицао наведени приговор законитости доказа, односно у жалбеном по-
ступку пред трећестепеним вијећем указивао да је првостепену суд пре-
суду засновао на доказима који су прибављени на противзаконит начин, 
па се о том приговору првостепено и апелационо вијеће Суда БиХ нису 
ни могли ни изјаснити. Наиме, из образложења оспорене пресуде треће-
степеног вијећа произлази да су се апелантови наводи истакнути у жалби 
против пресуде апелационог вијећа односили на начин на који је апела-
ционо вијеће као доказ изводило пресретнуте телефонске разговоре, од-
носно њихову релевантност за одлучивање о кривичној оптужби против 
апеланта, а не на законитост проведених посебних истражних радњи које 
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су резултирале наведеним пресретнутим телефонским разговорима. Због 
тога, Уставни суд, подржавајући своју праксу у предметима који су с овог 
аспекта покретали слична правна питања (види Одлука број АП 476/04 од 
17. децембра 2004. године, објављена у „Службеном гласнику БиХ“ 34/05, 
точка 65), указује да ове приговоре апелант не може с успјехом први пут 
истицати у поступку пред Уставним судом.  

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-1533/16 од 11. септембра 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Стамбени односи

Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода када у образложењу оспорених одлука нема ни-
чега што указује на произвољно утврђено чињенично стање и произвољ-
ну примјену релевантних прописа на штету апеланта, те када су редовни 
судови за своје одлуке дали јасне разлоге.

Из образложења:

У односу на приговоре апеланта да управни органи и редовни суд нису 
правилно цијенили доказе из којих би проистекло његово право на поврат, 
Уставни суд указује на образложења управних органа и редовног суда из 
којих произлази да апелант свим доказним средствима у управном и суд-
ском поступку није доказао да је члан породичног домаћинства, како то 
прописује одредба члана 6 Закона о стамбеним односима („Службени лист 
СР БиХ” бр. 14/84, 12/87 и 36/89, те “Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 19/93, 12/99 и 31/99). Уставни суд сматра да је Окружни суд, прили-
ком доношења оспорене пресуде, узео у обзир све проведене доказе и да 
оспорена пресуда није резултат произвољне примјене наведених одредаба 
процесног и материјалног права, те да не крши апелантова уставна права. 
Уједно, у оспореним одлукама су наведени сви потребни разлози и дата 
детаљна образложења. Дакле, оцјену свих проведених доказа прихватио 
је Окружни суд сматрајући да је правилно утврђено да апелант није био 
члан породичног домаћинства своје сестре, односно да су правилно при-
мијењене одредбе члана 17 став 1 Закона о престанку примјене Закона о 
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коришћењу напуштене имовине (“Службени гласник Републике Српске“ 
број 16/10) у вези са чланом 6 став 2 Закона о стамбеним односима.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-803/17 од 10. јануара 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Уговор о закупу стана

Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине када у образложењу оспорене одлуке Врховног суда нема 
ничега што указује на произвољну примјену релевантних прописа на ште-
ту апеланта, те када је суд за своју одлуку дао јасне разлоге.

Из образложења:

Уставни суд као кључно указује да је Врховни суд одбио ревизионе на-
воде апеланта да нису правилно оцијењени жалбени наводи да са туженом 
није закључен уговор о закупу стана. Одлуком од 8. фебруара 2006. године 
апелант је предметни стан дао у закуп на одређено вријеме туженој, који је 
као носилац станарског права или члан његовог породичног домаћинства 
извршио поврат стана на територији Босне и Херцеговине и бивше СФРЈ 
и стекао право на откуп стана, што значи да наведена одлука има упори-
ште у акту апеланта. Међутим, одредбом члана 11 поменутог Правилника 
је прописана обавеза да се на основу коначне одлуке о додјели стана у за-
куп закључи уговор о закупу у писаној форми, те су прописани елементи 
тог уговора, а управо у конкретном случају, између странака није дошло 
до закључења уговора о закупу. Надаље, писана форма уговора о закупу 
се тражи и према чл. 38 и 58 Закона о приватизацији друштвених станова 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 72/07), 
да би он био ваљан као правни основ за кориштење стана по основу за-
купа. Према томе, тужена којој је одлуком апеланта од 8. фебруара 2006. 
године предметни стан дат у закуп, код тога да након тога, по одредбама 
Правилника и одредбама закона, није дошло до закључења уговора о за-
купу - не посједује ваљан правни основ да предметни стан држи у посје-
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ду по основу закупа (јер јој то право не даје сама одлука без закљученог 
уговора о закупу). 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-3596/16 од 11. октобра 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Фактичка експропријација

Редовни суд је у апелацијом оспореној пресуди образложио да се спор-
но правно питање не рјешава кроз институт накнаде штете већ као накнада 
за извршену фактичку експропријацију некретнина апеланата, па закон-
ска затезна камата на досуђену новчану накнаду тече од дана доношења 
првостепене пресуде, којом је први пут утврђена новчана обавеза туженог. 
Уставни суд је закључио да у образложењу оспорене одлуке нема ничега 
што указује на арбитрарну примјену материјалног права на штету апелана-
та, па нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода, нити права на имовину из члана II/3к) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз ову конвенцију.

Из образложења:

Уставни суд подјећа да је у својој пракси одлучивао о апелацијама које 
су покретале питање „фактичке експропријације“ (види нпр. одлуке број 
АП 2986/11 од 18. новембра 2014. године, АП 2676/11 од 9. децембра 2014. 
године, АП 4312/12 од 21. јула 2015. године, АП 4875/13 од 15. септембра 
2016. године и друге). У свим овим одлукама је истакнуто да је усаглаше-
но правно схватање да захтјев за новчану накнаду због извршене фактичке 
експропријације не застаријева, имајући у виду да су у случају фактичке 
експропријације физичка или правна лица лишена права власништва, па 
је основ тужбеног захтјева у ствари захтјев за поврат власништва. Устав-
ни суд подсјећа и на то да су редовни судови, приликом расправљања тог 
спорног питања на Панелима, имали у виду да право захтијевати поврат 
власништва не застаријева, па да сходно томе ни захтјев за тражену нак-
наду не застаријева. У таквим околностима када поврат некретнина, од-
носно поврат у пређашње стање, више није био могућ, када је у поступ-
ку фактичке експропријације власник и (или) посједник неспорно лишен 
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своје имовине - ни захтјев за тражену накнаду (на име лишавања права на 
имовину) није могао застарјети.

С обзиром да се у конкретном случају ради о захтјеву апеланта за 
одређивање накнаде за експроприсане некретнине, у погледу тока закон-
ске затезне камате на износ досуђен на име накнаде због експропријације 
некретнина, Уставни суд подсјећа на стабилну судску праксу према којој 
камате теку од дана доношења одлуке о утврђивању накнаде (види нпр. 
одлуке бр. АП-4240/14 од 19. априла 2017. године, АП- 5522/14 од 10. маја 
2017. године, АП-5331/14 од 15. јула 2017. године и АП-5464/15 од 20. де-
цембра 2017. године).

Узимајући у обзир изнесено, Уставни суд сматра да је Апелациони суд 
у ревизионој пресуди дао јасно и прецизно образложење своје одлуке, за-
сновано на утврђеном чињеничном стању и релевантном материјалном пра-
ву, које, прије свега, задовољава стандард образложене одлуке као сегмент 
права на правично суђење, те да се такво образложење не може сматрати 
арбитрарним. Дакле, у конкретном случају се не ради о изузетку, када би 
било потребно да одлуку и образложење редовног суда, Уставни суд за-
мијени својим - у циљу заштите уставних права апеланата.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-1013/16 од 29. новембра 2018. године) 

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Одбацивање ревизије

Постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Бос-
не и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода у ситуацији када Суд БиХ није у смислу 
релевантних одредби Закона о парничном поступку пред Судом БиХ одба-
цио ревизију изјављену против дијела одлуке другостепеног суда која није 
правоснажна, као и када је Суд БиХ донио оспорену пресуду без пошто-
вања правног става Уставног суда израженог у Одлуци АП 3068/12 од 27. 
октобра 2015. године, што је супротно члану 62 став (4) Правила Уставног 
суда, односно када није примијенио материјално право на начин који би 
задовољио стандарде права на правично суђење и дао јасно образложење 
о чињеницама које су битне за одлучење. 
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Из образложења:

Уставни суд запажа да ревизијско вијеће Суда БиХ, доносећи оспорену 
одлуку, у поновном поступку у битном остало код ставова заузетих у пре-
суди која је била предмет апелационог разматрања пред Уставним судом у 
Одлуци број АП 3068/12. У том правцу Уставни суд запажа да из образло-
жења оспорене одлуке произилази да, супротно схватању Уставног суда, 
Суд БиХ и даље истрајава на ставу да апелант за утужени период није мо-
гао примати плате нити су му оне биле одређене пошто се није налазио 
на буџетским позицијама из којих би се његова примања реализовала, да 
су одредбе члана 29 Закона о министарствима и другим органима упра-
ве Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 5/03, 42/03, 26/04, 
42/04, 45/06, 88/07, 35/09 и 59/09, 103/09) јасне и да их не треба тумачити, 
а што значи да је Завод престао са радом, по сили закона, те је излишно 
говорити о радном односу и запосленима у органу управе који не постоји. 
Поред наведеног, Суд БиХ поново истрајава на закључку да апелант због 
година живота није могао бити у радном односу, нити је егзистирао фик-
тивни послодавац, нити је пензионисани радник могао бити у радном од-
носу коме је по сили закона престао радни однос.

Дакле и поред јасних и прецизних ставова и упута Уставног суда из 
одлуке АП 3068/12 ревизионо вијеће Суда БиХ је у оспореној одлуци по-
ступило на идентичан начин - не наводећи јасне разлоге за своје одлу-
чење о примјени материјалног права и свих околности на које је Уставни 
суд указао. Уставни суд подсјећа и на одредбу члана 62. став (4) Правила 
Уставног суда која прописује да је суд, односно орган чија је одлука уки-
нута, дужан да донесе нову одлуку, при чему је обавезан поштовати прав-
но схватање Уставног суда о повреди уставом утврђених права и основних 
слобода подноситеља апелације. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-5750/15 од 10. априла 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Дисциплински прекршај

Није прекршено право апелантице на правично суђење из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за за-
штиту људских права и основних слобода када је на темељу проведених 
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релевантних доказа несумњиво утврђена одговорност апелантице за дис-
циплински прекршај, за што су Првостепена и Другостепена комисија, као 
и Високо судско и тужилачко вијеће БиХ као цјелина дали довољно јасна 
и аргументована образложења. Притом, није нарушено начело равноправ-
ности страна у поступку у ситуацији када су, уз адекватно образложење и 
дискрецијско овлаштење, прихваћени и проведени они докази апелантице 
који су оцијењени као релевантни.

Из образложења:

Уставни суд запажа да је током цијелог поступка апелантица била за-
ступана од стране адвоката, а и сама активно учествовала у дисциплин-
ском поступку пред Првостепеном дисципинском комисијом, те била лич-
но присутна припремном рочишту и рочишту за главну расправу, гдје је и 
саслушана као парнична странка. Првостепена дисциплинска комисија је 
прихватила све доказне приједлоге апелантице и у току цијелог поступка 
апелантица је имала могућност да се изјасни о свим захтјевима, чињенич-
ним наводима и доказним приједлозима противне стране. У том смислу 
се неоснованим показују наводи апелације да Првостепена комисија није 
дала разлога на темељу којих је утврдила да је апелантица наведени дис-
циплински прекршај починила с умишљајем. 

Уставни суд указује да је Првостепена комисија у образложењу пред-
метне одлуке утврдила да је апелантица била свјесна својих незаконитих 
поступака, односно кршења одредби члана 27 Закона о управним споро-
вима, знајући да је на тај начин онемогућила туженој страни и заинтере-
сованим лицима да учествују у судском поступку који се директно тиче 
њихових права и интереса. На тај начин дисциплински органи су утврди-
ли да је апелантица очигледно повриједила начело обостраног саслушања 
странака као једно од темељних процесних начела којима се обезбјеђује 
једнакост странка у поступку и право на правично суђење, те да је очиг-
ледно прекршила обавезу исправног поступања према туженој страни у 
судском поступку и према заинтересованим лицима. 

Доводећи у везу наведене ставове с конкретним предметом, Уставни суд 
примјећује да је апелантица идентичне наводе истицала у дисциплинском 
поступку, те да су дисциплински органи детаљно испитали апелантичине 
наводе, дајући за своје ставове јасна и аргументирана образложења, која 
Уставни суд, у околностима конкретног случаја, не сматра произвољним, 
нити се примјена материјалног и процесног права чини произвољном. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-595/16 од 23. априла 2018. године)
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ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Образложење оспорених одлука

Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода када у образложењу оспорених одлука нема 
ничега што указује на било какву произвољност у погледу утврђивања 
чињеничног стања, као и у примјени материјалног права, те када су ре-
довни судови у оспореним одлукама дали јасне и аргументоване разлоге 
за своје одлучење.

Из образложења:

Разматрајући наводе апеланта у контексту оспорених пресуда донесе-
них у поновном поступку, Уставни суд примјећује да су редовни судови 
провели понован поступак у којем је проведен доказни поступак, те да су 
парничне странке (тужиоци и апелант) у том поступку имале могућност да 
доказују своје тврдње у погледу основаности тужбеног и противтужбеног 
захтјева. Међутим, на основу резултата тако проведеног поступка редов-
ни судови су заузели становиште да су тужиоци предметни купопродајни 
уговор закључили под утицајем општих и посебних ратних околности, 
односно притиска који су се дешавали у то вријеме у Бања Луци, а што 
је утицало да њихова воља приликом закључења спорног купопродајног 
уговора не буде слободна и озбиљна. 

Уставни суд запажа да су редовни судови у оспореним пресудама дали 
веома јасне и аргументоване разлоге о којим околностима се тачно ра-
дило, те како су оне имале пресудан утицај код продаваца (оба тужиоца) 
да закључе спорни уговор. Наиме, редовни судови су јасно и прецизно 
образложили на који начин су се ратне околности рефлектовале посебно 
на ранију друготужитељицу, као и на првотужиоца, који и поред тога што 
је у вријеме закључивања спорног уговора боравио у иностранству, ипак 
није могао остати имун на те околности, јер су оне по свему указивале на 
могућност губитка предметне имовине у коју су прво уселила наоружана 
лица, а затим и избјеглице. Управо је та пријетња због губитка имовине 
била пресудна код тужиоца да закључе спорни уговор. 

Такође, Уставни суд запажа да је у оспореној пресуди Врховни суд врло 
јасно образложио због чега су неосновани наводи апеланта о томе да је 
сврха вођења предметне парнице за тужиоце била повећање цијене спор-
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них некретнина, те у том образложењу Уставни суд не види било какву 
произвољност. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-294/16 од 6. јуна 2018. године) 

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Накнада штете због неиспуњења уговора

Не постоји кршење права на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода када су редовни судови у оспореним 
одлукама дали јасне и логичне разлоге у погледу чињеничног стања и при-
мјене процесног и материјалног права, а таква образложења Уставни суд 
не сматра произвољним.

Из образложења:

У конкретном случају Уставни суд налази да је апелант предметни туж-
бени захтјев поднио против тужене ради испуњења уговора, а не ради ис-
плате потраживања на име повреде ауторских имовинских и моралних 
права у смислу Закона о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Овај 
апелантов тужбени захтјев је одбијен оспореним пресудама. Уставни суд 
налази да из образложења пресуда редовних судова слиједи да ниједна 
страна прије раскида уговора није испунила своје уговорене обавезе које 
су биле међусобно условљене. Како је апелант 2006. године раскинуо уго-
вор из разлога што ни сам није могао испунити своје обавезе на уговорени 
начин, а те обавезе је апелант престао испуњавати 2001. године, тужени је 
имао право да у таквој ситуацији ускрати даље испуњење своје обавезе, а 
постојање апелантовог права чију заштиту у конкретној парници тражи, 
не произлази ни из једне одредбе закона. Наиме, према правилима Закона 
о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 
и 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 
74/04), право на раскид због неиспуњења припадало би апеланту под усло-
вом да је он испунио обавезу (а није, што је признао и сам), а да тужени 
није (испунио је дјелимично), те да је тужени крив за неиспуњење (то апе-
лант није доказао нити се чињеничним наводима указивало на кривицу 
туженог због неиспуњења). Надаље, није спорно да до неиспуњења може 
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доћи и због других разлога који се не могу приписати кривици туженог 
у ком случају и нема одговорности (немогућност испуњења) али на тим 
чињеницама се није заснивао тужбени захтјев нити је било доказа у том 
правцу. Надаље, у смислу одредбе члана 132 Закона о облигационим од-
носима, свака од странака, ако је дјелимично испунила обавезу, има пра-
во да захтијева враћање датог, али таквог захтјева од стране апеланта није 
било, као ни захтјева за накнаду штете. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-162/16 од 31. маја 2018. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ У ОДНОСУ НА 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Постоји кршење апелантовог права на правично суђење у односу на 
доношење одлуке у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херце-
говине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права 
и основних слобода када је предметни поступак пред редовним судовима 
трајао осам година, а да притом редовни судови нису дали никакво образ-
ложење везано за дужину трајаја поступка. 

Из образложења:

Уставни суд констатује да је апелант у предметном поступку поднио 
тужбу за накнаду материјалне штете 3. јуна 2008. године, те да је поступак 
окончан пресудом Врховног суда од 2. јуна 2016. године. Дакле, цјелоку-
пан предметни поступак је трајао тачно осам година, при чему је предмет 
одлуком Врховног суда враћен на поновни поступак нижестепеним судо-
вима, због процедуралне грешаке тих судова, јер је Врховни суд утврдио 
да апелантово потраживање није застарјело. Притом је првостепени по-
ступак трајао три године и седам мјесеци, жалбени поступак нешто мало 
мање од двије године, док је ревизиони поступак пред Врховним судом 
укупно трајао близу три године. Уставни суд указује да се у конкретном 
случају није радило о спору који је хитне природе по самом закону, али да 
наведено не оправдава чињеницу за овако трајање поступка који у сушти-
ни и није био посебно сложен.

С обзиром на одлуку у овом предмету и водећи се принципима правич-
ности, Уставни суд сматра да апеланту треба на име накнаде нематеријалне 
штете исплатити износ од 500,00 КМ. Уставни суд је увјерен да ће оваква 
симболична накнада бити одговарајућа сатисфакција, с обзиром на то да 
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се апелант Уставном суду о овом питању обратио тек кад је предметни по-
ступак окончан. Ову накнаду је дужна платити Влада Републике Српске, 
с обзиром на сједиште судова пред којима је вођен предметни поступак, 
у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке уз обавезу да након 
истека овог рока плати апеланту законску затезну камату на евентуално 
неисплаћени износ или дио износа накнаде одређене овом одлуком. Ова 
одлука Уставног суда у дијелу који се односи на накнаду нематеријалне 
штете представља извршну исправу.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-3970/16 од 23. октобра 2018. године)

ПРИМЈЕНА ПОВОЉНИЈЕГ ЗАКОНА

Повријеђено је апелантово уставно право из члана 7 став 1 Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода јер је у конкрет-
ном случају примјена Кривичног законика, којим је одбијен захтјев апе-
ланта за замјену казне затвора (која му је изречена за кривично дјело по 
раније важећем Кривичном закону) новчаном казном била на апелантову 
штету, те је утицала на саму „казну“, а не на њено извршење.

Из образложења:

Уставни суд примјећује да је идентично правно питање ријешио у од-
луци АП-1498/18, од 23. априла 2018. године (доступна на www.ustavnisud.
ba), у којој је рјешавајући апелацију апеланта у наведеном предмету утвр-
дио да постоји кршење члана 7 Европске конвенције, када редовни суд није 
примијенио Кривични закон Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 37/13), већ је 
(дајући исто образложење као првостепени суд у конкретном предмету) 
закључио да се примјена одредаба члана 9 Кривичног законика Републи-
ке Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), о времен-
ском важењу кривичног законодавства, ограничава на кривични поступак 
до правоснажности пресуде, а у конкретном случају се ради о поступку 
извршења правоснажно изречене казне затвора. Позивајући се на праксу 
Европског суда у предмети Rio del Prada Del Rio Prada против Шпаније 
(Европски суд, представка број 42750/09, од 21. октобра 2013. године), као 
и указујући на релевантне одредбе из домаћег законодавства, Уставни суд 
је у наведеном предмету закључио да без обзира на чињеницу да је пра-
воснажана пресуда апеланту изречена мјесец дана након што је ступио 
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на снагу сада важећи Кривични законик, апелант је правоснажно осуђен 
на казну затвора у трајању од шест мјесеци по одредбама раније важећег 
Кривичног закона, што му је у складу са одредбама раније важећег Кри-
вичног закона давало могућност да наведену казну затвора замијени нов-
чаном казном. Такође, Уставни суд је у наведеном предмету утврдио да 
не се може говорити да члан 33 став 2 раније важећег Кривичног закона, 
прописује извршење казне затвора у неком наводно оперативном смислу, 
већ се ради (под законом прописаним околностима након одлуке суда о 
захтјеву осуђеног лица) о новом, другачијем облику „казне“, која погађа 
правоснажно осуђено лице. Ради се о „институту замјене казне“, коју је 
познавао раније важећи Кривични закони, који је лицима који су испуња-
вали законом прописан услов давао могућност да траже другачију казну 
од изречене казне затвора, која је за њих блажа - новчану казну. С обзиром 
да сада важећи Кривични законик искључује такву могућност, неспорно је 
да нови важећи закон утиче на лица којима је изречена казна затвора која 
не прелази период од шест мјесеци (у Републици Српској), конкретно на 
апеланта, те се не ради о извршењу казне, већ о мјери која утиче на саму 
„казну“, односно немогућност апеланта да казну затвора замјени блажом 
и по њега очито повољнијом новчаном казном. 

Имајући у виду наведено Уставни суд примјећује да се потпуно исти 
закључак може примијенити на наведени предмет, због чега Уставни суд 
налази да је у конкретном случају повријеђено апелантово право из члана 
7 Европске конвенције, те се умјесто посебног образложења у потпуности 
позива на образложење дато у одлуци АП-1498/18. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-2948/18 од 5. јула 2018. године)

ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА

Апелантово право на слободу изражавања из члана II/3х) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције за заштиту људских права 
и основних слобода је повријеђено тиме што су редовни судови апелантово 
изражавање сумње у правилност доношења привремене мјере у конкретном 
поступку квалификовали као вријеђање суда за шта су му изрекли новча-
ну казну, а да нису у довољној мјери, те у складу са стандардима члана 10 
Европске конвенције, анализирали садржај спорног поднеска, чиме је до-
шло до незаконитог мијешања у апелантово право на слободу изражавања.
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Из образложења:

Уставни суд сматра да се језичком анализом ријечи употријебљених у 
спорном поднеску тешко може утврдити да конкретни текст заиста садр-
жи наводе увредљивог садржаја, чији је циљ био да се наруши ауторитет 
суда. Истицање навода у конкретном поднеску за које апелант мисли да су 
оправдани, не пружају довољно основа да се закључи да је апелант кон-
кретним текстом нарушио границе постављене ставом 2 члана 10 Европске 
конвенције или увриједио суд. Уставни суд сматра да су редовни судови 
оспореним одлукама прекорачили границе својих овлаштења, утврдивши 
да су предметни наводи увредљиви за суд, јер своје одлуке нису засновали 
на прихватљивој анализи чињеница које су релевантне и свих околности 
које су важне у конкретном случају. 

У том контексту, Уставни суд наглашава да је неспорно да члан 407 став 
1 Закона о парничном поступку Федерације БиХ („Службене новине Фе-
дерације БиХ“ бр. 53/03, 73/05 и 19/06), који је примијењен у конкретном 
случају, прописује да ће суд казнити лица која у поднеску вријеђају суд. 
Међутим, Уставни суд сматра, имајући у виду садржај спорног поднеска, 
да су редовни судови у конкретном случају на арбитраран начин примије-
нили предметну законску одредбу, те да, у околностима конкретног случаја, 
мијешање у апелантово право на слободу изражавања није било „у складу 
са законом“ и да се разлози које су редовни судови навели у својим одлука-
ма не могу сматрати релевантним и довољним да се то мијешање оправда.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-4644/16 од 6. децембра 2018. године)

ПРАВО НА ИМОВИНУ

Нема кршења права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херце-
говине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију зато што апе-
ланти сходно релевантном одредбама материјалног права нису могли имати 
„легитимно очекивање“ да ће успјети у свом захтјеву, па стога немају ни 
„имовину“ у смислу наведеног члана, нити оспорена одлука представља 
мијешање у њихово право на мирно уживање имовине.
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ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Припремила: проф. др Милена Симовић

Из образложења:

Уставни суд запажа да је Окружни суд, на основу проведених доказа у 
првостепеном поступку, закључио да апеланти током поступка нису пру-
жили доказе да су право својине на предметној некретнини стекли од прав-
них предника који су прије њих били укњижени као власници или евенту-
ално да су њихови предници имали ваљан прави основ за упис свог права 
својине у јавним евиденцијама (пуноважан уговор или одлуку надлежног 
органа), јер би у околностима конкретног случаја једино тада тужбени 
захтјев апеланата био основан. Тврдње апеланата да су својину на пред-
метној некретнини стекли њеним дугогодишњим кориштењем су неосно-
ване, јер се на ствари у друштвеној (сада државној) својини не може стећи 
право својине одржањем (члан 29 Закона о основним својинскоправним 
односима - „Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90 и „Службени гласник 
Републике Српске“ број 38/03). 

Уставни суд запажа да апеланти у поступку пред редовним судовима 
нису успјели доказати основаност тужбеног захтјева, при чему, у складу 
с јуриспруденцијом Европског суда за људска права и властитом праксом, 
Уставни суд не може супституисати редовне судове у односу на њихов за-
кључак јер је управо задатак редовних судова да на основу расположивих 
доказа, те њиховом оцјеном, у смислу члана 8 Закона о парничном поступ-
ку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/53, 85/03, 74/05, 63/07, 
49/09 и 61/13), процјењују основаност тужбеног захтјева.

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-4966/16 од 19. децембра 2018. године)

ПРАВО НА СЛОБОДУ КРЕТАЊА И ПРЕБИВАЊА

Постоји кршење права на слободу кретања и боравишта из члана II/3м) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 4 уз Европску кон-
венцију за заштиту људских права и основних слобода када мјере забра-
не нису одређене у складу са законом, јер су редовни судови произвољно 
примијенили релевантне одредбе Закона о кривичном поступку Федера-
ције БиХ.
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Из образложења:

У конкретном случају апеланту је одређена мјера забране напуштања 
боравишта. Уз забрану напуштања боравишта апеланту је изрече додат-
на мјера привременог одузимања путне исправе, односно пасоша, који 
ће бити депонован у Општинском суду до завршетка главног претреса. 
Сходно наведеном, произлази да изречене мјере представљају ограничење 
апелантовог права на слободу кретања. На другачији закључак не утиче 
ни чињеница да апеланту није ограничена слобода да излази из свог дома 
и да одржава контакте с вањским свијетом, али уз наведена ограничења 
(види, mutatis mutandis, de Tommaso против Италије, пресуда од 27. фе-
бруара 2017. године, став 88).

Уставни суд запажа да, како то произлази из записника са главног пре-
треса, односно како је то сам суд утврдио и констатовао у записнику, оп-
тужени (апелант) није био уредно позван, па произлази да није испуњен 
овај услов да би суд могао предузети мјере у складу са овлаштењима из 
члана 261 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ („Службене но-
вине Федерације БиХ“, бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 
53/07, 9/09, 12/10, 8/13 и 59/14). Надаље, Уставни суд запажа да је оспо-
реним рјешењима апеланту одређена мјера забране до окончања кривич-
ног поступка, а одредба члана 261 став 4 наведеног закона изричито про-
писује да овако одређен притвор, па тако и мјере забране које су апеланту 
одређене као алтернатива притвору, могу трајати најдуже 30 дана. Да би 
се апеланту могле изрећи мјере забране које, у складу са одредбом члана 
140б став 5 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, могу трајати 
до правоснажности пресуде, а како је то одређено оспореним рјешењима, 
морао је, у складу са ставом 1 члана 140б овог закона, постојати приједлог 
странке у поступку, а што је у конкретном случају изостало. Из наведеног 
произлази да мјере забране које су апеланту изречене нису одређене у скла-
ду са законом, што је довољно да се утврди повреда апелантовог права без 
разматрања његових даљих навода у погледу оправданости мјера забране. 

(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,  
број АП-2098/18 од 17. јула 2018. године) 
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Обавјештавамо Вас да су у току припреме нових бројева часописа ,,ГО-
ДИШЊАК“ Правног факултета и ,,СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Оба ча-
сописа штампаће се почетком године. Због тога Вас позивамо на сарадњу. 

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке 
научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде 
објављен у наредном броју неког од ових часописа, потрбно је:  

Да, најкасније до 1. марта 2020. године, доставите своје радове искљу-
чиво на e-mail адресу czp@pf.unibl.org

Уз то потребно је да на исту адресу доставите поднесак са личним по-
дацима аутора, бројевима телефона за контакт и изјаву да рад није прет-
ходно нигдје објављиван.

Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне ано-
нимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста). 
Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи 
на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за 
њих се не плаћа хонорар. 

УПУТСТВО

- Радови морају бити достављени на српском и енглеском језику, фон-
том Times New Roman, величине 12, а фусноте, као и ознаке за исте које се 
налазе у тексту, величине 10. Једна фуснота не смије бити дужа од три реда.  

- Рукописи чланака не могу бити дужи од једног табака. Један табак из-
носи 16 страна од 28 редова са 66 словних знакова у једном рeду, односно 
28.800 знакова у цијелом раду. 

Научни и стручни радови морају да садрже:
- Наслов чланка који се исписује великим словима на средини прве 

стране, (фонт 14). Наслов треба да буде што краћи и да што јасније објас-
ни суштину садржаја тог чланка.

- Име и презиме аутора и његова научна афилијација (назив установе 
у којој је запослен) исписују се одмах испод наслова на средини папира 
(фонт 12). У првој фусноти наводи се ауторово звање и назив институције 
у којој је запослен, његови подаци за контакт, телефон, мејл адреса). 

- Апстракт са кратким оквирним прегледом о садржају рада (до 20 ре-
дова) исписује се италиком (фонт 12) одмах испод имена и научне афи-
лијације аутора. Слиједе кључне ријечи (до 10 ријечи). 
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- Међунаслови у тексту не смију бити дужи од једног реда. Пишу се 
на средини реда великим словима величине 12 и нумеришу се арапским 
бројевима. Ако у оквиру једног међунаслова има више цјелина, те цјели-
не морају имати кратке наслове који се исписују на средини реда малим 
словима и означавају бројем међунаслова и ознаком те цјелине. На при-
мјер: 1.1 или 1.а, итд.

- Закључак је на крају рада и не смије бити дужи од 20 редова.
- Послије закључка се наводи списак коришћене литературе. Цитирана 

литература треба да, између осталог, буде из врхунских међународних 
и домаћих научних часописа, најновијих годишта, и да у раду преов-
лађује часописна литература. Удио часописних референци, у смислу од-
носа броја библиографских јединица из научних часописа и укупног броја 
коришћених извора, треба да буде најмање 60%, а пожељно је да буде пре-
ко 80%. Референце се не преводе на језик којим је чланак написан.

На крају чланка на енглеском језику исписује се наслов чланка, име и 
презиме аутора и његова научна афилијација, резиме и  кључне ријечи. Уз 
име аутора иде фуснота са његовим подацима на енглеском , као на по-
четку рада.

- Све странице у цијелом раду морају да буду нумерисане.
Редакција задржава право да прилагођава рад општим правилима уређи-

вања часописа, графичким стандардима и стандарду српског језика. 

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

1. Када се цитира текст из књиге једног аутора, потребно је придржа-
вати се сљедећих правила: име и презиме аутора (зарез) наслов 
књиге написан у италику, у малој загради наводи се мјесто из-
дања (двотачка) издавача и годину издања, и на крају број стра-
не са које се цитира текст.

Примјер: 
 Љубомир Тадић, Филозофија у свом времену (Београд: Филип 

Вишњић, 1998), 35.

Када се први пут цитира текст једног аутора пише се пуни облик, а у 
сваком сљедећем случају навођења тог истог аутора пише се скраће-
ни облик:

Тадић, Филозофија у свом времену, 35.
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Примјер у  навођењу литературе:
Тадић, Љубомир. Филозофија у свом времену. Београд: Филип Вишњић, 

1998.

Уколико  се  цитира податак  с  исте стране  из  истог дjела  као  у  прет-
ходној фусноти, користи се латинична скраћеница за ibidem у кур-
зиву, с тачком на крају (без навођења презимена и имена аутора).

Примjер: Ibid.

Уколико се цитира податак из истог дjела као у претходној фусноти, 
али с различите стране, користи се латинична скраћеница ibid, на-
води се одговарајућа страна и ставља тачка на крају.

Примjер: Ibid., 69.

2. Текст два или три аутора једне књиге се цитира на начин да се у 
фусноти наводе имена и презимена аутора, раздвајајући их запетом 
и везником „и“ код навођења посљедњег аутора. 

Примјер: 
 Драган Лакићевић, Божо Стојановић и Илија Вујачић, Теоретичари 

либерализма (Београд: Службени гласник, 2007), 35.

У скраћеном облику се наводе само презимена аутора.

Скраћени облик:
Лакићевић, Стојановић и Вујачић, Теоретичари либерализма, 35.

Код навођења литературе само код првог аутора се наводи прво презиме 
па име одвојено запетом, а онда остали аутори како је објашњено.

Примјер: 
Лакићевић, Драган, Божо Стојановић и Илија Вујачић. Теоретичари 

либерализма. Београд: Службени гласник, 2007.

3. Текст са четири или више аутора се цитира на начин да се наводи 
име и презиме првог аутора користећи скраћеницу на крају „и др.“ 
(„et al.“ на енглеском језику) уз већ написано правило.
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Примјер: 
Владимир Водинелић и др., Право медија с моделом Закона о јавном ин-

формисању (Београд: Београдски центар за људска права, 1998), 35.

У скраћеном облику се наводи само презиме првог аутора и скраћени-
ца „и др.“ (et al.).

Скраћени облик: 
Водинелић и др., Право медија с моделом Закона о јавном информи-

сању, 35.

3. Код навођења литературе наводе се имена свих аутора, а само код 
првог аутора се наводи прво презиме па име одвојено запетом, а 
онда остали аутори како је објашњено.

Примјер: 
Водинелић, Владимир, Владимир Ђерић, Саша Гајин, Душан Стојко-

вић и Милош Живковић. Право медија с моделом Закона о јавном 
информисању. Београд: Београдски центар за људска права, 1998.

4. Ако се цитира текст књиге која има више издања, уз већ објашњена 
правила и примјере, послије наслова се пише број издања у итали-
ку. 

Примјер:
Јасминка Хасанбеговић, Перелманова правна логика као нова ретори-

ка, друго издање  (Београд: Досије, 2006), 35

Скраћени облик:
Хасанбеговић,  Перелманова правна логика као нова реторика, друго 

издање, 35

Примјер у навођењу литературе.
Хасанбеговић,Јасминка. Перелманова правна логика као нова ретори-

ка, друго издање. Београд: Досије, 2006

5. Ако је књига зборник радова, као аутор се наводи приређивач тог 
дјела и уз његово име и презиме додаје се ријеч уред. или прир. 
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Примјер: 
Светислав Табороши, прир. Развој правног система Србије и хармониза-

ција са правом ЕУ, прилози пројекту 2007 (Београд: Досије, 2007), 35

Скраћени облик: 
Табороши, прир. Развој правног система Србије и хармонизација са 

правом ЕУ, прилози пројекту, 35

Примјер у навођењу литературе: 
Табороши, Светислав, прир. Развој правног система Србије и хармони-

зација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007. Београд: Досије, 2007

6. Ако је књига превод, податак о преводиоцу иде послије наслова. 

Примјер: 
Џон Ролс, Политички либерализам, превод Љиљана Николић (Београд: 

Филип Вишњић, 1998), 35

Скраћени облик: 
Ролс, Политички либерализам, 35

Примјер у навођењу литературе:
Ролс, Џон. Политички либерализам, превод Љиљана Николић. Београд: 

Филип Вишњић, 1998

7. За електронске књиге, наводи се УРЛ или име базе у којој се књи-
га налази. За остале врсте е-књига, наводи се формат (нпр. e-pub, 
mobi, azw). Ако у књизи нису означени бројеви страница, наводи 
се наслов одјељка или поглавља (или се просто изостави).

Примјер:
1. Jurgen Basedow, Toshiyuki Kono, Axel Metzger, Intellectual Property 

in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition 
of Judgments in Europe, Japan and the US (Tübingen: Mohr Siebeck , 
2010), 223.

http://www2.ciando.com/ebook/bid-2169591-intellectual-property-in-
the-global-arena-jurisdiction-applicable-law-and-the-recognition-of-
judgments-in-europe-japan-and-the-us.html
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Philip B. Kurland and Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution 
(Chicago: University of Chicago Press, 1987), поглавље 10, http://press-
pubs.uchicago.edu/founders/.

2. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University 
of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.

Jules Stuyck, Commercial and Economic Law in the European 
Union: 2nd Edition (Alphen aan den Rijn: Walters Kluwer,  2019), по-
главље 4, Kindle

Скраћени облик
1. Basedow, Kono,  Metzger, Intellectual Property in the Global Arena,225-7.

2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, поглавље 4.

3. Borel, Fact-Checking, 104–5.

4. Stuyck, Commercial and Economic Law in the EU, поглавље 5. 

8. Чланци објављени у научним часописима цитирају се наводећи: 
име и презиме аутора (зарез) под наводницима наслов чланка 
(зарез) наслов часописа (италик), година излажења, број, свеска 
(година): страна. 

Примјер:
Бранка Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични по-

ступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и 
праксу, XLX, 7-9 (2013): 35

Скраћени облик: 
Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Бабовић, Бранка. ,,Право на суђење у разумном року и парнични по-

ступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и 
праксу, XLX, 7-9 (2013): стране.
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9. Aко се ради о цитирању текста научног чланка из зборника радова, 
пише се сљедеће: име и презиме аутора (зарез) под наводницима 
наслов чланка (зарез) везник у назив зборника у италику (за-
рез) по могућности навести и име и презиме уредника и писати 
скраћено уред. у малој загради мјесто издања, издавач и година. 

Примјер: 
Олга Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, у 

Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне пра-
ксе, уред. Весна Казазић (Неум: Правни  факултет Свеучилишта у 
Мостару, 2011), 35

Скраћени облик:
Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Јовић, Олга. ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, 

у Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне 
праксе, уред. Весна Казазић, 25-46. Неум: Правни  факултет Свеу-
чилишта у Мостару, 2011.

10. Када се цитира текст преузет из докторске дисертације или маги-
старског рада, пише се: име и презиме аутора, наслов под наводни-
цима, у малој загради докторска дисертација, име универзитета, 
година. Скраћени облик и навођење у литератури пише се као што 
је већ наведено. 

Примјер: 
Наташа Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, (до-

кторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 
1991), 35

Скраћени облик: 
Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, 35

Примјер у навођењу литературе: 
Мрвић, Наташа. ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, до-

кторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 
1991.
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11. Цитирани текст преузет на конференцијама, конгресу или научном 
скупу наводи се пишући име и презиме аутора излагања, наслов 
рада под наводницима у малој загради материјал преузет на назив 
скупа и датум одржавања.

12. Цитирање научних монографија које су доступне у електронском 
формату и чланака из оnline чсописа је исто као и код штампаних 
издања, само што се додаје локацијски податак у виду URL адресе 
или назива базе података уз датум приступа тој бази.

Пише се име и презиме аутора, приређивача или уредника, наслов 
монографије, дисертације или поглавља у сврху што детаљнијег 
лоцирања цитираног текста (некада нису видљиви бројеви страна у 
електронским издањима), URL адреса или назив базе података и да-
тум приступа том електронском извору. Ако чланак има своју ДОИ 
ознаку (Digital Object Identifier), треба је написати умјесто УРЛ-а. На-
кон УРЛ-а или ДОИ ознаке треба написати и датум приступа чланку.

Примјер: 
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класич-

ном римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет 
Универзитета у Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/
BG20130618KATANCEVIC.pdf, 

приступљено 18.10.2017.,  35

Скраћени облик: 
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном рим-

ском праву“, 35

Примјер у навођењу литературе: 
Катанчевић, Андреја. ,,Bona fides као услов узукапије у класич-

ном римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет 
Универзитета у Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/
BG20130618KATANCEVIC.pdf, 

приступљено 18.10.2017.,  35 

Ако је у питању периодика, пише се име и презиме аутора, наслов 
чланка под наводницима, назив часописа, URL адреса или назив 
базе података и датум приступа том електронском извору.
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Примјер: 
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали 

Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=

8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012, при-
ступљно 18.10.2017., 35

Скраћени облик: 
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, 35

Примјер у навођењу литературе: 
Полојац, Милена, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали 

Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=

8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , при-
ступљно 18.10.2017. 

13. Садржај интернет страница може се цитирати у тексту:
На примјер: („1. маја 2017. године на страници Правног факултета је 

наведено...“)
Садржај интернет страница може се цитирати у фусноти на сљедећи 

начин:
А) Уколико интернет страница нуди податке о датуму објављивања или 

измјенама, наводи се тај датум. 
На примјер: „Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, последње измје-

на 17. април 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.
Скраћено навођење: Google, „Privacy Policy.”
Б) Уколико интернет страница не нуди податке из тачке А), наводи се 

датум приступа интернет страници. 
На примјер: „О Факултету: Наша историја,“ Правни факултет Универ-

зитета у Бањој Луци, приступљено 4. септембра 2019, https://pf.unibl.
org/nasa-istorija/.

Скраћено навођење: „Наша историја.“

14. Прописи се наводе пуним називом у италику, затим се наводи гла-
сило у којем је пропис објављен, број и година објављивања. Члан, 
став и тачка прописа означава се скраћеницама чл., ст., и тач., а иза 
посљедњег броја се не ставља тачка. 
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Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (вр-
ста и број одлуке, датум кад је донесена публикација у којој је евен-
туално објављена).

Главни и одговорни уредник


