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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

Раденко Јотановић

УДК:347.466

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ
ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА1
Изворни научни чланак
doi: 10.7251/SPM1548009J
Апстракт: У Босни и Херцеговини је 2004. године донесен
Оквирни закон о залозима којим се у правни систем уводи заложно
право на покретним стварима уписаним у Регистар (регистрована залога). То је значајна новина у односу на раније заложно
право на покретним стварима - ручну залогу (класично заложно
право, pignus), јер предмет залога остаје у државини заложног
повјериоца. Поред тога, концепт овог правног института доноси
низ нових законских рјешења као што су проширење предмета
залога на генеричке ствари, будућу и цјелокупну имовину дужника,
затим увођење Регистра залога који обезбјеђује публицитет и
првенствени ред у намирењу, регистрацију без обзира на правни
основ стицања залога, али и посебан извршни поступак у случају
кад је правни основ настанка правни посао. Насупрот томе,
стављају се и бројни приговори на поједина рјешења у Оквирном
закону о залозима који се углавном односе на његову неусклађеност са националним законодавством у погледу номотехнике,
терминологије и нормирања правних појмова непознатих нашој
правној традицији.
Кључне ријечи: залог, предмет залога, Регистар залога, регистрација, извршење.



Доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
Рад је настао као резултат учешћа на Округлом столу „Оквирни закон о
залозима у пракси“, одржаног 22.09.2014. године у Сарајеву.
1
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УВОД
БиХ је донијела Оквирни закон о залозима2 (у даљем тексту
ОЗЗ) 2004. године чиме се прикључила великом броју земаља које
су донијеле посебне законе у овој области. Интересантно је да су
то у својим правним порецима, попут других транзицијских земаља, под приличним временским притиском, учиниле и све бивше
Југословенске републике, а сада самосталне државе.3 4 5 Наиме, у
СФРЈ је 1978. године на државном нивоу донесен Закон о облигационим односима који је заложно право на покретним стварима
регулисано по класичној (римској) концепцији (ручна залога,
пигнус), чија је суштина предаја предмета (објекта) залоге у државину заложног повјериоца. Међутим, на почетку XXI вијека државе које су припадале Југословенском правном подручју доносе
своје посебне законе (lex specialis) којима ову врсту заложног
права регулишу потпуно, до тада, непознат начин.
Иако се нови концепт заложног права на покретним стварима могао наслутити још и раније,6 социјалистички друштвено економски и правни поредак то није омогућавао. Тек се са пре-

„Службени гласник БиХ“, бр. 28/04.
Нпр. Закон о залагању покретних ствари и права, „Службени весник Републике
Македонија“, бр. 21/98 и Закон о заложном праву на покретним стварима
уписаним у регистар, „Службеник гласник Републике Србије“, бр. 57/03.
4
Christa В. Jessel-Holst. Реформа права о обезбеђењу потраживања покретним
стварима у Југоистичној Европи у Зборнику радова са Будимпештанског
симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама југоистичне
Европе, (Бремен, 2003), 82-83, 86-87.
5
Душко Медић. ,,Бездржавинска залога на покретним стварима у Босни и
Херцеговини“ у Расправе из грађанског и пословног права, (Бања Лука, 2007),
27-34.
6
„Ако публицитет може да се постигне на неки други начин, зашто да се не
одрекнемо депосесије, која је понекад незгодна и немогућа? Оно што је битно
код залоге, то је да она заложном повериоцу прибави право првенствене
наплате, а тај циљ се може постићи како предајом, тако и без предаје свари
повериоцу.“, в. Михајло Константиновић. ,,Хипотека на стоци“, Анали, бр. 34/82.
2
3
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ласком на тржишни систем привређивања јавила потреба и створиле претпоставке за једним новим обликом обезбјеђења – заложног права на покретним стварима (регистрована залога, мобилијарна хипотека). У том смислу је још 1990. године доношењем
Новела на Закон о извршном поступку из 1978. године7 уведен правни институт којим је дата могућност заснивања заложног права
на покретним стварима на основу споразума странака пред судом,
гдје modus acquirendi није био предаја предмета залога у државину
заложног повјериоца, већ пљенидбени попис ствари.8 Предност
која је остварена оваквим потезом законодавца била је једноставније прибављање извршног наслова, тј. умјесто дотадашњег прибављања на основу судске одлуке, сада је то био споразум странака
пред судом, без вођења парничног поступка. Истовремено су се
јавили и бројни његови недостаци, међу којима је водећи био
недостатак публицитета, тако да овај правни институт није имао
широку примјену у пракси.9
У циљу превазилажења овог(их) проблема у БиХ су донесени
закони којима је уведен институт регистроване залоге. 10 Ови
закони су регистровану залогу регулисали у складу са духом и
правном традицијом присутном на нашем правном подручју, али
нису нашли своју примјену у пракси због неиспуњења техничких
претпоставки, првенствено оснивања посебних регистара залоге.11

„Службени лист СФРЈ“, бр. 27/90.
Чл. 251/1/д овог закона.
9
Мелиха Повлакић. ,,Стварноправна средства осигурања на покретним стварима у земљама насљедницама бивше СФРЈ Европи“ у Зборнику радова са Будимпештанског симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама
југоистичне Европе, (Бремен, 2003), 223-225.
10
Закон о регистрованим залогама на покретним стварима и чланским удјелима
„Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/00 и Закон о регистрираним
залогама на покретним стварима и чланским удјелима Федерације БиХ,
„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 17/02.
11
Душко Медић. ,,Бездржавинска залога у праву Републике Српске“ у Зборнику
радова са Будимпештанског симпозијума – Допринос реформи стварног права
у државама југоистичне Европе, (Бремен, 2003), 188-197.
7
8

11

bla bla
Српска правна мисао

Доношењем ОЗЗ - а отклоњен је недостатак у погледу регистра, јер је уведен јединствен систем регистрације на нивоу БиХ
успостављањем централног регистра залога у оквиру Регистра
залога при Министарству правде БиХ. Међутим, као и свако ново
рјешење ОЗЗ има и своје предности и недостатке, своје добре и
лоше стране о чему ћемо у наставку овог рада дати и наше мишљење.
1. УОПШТЕНО О ОЗЗ - У
Основна примједба која се у правној теорији12 ставља на
рјешење ОЗЗ - а јесте да она не одговарају нашој правној традицији. Као што је то случај и са бројним другим законима који су
донесени у Републици Српској и Федерацији БиХ и уопште у БиХ,
није се користио оригинални законодавни оквир, већ се узимао
страни модел закона (рецепција, правна трансплантација). Међутим, код ОЗЗ - а се ишло и корак даље па се не само приступило
правној трансплантацији, већ се то учинило, да се тако изразимо,
од неподударног даваоца, тј. као модел закона послужио је Једнообразни трговачки законик Сједињених америчких држава из
1962. године, односно чл. 9 овог законика.13 С обзиром да се ради
о закону државе која припада потпуно другачијем, англосаксонском, правном кругу, за разлику од наше земље која припада европском континенталном правном подручју, и да у складу са тим
имамо одредбе које су неразумљиве, терминологија не одговара
нашој, номотехника је другачија итд., поставља се питање да ли је
његово увођење и примјена у праву БиХ оправдана?

Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр.
6/08, стр. 366 – 381 и Душко Медић. Хипотека и остала средства обезбјеђења
потраживања – стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 229 – 272.
13
Uniform Commercial Code (UCC). Члан 9 овог законика је значајно ревидиран
1999. године.
12
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При одговору на ово питање требамо имати у виду да су
принципи Једнообразног трговачког законика САД - а уведени и у
законодавство многих других бивших социјалистичких земаља,
нарочито оних у Југоисточној Европи (транзицијске земље). Овај
законик је утицао и на доношење Конвенције о међународним
правима обезбјеђења на покретној опреми потписаној у Кејптауну
2001. године, а види се и као модел хармонизације права обезбјеђења на покретним стварима у Европској унији.14 Имајући то у
виду можемо закључити да се ради о модерним законским рјешењима којима и наша земља треба да тежи, али да ипак и таква
рјешења морају бити усклађена са домаћом правном традицијом и
постојећим законодавством.
ОЗЗ у објашњењу значења употребљених израза (чл. 2) користи термине које наше право или не познаје уопште или их не
познаје у том значењу. Тако се под главним изразима наводи појам
„Посебно својинско право“ које по самом називу није познато у
нашем правном систему, али из даљег објашњења видљиво је да се
под тим појмом подразумијевају правни институти које познаје и
наше право и то задржавање права власништва (pactum reservati
dominii), лизинг, дугорочни закуп и комисион (чл. 2/1 Закона).
Исто тако употребљава се појам „Сродно право“ (чл. 2/4
Закона) који у нашем праву додуше постоји, али има потпуно другачије значење.15 У том смислу, било би неопходно приликом рецепције страног, у овом случају америчког права, извршити „критичку“ рецепцију која се уклапа у наш правни систем како би законски текст био разумљив онима на које се односи, без потребе
за посебним тумачењем од стране правних стручњака.16 Дакле,
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр.
6/08, 371; в. модел закон Европске банке за обнову и развој, доступно на www.
ebrd.com/country/ sector/law/st/modellaw/model.pdf.
15
Тако нпр. појам сродна права се користи у Закону о ауторском и сродним
правима у БиХ, „Службени гласник БиХ“, бр. 63/10.
16
Душко Медић. Хипотека и остала средства об езбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 250 и Право обезбјеђења
потраживања, (Бања Лука, 2013), 144.
14
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Закон као такав је добродошао у наш правни поредак, али је његову терминологију и концепт потребно прилагодити нашим позитивним прописима. Управо су дефиниције које даје ОЗЗ његов
најслабији дио.17
Значај ОЗЗ - а се огледа у његовој примјени и код тзв. међународног елемента. Ово из разлога што се као субјекти и објекти
залога могу појавити лица и ствари (права) која се не налазе у БИХ,
односно да се ради о странцима и предметима страних држављана
у БиХ. Ово је посебно значајно имајући у виду све већу појаву и
потребу међуграничног кретања лица и ствари, односно брисање
граница у том смислу. ОЗЗ за такве случајеве регулише примјену
правила lex rei sitae према којем се у случају колизије примјењује
право оне земље у којој се ствар налазила кад је право засновано,
односно право оне земље у којој се заложни дужник или уступилац
налазио кад је право засновано, ако се ради о потраживању као
предмету залога (чл. 35/1 и 2. ОЗЗ - а).18
2. СУБЈЕКТИ ЗАЛОГА И ЊИХОВА ПРАВА
И ОБАВЕЗЕ
Учесници у поступку заснивања заложног права на покретним стварима уписом у Регистар залога су заложни повјерилац
(залогопримац) и заложни дужник (залогодавац). ОЗЗ не регулише
никаква ограничења у погледу стицања својства заложног повјериоца или заложног дужника тако да се у овој улози могу наћи сва
домаћа и страна физичка и правна лица.19 Приликом регистарције
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр.
6/08, 374.
18
Christa В. Jessel-Holst. Реформа права о обезбеђењу потраживања покретним
стварима у Југоистичној Европи у Зборнику радова са Будимпештанског
симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама југоистичне
Европе, (Бремен, 2003), 95-96.
19
В. чл. 15 Закона о стварним правима Републике Српске, „Службени гласник
Републике Српске“, бр. 124/08 и чл. 15 Закона о стварним правима Федерације
БиХ, „Службени гласник ФБиХ“, бр. 66/13.
17

14

Раденко Јотановић
РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА

или промјене регистрације у Регистру залога обавезно се уносе
подаци о заложном повјериоцу и заложном дужнику. Ови подаци
садрже Јединствени матични број (ЈМБ) субјекта залоге ако се
ради о физичком лицу, а Порески број (ПБ) ако се ради о правном
лицу (чл. 11/1 и 2 Правилника о залозима).20 Ако један од субјеката
залоге обавља пословну дјелатност без својства правног лица, онда
ће у поступку регистрације навести Јединствени матични број (чл.
11/3 Правилника о залозима). У чл. 11/4 Правилника о залозима
регулисано је да кад се као заложни повјерилац (не и заложни
дужник) појави страно физичко или правно лице које нема ЈМБ
или ПБ онда се у поступку регистрације уноси тринаестоцифрени
број од којих је првих дванаест цифара нула, а тринаеста цифра је
1,2,3,4 или 5, тако да два заложна повјериоца у истој регистрацији
не могу имати исти број. Обзиром да ОЗЗ ни на који начин не
ограничава својство, како заложног повјериоца, тако и заложног
дужника, није потпуно јасно зашто то чини Правилник о залозима
када је у питању заложни дужник као страно физичко или правно
лице из чега произилази да странац не може бити заложни дужник
без обзира што може бити власник ствари које могу бити предмет
залога. Поред ЈМБ – а или ПБ – а у Регистар залога се уноси и име,
односно назив заложног повјериоца и заложног дужника, као и
њихова адреса. ЈМБ, односно ПБ служе и као један од критеријума
на основу којих се може издати потврда о регистрацији (чл. 19/1/а
ОЗЗ-а).
Заложни дужник може бити купац код уговора са задржавањем права својине, корисник лизинга, уступилац потраживања, комисионар, затим дужник по основу сродног права, стварног страног права или раније стеченог права (чл. 2/21/а-ц Правилника о залозима). Заложни повјерилац је лице које може имати
право залоге, посебно власничко право, сродно право, страно
право или раније стечено право (чл. 2/22 Правилника о залозима).
Оваквим одређивањем појма заложног дужника и заложног
повјериоца Правилник о залозима само преузима појмове који су
дефинисани у ОЗЗ - у, а који су, како смо напријед навели,
20

„Службени гласник БиХ“, бр. 53/04 и 10/05.
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преузети из америчког права и као такви неусклађени са нашом
правном териминологијом. Промјеном ових појмова у ОЗЗ - у
дошло би и до њиховог усаглашавања у Правилнику о залозима.
ОЗЗ у Глави II под насловом „Права и обавезе заложног
повјериоца и заложног дужника“ регулише настанак залоге и
одредбе уговора о залози, док су поједина права и обавезе субјеката залоге регулисана и на другим мјестима, нарочито у дијелу
који се односи на регистрацију и извршење права из уговора о
залогу (Глава IV и V ОЗЗ - а). Према чл. 4/1/а - д ОЗЗ - а залог
настаје испуњењем четири услова без обзира на редосљед њиховог
испуњења и то: да је извршена регистрација, да је закључен уговор
о залогу, да је закључен уговор о кредиту на основу којег постоји
обавеза исплате средстава или је исплата већ извршена дужнику и
да је дужник власник објекта залоге, тј. средства обезбјеђења. Ови
услови важе само уколико залог настаје путем уговора (уговорно
заложно право), иако се у Регистар залога могу уписати и судско и
законско заложно право, као и друга бездржавинска средства обезбјеђења (лизинг, задржавање права власништва, дугорочни закуп).
Дакле, ОЗЗ регулише претпоставке за настанак (као и извршни
поступак) само уговорног заложног права, док за остале облике
обезбјеђења на покретним стварима важе иста правила у погледу
уписа у Регистар залога и у складу са тим остварење начела
публицитета и приоритета. 21 То значи да друга права обезбјеђења
на покретним стварима настају испуњењем претпоставки које
регулишу посебни закони и без регистрације у Регистру залога,
али право првенства и дејства erga omnes стичу тек уписом у Регистар залога.
Остваривање наведеног правног дејства уписом у Регистар
залога је и била основна идеја водиља за доношење ОЗЗ - а, а што
није у складу са нашом правном традицијом гдје упис има конститутивно дејство. Насупрот традиционалном схватању уписа права
залога ОЗЗ регулише само његово нотификацијко дејство, а што
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр.
6/08, 376.
21
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знатно убрзава кредитирања у савременим привредним условима,
јер се приликом уписа у Регистар залога не примјењује стандардна
сложена процедура, а истовремено се омогућује увид у сва постојећа оптерећења једног објекта независно од тога каква су оптерећења у питању, нити како су настала.22 Битно је само да се уписом таквих права у Регистар залога оствари првенствени ранг у
случају покретања извршног поступка за намирење заложног
повјериоца.
Према општим правилима о праву првенства (чл. 7. ОЗЗ а), права првенства између супростављених залога, посебних
својинских права и сродних права одређена су по принципу prior
tempore potiur iure, што значи да ранија регистрација има предност
пред касније извршеном регистрацијом без обзира на државину
предмета залога. Тако ће право првенства са одређеним првенственим редом остварити само онај држалац који своје право и
упише у регистар залога, а у супротном ризикује да своје потраживање наплати тек након намирења повјерилаца који су своје право
уписали у Регистар залога. Дакле, сама по себи државина не обезбјеђује одређено мјесто у првенственом реду (чл. 2/5 ОЗЗ - а). 23
Поред општег правила о праву првенства ОЗЗ регулише и
изузетке кад предност има касније регистрован залог у односу на
раније извршену регистрацију. Тако је регулисано посебно право
првенства (чл. 8), право првенства купца и закупца (чл. 9), право
првенства запосленика код заложног дужника (чл. 10), право
првенства у односу на будуће исплате (чл. 11), право првенства на
обезбјеђењу причвршћеном за непокретну ствар (чл. 12), право
првенства на обезбјеђењу спојеном за другу покретну ствар (чл.
13) и право првенства у односу на трговачке вриједносне папире
уређене другим законима (чл. 14). Као што је могућа замјена мјеста
22

Ibidem; 380.
За разлику од рецимо рјешења у Закону о заложном праву на покретним
стварима уписаним у регистар Републике Србије према којем се ред првенства
између заложног права уписаног у Регистар залоге и заложног права насталог
предајом ствари у државину повјериоца одређује према времену настанка ових
права (в. чл. 31. Закона).
23
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у првенственом реду права на непокретностима, тако је могуће да
се заложни повјерилац са дужником или другим лицем путем
уговора у писаној форми замијени право првенства у Регистару залога (чл. 15 ОЗЗ - а).
Испуњење законских претпоставки за настанак уговорног
заложног права не представља његов modus acquirendi, јер упис у
Регистар залога има „само“ сврху остваривања публицитета и
стицање првенства у односу на друга заложна права без обзира на
начин њиховог настанка.24 У прилог томе говори и законска
одредба (чл. 18/2 и 3 ОЗЗ - а) према којој регистрација може бити
извршена и прије настанка права залога, јер „Регистрација је обавијест да залог постоји или да може постојати у будућности“.25
Вјеродостојност (начело поуздања у истинитост и потпуност)26 испуњености претпоставки приликом регистрације залога
се не провјерава од стране самог Регистра залога27 тако да заложни
повјерилац који врши регистрацију, односно власник корисничког
рачуна, теоријски посматрано, може злоупотријебити ове податке,
али практично гледано, заложни повјерилац ће у случају покретања извршног поступка бити обавезан да докаже и испуњеност
ових претпоставки, између осталих и постојање уговора о залогу.
Уговор о залогу мора бити закључен у писаној форми (чл.
2/15) и није потребна форма нотарски обрађене исправе као што је
то случај код залагања непокретности. То је значајно јер се тако
убрзава сам поступак заснивања залога, смањују се укупни
трошкови (трошкови нотарских услуга), али је то битно и у смислу
прибављања извршног наслова. Наиме, у случају да се захтијева
форма нотарски обрађене исправе, онда сама та исправа у којој је
Ово је, такође, карактеристично за америчко право под чијим је утицајем
донесен ОЗЗ, јер у правним системима која нису под утицајем америчког права
(нпр. у Словенији, Хрватској и Македонији) modus acquirendi упис у регистар.
25
Душко Медић. Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 250.
26
За разлику од Катастра непокретности за које важи начело поуздања да су сви
подаци који су уписани потпуни и тачни.
27
В. чл. 9/1 Правилника о залозима.
24
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заложни дужник пристао на принудно извршење представља и
извршну исправу. Међутим, према чл. 26/1 ОЗЗ - а сама Потврда о
регистрацији, односно Потврда о резултату претраге представља
извршни наслов који је врло једноставно прибавити изводом из
Регистра залога (чл. 18/4 и 5 ОЗЗ-а).
ОЗЗ не регулише садржину уговора о залози у смислу
битних елемената (essentialia negotii) као што је то уобичајено у
нашем праву, већ од тих битних састојака наводи само да обезбјеђење мора бити довољно одређено у смислу ваљаности, права
првенства и извршења заложног права (чл. 5/1). Међутим, уговор
о залози, наравно, мора садржавати и све друге податке који су
битни за његову пуноважност.28 Исто тако, као битне карактеристике уговора о залози можемо навести да је то именовани уговор, формалан, двострано - обавезан, каузалан, теретан, комутативан, акцесоран и уговор који се закључује без обзира на лична
својства уговорника.29
Иако ОЗЗ регулише дио под називом „Права и обавезе
заложног повјериоца и заложног дужника“ (Глава II) овдје та
права и обавезе нису регулисана, већ се оне могу препознати из
других одредби Закона. У том смислу обавезе залогодавца јесу
чување и одржавање предмета залога, осигурање предмета залога,
обавјештавање залогопримца о промјенама предмета залога и
друге његове обавезе. Истовремено његова права јесу право на државину, право на употребу и прибирање плодова, право располагања предметом залога и др. Насупрот томе, залогопримац има
право на упис у Регистар залога, право на принудно намирење из
вриједности предмета залога, право следовања и првенства, право
на контролу предмета залога и др., али и обавезу давање одређених
информација залогодавцу у вези заложног права, обавезу брисања
регистрације кад се за то испуне потребни услови итд.30
В. нпр. чл. 3/1 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у
регистар Републике Србије и чл. 6/1 Закона о залози као средству обезбјеђења
потраживања Републике Црне Горе.
29
Тешић Ненад: Регистрована залога, (Београд, 2007), 163.
30
Ibidem; 164-179.
28
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3. ОБЈЕКТИ ЗАЛОГА
Као што не даје никаква ограничења у погледу субјекта залога, ОЗЗ то не чини ни у погледу објекта (предмета) залога.
Напротив, Закон не слиједи традиционалну подјелу на ствари и
права као објекте залога, већ је знатно проширио круг покретних
ствари које могу бити предмет залога. Разлог за то је врло једноставан и у складу је са европским и свјетским тенденцијама у овој
области, а то је активирање што већег броја објеката који имају
имовинску вриједност31 како би се повећао њихов број као гаранција за кредитна средства чија је потражња у сталном порасту.32
Дакле, циљ је да се као објекат обезбјеђења користи неограничени
број ствари, тако рећи све оно што може повјериоцу послужити за
намирење његовог потраживања, тј. све ствари које су подобне за
уновчење. Такво ширење круга добара подобних за заснивање заложног права отвара и низ других питања као што су: каква је природа покретних ствари подобних за залагање у односу на досадашње објекте залога регулисане у ЗОО - у, односно ЗСП - у; да ли се
поред индивидуално одређених могу залагати и генеричке ствари;
обухвата ли заложно право на покретној ствари и њене припатке и
побољшања; може ли се заложити, поред постојеће и будућа ствар
која не постоји у тренутку закључења уговора; може ли се заложити имовина као цјелина?33
Прво је потребно истаћи да је законска терминологија која
је уптребљена за дефинисање објеката обезбјеђења, као уосталом
и на другим мјестима у Закону, непримјерена нашој правној традицији, а неуобичајена је и сама типологија објеката обезбјеђења.
„Свака ствар, која по својим особинама може да послужи оном циљу, који се
залогом може да постигне, може бити предметом залоге. Другим ријечима,
предметом залоге може бити свака ствар која има имовинску вриједност...“,
Лазар Марковић. Грађанско право, (Београд, 1912), 532.
32
Душко Медић. Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 23 и Право обезбјеђења
потраживања, (Бања Лука, 2013), 31.
33
Ненад Тешић. ,,О предмету заложног права“, Правни живот, бр. 10/03, 116 и
Регистрована залога, (Београд, 2007), 133 и даље.
31

20

Раденко Јотановић
РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА

Ради се о томе да се као објекти обезбјеђења одређују неке имовинске вриједности које су до сада биле непознате у нашем
правном поретку или су имале неко друго значење.
Тако је у чл. 2/11 ОЗЗ - а дата непрецизна дефиниција обезбјеђења, тј. објекта на коме се може засновати заложно право, према којој је то само ствар која је предмет залога, посебног својинског права, сродног права, раније стеченог права и страног права,
а не и неко право. И сам појам ствари је одређен као тјелесна и
нетјелесна ствар, како индивидуално одређена, тако и генеричка
(чл. 2/15). Наше право не познаје подјелу на тјелесне и нетјелесне
ствари, али се ова законска подјела ствари може „превести“ на
начин да објекат залога могу бити и ствари и права. У ствари, објекат заложног права овдје може бити цјелокупна имовина дужника
(тзв. генерално заложно право). Тако Правилник о залозима приликом описа имовине која се може регистровати (чл. 12) регулише
специфичну и општу имовину. Под специфичном имовином се
сматра: ваздухоплов, авионски мотор, моторно возило, брод и
прикључно возило (чл. 21/1/1 - 5 Правилника о залозима), која се
приликом регистрације идентификује серијским бројем, а може
садржавати и име произвођача и годину производње (чл. 12/1/а - ц
Правилника о залозима), што је у складу са чл. 5/1 ОЗЗ - а који
регулише обавезу да се у уговору о залогу обезбјеђење мора довољно одредити.
Под општом имовином Правилник о залозима (чл.12/3)
дефинише „сву покретну имовину“ која се мора описати на начин
да се омогућава њена идентификација (чл. 12/2), изузев у случају
ако се односи на сродно право (чл. 12/4). Дакле, овдје се употребљава термин „покретна имовина“, а у ствари се ради о покретним
стварима, под којима се, како смо навели, подразумијевају све
ствари и права залогодавца.34 Тиме се рјешења у ОЗЗ - у приближавају рјешењима у упоредном праву, какав је случај са
Према чл. 12/3 Правилника о залозима: „Опис опште имовине може бити у
сљедећем облику: „сва покретна имовина у власништву дужника у вријеме
потписивања уговора о залогу и сва покретна имовина стечена након
потписивања уговора о залогу, за вријеме његовог трајања“.
34
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„Floating charge“ у Енглеском праву или „Floating lien“ у Америчком праву који представљају заложно право на свим стварима
и правима које се нађу у имовини залогодавцу наступањем предвиђених уговорних или законских околности.35 Тако нпр. предмет
залога може бити и складиште робе, тзв. „лебдеће“ заложно право
гдје стално долази до уласка и изласка појединих врста роба из
складишта у својини заложног дужника.36
Залог и посебна својинска права, као и њихова постојећа
права првенства у односу на обезбјеђење могу укључивати и тзв.
користи од обезбјеђења (побољшања ствари) под условом да
регистрација тог залога и посебног својинског права укључује и
опис користи из обезбјеђења и да је корист од обезбјеђења новац
или потраживање плативо по основу полисе осигурања или
накнаде штете за изазване губитке, односно причињену штету на
обезбјеђењу (чл. 6 ОЗЗ - а). Дакле, корист од обезбјеђења представља нову вриједност (имовину) која може бити објекат залога,
тј. ради се о продужетку залога на првобитно заложеној ствари.
Међутим, Закон ограничава случајеве користи од обезбјеђења на
ствар или новчану накнаду која се добије у замјену за заложену
ствар у случају њене пропасти или оштећења и на осигурану суму
која настаје наступањем осигураног случаја.37 Значајна питања
која се код користи од обезбјеђења могу појавити, а на које Закон
не даје одговоре јесу да ли се користи од обезбјеђења односе на
тзв. „другу генерацију“ користи (предмети купљени новцем добијеног продајом), да ли је потребна нова регистрација, да ли се
задржава исти првенствени ред, може ли се самостално заложити

Ненад Тешић. ,,О предмету заложног права“, Правни живот, бр. 10/03, 128 и
тамо цитиране ауторе и Регистрована залога, (Београд, 2007), 142 и даље.
36
Чл. 38/1 Закона о уписнику судских и јавнобиљежничких осигурања тражбина
вјеровника на покретним стварима и правима Републике Хрватске, „Народне
новине“, бр. 121/05 има наслов „Лебдеће заложноправно осигурање“ у оквиру
којег и регулише ову врсту предмета залога.
37
Андрија Гамс. Основи стварног права, (Београд, 1980), 130.
35
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итд.?38 У упоредном праву се на ова питања углавном даје афирмативан одговор.39
Користи од обезбјеђења као објекат залога, дакле, чине
скупину ствари са промјењивим саставом, које је заједно са другим
генеричким стварима као објектом залога потребно довољно индивидуализовати у уговору о залогу (чл. 5/1 ОЗЗ - а), односно приликом регистрације. Наиме, регистрована залога доводи до напуштања начела специјалности према коме објекат залога мора бити
тачно одређен, тј. индивидуализована ствар према количини или
броју и начину на који се може разликовати од других ствари исте
врсте. Код класичне ручне залоге која се заснивала предајом
ствари у државину повјериоца ово начело је било у потпуности остварено. Међутим, одсуство државине објекта залога доводи и до
одсуства примјене начела специјалности, а тиме и проширење
објеката залога на генеричке ствари. То може довести до погоршања правног положаја повјериоца, јер он нема ефективну контролу над таквим предметом залога. Право залога се не везује више за
тачно одређену ствар, већ генеричке ствари које могу бити предмет самосталног располагања.40 Због тога, „Заложно право на
генеричким стварима у ствари је управљено на њихову новчану
вриједност, а не на одређене ствари и приближава се pignusu
irregulare“.41
Одступања од начела специјалности постоје и у случају
залагања тзв. будуће ствари. Наиме, залог се може успоставити на
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова
Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар,
бр. 6/08, 374.
39
Ненад Тешић. ,,О предмету заложног права“, Правни живот, бр. 10/03, 126 и
тамо цитиране ауторе.
40
Тако нпр. у праву САД објекат залога може бити „goods“, а то су све покретне
ствари у тренутку уговарања „security interest“ као што су припаци ствари,
дрвеће које треба бити посјечено, нерођене животиње, плодови (дрвећа, жбуња
и лозе), монтажне куће, компјутерски програми инкорпорисани у оптерећено
добро (параграф 9-102 UCC-а).
41
Душко Медић. Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 53.
38
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ствари у својини заложног дужника, али и на будућој ствари на
којој ће он стећи право својине тек послије закључења уговора о
залогу (чл. 3/1 ОЗЗ - а). Овакво рјешење је природно јер (оптерећене) ствари су подложне промјенама током времена и отуда и
један вид алеаторности уговора о залогу. Тако временом, примјеном начела екстензивности залоге, може доћи до проширења
објекта залога на његове припатке.42 Овдје се мисли на однос између припадака и главне ствари који настаје након настанка заложног права, јер у тренутку настанка заложног права важи принцип
accessorium sequitur principali, тако да је припадак свакако обухваћен залогом. У контексту регистроване залоге могуће је, дакле,
проширити предмет залога и на припатке настале након настанка
заложног права, али је зато потребна сагласност залогодавца.
Међутим, могуће је и другачије гледиште да таква сагласност није
потребна ако се ради о непотпуно инкорпорисаним дијеловима
који се могу одвојити од главне ствари без оштећења или су са њом
функционално повезани (нпр. точак аутомобила) у ком случају
потпадају под исти правни режим.43 Заложно право се проширује
и на плодове које даје залог, али је могуће уговорити и посебно
заложно право на плодовима.44
Начело специјалности, поред дејства у погледу одређености објекта залога, има и своје дејство у погледу одређености
потраживања. ОЗЗ је и у овом другом правцу напустио начело
специјалности јер је регулисао да залог може обезбјеђивати једну
или више постојећих или будућих новчаних обавеза (чл. 3/2).
Закон није регулисао највиши износ који се обезбјеђује,45 а што је
нужно код обезбјеђења будућих потраживања, јер иако потраживање није одређено потребно је одредити највиши износ који
потраживање не смије пријећи, зато што разлози сигурности зах-

Зоран Рашовић. Стварно право, (Подгорица, 2002), 359.
Ненад Тешић. ,,О предмету заложног права“, Правни живот, бр. 10/03, 125.
44
Ibidem и Ненад Тешић. Регистрована залога, (Београд, 2007), 140-141.
45
Док је то нпр. Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у
Регистар Републике Србије регулисао у чл. 7/4.
42
43
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тијевају да и будуће потраживање буде такво да се може утврдити.46 Одступање од начела специјалности у погледу будућег (као
и условног) потраживања је и до сада постојало у нашем праву код
ручне залоге (чл. 972 ЗОО - а и чл. 141/3 ЗСП - а РС и ФБиХ).
Напријед смо навели да ОЗЗ експлцитно не регулише залогу на правима, али то произилази из непрецизног дефинисања
појма ствари (чл. 2/15). Залагање права могуће је и на основу рјешења у ЗСП - у,47 као што је то био случај и са залагањем потраживања и других права у ЗОО - у (чл. 989 и 995 у вези са чл. 996).
Права која се могу заложити морају бити таква да имају имовинску
вриједност (имовинска права) и која се као таква могу одвојити од
личности дужника и пренијети на друго лице. 48 Могу се заложити
преносива имовинска права свих врста, потраживања, права
инкорпорисана у вриједносним папирима (нпр. акције), ауторска
права, права патента, права лиценце, вршење права плодоуживања
и сл.49
Дакле, бројне ствари и права могу бити предмет залога и
као такви су и раније постојали у нашем праву регулисани посебним законима, али ОЗЗ им даје једну нову димензију. Ради се о
томе да заложно право које постоји на овим објектима у складу са
тим посебним прописима и даље постоји, али ће се тек уписом у
Регистар залога остварити право првенства у намирењу. Дакле, ако
раније настало право према посебном пропису није уписано губи
приоритет у односу на касније настало право уписано у Регистар.

Обрен Станковић и Миодраг Орлић. Стварно право, (Београд, 1996), 243-244.
Prema čl. 139/3: „Založnim pravom može biti opterećeno pojedinačno određeno
imovinsko pravo koje je odgovarajuće da povjerilac iz njega namiri svoje
potraživanje, ako zakonom nije drugačije određeno“.
48
Душко Медић. Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 117 и тамо цитиране ауторе.
49
Душко Медић. Право обезбјеђења потраживања, (Бања Лука, 2013), 33.
46
47
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4. РЕГИСТАР ЗАЛОГА И РЕГИСТРАЦИЈА
Регистар залога је по својој природи јавна, јединствене база
података којим се остварује публицитет заложног права без обзира
да ли је залога настала према одредбама ОЗЗ - а или на основу
одредби посебних закона (чл. 16/1 ОЗЗ - а.). Дакле, за разлику од
неких других земља које у закону који регулишу ову материју
дозвољавају регистрацију само уговорног заложног права (нпр. Србија и Македонија) или само уговорног и судског заложног права
(нпр. Хрватска) у БиХ је дозвољена регистрација како уговорног,
тако и судског и законског заложног права или како их ОЗЗ назива
„Сродна права“ (чл. 2/4). Поред тога, у Регистар залога се могу
уписати и друга бездржавинска средства обезбјеђења као што су
лизинг или задржавање права својине, тј. „Посебна својинска права“
према чл. 2/1 ОЗЗ - а. Такође, дозвољава се и упис стварног права
заснованог у другој држави (чл. 2/3 ОЗЗ - а). Исто тако могу се
регистровати и „Раније стечена права“ (чл. 2/2 ОЗЗ - а), а то су права
која су стечена у складу са посебним прописима прије ступања на
снагу ОЗЗ - а, а да би задржала првенствени ред сматра се да су
уписана у моменту ступања на снагу ОЗЗ - а (чл. 36/2).
Сва ова бездржавинска средства обезбјеђења се, дакле, могу,
а не морају уписати у Регистар залога, али тек уписом стичу одређени
првенствени ранг који заложном повјериоцу даје гаранцију за
намирење. Према томе, „Различите форме осигурања су подвргнуте
истим правилима у погледу уписа у регистар и приоритета“.50 Упис
у Регистар залога нема конститутивно дејство,51 52 јер је заложно
право, у зависности од врсте средстава обезбјеђења, настало и прије
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр.
6/08, 376.
51
У складу са тим ни брисање залога из Регистра нема конститутивно дејство,
тј. заложно право не престаје брисањем, али губи право првенства.
52
Исто је и према чл. 5. Закона о залози као средству обезбјеђења потраживања
Републике Црне Горе, док према чл. 4. Закона о заложном праву на покретним
стварима уписаним у Регистар Републике Србије заложно право настаје уписом
у Регистар залога.
50
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уписа, односно за настанак залога се захтјева само испуњење
претпоставки из чл. 4/1/а - д ОЗЗ - а. Чак регистрација може да буде
извршена и прије испуњења било којег услова из чл. /4/1/б - д ОЗЗ а. С тога, начело уписа нема оно правно дејство као код уписа у
катастар непокретности, а одступање постоји и код начела поуздања
у тачност података који се уписују у Регистар непокретности.
Повјерилац, односно власник корисничког рачуна по овлашћењу повјериоца (чл. 6/2 Правилника о залозима) може у базу
података Регистра залога уписати или промијенити било коју информацију у погледу предмета залога или заложног повјериоца и
дужника, јер Регистар залога није обавезан провјерити тачност било
које информације која се коришћењем Корисничког рачуна уноси у
базу података Регистра залога (чл. 9/1 Правилника о залозима).
Регистар залога не испитује испуњеност претпоставки за упис, нити,
у складу са тим, одлучује о захтјеву за упис. Сву одговорност у
погледу тачности уписаних података сноси власник корисничког
рачуна (чл. 9/2 Правилника о залозима), а практично то ће доћи до
изражаја у поступку извршења када је терет доказивања чињеница из
Регистра залога на страни повјериоца (чл. 26/1 ОЗЗ - а). Тиме се у
значајној мјери поступак регистрације поједностављује и добива на
времену, јер сав посао завршава власник корисничког рачуна преко
информационог система (базе података) Регистра залога, без било
каквог учешћа самог Регистра залога.
Регистар залога није регистар покретних ствари и права на
тим стварима, као што је то случај mutatis mutandis са катастром
непокретности, већ представља регистар обезбјеђења, тј. оптерећења
која постоје на појединим објектима (стварима и правима). Таквим
регулисањем се настоји остварити основна идеја за доношење ОЗЗ а, а то је да се на једном мјесту, а то је Регистар залога, добију све
потребне информације о оптерећеном предмету залога, без обзира о
каквим оптерећењима се ради, на основу којих прописа су настала,
када су настала, гдје су настала итд.53 Такво регулисање од стране
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова
Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар,
бр. 6/08, 380.
53
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законодавца имплицира изостанак низа претпоставки које се иначе
захтијевају код сличних уписа као што су постојање права
повјериоца, закључен уговор о кредиту, власништво дужника на
предмету залога, пристанак дужника на заснивање заложног права и
др. За ваљаност или измјену регистрације битно је само да је важећа,
тј. да није брисана, да садржи опис залоге, серијски број предмета
залога, односно ЈМБ или ПБ заложног дужника (чл. 21/1/а-д ОЗЗ - а).
С обзиром на специфичну улогу коју има Регистар залога,
заложни дужник не мора ни знати да је као такав уписан у Регистар
залога.54 Међутим, у складу са начелом савјесности и поштења
(добре вјере) које важи у међусобним односима учесника у
пословним активностима (в. чл. 37 ОЗЗ - а), заложни повјерилац ће
обавијестити заложног дужника о извршеној регистрацији. Исто
тако, власник Корисничког рачуна је обавезан заложном дужнику
доставити одштампану потврду о регистрацији или промјени регистрације (чл. 17/2 Правилника о залозима), а то може учинити и сам
Регистар залога (чл. 18/2 Правилника о залозима). Такође, заложни
повјерилац је обавезан заложном дужнику дати одређене информације у вези заложног права ако му се овај обрати са таквим
захтјевом (чл. 22/1/а - д ОЗЗ - а). Уколико заложни повјерилац не
пружи тражене информације може се суочити са санкцијом која се
састоји у брисању регистрације (чл. 22/3 ОЗЗ - а).
Извршена регистрација може трајати 25 година или на
неодређено вријеме према избору власника Корисничког рачуна (чл.
13 Правилника о залозима). У току трајања регистрације могуће је
извршити сљедеће промјене регистрације: продужење трајања
регистрације, брисање регистрације, брисање заложног повјериоца,
брисање заложног дужника, брисање специфичне имовине, брисање
опште имовине, додавање заложног дужника и додавање заложног
повјериоца (чл. 10/1/а - х Правилника о залозима) и нису дозвољене
било какве друге промјене регистрације (чл. 10/2 Правилника о
Према чл. 5/2. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у
Регистар Републике Србије потребан је изричити пристанак залогодавца за упис
заложног права у Регистар залоге, а слично је и према чл. 16/3. Закона о залози
као средству обезбјеђења потраживања Републике Црне Горе.
54
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залозима). Брисања регистрације регулише ОЗЗ (чл. 23) као обавезу
заложног повјериоца да то учини бесплатно на захтјев заложног
дужника кад се за то испуне потребни услови. Ако то не учини
заложни повјерилац ће бити дужан платити заложном дужнику износ
од 450 КМ (в. чл. 22 Правилника о залозима у вези са чл. 23/2 ОЗЗ-а),
као и причињену штету. Заложни дужник се може обратити суду
ради прибављања рјешења за брисање, а ако заложни повјерилац ни
тада не изврши брисање регистрације обавезан је платити новчани
износ од 550 КМ (в. чл. 22 Правилника о залозима у вези са чл. 23/7
ОЗЗ - а). Плаћање ових додатних новчаних износа представља утицај
америчког права на наше право (punitive damage).55
Извршена регистрација након испуњености услова за њено
брисање не мора и бити брисана из Регистра залога уколико за то
постоји економски интерес. То ће бити случај када странке желе
задржати постојећу регистрацију у циљу олакшања будуће пословне
сарадње и задржавања одговарајућег првенственог реда.56 На тај
начин настаје тзв. својинска залога, аналогно својинској хипотеци, за
коју у нашем праву постоје аргументи pro et contra.57
5. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ОДРЕДБАМА ОЗЗ-А
ОЗЗ својим одредбама (чл. 26-32) регулише и посебан поступак
извршења у коме се намирује заложни повјерилац уколико заложни
дужник повриједи обавезе из уговора о залози. Регулисањем
посебног извршног поступка у оквиру одредби ОЗЗ - а који се
разликује од општег извршног поступка регулисаног одредбама
Закона о извршном поступку, законодавац је имао за циљ да
либерализује претпоставке за покретање извршног поступка, као и да
омогући лакше и брже намирење заложног повјериоца. Закон о
Мелиха Повлакић. ,,Регистрирана залога у БиХ“, Зборник радова
Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар,
бр. 6/08, 378.
56
Душко Медић: Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 253.
57
Ненад Тешић. Регистрована залога, (Београд, 2007), 157-160.
55
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извршном поступку се само супсидијарно и сходно примјењује на
питања која нису регулисана одредбама ОЗЗ - а које регулишу
извршење (чл. 25/3 ОЗЗ - а) и која нису у супротности са његовим
одредбама (чл. 38 ОЗЗ - а).
Претходно питање за извршење на основу одредби ОЗЗ - а
јесте о којој врсти заложног права на покретним стварима на којима
је потребно спровести извршење се ради, јер се посебне одредбе о
извршењу ОЗЗ - а односе само на уговорно заложно право, било да
се ради о домаћем или страном праву у облику залога (чл. 25/1 ОЗЗ а).58 Дакле, ОЗЗ омогућује остварење дејства према трећим лицима и
првенствени ранг уписом у Регистар залога свих заложних права на
покретним стварима без обзира на начин њиховог настанка
(уговорно, судско или законско заложно право), али само за уговорну
залогу регулише и претпоставке за њен настанак, као и посебан
извршни поступак. Овакво рјешење може довести до одређених
практичних недоумица ако дође до извршења на једном предмету
залога на коме је конституисано и уговорно и судско и законско
заложно право (тзв. „сродна права“).
Уколико би дошло до извршења на истом предмету залога
насталог на три различита начина, онда би се проводила и три
различита извршна поступка регулисана разлишитим прописима.
Тако би се на уговорно заложно право приликом извршења примјењивале одредбе о извршном поступку регулисане ОЗЗ - ом, на судско
заложно право одредбе Закона о извршном поступку, а на законско
заложно право одредбе Закона о пореској управи које регулише
посебан управни поступак за намирење. Оваква правна ситуација је
неприхватљива и поред низа проблема које може проузроковати у
пракси (извршни суд примјењује различите прописе о извршењу у
поступку намирења поводом истог предмета залога), доводи у
питање и сама начела публицитета и првенства чије дејство је, без
ОЗЗ не регулише ни реализацију права код задржавања права власништва и
лизинга, али овдје је то и логично, јер повјериоци који су своје право
обезбиједили на овај начин и не траже покретање извршног потупка за продају
предмета залога, већ његов поврћај ако дужник повриједи одредбе ових правних
послова.
58
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обзира на облик заложног права на покретним стварима, било
приоритет за доношење ОЗЗ - а. Због тога би се одредбама ОЗЗ - а
које регулишу извршни поступак требало омогућити извршење на
свим предметима залога регистрованим у Регистру залога без озбира
на начин њиховог настанка. На тај начин би и Регистар залога и цио
концепт ОЗЗ - а добио на значају у очима заложних повјерилаца.
ОЗЗ садржи и одредбе које олакшавају положај заложног
повјериоца у односу на друге прописе који регулишу извршни поступак. У том смислу, његов положај је повољнији у добијању извршног наслова, јер за то није потребно вођење судског поступка, већ
Потврда о регистрацији издана на основу података из Регистра
залога, представља извршни наслов, уз коју је потребно доставити и
уговор о залози (чл. 26/1 ОЗЗ - а). Међутим, учешће суда је неопходно
у даљој фази извршног поступка како би се одузео предмет залога
(запљена) из државине заложног дужника у циљу продаје ради
намирења заложног повјериоца. У том циљу заложни повјерилац
може суду предложити да судски извршилац одузме предмет залога
како би га заложни повјерилац продао или да га судски извршилац
прода самостално (чл. 26/2/а - б ОЗЗ - а). Неопходно је да у том
случају суд донесе рјешење у року од 8 дана од дана подношења
приједлога повјериоца, а судски извршилац има рок од 8 дана од дана
доношења рјешења да изврши одузимање предмета залоге и да га
преда повјериоцу, односно да изврши његову продају (чл. 26/4, 5 и 6
ОЗЗ - а).
Намирење повјериоца обраћањем суду се остварује начело
официјелности које важи и по другим прописима и због тога се
сматра да је то најкрупнији недостатак ОЗЗ - а.59 Међутим, учешће
суда се може искључити тако да заложни повјерилац одузме предмет
залога лично, али само уколико заложни дужник на то пристане (чл.
26/3 ОЗЗ - а). Закон не захтијева посебну форму изјаве којом дужник
Мелиха Повлакић. ,,Неопходне измјене закона у циљу повећања ефикасности
поступка продаје покретних ствари као предмета извршења и намирења у БиХ“,
реферат са конференције „Како унаприједити извршни поступак у БиХ“,
одржане 07.05.2009. године у Сарајеву, 15., доступно на
www.hjpc.ba/pr/msword/PR05MelihaPovlaki.doc.
59
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даје пристанак, али не регулише у којем тренутку се даје такав
пристанак: у уговору о залози или након доспјелости. Пристанак
дужника се може дати само након повреде уговора о залогу,60 али
због ефикасности поступака требало би прихватити рјешење према
којем је такав пристанак могуће дати у било којем моменту.61
До престанка залога може доћи и прије продаје предмета
залога у случају права на искуп обезбјеђења када заложни дужник
или повјерилац са нижим првенственим редом измире потраживање
осталих повјерилаца (чл. 34 ОЗЗ - а). Услов за то је да лице које врши
продају предмета залога у року од 15 дана прије продаје обавијести
лица која имају право искупа (чл. 29/1 ОЗЗ - а.), како би ова лица
предузела мјере надзора продаје или куповине обезбјеђења. У
одређеним случајевима обавеза обавјештавања не постоји и то у
случају ако одгађање продаје може довести до пропадања или
смањења вриједности предмета залога, кад су трошкови складиштења и одржавања предмета залога несразмјерно високи у односу
на његову вриједност и кад суд одлучи да обавјештење није
неопходно (чл. 29/3/а - ц ОЗЗ - а.).
Поред намирења заложног повјериоца одузимањем и продајом предмета залога путем суда или самостално, заложни повјерилац се може намирити на још један начин који регулише ОЗЗ, а то
је задржавањем предмета залога (чл. 33). Иако овај начин намирења
има своју предност јер представља одступање од начела официјелности, дакле, учешћа суда у извршном поступку, ипак је овај
институт оскудно регулисан уз бројна отворена питања.62
Слично томе, ОЗЗ не регулише довољно начин на који ће
судски извршилац одузети предмет залога из државине заложног
дужника. Исто тако, због неоспособљености за продају одузетог
предмета залога према правилима ОЗЗ - а повјериоци ће најчешће
Душко Медић. Право обезбјеђења потраживања, (Бања Лука, 2013), 150.
Мелиха Повлакић. ,,Неопходне измјене закона у циљу повећања ефикасности
поступка продаје покретних ствари као предмета извршења и намирења у БиХ“,
реферат са конференције „Како унаприједити извршни поступак у БиХ“,
одржане 07.05.2009. године у Сарајеву, 16.
62
Ibidem, стр. 17.
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захтијевати продају од стране судског извршиоца, који, такође, није
довољно оспособљен за продају, а јавља се и проблем складиштења
и одржавања одузетог предмета залога. Из ових разлога судови
остављају предмет залога и даље у државини заложног дужника, што
повећава ризик заложног повјериоца и супротно је одредбама ОЗЗ а.63
Сам поступак продаје предмета залога регулисан је са више
одредби ОЗЗ (чл. 29 - 32), а нарочито одредбама Правилника о
залозима (чл. 25 - 60). Основни приговор који се може ставити овим
одредбама јесте учешће судског извршиоца, дакле, извршног суда у
овом извршном поступку чиме се још више губи на ефикасности него
да се примјењују одредбе Закона о извршном поступку. Поред
судског извршиоца предмет залога може продати и заложни
повјерилац, односно лице које он овласти. Ова лица предмет залога
могу продати у форми јавне продаје, тј. аукције (Глава IX Правилника о залозима), јавним прикупљањем понуда, тј. тендер (Глава
X Правилника о залозима) или непосредном погодбом (Глава XI
Правилника о залозима). Ови поступци продаје су прилично детаљно
регулисани наведеним одредбама Правилника о залозима. Међутим,
остаје и даље приговор који се односи на недовољну едукацију лица
које организује продају и недовољну логистику за такву врсту
намирења. Заложни повјерилац без обзира што је као кредитор
најбоље упознати са тржишном вриједношћу предмета залога,64 не
може извршити његову продају у складу са „општеприхваћеним
тржишним стандардима“ (в. чл. 29/3 ОЗЗ - а) за такву врсту ствари,
јер се ради о широко постављеном стандарду за тржиште БиХ.65

Ibidem, стр. 16.
Душко Медић: Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања –
стање и правци развоја, (Бања Лука, 2005), 254.
65
Мелиха Повлакић. ,,Неопходне измјене закона у циљу повећања ефикасности
поступка продаје покретних ствари као предмета извршења и намирења у БиХ“,
реферат са конференције „Како унаприједити извршни поступак у БиХ“,
одржане 07.05.2009. године у Сарајеву, 17.
63
64
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ЗАКЉУЧАК
ОЗЗ има за циљ унапређење права обезбјеђења на покретним стварима у савременим тржишним условима протока радне
снаге, капитала, роба и услуга. Као и код сваког новог прописа који
уређује одређену област друштвеног живота на другачији начин у
односу на ранија рјешења, тако и ОЗЗ поред позитивних има и
своје негативне аспекте. Поред неуобичајене и нетипичне терминологије за наш правни систем коју Закон употребљава на појединим мјестима и исте такве номотехнике, евидентни су и позитивни
разлози за његово доношење. Нова рјешења имала су за циљ
побољшање и унапређење у области заложног права на покретним
стварима, али су из тога истовремено произишли неки други практични проблеми, па су таква рјешења прихватљива само ако је
корист коју доносе већа од штете која је постојала без њих (тзв.
преовлађујући, претежнији интерес у праву). При томе се мисли на
користи, односно штету како на страни залогодавца, тако и на
страни залогопримца, мада је тешко пронаћи рјешење које ће у
потпуности задовољити све стране у овом правном односу. Тако
депосесија залогопримца има позитивну улогу, али је истовремено
правни положај повјериоца ослабљен. Међутим, заложни повјерилац има могућност заснивања заложног права на цјелокупној имовини заложног дужника чиме се повећава могућност наплате у случају повреде уговора о залози. То је врло значајно рјешење у условима повећања потражње за кредитним средствима и њиховим
обебјеђењем. Заложни дужник задржава државину на предмету
залога и може даље да га користи. Дошло је до напуштања начела
специјалности залошног права, како у дијелу који се тиче предмета
залога, тако и у погледу одређености потраживања. Увођење електронског регистра залога је посебно значајно рјешење, јер се тиме
обезбјеђује публицитет и првенствени ранг у намирењу. Насупрот
томе, нека питања нису уређена на задовољавајући начин као што
је још увијек значајно учешће суда у поступку обезбјеђења, а нарочито у поступку намирења повјериоца.
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Radenko Jotanović, LL.D.66
REGISTERED PLEDGE ACCORDING TO FRAMEWORK
PLEDGE ACT
Abstract
The Framework Pledge Act of Bosnia and Herzegovina was enacted in 2004 introducing the right of pledge over movable assets entered
into the Pledge Register (registered pledge). It is a significant novelty
in comparison to earlier right to pledge over movable assets – pledge
of chattels (classic right of pledge, pignus), since the pledged object
remains in possession of the pledgee. Furthermore, the concept of this
legal insitute brings a series of new legal solutions such as expanding
the scope of pledged objects to generic things, future and entire
property of the debtor, then introducing the Pledge Register, which
provides publicity and order in settlement, registration regardless of
the legal ground for pledge acquisition, but also a special enforcement
process if the legal ground for establishing a pledge represents a legal
transaction. On the other hand, many comments have been made
against certain solutions offered by the Framework Pledge Act, mostly
referring to its disaccordance with national legislation in view of
legislative drafting, terminology and regulating legal terminology
unknown to our legal tradition.
Key words: pledge, pledged item, Pledge Register, registration,
enforcement.
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ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОИЗВОДЊУ
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА
Изворни научни чланак
doi: 10.7251/SPM1548039J
Апстракт: Предмет овог рада је принудна лиценца за
патенте који се односе на производњу фармацеутских производа
кроз упоредно истраживање међународних конвенција и споразума, регулативе Европске уније, законске регулативе Републике
Србије и Босне и Херцеговине, те праксе држава које су издавале
принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа.
Рад је подијељен на два дијела. У првом дијелу је извршен
приказ историјског развоја принудне лиценце и пракса издавања
принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа. У другом дијелу рада се тероријски и практично разматрају принудне лиценце за патенте који се односе на
производњу фармацеутских производа намјењених за извоз у
државе које имају проблема са јавним здрављем.
Циљ истраживања је да се утврди да ли имају исти приступ
и интересе за употребу принудне лиценце за патенте који се
односе на производњу фармацеутских производа, развијене земље,
са једне стране, и земље у развоју и неразвијене земље, са друге
стране.
Кључне ријечи: патент, уговор о лиценци, принудна лиценца,
јавни интерес и јавно здравље, фармацеутски производи.



Мастер права, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој
Луци.
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УВОД
Међународна трговина омогућава да земље у развоју и
неразвијене земље које немају развијену властиту фармацеутску
индустрију купе фармацеутске производе (лијекове) од развијених
земаља. Већа трговинска размјена подстиче конкурентност на
тржишту а самим тим доводи и до снижења цијена лијекова. Међутим, патентна заштита омогућава да титулари патената имају
монопол над производњом и продајом својих производа, а да тиме
не вријеђају правила конкуренције. Наравно, ово право титулара
патента је ограничено на општи рок трајања патената, а послије
истека рока се може слободно користити. Титулари патентираних
лијекова сами одређују цијену лијекова у коју су поред ставних
трошкова производње и профита урачуната и средства која су
уложена за истраживање и развој настанка лијекова. Наиме,
истраживања за проналазак нових лијекова за тешке или за сада
неизљечиве болести су веома скупа и дуготрајна, те их могу
приуштити само високоразвијене земље и богате фармацеутске
компаније. За разлику од њих, земље у развоју и неразвијене земље
се више окрећу производњи генеричких лијекова1 јер у већини тих
земаља није постојала патентна заштита за лијекове.2
Цијене патентираних лијекова су високе, а тржишта земаља
у развоју и неразвијених држава то не могу да поднесу или пак
таквих лијекова нема на њиховом тржишту па су издавали
принудне лиценце како би обезбједили неопходне количине лијекова по приступачнијим цијенама.
У наставку рада ћемо дефинисати принудну лиценцу, направити приказ историјског развоја принудне лиценце, изложити
Термин „генерички“ односи се на лијекове који су произведени након истека
патентне заштите и на лијекове који се производе у току трајања патента
заштите а за то су овлаштени уговором о лиценци.
2
Постоји изузетак познат под називом Bolar изузетак гдје се трећим лицима
омогућава да добију одобрење за производњу генеричких лијекова и прије
истека рока патентне заштите у сврху развоја и истраживања а да не траже
сагласност титулара патента.
1
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праксу држава које су издавале принудне лиценце и на крају
теоријски и практично обрадити принудне лиценце за патенте који
се односе на производњу фармацеутских производа намјењених за
извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем.

1. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА
1.1. Уопште о принудној лиценци
Проналазач има морална и имовинска овлашћења на основу
свог проналаска. Он има искључиво право да свој проналазак
економски експлоатише и искоришћава. Међутим, врло често,
проналазач нема економских средстава да ту експлоатацију врши
самостално, већ то своје искључиво право преноси на треће лице
уговором о лиценци а за узврат добија накнаду.
Појам лиценца потиче од латинске ријечи licentia, а означава дозволу или допуштење. Тај израз се користи за означавање
правног односа који трећем лицу допушта привредну експлоатацију искључивог права индустријске својине. Овај је израз, међутим, уобичајан и за означавање правног инструмента којим се
заснива тај однос (уговор о лиценци или одлука о принудној лиценци), те за означавање самог објекта лиценцног односа.3
Чланом 686. Закона о облигационим односима4 дефинисан је
уговор о лиценци као уговор у коме се давалац лиценце обавезује
да стицаоцу лиценце уступи, у цјелини или дјелимично, право
Алберт Верона. Обвезно право: Лиценцни уговор у југославенском, иноземном
и међународном праву. трећа књига, (Информатор, Загреб 1981), 1.
4
Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85,
57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04). У новије вријеме
се као синоним за уговор о лиценци све више користи термин уговор о
трансферу технологије.
3
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искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, жига,
узорка или модела, а стицалац лиценце се обавезује да му за то
плати одређену накнаду.
Међутим, нису ријетки случајеви да проналазач свој проналазак заштити патентом, али га економски не искоришћава нити
жели да то своје право уступи трећем лицу уговором о лиценци. У
оваквим ситуацијама, друштвени интерес за неке проналаске као
што су, између осталог, и фармацеутски производи, захтијева да се
ограниче искључива права носиоца патента. Ова ограничења могу
бити у виду суспензије искључивих права и у виду принудне
лиценце. Принудна лиценца се јавља у два облика као принудна
лиценца5 и као принудна лиценца у јавном интересу.6 Разлике
између њих су у условима који су неопходни за њихово издавање
као и друштвеном интересу који се њима штити. Према томе,
принудна лиценца је традиционални инструмент патентног права
чија је сврха да спријечи злоупотребу патента која се састоји у
томе да титулар патента „блокира“ коришћење патентираног
проналаска на тржишту земље у којој му је патент признат.7
Јединствена дефиниција би гласила: „Принудна лиценца је лиценца
за коришћење одређеног патентираног проналаска, која се у
јавном интересу даје квалификованом тражиоцу (физичком или
правном лицу), одлуком надлежног органа, у обиму који одређује
тај орган, без обзира на сагласност титулара патента, уз плаћање накнаде коју, у недостатку споразума између заинтересованих, одређује орган надлежан за давање принудне лиценце“,8
или надлежан суд.
Пошто је предмет овог рада принудна лиценца у јавном интересу за производњу фармацеутских производа у наставку рада
ћемо се кратко осврнути на историјски развој принудне лиценце, а
У литератури је позната као “обична“ принудна лиценца.
У литератури је позната и као службена лиценца.
7
Слободан Марковић. Право интелектуалне својине. (Правни факултет
Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2007), 134.
8
Миодраг Јањић. Принудна лиценца у материји патената у упоредном и
међународном праву. (Институт за упоредно право, Београд 1962), 68.
5
6
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затим фокусирати на фармацеутске производе и специфичности
принудних лиценци издатих за њих.
1.2. Историјски развој принудне лиценце
Принудна лиценца се први пут помиње у Великој Британији
у Закону о монополима из 1623. године, а систем принудне лиценце је усвојен у британском Закону о патентима из 1883. године.9
Одредбе Закона о монополима су током времена преузимане и у
законима других европских земаља. Тако је почетком XX вијека
принудна лиценца била садржана у националним законима око сто
држава.
Прва међународна конвенција која је регулисала принудну
лиценцу јесте Париска конвенција о заштити индустријске својине.10 Међутим, у изворном тексту Париске конвенције, одредбе
о принудној лиценци нису постојале. Тек измјенама у Бриселу
1900. године и Хагу 1925. године принудна лиценца је унијета у
конвенцију, а одредбе о њој су више пута мијењане. Савремено
конвенцијско рјешење датира од измјена Париске конвенције из
Лисабона од 1958. године. У члану 5А став 2. дефинисано је да:
„Свака земља Уније има могућност да прибјегне потребним законским мјерама којима се предвиђа давање принудних лиценци да би
спријечила злоупотребе које би могле да настану употребом
искључивог права датог патентом, на примјер, неискоришћавањем“, док став 4. истог члана прописује услове под којима се
може издати принудна лиценца. Према ставу 4. „Давање принудне

Carlos M. Correa. „Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory
Licenses: Options for Developing Countries“. (South Center 1999), 3; Душан
Поповић. Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција.
(Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012), 102-103.
10
Париска конвенција о заштити индустријске својине од 20.03.1883. године,
ревидирана 14.12.1900. године у Бриселу, 02.06.1911. године у Вашингтону,
06.11.1925. године у Хагу, 02.06.1934. године у Лондону, 31.10.1958. године у
Лисабону и 14.07.1967. године у Штокхолму.
9
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лиценце не може да се тражи због неискоришћавања или недовољног искоришћавања прије истека рока од четири године, рачунајући од подношења пријаве патента, или од три године,
рачунајући од издавања патента с тим да се има примјенити онај
рок који касније истиче; она ће се одбити ако носилац патента
своје неискоришћавање оправда законским разлозима. Таква принудна лиценца неће бити искључива и неће моћи да се пренесе на
другог чак ни у виду подлиценце, осим са дијелом предузећа или
трговачког фонда у коме се ова лиценца користи“.
У вријеме усвајања Париске конвенције о заштити индустријске својине националним законима је било прописано одузимање патента ако титулари патената исте нису користили у производњи. Увођење принудне лиценце је имало за сврху да се не
одузимају патенти због некоришћења већ да се за исте издају принудне лиценце као блажа мјера.
Принудну лиценцу регулише и Конвенција о комунитарном
патенту усвојена 1975. године у Луксембургу, али она није ступила
на снагу због не постојања воље у Унији.11
У оквиру Свјетске трговинске организације (у даљем тексту:
СТО) је 1994. године Споразумом из Маракеша усвојен и Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине12 (у
даљем тексту: ТРИПС). ТРИПС је предвидио и омогућио принудну лиценцу у члану 31, а Одлуком из 2005. године је допуњен
чланом 31bis и Анексом13 којим је прецизирано издавање

Атила Дудаш. „Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним
и домаћим изворима патентног права“. Зборник радова Правног факултета у
Новом Саду, 2/2013, 468.
12
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), превод доступан
на:
http://www.ipr.gov.ba/sr/pravna-regulativa-sr/medunarodne-konvencije-i-ugovorikojih-je-bih-clanica-sr.html, 21.12.2013.
13
Amendment of the TRIPS Agreement, Decision of 6 December 2005, доступно на:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm, 03.01.2014.
11
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принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намјењених за извоз у неразвијене државе
које имају проблема са јавним здрављем.
1.3. Јавно здравље и фармацеутски производи
Приоритет сваке државе је њен просперитет и напредак њеног становништва. Међутим, на првом мјесту сваке државе мора
да буде здравље њеног становништва јер здравље и квалитет
живота становништва представљају предуслов развоја и унапређења државе.
Према подацима Свјетске здравствене организације14 (у
даљем тексту: СЗО) у развијеним државама животни вијек двије
трећине становника износи преко 70 година, у средње развијеним
државама животни вијек за половину становништва је 70 година,
док у неразвијеним државама један од пет становника доживи 70
година. Болести којима обољевају становници развијених и неразвијених држава дјелом се разликују. Болести које су највише
заступљене у неразвијеним земљама су преносиве болести, а оне
се у развијеним и средње развијеним државама спречавају имунизацијом или адекватним третирањем медикаментима.15
Здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или неспособности.
Јавно здравље можемо дефинисати као друштвено дјеловање
којим се тежи побољшању здравља, продужењу живота и побољшању квалитета укупног становништва, а путем промовисања
здравља, превенције болести и других облика.16
14

World Trade Organization, World Intellectual Property Organization, World Health
Organization. Promoting Access to Medical Technologies and Innovation,
Intersections between public health, intellectual property and trade. Женева 2013,
28.
15
Сања Радовановић. ,,Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз
фармацеутских производа“. Право и привреда, 4-6/2013, 745.
16
Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 72/09), чл. 2, ст. 1, тач.
7. и 12.
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Велики значај за јавно здравље представља довољна снабдјевеност државе лијековима који су неопходни за лијечење њеног
становништва. Поједине државе немају довољно развијену властиту фармацеутску индустрију да задовоље своје тржиште, већ
производе увозе из других држава. Ове земље су принуђене да
помоћ траже од развијених земаља или да издају принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа.
Међутим, патентна заштита фармацеутских производа није
прихваћена од свих држава.17 Фармацеутски произдоди су резултат скупих и дуготрајних истраживања. За нови лијек је неопходно
од 10 до 15 година истраживања а то доприноси високој цијени
лијекова.18 За неразвијене земље су примамљивији генерички
лијекови који су јефтинији за производњу, а по дејству и
супстанцама су скоро идентични оригиналним.
Фармацеутски производ се може дефинисати као сваки
производ фармацеутске индустрије под којим се подразумијева
свака супстанца или мјешавина супстанци која је намијењена
лијечењу или спрјечавању болести код људи. Под њима се подразумијевају лијекови за људску употребу, као и свака супстанца или
мјешавина супстанци које се могу примјенити на људима у сврху
обнављања, исправљања или прилагођавања физиолошких функција изазивањем фармаколошких, имунолошких или метаболичких дјеловања или постављања медицинске дијагнозе, укључујући
активне састојке и прибор за дијагностиковање ex vivo.19
Фармацеутски произвођачи из развијених држава не остварују значајну зараду у неразвијеним држава јер је низак стандард

На почетку Уругвајске рунде преговора 1986. године око 50 држава није
признавало патенте за фармацеутске производе. Поједини национали закони
искључују патентну заштиту и омогућавају припремање лијекова у апотекама
по појединачним случајевима од стране фармацеутског особља.
18
Сања Радовановић. ,,Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз
фармацеутских производа“. Право и привреда, 4-6/2013, 745-747.
19
Закон о патентима („Службени гласник РС“, бр. 99/11), чл. 30, ст. 2.
17
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тих држава те морају прилагодити цијене лијекова тим тржиштима. Из ових разлога, често се дешава да тржишта неразвијених
земаља имају недостатак лијекова јер произвођачи једноставно не
снабдјевају та тржишта јер немају економски интерес. Лијекови
чак и ако постоје на тржишту врло су скупи и често нису приступачни већини становништва.
1.4. Принудна лиценца и фармацеутски производи
Број издатих принудних лиценци у интересу јавног здравља
у свијету није прецизно одређен, а статистике држава су често
непотпуне јер су различити органи надлежни за издавање принудних лиценци. На националним нивоима често не постоје централне
евиденције те је утврђивање броја издатих принудних лиценци
доста тежак посао.
Мада је пракса издавања принудних лиценци у свијету
генерално ријетка, постоји доста примјера издавања принудне
лиценце за фармацеутске производе превасходно у Канади и САДу. Овдје се првенствено мисли на издавање принудне лиценце за
фармацеутске производе намијењене домаћем тржишту. Ову
принудну лиценцу на уопштен начин регулишу сви национални
закони о патентима.
У Канади су принудне лиценце за лијекове први пут уведене
Законом о патентима из 1923. године. Тим законом је омогућено
да принудна лиценца може бити одобрена за производњу,
употребу и продају патентираних лијекова. У периоду од 1923. до
1969. године у Канади су издате 22 принудне лиценце у интересу
јавног здравља, а од 1969, од када је промијењен канадски закон о
патентима и омогућене принудне лиценце и за увоз, па до 1992.
године је издато 613 принудни лиценци.20
У САД-у је Федерална трговачка комисија 2002. године издала швајцарској компанији унакрсну принудну лиценцу за патент
Carlos M. Correa. „Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory
Licenses: Options for Developing Countries“. (South Center 1999), 22.
20
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фактора некрозе тумора. Тиме је компанија добила овлашћење да
патентирани производ истражује, производи, увози, извози и
продаје.21
У Бразилу су 1969. године издате три принудне лиценце
Корпорацији за национално истраживање и развој за патент бр. PI
76.767 који се користи у производњи вакцине против неке врсте
грознице (aftose fever). Такође, бразилско министарство је више
пута најављивало издавање принудних лиценци и уз преговоре са
произвођачима успјело да смањи цијене лијекова. У Екватору је
априла 2010. године издата прва принудна лиценца индијском
произвођачу генеричких лијекова Eskegroup SA за anti-retroviral
drug ritonavir. Априла 2004. године у Мозамбику је издата принудна лиценца за производњу lamivudine, stavudine и nevirapine.
Принудна лиценца је издата локалном произвођачу Pharco Moçambique Lda који је био дужан да плаћа накнаду носиоцу патента до
2% тржишне цијене. У Јужној Африци је 2001. године индијски
фармацеутски произвођач Cipla тражио од Министарства за
трговину и индустрију издавање принудне лиценце за лијекове
против HIV/AIDS-а и то за лијекове nevirapine, lamivudine,
zidovudine, stavudine, didanosine, efavirenz, indinavir и abacavir.
Септембра 2004. године министар трговине и индустрије Замбије
је издао локалном фармацеутском произвођачу Pharco Ltd
принудну лиценцу за lamivudine, stavudine и nevirapine.22
Почетком 2012. године у Индији је на основу члана 84.
Закона о патенту издата индијском произвођачу генеричких лијекова принудна лиценца за лијек sorafenib који се користи за лијечење јетре и рака бубрега јер није био доступан на тржишту по
приступачним цијенама.23

Сања Радовановић. ,,Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз
фармацеутских производа“. Право и привреда, 4-6/2013, 752.
22
Вид. шире: Coenraad Visser. „Patent Exceptions and Limitations in the Health
Context“. Annex V, SCP/15/3, WIPO, Женева 2010, 16-24, преузето са:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=141352, 17.06.2014.
23
WTO, WIPO, WHO, 175.
21
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У оквиру ЕУ принудну лиценцу24 регулишу национални закони држава чланица. Они морају да буду у скаду са примарним и
секундарним изворима права ЕУ. То је једна врста мјешавине 28
националних закона и секундарних аката ЕУ. Државама чланицама је остављено да у оквиру свог националног суверенитета донесу законе у којима ће регулисати принудну лиценцу, али и
органи ЕУ могу да доносе секундарне акте који се односе на принудну лиценцу. Тако су Европски парламент и Вијеће Европске
Уније 17.05.2006. године донијели Уредбу бр. 816/2006 о принудном лиценцирању патената који се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у државе са проблемима јавног
здравља.25
У Великој Британији је у периоду од 1985. до 1989. године
издато 77 принудних лиценци за лијекове, док је у Израелу рецимо
1995. године издата само једна принудна лиценца у интересу
јавног здравља.26 У Њемачкој је издата само једна принудна
лиценца у јавном интересу за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа, али је она касније укинута. Савезни суд за патенте је 07.06.1991. године на захтјев подносиоца
пријаве Bioferon-а, фармацеутског произвођача издао принудну
лиценцу у јавном интересу за polyferon лијек којим се лијечи
хронични полиартритис. Врховни савезни суд је 1995. године истакао: „Принудна лиценца не може бити одобрена за фармацеутске
производе ако се јавни интерес може задовољити другим, мање
или више сличним, алтернативним препаратима“. У овом случају
Врховни савезни суд је одбио издавање принудне лиценце, јер
За шире о принудној лиценци у ЕУ вид.: Tudor, Jarrod. „Compulsory Licensing
in the European Union“. George Mason Journal of International Commercial Law,
Vol. 4, No 2/2012, 222-258, доступно на:
http://www.georgemasonjicl.org/wp-content/uploads/2013/05/TUDOR_4_J_Intl_
Com_Law_222.pdf.
25
Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of
17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of
pharmaceutical products for export to countries with public health problems.
26
Carlos M. Correa. „Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory
Licenses: Options for Developing Countries“. (South Center 1999), 22.
24
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према њима, подносилац захтјева није доказао да није доступан
ниједан други начин лијечења ове болести.27 Међутим, овим није
одбачен институт принудне лиценце, већ је само истакнуто да је за
њено издавање неопходан озбиљан разлог који се на други начин
не може задовољити.
У Србији је издавање принудне лиценце28 предвиђено члановима 26. до 38. Закона о патентима (у даљем тексту: ЗОП РС).
Овај закон познаје принудну лиценцу, принудну лиценцу у корист
оплемењивача биљних сорти и принудну лиценцу за патенте који
се односе на производњу фармацеутских производа за извоз у
земље са проблемима јавног здравља. Сумирајући ове врсте принудне лиценце, можемо рећи да у Србији постоји више модалитета
„обичне“ принудне лиценце и принудне лиценце у јавном
интересу. За издавање принудне лиценце за патенте који се односе
на производњу фармацеутских производа за домаће тржиште,
прописане су опште одредбе о принудној лиценци као и за друге
проналаске. Принудна лиценца је увијек ограничена у обиму и
трајању, ради сврхе због које је издата, неискључива је и непреносива, осим истовременог преноса производног погона у којем се
искоришћава проналазак. Издаје се углавном ради снабдјевања
домаћег тржишта и може се укинути уколико се околности
промијене на основу којих је издата. За њену употребу дугује се
накнада носиоцу патента коју стране споразумно утврђују, а у
недостатку споразума страна, накнаду утврђује суд. У поступак за
њихово издавање се нећемо детаљније освртати због ограниченог
обима овог рада. У Србији (бившој Југославији) је од свих врста
проналазака издата само једна принудна лиценца и то прије Другог
свјетског рата.29 Мада је њена употреба у Србији веома ријетка,

27

Ibid., 13-14.
За историјски развој принудне лиценце у Србији видјети рад: Дудаш, Атила.
„Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим
изворима патентног права“. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду,
2/2013, 469-477.
29
Слободан Марковић. Патентно право. (Номос, Београд 1997), 310, фн. 10;
Исте податаке износе и Душан Поповић и Атила Дудаш.
28
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према нама, њена законска регулатива је задовољавајућа и у свему
је усклађена са одредбама ТРИПС-а и регулативом ЕУ.
У Босни и Херцеговини принудна лиценца и принудна
лиценца у јавном интересу су дефинисани чланом 79. и чланом 80.
Закона о патентима30 (у даљем тексту ЗОП БиХ). Принудну
лиценцу на захтјев заинтересованог лица издаје Суд Босне и Херцеговине, а принудну лиценцу у јавном интересу издаје Савјет
министара Босне и Херцеговине. „Обична“ принудна лиценца се
може издати због некоришћења, због искоришћавања зависног патента, а да се не повријеђује туђи патенат уз право на унакрсну
лиценцу и због повреде права конкуренције. Захтјев за издавање
принудне лиценце се може поднијети након истека рока од четири
године од датума подношења пријаве патента или након истека
рока од три године од датума признавања патента, зависно од тога
који од ова два рока истиче касније. Подносилац захтјева је морао
претходно, безуспјешно покушати да добије сагласност за
искоришћавање од носиоца патента под разумним тржишним
условима. Ова принудна лиценца је неискључива и непреносива,
осим ако се преноси заједно са производним погоном, односно са
његовим дијелом у којем се искоришћава проналазак за који је
дата. Она се може укинути на захтјев заинтересованог лица ако и
када околности које су довеле до њеног одобрења престану да
постоје и не постоји могућност да би поново могле да наступе.
Носилац патента има право на накнаду. Она се одређује узимајући
у обзир економску вриједност лиценце и потребу за исправљањем
поступака који нису у складу са правом конкуренције. Принудна
лиценца у јавном интересу за производњу фармацеутских производа се тумачењем члана 80. став 1. тачка б) ЗОП-а БиХ може
издати само ако је искоришћавање патентом заштићеног проналаска нужно због ванредног стања на националном нивоу у сврху
заштите јавног интереса у области здравства и исхране. Ова врста
принудне лиценце се односи само на издавање исте за територију
Босне и Херцеговине. У Босни и Херцеговини до сада није издата
ниједна принудна лиценца. Према нашем мишљењу, садашња
30

Закон о патентима („Службени гласник БиХ“, бр. 53/10).
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законска регулатива БиХ за издавање принудне лиценце која се
издају са дејством на њеној територији је задовољавајућа и у скаду
са одредбама ТРИПС-а и регулативом ЕУ.
2. ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ
ПРОИЗВОДА НАМЈЕЊЕНИХ ЗА ИЗВОЗ У ДРЖАВЕ
КОЈЕ ИМАЈУ ПРОБЛЕМА СА ЈАВНИМ ЗДРАВЉЕМ
Неразвијене земље и земље у развоју обухватају 75% свјетске
популације. Оне чине 10% укупног фармацеутског тржишта.
Патентирани производи великих фармацеутских компанија су
прескупи, а једино рјешење за неразвијене земље је у развијању
јефтиних генеричких облика патентираних лијекова. Они имају
исте или сличне ефекте као и оригинални лијекови, али су далеко
јефтинији.31 У веома сиромашним земљама са ниским примањима,
претежно у Африци, годишња потрошња медицинских препарата
по глави становништва је занемарљива па су многи фармацеутски
произвођачи одлучили да се одрекну патентне заштите у овим
земљама. Они патентирају своје проналаске само у великим земљама са средњим примањима као што су Бразил, Кина, Јужна
Африка и Мексико. Земље са ниским примањима могу да користе
одсуство патентне заштите и да производе генеричке лијекове, али
оне немају производни капацитет да то ураде. 32 Њихов интерес за
издавање принудних лиценци је велики јер се на тај начин могу
снабдјети лијековима по приступачним цијенама.
Фармацеутским компанијама развијених земаља су привлачна тржишта земаља у развоју, као што су Бразил и Индија. У
већини земаља у развоју, до доношења ТРИПС-а, патентна заштита за фармацеутске производе није постојала. Тржишта тих
Charls T. Collins-Chase. „The Case Against TRIPS-Plus Protection in Developing
Countries Facing AIDS Epidemics“. University of Pennsylvania Journal of
International Law, Vol. 29, No. 3/2008, 769.
32
Coenraad Visser. „Patent Exceptions and Limitations in the Health Context“. Annex
V, SCP/15/3, WIPO, (Женева 2010), 4.
31
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земаља се нису могла освојити. Из тих разлога су привредни субјекти из САД-а и других најразвијенијих земаља вршили притисак
да се усвоји ТРИПС који ће помирити приватне и јавне интересе,33
а како би се наложило државама чланицама СТО да обезбиједе патентну заштиту проналазака из било које области технике, како за
производ, тако и за поступак, који је нов, има инвентивни ниво и
могуће га је индустријски примјенити.34 На тај начин би све земље
у развоју морале признати патентну заштиту за фармацеутске
производе. ТРИПС је у члану 31(f) ограничио државе чланице да
могу издавати принудне лиценце „превасходно“ за снабдјевање
домаћег тржишта државе чланице која је дозволила такво коришћење. Поштујући ове одредбе, сиромашне земље и земље у развоју
би се могле наћи у ситуацији да имају проблема са лијечењем
HIV/AIDS-а, туберкулозе, маларије или других епидемија, а немају
капацитете да самостално произведу фармацеутске производе, док
друге државе чланице не могу издати принудну лиценцу за
снабдјевање страног тржишта. Овај проблем је ријешен допуном
ТРИПС-а новим чланом 31bis који је усвојен 2005. године.
Његовом усвајању су допринијели преговори у Дохи из 2001.
године када је усвојена Декларација о ТРИПС-у и јавном здрављу.35 Ова декларација је донешена на захтјев неразвијених држава
због њихових проблема са здрављем становништва превасходно са
HIV/AIDS-ом, туберкулозом, маларијом и другим епидемијама. У
параграфу 6 Декларације се наглашава чињеница да поједине земље, због стања њихове фармацеутске индустрије, могу бити суочене са проблемима у ефикасном коришћењу патентираног фармацеутског производа по основу постојеће принудне лиценце. Вијећу за ТРИПС је било наложено да пронађе рјешење у што краћем
року. На основу тога је 2003. године донесена Одлука о имплементацији параграфа 6 Декларације из Дохе о ТРИПС-у и јавном
Сања Радовановић. ,,Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз
фармацеутских производа“. Право и привреда, 4-6/2013, 749-750.
34
Вид. чл. 27, ст. 1. ТРИПС-а.
35
Declaration on the TRIPS agreement and public health, доступно на:
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm,
03.01.2014.
33
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здрављу. Ова Одлука је 2005. године Протоколом о измјенама и
допунама ТРИПС-а инкорпорирана у ТРИПС. Чланом 31bis
ТРИПС-а се додаје изузетак од члана 31(f) у случају издавања принудне лиценце за фармацеутске производе за страно тржиште под
условом да су фармацеутски производи патентирани бар у држави
извоза. Према овом члану, државе увоза могу бити најмање развијене државе које су чланице СТО или било које друге државе
чланице СТО које су своју намјеру да се користе механизмом у
својству увозника нотификовале Савјету ТРИПС-а.
Параграф 6 систем је до сада коришћен само у једном случају. Наиме, позивајући се на овај систем Канада је на захтјев Руанде издала принудну лиценцу за извоз лијекова ARV (zidovudine,
lamivudine and nevirapine) за лијечење HIV/AIDS-а.36 Поступак је
трајао јако дуго, преко три године и завршен је тек послије јавног
тендера у Руанди. Сврха параграф 6 система је била да допринесе
рјешавању кризе јавног здравља у неразвијеним државама, али се
он у пракси показао веома сложен и неефикасан.
У октобру 2005. године министар здравља Гане је прогласио
ванредно стање у погледу HIV/AIDS-а и издата је принудна лиценца за увоз у Гану индијских генеричких лијекова за HIV/AIDS-а
који ће се користити само за употребу од стране владе. 37 У Тајланду је новембра 2006. године Министарство здравља најавило
издавање принудне лиценце за увоз из Индије лијека efavirenz за
владину употребу, а предложило је накнаду од 0,5% од цијене
генеричког производа, а 2007. године је најавила издавање још
двије принудне лиценце за патенте лијека KALETRA (LPV+RTV)
против HIV/AIDS-а и лијек Plavix (clopidogrel bisulfate) за болести
срца, а такође је предложена накнада од 0,5% од цијене генеричког
производа.38 У мају 2002. године је у Зимбабвеу проглашено
ванредно стање у држави, а лицима који су овлашћени од стране
министра је било дозвољено да користе сваки патентирани лијек,
Вид. WTO, WIPO, WHO, 178.
Coenraad Visser. „Patent Exceptions and Limitations in the Health Context“. Annex
V, SCP/15/3, WIPO, (Женева 2010), 19.
38
Ibid., 22.
36
37
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укључујући и било који ARV који се користи у лијечењу особа
заражених са HIV/AIDS-ом и да увезе било које генеричке лијекове
који се користе за лијечење HIV/AIDS-а.39
На нивоу Европске уније питање принудних лиценци у
јавном интересу везано за производњу фармацеутских производа
намјењених за извоз у земље са проблемима јавног здравља је
регулисано Уредбом бр. 816/2006 о принудној лиценци патената
ради производње фармацеутских производа намјењених извозу у
државе са проблемима јавног здравља. Сврха ове Уредбе је да
постане дио шире европске и међународне акције за рјешавање
проблема јавног здравља са којима се суочавају најмање развијене
земље и друге земље у развоју, а посебно да би се омогућио приступ скупим лијековима који су сигурни и дјелотворни, укључујући
комбинације са фиксном дозом, а чији је квалитет загарантован.
Нужно је да производи који су произведени у складу са овом Уредбом допру само до оних којима су потребни и да не буду преусмјерени од оних којима су намијењени. Према члану 6. Уредбе, било
које лице може поднијети захтјев за издавање принудне лиценце
надлежном тијелу у држави чланици или државама чланицама у
којима су патенти или сертификати за додатну заштиту на снази и
покривају њезине намјераване дјелатности производње и продаје
ради извоза. Тај захтјев мора да садржи податке подносиоца захтјева, незаштићено име фармацеутског производа, количину потребног фармацеутког производа, земљу увозницу или земље
увознице, ако је потребно, доказ о претходним преговорима с носиоцем права и доказ о посебном захтјеву од овлашћених представника земље увознице или земаља увозница; или невладине
организације која дјелује с формалним овлашћењем једне или
више земаља увозница; или тијела УН-а или других међународних
здравствених организација која дјелују с формалним овлашћењем
једне или више земаља увозница, у којима је наведена количина
потребног производа.40

39
40

Ibid., 24.
Вид. чл. 6, ст. 3. Уредбе бр. 816/2006. Исто чл. 30, ст. 7. ЗОП-а Србије.
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У Великој Британији је својевремено била издата принудна
лиценца за увоз лијекова. Наиме, британско министарство здравља
је требало знатне количине лијекова, првенствено антибиотика. У
то вријеме антибиотици су били најмодернији лијекови, а власници патената су били велики амерички концерни који су их ставили у промет по високим тржишним цијенама. Принудна лиценца
је издата, а потребне количине су набављене по приступачној цијени у земљама у којима није постојала патентна заштита за лијекове. Носиоцима патента је исплаћена адекватна накнада.41
У Србији је члановима 30. до 38. ЗОП-а РС уређена принудна
лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских
производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља као
посебна врста принудне лиценце у јавном интересу. Ово је новина
у Закону о патентима настала под утицајем промјена ТРИПС-а и
доношења Декларације из Дохе о ТРИПС-у и јавном здрављу.
Чланом 30. став 1. је прописано да орган државне управе надлежан
за послове здравља може лицу које поднесе захтјев за издавање
принудне лиценце у складу са одредбама овог закона издати
принудну лиценцу за патент или сертификат о додатној заштити,42
потребну за производњу и продају фармацеутског производа, када
је такав производ намјењен за извоз у земље са проблемима јавног
здравља. При одлучивању о издавању принудне лиценце орган
државне управе надлежан за послове здравља ће посебно узети у
обзир потребу извршавања Одлука главног вијећа СТО од
30.08.2003. године о имплементацији тачке 6) Декларације из Дохе
о ТРИПС-у и јавном здрављу од 14.11.2001. године. Република
Србија је у потпуности ускладила свој закон и са Уредбом бр.

Алберт Верона. Обвезно право: Лиценцни уговор у југославенском, иноземном
и међународном праву. трећа књига, (Информатор, Загреб 1981), 10. Вид. исто
Алберт Верона. Право индустријског власништва. (Информатор, Загреб 1978),
109-110.
42
Сертификат се издаје за производе који су као лијекови за људе и животиње
или као средства за заштиту биља произведени по основу заштићеног проналаска, а подлијеже обавези добијања дозволе од стране органа управе
надлежног за стављање у промет лијекова. Омогућава додатну заштиту од 5 год.
41
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816/2006 ЕУ. Она углавном преузима рјешења и стандарде из
наведене уредбе.
У БиХ се на основу тумачења одредби ЗОП-а БиХ не би се
могла издати принудна лиценца за производњу фармацеутских
производа за извоз у земље са проблемима јавног здравља. Издавање овакве принудне лиценце законодавац није предвидио.
Наиме, чланом 79. закона је омогућено издавање „обичне“ принудне лиценце „првенствено“ за снабдјевање домаћег тржишта а у
другим случајевима „осим ако је нужно исправљање поступка за
које је судским или административним поступком утврђено да су
супротни тржишној утакмици“. То значи да постоји ипак изузетак
а он се односи на повреду права конкуренције. Међутим, производња фармацеутских производа који су намјењени за извоз у
земље које имају проблема са јавним здрављем се не би могле
подвести под овај изузетак док је издавање принудне лиценце у
јавном интересу на основу члана 80. закона могуће само ако је то
„нужно због ванредних стања на националном нивоу“. Према
нашем мишљењу, садашња законска регулатива БиХ би се требала
допунити посебним чланом који ће омогућити извоз фармацеутских производа. У том смислу би се требала угледати на Закон
о патентима Србије, Уредбу бр. 816/2006 ЕУ и члан 31bis ТРИПСа од 2005. године.
Принудна лиценца за производњу фармацеутских производа
се може издати и прије истека рокова који су неопходни за издавање принудне лиценце. Тако се не мора чекати рок од четири
године од дана подношења пријаве, односно три године од дана
признања патента. Неопходно је само да је подносилац захтјева
доставио доказе да је безуспјешно, у року од 30 дана прије
подношења захтјева, покушао од носиоца патента да добије одобрење за коришћење патента под разумним тржишним условима.
Такође, ова принудна лиценца ће се издати независно од тога да ли
је подносилац захтјева претходно покушао да са титуларом
патента закључи уговор о лиценци ако су у питању случајеви на-
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ционалне опасности и друге околности изузетне хитности.43 Титулар патента ће само бити обавјештен о издавању ове принудне
лиценце у што скоријем року.
Принудна лиценца је неискључива и непреносива, осим
заједно са привредним друштвом или дијелом привредног друштва, коме је принудна лиценца издата. Њено трајање мора бити наведено у лиценци, а количина производа која ће се производити не
смије прелазити количину која је неопходна за задовољење
потреба државе увознице наведене у захтјеву.
Принудна лиценца за производ који је патентиран у земљи
увозници може бити издата само ако је та земља издала принудну
лиценцу за увоз тог производа.
Фармацеутски производи који су произведени на основу принудне лиценце морају бити означени посебном етикетом и посебно
упаковани да би се разликовали од производа носиоца патента, под
условом да је то разликовање могуће и да не утиче значајно на
цијену. На производу мора стајати ознака да је он произведен на
основу принудне лиценце за извоз у конкретно ту државу. 44
Земља увозница може тражити измјену услова издате принудне лиценце ако је количина фармацеутског производа постала
недовољна за њене потребе. У том случају мора послати обавјештење надлежном органу државе која издаје принудну лиценцу да
промијени услове издате принудне лиценце тако што ће допустити
производњу и извоз додатних количина траженог фармацеутског
производа у количини која је потребна како би се задовољиле
потребе земље увознице. Поступак који се у овом случају проводи
је поједностављен. Међутим, додатна количина производа која се
тражи измјеном услова не може прелазити 25% количине која је
одобрена првобитном принудном лиценцом.
Фармацеутски производи који су произведени на основу принудне лиценце и извезени у земљу увозницу која има проблема са
јавним здрављем, не смију се поново увозити у земљу извозницу
43
44

Вид. чл. 30, ст. 9 ЗОП-а РС.
Вид. чл. 10, ст. 5 Уредбе бр. 816/2006.; вид. исто члан 31. ЗОП-а РС.
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ради њиховог пуштања у слободан промет. На овај начин је забрањена паралелна трговина ових производа. Постоји само један
изузетак, а он се односи на увоз мале количине производа који се
налазе у личном пртљагу путника и намјењени су за личну употребу а никако у комерцијалне сврхе.
Носилац принудне лиценце за производњу фармацеутских
производа има обавезу да плаћа накнаду титулару патента. Висину
накнаде, зависно од државе, првенствено одређује надлежни орган
који одобрава издавање принудне лиценце. Међутим, о висини ове
накнаде носилац принудне лиценце и титулар патента се могу
споразумно договарити. У неким државама, у случају да не дође
до споразума између страна, висину накнаде одређује надлежни
суд. Накнада се утврђује узимајући у обзир економску вриједност
употребе принудне лиценце и хуманитарне или некомерцијалне
околности које су повезане са издавањем принудне лиценце. Тако
на примјер, смјерницама канадске владе висина накнаде која се
плаћа за издату принудну лиценцу у јавном интересу за производњу фармацеутских производа намјењених државама које немају
производне капацитете или су они мали, предлаже се да се накнада
плаћа од 0.02 до 4 % од цјене генеричног производа. Ова разлика
у процентима зависи од развоја државе увознице.45
Принудна лиценца за патенте који се односе за производњу
фармацеутских производа за извоз у земље са проблемима јавног
здравља може да се укине ако се утврди да стицалац лиценце не
поштује одлуку о издавању принудне лиценце.
ЗАКЉУЧАК
Издавање принудне лиценца је ријетка појава. Промјена законодавства развијених земаља као и земаља у развоју под утицајем декларације из Дохе, измјене и допуне ТРИПС-а и доношење
Уредбе 816/2006 ЕУ су доказ да она није траг прошлости и да ће
Вид. Душан Поповић. Искључива права интелектуалне својине и слободна
конкуренција. (Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012), 112.
45
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се примјењивати и у наредном периоду. Земље у развоју морају
осујетити сваки покушај развијених земаља да на билатералним
основама ограниче издавање принудних лиценци. Оне морају
сачувати максималну слободу у оквиру граница међународних
конвенција да у својим законодавствима предвиде издавање
принудних лиценци према сопственим интересима и потребама.
У овом раду смо истраживали издавања принудних лиценци
за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа
како за домаће тржиште тако и за извоз у земље које имају
проблема са јавним здрављем са циљем да утврдимо да ли имају
исти приступ и интересе разијене земље, са једне стране, и земље
у развоју и неразвијене земље, са друге стране. На основу свега
изнесеног, можемо да изведемо закључак да су интереси развијених и неразвијених земаља супротстављени. Развијене земље
су практично натјерале земље у развоју и неразвијене земље да
приступе ТРИПС-у како би омогућили заштиту својим фармацеутским компанијама на њиховим тржиштима. Сада кад је та заштита
и остварена, развијене земље иду корак даље, желе да максимално
отежају издавање принудних лиценци као посљедњег механизма
који је остао на располагању неразвијеним земљама. Овакве
притиске неразвијене земље успјешно одбијају јер би практично
подлијежући притиску развијених земаља потпуно изгубили
контролу над правном регулативом у овој области над својом
територијом. То доказује и доношење члана 31bis ТРИПС-а од
2005. године на захтјев неразвијених земаља.
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Njegoslav Jovic, MA46
COMPULSORY LICENSE FOR PATENTS RELATING TO
THE PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS
Summary
The subject of this work is compulsory license for patents relating
to the produce of pharmaceutical products through a comparative
research of international conventions and treaties, EU legislation, the
legislation of Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina, and the
practice of states that have issued compulsory licenses for patents
relating to the production of pharmaceutical products.
The work is divided into two parts. The first part is review of the
historical development of compulsory licenses and the practice of
issuing compulsory licenses for patents relating to the production of
pharmaceutical products. The second part refers to the theoretical consideration of compulsory licenses for patents relating to the production
of pharmaceutical products intended for export to countries that have
public health problems.
The aim of the research is to determine access and interest of
developed countries, on the one side, and the developing and underdeveloped countries, on the other side, in the use of compulsory licenses
for patents relating to the manufacture of pharmaceutical products.
Keywords: Patent, License Agreement, Compulsory license, Public interest and public health, Pharmaceutical products.
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УДК:343.24/.29

АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ
СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ
Изворни научни чланак
doi: 10.7251/SPM1548065J
Апстракт: У свим кривичнопроцесним законодавствима који га познају споразум о признању кривице подлијеже контроли суда. Да би био прихваћен мора да испуни одређене услове. Међу
њима посебно мјесто заузима услов којим се захтијева да је кривична санкција предложена у споразуму адекватна, односно да се
њом може остварити сврха кажњавања. Не постоји ниједно кривичнопроцесно законодавство у ком је суд обавезан да прихвати
кривичну санкцију предложену у споразуму. У правилу је овај услов
изричито предвиђен, што је нпр. случај са свим законодавствима
држава насталих распадом бивше СФР Југославије. Није спорно
да постоји и у оним, истина ријетким, законодавствима у којима
није изричито предвиђен. У законима о кривичном поступку који
се примијењују на територији БиХ овај услов није изричито
прописан. Без обзира на ту чињеницу у судској пракси се без изузетака сматра да споразум мора да испуни и овај услов. Непрописивање овог услова за прихватање споразума отвара одређене
дилеме. Како не постоји ниједан оправдан разлог да се изричито
не предвиди као услов за прихватање споразума и адекватност
предложене кривичне санкције, односно потреба да се њом
оствари сврха кажњавања, а нити је постојање тог услова на
било који начин спорно, њега је неопходно прописати будућим
измјенама и допунама кривичнопроцесних закона у БиХ.



Аутор је магистар кривичноправних наука, Окружни тужилац у Бањој Луци.
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Кључне ријечи: споразум о признању кривице, услови за
прихватање споразума, адекватност предложене кривичне санкције, сврха кажњавања, сврха кривичних санкција.
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Kрајем XX и почетком XXI вијека многе државе континенталне Европе, међу којима и све настале распадом бивше СФР
Југославије, у кривични поступак увеле су споразум. Он је просто
“преплавио” законодавства континенталне Европе тако да се
говори о “plea bargaining infection”.1 Споразум о признању кривице
(у даљем тексту споразум) представља новину у кривичнопроцесном законодавству Босне и Херцеговине (у даљем тексту БиХ). Он
је на овим просторима први пут нормиран Законом о кривичном
поступку Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко
Дистрикта БиХ“ број 7/2000) који је донесен 23.10.2000. године.2
24.01.2003. године је донесен нови Закон о кривичном поступку
БиХ.3 Нови Закон о кривичном поступку Републике Српске је ступио на снагу 01. 07. 2003. године (“Службени гласник Републике
Српске“ број 50/03),4 а нови Закон о кривичном поступку Федерације БиХ 01.08.2003. године.5 Сви ови закони су у кривични
Војислав Ђурђић. “Рационализација кривичног поступка Србије”, Правна
ријеч број 12/2007, 99. Мирјан Дамашка. “Напомене о споразумима у казненом
поступку”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 1/2004, 4, истиче
како се овакви институти “нападно шире”. Милан Шкулић. “Споразум о
признању кривице”, Правни живот број 10/2009, 287.
2
Пречишћени текст важећег закона је објављен у “Службеном гласнику Брчко
Дистрикта“ број 33/13.
3
Донесен је Одлуком Високог представника у БиХ број 100/03 којом је утврђена
обавеза ентитета и Брчко Дистрикта БиХ да са њим ускладе своје законе.
Објављен је у “Службеном гласнику БиХ“ број 36/03, 25/04, 63/04, 13/05, 48/05,
46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13.
4
Пречишћени текст важећег закона је објављен у “Службеном гласнику
Републике Српске“ број 53/12.
5
Објављен је у “Службеним новинама Федерације БиХ“ број 35/03, 37/03, 56/03,
78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 и 8/13.
1
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поступак увели споразум. Њиме странке “диспонирају” предметом
кривичног поступка. Он се заснива на “адаптацији англо-америчке
процесне идеје да само спорни предмети захтијевају пуну процесну обраду”.6 Споразум увијек подлијеже судској контроли. Да
би био прихваћен мора да испуњава одређене услове. Питање
услова које мора да испуни има велики, прије свега практичан
значај. Разматрања ове проблематике треба да омогуће боље
разумијевање овог института, али и његову правилнију примјену.
Циљ рада је да дâ допринос даљем развоју овог института и новим
законским рјешењима која ће боље одговарати нашим условима,
практичним потребама и теоретским поставкама.
2. УСЛОВИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА У
КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Приликом разматрања споразума суд провјерава:7 а) да ли је до
споразума дошло добровољно, свјесно и са разумијевањем, као и
након упознавања са могућим посљедицама, укључујући посљедице
везане за имовинскоправни захтјев и трошкове кривичног поступка;
б) да ли постоји довољно доказа о кривици оптуженог; ц) да ли
оптужени разумије да се споразумом одриче права на суђење и да не
може уложити жалбу на кривичноправну санкцију која ће му се
изрећи; д) да ли је предложена кривичноправна санкција у складу са
ставом 3. тог члана; и е) да ли је оштећеном пружена могућност да се
пред тужиоцем изјасни о имовинскоправном захтјеву.8 И већина
страних законодавстава изричито прописује услове које споразум

Мирјан Дамашка. “О мијешању инквизиторних и акузаторних процесних
форми”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/1997, 383.
7
Чл. 246, ст. 6 ЗКП- РС и одговарајуће одредбе ЗКП-а БиХ, ЗКП-а Ф БиХ и ЗКПа Брчко Дистрикта БиХ.
8
Посљедња два услова су додана чл. 75. Закона о измјенама и допунама ЗКП-а
(„Службени гласник РС“ број 119/08), као и одговарајућим измјенама и
допунама ЗКП-а БиХ, ЗКП-а Федерације БиХ и ЗКП-а Брчко Дистрикта БиХ.
6
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треба да испуни да би био прихваћен.9 Раније су услови за прихватање споразума били “идентични” онима који се траже за прихватање
изјаве о признању кривице.10 Они су сада код споразума шире
постављени. Утврђивање постојања услова за прихватање споразума
захтијева од суда темељит приступ у анализи чињеничног супстрата
који је тужилац предочио суду у оптужници и доказног материјала
који је прикупио у истрази.11 Нажалост, у нашој пракси се провјери
тих услова често олако и површно прилази, па наилазимо на примјере
у којима је разматрање споразума и у сложеним предметима завршено за неколико минута. Таква пракса за посљедицу има и прихватање споразума који никако не би смјели бити прихваћени. Нпр.
споразумом којим је окружни тужилац у Бањалуци закључио са
оптуженим А.Ш. дана 01. 02. 2005. године у предмету број КТ1147/04 је предложено суду да оптуженом за кривично дјело из члана
232. став 2. КЗ РС утврди казну затвора од једне године и два мјесеца,
а за кривично дјело из члана 399. став 1. КЗ РС казну затвора у
трајању од једног мјесеца, па да изрекне јединствену казну затвора у
трајању од једне године (јединствена казна мања од казне утврђене
за поједино кривично дјело). Овај незаконит споразум, је прихватио
Основни суд у Бањалуци дана 03. 02. 2005. године у предмету К1014/04.
Одредбе које прописују услове за прихватање споразума су
непотпуне. Суд не провјерава само оно што је њима изричито
прописано, већ утврђује и постојање неких других неопходних
услова. Они произлазе из других кривичнопроцесних одредаба
или из саме природе споразума. Суд мора да провјери да ли је споразум закључен од овлашћеног лица и да ли постоје процесне
Више или мање потпуно су услови за прихватање споразума изричито
предвиђени нпр. чл. 317. Законика о кривичном поступку Србије, чл. 302.
Законика о кривичном поступку Црне Горе или чл. 361. Закона о казненом
поступку Хрватске.
10
Хајра Сијерчић-Чолић. “Расправа о реформи у кривичном правосуђу и
кривичном законодавству Босне и Херцеговине, с посебним освртом на ново
кривично процесно право”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број
1/2003, 201.
11
Милан Благојевић. Огледи из кривичнопроцесног права. (Добој 2005), 266.
9
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претпоставке за доношење пресуде којом се оптужени оглашава
кривим. О процесним сметњама као што су нпр. амнестија, помиловање, застарјелост кривичног гоњења, пресуђена ствар суд води
рачуна по службеној дужности. По службеној дужности суд
провјерава и да ли су поштована права оптуженог за вријеме преговора и приликом закључења споразума нпр. да ли му је у случају
обавезне одбране постављен бранилац по службеној дужности, да
ли је оптужено правно лице имало заступника.12 Ни у теорији, а ни
у пракси није спорно да суд треба да провјери и да ли је признање
кривице у споразуму потпуно и недвосмислено, као и да ли је
предложена кривична санкција адекватна, односно да ли се њом
може остварити сврха кажњавања.
3. АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ
КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА
У УПОРЕДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
Овај услов за прихватање споразума, са одређеним разликама, изричито предвиђа већина кривичнопроцесних законодавстава. Не постоји ниједно у коме је суд обавезaн да прихвати предложену кривичну санкцију. И она која то изричито не предвиђају
у пракси за прихватање споразума захтијевају да се суд сагласи са
предложеном кривичном санкцијом. Наводимо неколико примјера
из упоредног законодавства.
Закон о кривичном поступку Србије из 2006. године, који
никада није ступио на снагу, није изричито предвиђао да суд може
да не прихвати споразум уколико сматра да је предложена кривична санкција неадекватна. И поред тога се сматрало да суд има такво
овлашћење.13 Измјенама Законика о кривичном поступку Србије
из 2001. године (“Службени гласник Србије“ број 72/09), и то чл.
282в, ст.8, тач 2 и 5, је прописано да споразум у коме је предложена
Данило Николић. Споразум о признању кривице. (Студентски културни
центар, Ниш 2006), 55.
13
Ibid; 163.
12
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ублажена казна мора да буде закључен у складу са одредбама тог
Закона којима су предвиђени случајеви у којима се може у споразуму предложити ублажена казна, да споразум не смије бити
противан разлозима правичности, што се могло односити и на
предложену кривичну санкцију, кao да се не ради о случају када
кривична санкција утврђена у споразуму очигледно не одговара
тежини кривичног дјела које је окривљени признао. Стручни кругови су поздравили то ново законско рјешење истичући да је њим
“извршена елиминација једне врло важне недоречености” и да је
суду дата улога да оцјењује предложену санкцију. 14 Чл. 317, ст.1.
тач. 4 важећег Законика о кривичном поступку Србије (“Службени
гласник Републике Србије“ број 72/11 и 101/11) прописује да је за
прихватање споразума потребно да суд утврди да је кривична
санкција, односно друга мјера у погледу које су јавни тужилац и
окривљени закључили споразум, предложена у складу са кривичним или другим законом.
Овај услов изричито предвиђа и чл. 302, ст. 8 Законика о
кривичном поступку Црне Горе (“Службени лист Црне Горе“ број
57/09 и 49/10). Споразум је у црногорском кривичнопроцесном законодавству нормиран по узору на србијанско. Као један од услова
за његово прихватање је предвиђено да он мора да буде у складу
са интересима правичности и да предложена кривична санкција
мора да одговара сврси изрицања кривичних санкција.
И чл. 361, ст. 3 Закона о казненом поступку Републике Хрватске (“Народне новине Републике Хрватске“ број 152/08 и
76/09) изричито предвиђа овај услов за прихватање споразума. Да
би суд прихватио предложени споразум, поред осталог, мора да
утврди и да ли је прихватање споразума о признању кривице с
обзиром на околности у складу са одмјеравањем казне прописаним
законом. Уколико утврди да овај услов није испуњен рјешењем ће
одбити споразум.

Данило Николић. Страначки споразум у кривици. (Службени гласник
Београд 2009), 187.
14
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Чл. 489, ст. 1 Законата за кривичната постапка Републике
Македоније (“Службен весник“ број 150/10), којим је иначе први
пут нормиран споразум, изричито предвиђа овaј услов. Суд ће
одбити споразум, између осталог, ако утврди да прибављени
докази који се односе на чињенице важне за избор и одмјеравање
не оправдавају изрицање кривичне санкције која је предложена
споразумом.
Codice di Procedura Penale (CPP) - талијански Законик о
кривичном поступку из 1988. године (“Службени лист“ број
250/88) представља прву радикално нову кодификацију кривичног
поступка у Европи у другој половини двадесетог вијека.15 У њему
налазимо много нових кривично-процесних рјешења заснованих
на акузаторском моделу кривичног поступка која му дају
историјски значај у упоредном кривично-процесном праву. Он
предвиђа као посебан поступак “примјену казне на захтјев странака” (aplicazione della pena su richiesta delle parti) који представља
варијанту споразума.16 У вријеме његовог доношења суд није имао
могућност да провјерава да ли је захтијевана кривична санкција
адекватна околностима случаја, пошто то није било изричито
предвиђено. Чл. 444, ст. 2 CPP-a је касније измијењен након што је
Уставни суд Италије ту одредбу прогласио неуставном у дијелу у
ком није изричито давала овлашћење суду да испитује да ли је
предложена кривична санкција адекватна.17 Прије тога се контрола
суда сводила само на испитивање законитости захтјева и провјере
да ли постоје разлози за доношење ослобађајуће пресуде или
процесне претпоставке за вођење кривичног поступка.

Преведени текст CPP-a видјети код Берислав Павишић. Талијански казнени
поступак, (Ријека 2002).
16
Чл. 444 - 448 који регулишу споразум на италијанском видјети код Антоније
Крстуловић. “Примјена казне на захтјев странака као механизам консензуалног
страначког управљања поступком у италијанском казненом процесном праву”,
Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/2002.
17
Измјењен је чл. 32. Закона број 479. од 16. 12. 1999. године након што је
Уставни суд одлукама број 313 из јуна 1990. године и 443 из октобра 1990.
године прогласио ранију одредбу неуставном.
15
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Француско кривичнопроцесно законодавство познаје облик
“ограниченог” споразума.18 Тај институт, познат под називом
“Plaider coupable”, је предвиђен Code de procedure penale (CPP) –
француским Закоником о кривичном поступку и то одредбама које
су убачене Законом број 2004-204 познатим под називом Loi
Perben II (“Службени лист Француске“ од 10. 03. 2004. године).19
По чл. 495 CPP-a се овај облик споразума може примијенити само
за деликте за које је прописана казна затвора до пет година или
новчана казна. У поступку тзв. хомологације која представља судску потврду споразума судија контролише његову законитост, али
и опортуност. Он може да одбије хомологацију уколико сматра да
предложена кривична санкција није оправдана. Судија у одлуци о
хомологацији мора образложити због чега сматра да је предложена
кривична санкција оправдана с обзиром на околности извршеног
деликта и личност окривљеног.
Договорено признање - „plea bargaining“ постоји у Сједињеним Америчким Државама од 1879. године када је Врховни суд у
случају State vs Kaufman одлучио да се окривљени може одрећи
својих процесних права у кривичном поступку, укључујући ту и
право да му се суди у редовном поступку пред великом поротом.20
За поступак споразумијевања о кривици су посебно значајна
Савезна правила о кривичном поступку Federal Rules of Criminal
Procedure for the United States District Courts која се примјењују у
поступцима пред савезним окружним судовима и Врховним судом
САД. Ако судија сматра да предложена санкција није адекватна
или да споразум није у јавном интересу може га одбити. У пракси
ријетко долази до одбијања споразума.21 Битан разлог за то је што
судија није везан кривичном санкцијом предложеном у споразуму.
Данило Николић. Споразум о признању кривици, (Ниш 2006), 43.
Ibid; 43 – 48 гдје се може видјети превод закона број 2004-204.
20
Ibid; 35.
21
Снежана Бркић. Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне
форме. (Нови Сад 2004), 437. Наводи да су судије у САД склоне да раде у складу
са очекивањем странака. Марин Мрчела. “Пресуда на захтјев странака у
истрази”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/2002, 356. Наводи
да у САД судије не прихватају мање од 10% признања.
18
19
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На ту околност судија обавезно упозорава окривљеног.22 И у
самом споразуму окривљени изричито изјављује да разумије да је
изрицање казне у искључивој надлежности суда и да суд није
обавезан да прихвати предложену казну. Суд изриче казну која је
адекватна околностима случаја и личности окривљеног. Окривљени не може повући своју изјаву о признању кривице само због
тога што није задовољан казном, те је и у том случају везан споразумом.23
Поступак пред сталним Међународним кривичним судом
(ICC) формираним у Риму 1998. године је прописан Статутом и
Правилником (Правилима) о поступку и доказима - Rules of Procedure and Evidence.24 Статут је прихватио изјашњење о кривици као
типичан англосаксонски кривичнороцесни институт. 25 Поступак
након признања кривице је упрошћен са основном сврхом избора
адекватне казне.26 Чл. 65, ст. 5 Статута је нормиран споразумом.
По овој одредби суд не обавезује било каква сагласност тужиоца и
одбране у погледу признања кривице или казне. Њен смисао није
да искључи могућност закључења споразума, него да постигнути
договор формално обавеже суд. Може се предложити и оквирна
казна. Оптужени закључењем споразума преузима ризик, пошто
није извјесно да ће му бити изречена предложена казна. Јасно је да
суд може одбити споразум ако сматра да предложена казна није
адекватна.
Слично рјешење наилазимо и у поступку пред Хашким трибуналом кога је као ad hoc суд 1993. године основао Савјет
Правило 11 (е) (4).
Примјер споразума о признању кривице у САД видјети код Данило Николић.
Споразум о признању кривице, (Ниш 2006), 38.
24
Преведни текст Статута и Правилника видјети код Đon Džouns, R.V.D. и
Stiven Pauls. Међународна кривична пракса, (Фонд за хуманитарно право,
Београд 2005), 859 – 914 и 915 – 980.
25
Иво Јосиповић, Давор Крапац и Петар Новосолец. Стални међународни
кривични суд, (Загреб 2001), 139., наведено по Миодраг Симовић и Милан
Благојевић. Међународно кривично право, (Бањалука 2007), 279.
26
Милан Шкулић. Међународни кривични суд – надлежност и поступак.
(Правни факултет у Београду. Београд 2005), 467.
22
23
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Безбједности Резолуцијом 827. Он је прописан Статутом и Правилима (Правилником) о поступку и доказима - Rules of Procedure
and Evidence које је установио сам Трибунал на основу овлашћења
из чл.15 Статута.27 Њима споразум није био предвиђен, али га је
развила пракса Хашког тужилаштва. Он је први пут предложен у
предмету против оптуженог Дражена Ердемовића. Иако није обавезивао претресно вијеће оно га је пажљиво размотрило приликом
одлучивања о казни.28 Правило 62тер које регулише споразум је
накнадно усвојено како би се кодификовала постојећа пракса.29
Споразум се може закључити само када се оптужени већ потврдно
изјаснио о кривици. Тужилац у споразуму може предложити тачно
одређену или оквирну казну, али и не успротивити се таквом приједлогу оптуженог. Изричито је предвиђено да споразум не обавезује претресно вијеће. Овакво рјешење дестимулише оптужене
да закључују споразум.30 У споразуму се обавезно налази одредба
да је оптужени свјестан да предложена казна не обавезујује
претресно вијеће које има пуну слободу да одмјери казну коју
сматра примјереном.31 У пракси је било случајева непоштовања
предложене казне нпр. Момир Николић је осуђен на 27 година
затвора, иако је тужилаштво предложило казну затвора од 15 до 20
година, а Биљана Плавшић је осуђена на 11 година затвора, иако је
приједлог тужилаштва био 15 до 25 година. Занимљиво је да се
након што претресно вијеће усвоји споразум пресуда доноси

Преведени текст Сатута МКТЈ видјети код Đon Džons, R.V.D и Stiven Pauls.
Међународна кривична пракса. (Београд 2005), а преведени текст Правилника
МКТЈ видјети у Зборнику докумената Међународни кривични трибунал за
бившу Југославију: карактеристике и процедуре, (Прометеј Београд 1996), 153
- 179.
28
Đon Džouns, R.V.D. и Stiven Pauls. Међународна кривична пракса, (Београд
2005), 641.
29
Усвојено је на 25. пленарној сједници МКТЈ одржаној 12. и 13. 12. 2001.
године.
30
UNICRI. Приручнику о развијеним судским праксама МКСЈ, (Сарајево 2009),
70.
31
Нпр. споразум закључен са оптуженима Момиром Николић или Предрагом
Бановић.
27
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“етапно”.32 Прво се оптужени оглашава кривим, а тек након што
тужилац и одбрана претресном вијећу презентују све релевантне
податке и околности за одмјеравање казне доноси се одлука о
казни. Тек тада је пресуда комплетна.
4. АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА
У ЗАКОНОДАВСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Кривичнопроцесни закони који се примијењују у БиХ изричито не предвиђају да суд приликом разматрања споразума провјерава и да ли је предложена кривична санкција адекватна околностима под којима је кривично дјело учињено и личности оптуженог. Као посљедица таквог законског рјешења се јавила дилема да ли суд може одбацити споразум само због тога што сматра
да је предложена крвична санкција неадекватна. Мишљења о овом
питању су подијељена.33
По једном схватању суд не може провјеравати да ли је кривична санкција предложена споразумом адекватна. Оно полази од
тога да та могућност не произлази из одредаба које регулишу преговарање о кривици. Њима је таксативно одређено шта све суд
провјерава приликом разматрања споразума, али није предвиђено
да суд провјерава и предложену санкцију.34 Његове присталице
истичу да се суд не може уплетати у санкцију договорену између
Милан Шкулић. Међународни кривични суд – надлежност и поступак.
(Београд 2005), 149.
33
ОСЦЕ. “Приказ предложених измјена и допуна закона о кривичном поступку
који се примјењују у Босни и Херцеговини”, Право и правда 1/2005, 109., наводи
да су на састанцима ЛИГ-ова мишљења учесника практичара о овом питању
била различита. Миодраг Симовић и Владимир Симовић. “Актуелна правна
питања у вези са доношењем закона о измјенама и допунама Закона о
кривичном поступку у БиХ”, Правна ријеч број 7/2006, 200., наводе да око овог
питања постоје дилеме.
34
ОСЦЕ. “Приказ предложених измјена и допуна закона о кривичном поступку
који се примјењују у Босни и Херцеговини”, Право и правда 1/2005, 109., се
наводи да су ово схатање заступали поједини учесници ЛИГ-ова.
32
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тужиоца и оптуженог, уколико друге позитивне законске одредбе
нису повријеђене, и да је тада обавезан да прихвати споразум. 35
Њему у прилог се може навести да кривичнопроцесни закони у
БиХ употребљавају термин “одбацити” споразум који указује на
његове формалне недостатке. Неприхватању споразума због тога
што суд сматра да предложена кривична санкција није адекватна
би јасно боље одговарао термин “одбити”. Могућност одбацивања
споразума само због неадекватне предложене кривичне санкције,
а без главног претреса, носи опасности да суд не створи праву
слику о догађају и околностима које су до ње довеле.36
По другом схватању суд може одбацити споразум ако
сматра да је предложена кривична санкција неадекватна. По њему
испуњење услова који су наведени у закону није увијек довољно
за прихватање споразума.37 Његове присталице истичу да пракса
по којој се у споразуму предлаже кривична санкција тачно одређене по врсти и висини (без оквира) доводи до тога да одмјеравање
и индивидуализација кривичне санкције потпуно прелазе у руке
странака, да суд само потврђује договорену кривичну санкцију, те
да се “судска правда” замијењује “административном”.38 Оно полази од тога да суд при разматрању споразума мора водити рачуна
о интересима правде, јавности и оштећеног и да треба одбацити
споразум уколико су предложеном кривичном санкцијом

ОСЦЕ. Споразум о признању кривице: Примјена пред судовима БиХ и
усклађеност са међународним стандардима за заштиту људских права.
(Сарајево 2006), 25., се наводи да је овакав став код појединх судија уочен од
стране посматрача ОСЦЕ-а који су пратили кривичне поступке у судовима БиХ.
36
Миодраг Бајић. Модул 4 - Скраћени кривични поступци, Високи судски и
тужилачки савјет БиХ, (Сарајево 2006), 39.
37
Бранко Перић. Споразум о кривњи – законска обиљежја и правне недоумице,
семинар “Примјена закона о кривичном поступку”, (Бања Врућица март 2004),
5. Љиљана Филиповић. Модул 2 - Поступак оптужења и главни претрес,
Високи судски и тужилачки савјет, (Сарајево 2006), 75.
38
Бранко Перић. Споразум о кривњи – законска обиљежја и правне недоумице,
семинар “Примјена закона о кривичном поступку”, (Бања Врућица март 2004),
5.
35

76

Раденко Јанковић
АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ...

доведени у питање ови интереси.39 Његови заступници истичу да
кредибилитет суда може бити озбиљно угрожен уколико тужилац
занемари циљеве опште и појединачне превенције, а као главни
циљ постави смањивање броја предмета.40 Сматра се да је нашој
правној традицији примјеренија пракса по којој суд може одбацити споразум ако није задовољан предложеном санкцијом, због
тога што је тужилац одговоран за политику кривичног гоњења, а
суд за казнену политику.41 Аутоматско прихватање кривичне
санкције из споразума би довело у питање независност суда и дискреционо право судије да одбаци споразум ако сматра да предложена кривична санкција није адекватна извршеном кривичном
дјелу и учиниоцу, посебно када нема могућности да изрекне различиту санкцију од предложене.42 Истиче се и да суд треба да
разматра примјереност предложене кривичне санкције извршеном
кривичном дјелу како се не би развила пракса изрицања благих
кривичних санкција у кривичним предметима у којима је закључен
споразум.43 Као могуће рјешење проблема се види пракса чешћег
предлагања оквирне кривичне санкције, што се иначе ријетко
чини, чиме би се омогућило суду да оптуженом изрекне ону којом
ће се остварити сврха кажњавања.44
Друго схватање, за које сматрамо да је исправно, је без
изузетака прихваћено у нашој судској пракси. Не постоји ниједан
кривичнопроцесни систем у коме је суд обавезан да изрекне кривичну санкцију коју су странке предложиле споразумом, односно
Миодраг Симовић. Практични коментар Закона о кривичном поступку
Републике Српске, (Бањалука 2005), 414.
40
Бранко Перић. Споразум о кривњи – законска обиљежја и правне недоумице,
семинар “Примјена закона о кривичном поступку”, (Бања Врућица март 2004),
5.
41
Младенка Говедарица. “Доношење пресуде без суђења у кривичном поступку
Републике Српске”, Правна ријеч 15/2008,191.
42
ОСЦЕ. Споразум о признању кривице: Примјена пред судовима БиХ и
усклађеност са међународним стандардима за заштиту људских права.
(Сарајево 2006), 25.
43
Ibid; 21.
44
Ibid; 24.
39
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у коме она није предмет оцјене суда. Међутим, треба истаћи да би
било противно природи споразума апстрактно цијенити адекватност предложене кривичне санкције. Не може се занемарити значај
признања кривице оптуженог и закљученог споразума за спречавања, откривања или доказивања других кривичних дјела. Уступци тужиоца у погледу врсте и висине кривичне санкције могу бити
посљедица неког важног циља који се закључивањем споразума
жели постићи, а који без њих не би био остварен или би био, али
врло тешко и са неизвјесношћу.45 Треба водити рачуна и о интересу друштва да учинилац кривичног дјела буде осуђен, а не да
због недостатка доказа, иако је учинио кривично дјело, буде ослобођен од оптужбе.46
Како ни присталице другог схватања не споре да одбацивање споразума због неадекватне кривичне санкције није изричито предвиђено, поставља се питање шта је основ за такву
могућност. Неки заступници овог схватања основ виде у одредбама које прописују сврху кривичних санкција.47 Кривични закони у БиХ садрже више одредаба којима је одређена сврха
кривичних санкција. То су одредбе којима је прописана заједничка сврха свих кривичних санкција, као и одредбе којима је прописана сврха појединих кривичних санкција (казни, упозоравајућих
санкција и мјера безбједности).48 Када је у питању могућност
одбацивања споразума због неадекватне казне уз одредбу којом
је прописана сврха кажњавања значајне би биле и одредбе које се
односе на одмјеравање и ублажавање казне. 49 Ово схватање
Данило Николић. Споразум о признању кривици, (Ниш 2006), 71. Аутор истиче
да ту постоји „реципроцитет“ који представља узајамност уступака, „давања и
једне и друге стране“.
46
Ibid; 72.
47
Ibid; 163. ОСЦЕ. “Приказ предложених измјена и допуна закона о кривичном
поступку који се примјењују у Босни и Херцеговини”, Право и правда 1/2005,
109., се наводи да су ово схватање заступали поједини учесници ЛИГ-ова.
48
Чл. 5, 28, 45, и 55 КЗ РС и одговарајуће одредбе КЗ БиХ, КЗ Ф БиХ и КЗ Брчко
Д БиХ.
49
Чл. 37, 38. и 39 КЗ РС и одговарајуће одредбе КЗ БиХ, КЗ Ф БиХ и КЗ Брчко
Д БиХ.
45
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полази од тога да је одмјеравање казне искључиво судска
функција и да о врсти и мјери казне која ће се изрећи учиниоцу за
кривично дјело одлучује само суд. Због тога суд може да одбаци
споразум ако сматра да предложена казна није адекватна. Други
заступници овог схватања основ за одбацивање споразума у коме
је предложена неадекватна кривична санкција налазе и у одредби
којом је установљен принцип законитости по којој кривичну
санкцију може учиниоцу кривичног дјела изрећи само надлежан
суд, односно суд коме је Суд БиХ пренио вођење поступка и то у
поступку који је покренут и спроведен по овом закону. 50
Иако се то у нашој стручној литератури не спомиње, могућност одбацивања споразума због неадекватне кривичне санкције
би се можда могла посредно извести из одредбе по којој судија
неће прихватити захтјев за издавање казненог налога ако сматра да
се према подацима у оптужници може очекивати изрицање неке
друге кривичне санкције или мјере а не оне коју је затражио
тужилац.51 Дакле, судија неће прихватити захтјев за издвање казненог налога ако сматра да је предложена кривична санкција
неадекватна. Примјећујемо да изричито непредвиђање могућности
одбацивања споразума због неадекватне кривичне санкције указује и на одређену недосљедност законодаваца у БиХ који су исту
ту могућност изричито предвидјели код захтјева за издавање казненог налога. Не постоји оправдан разлог да се та могућност изричито пропише код захтјева за издавање казненог налога, а не и код
споразума, иако се ради о два института који имају многе заједничке карактеристике. Различито поступање законодаваца у овим
сличним ситуацијама није оправдано.
Приликом одбацивања споразума због тога што је предложена кривична санкција неадекватна, треба бити веома опрезан.
Таквој одлуци треба да претходи свестрано разматрање кривичног
предмета. Предложена кривична санкција се не може посматрати
Љиљана Филиповић. Модул 2 - Поступак оптужења и главни претрес,
Високи судски и тужилачки савјет, (Сарајево 2006), 256.
51
Чл. 358, ст. 3. ЗКП-а РС и одговарајуће одредбе ЗКП-а БиХ, ЗКП-а Ф БиХ и
ЗКП-а Брчко Д БиХ.
50
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изоловано. Без главног претреса на коме се изводе докази свакако
је могућност суда да процијени да ли је предложена кривична санкција адекватана знатно смањена. На рочишту за разматрање
споразума докази се по правилу изводе посредно тако што суд у
њих само врши увид. Ту нема директног и унакрсног испитивања
свједока и вјештака, већ се само врши увид у њихове исказе из
истраге без могућности да се они детаљније провјере. Осим тога,
уз споразум су по правилу достављени само докази тужиоца. Ако
су и достављени докази одбране, нису достављени сви. Одбрана
све своје доказе изводи само када дође до главног претреса. То
значи да приликом разматрања споразума суд нема увид у све
доказе као на главном претресу, већ само у оне који су до тада
достављени. У таквим околностима није увијек једноставно оцијенити да ли је предложена кривична санкција адекватна. Колико је
ово питање осјетљиво најбоље показује примјер из праксе у коме
је Основни суд у Бањалуци одбацио споразум сматрајући да је
предложена казна од три мјесеца затвора мала. Након одбацивања
споразума на главном претресу је оптуженом изречена казна
затвора у трајању од шест мјесеци, да би по жалби Окружни суд у
Бањалуци преиначио пресуду и оптуженом изрекао условну
осуду.52 На исти закључак наводи и примјер из праксе у коме је
Окружни суд у Бањалуци одбацио споразум сматрајући да је
предложена казна затвора од три године мала да би након
одржаног главног претреса оптужени правоснажно ослобођен од
оптужбе.53

Оптуженој је стављено на терет кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја
из чл. 410. ст. 3 КЗ РС са смртном посљедицом. Породица настрадале је била
огорчена споразумом. У конкретном случају није било доприноса настрадале
настанку саобраћајне несреће. Кривични поступак је трајао неколико година.
53
Данило Николић. Споразум о признању кривици, (Ниш 2006), 180. Аутор
наводи да је тај случај изнио Главни републички тужилац Републике Српске на
XLIII засједању Удружења за кривично право и криминологију одржаном на
Златибору од 21. до 23. 09. 2006. године.
52

80

Раденко Јанковић
АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ...

Ово питање је било предмет расправе Уставног суда Републике Српске.54 Подносилац иницијативе је сматрао да је суд онемогућен у вођењу казнене политике јер приликом разматрања
споразума провјерава само формални дио споразума и везан је
предложеном кривичном санкцијом, уколико је она у складу са
законом. Подносилац иницијативе је закључио да по законским
одредбама које регулишу споразум суд није овлашћен да га одбаци
уколико сматра да је предложена кривична санкција неадекватна.
Уставни суд није прихватио ову иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности наведених одредаба са образложењем да је законодавац овлашћен да уреди основне институте
кривичног поступка, па и споразум, као и да предвиди начин предузимања појединих радњи у поступку, те да прописивањем на
који начин поступа надлежни орган након достављања споразума
представља сегмент у оквиру реализације Уставом утврђене
надлежности законодавца. Уставни суд је закључио да о оправданости и цјелисходности оваквог законског рјешења није
надлежан да одлучује.55 О овом питању је један судија издвојио
мишљење које је интересантно због аргументације.56 У њему се
наводи да по одредби чл. 238. ст. 6, ал, г. Закона о кривичном
поступку Републике Српске (чл. 246. ст. 6. тач. г. важећег ЗКП-а
РС) суд провјерава да ли је санкција изречена у складу са ст. 3. тог
члана и да из тога произлази да је улога суда везана за процесно
правно разматрање споразума. Он сматра да је законским одредбама суду ускраћено право да фактички одлучује о самој природи
утврђеног споразума и да га ускраћивање права да може одбити
споразум доводи у ситуацију да практично не може мериторно
одлучивати у овом поступку. У издвојеном мишљењу се закључује
да је подносилац иницијативе исправно указао да се наведеним
Иницијатива судије Врховног суда РС Војислава Димитријевића поднесена,
између осталог, и за оцјену уставности одредби чл. 238, ст. 4 ЗКП-а РС (чл. 246,
ст. 6 важећег ЗКП-а РС).
55
Рјешење Уставног суда Републике Српске број У-12/09 од 08. 09. 2010. године
(“Службени гласник Републике Српске“ број 106/10).
56
Уз рјешење Уставног суда РС је објављено и издвојено мишљење судије
Милорада Ивошевића.
54
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одредбама повређују основни принципи садржани у одредби чл.
121. Устава Републике Српске којом је утврђено да судску власт
врше судови. У њему се додаје да споразумом суд не врши своју
основну функцију вршења судске власти, посебно у погледу одмјеравања казне, јер је наведеним одредбама ово право пренесено
на тужиоца и оптуженог. По овом мишљењу суд је сведен на
“овјеривача” споразума, који контролише и провјерава само формални дио споразума. Он практично, и када би било евидентно да
се споразумом не постиже сврха кажњавања или да он изазива
згражавање и узнемирење грађана, није у могућности да не прихвати споразум који испуњава формалне услове.
Слажемо се са схватањем да суд може одбацити споразум
због тога што је предложена кривична санкција неадекватна. Та
могућност је, без изузетака, прихваћена у нашој судској пракси.
Међутим, сматрамо да за такво овлашћење суда, иако је потпуно
логично, не постоји законски основ. Наиме, одредбама којима је
таксативно одређено шта суд све провјерава приликом разматрања
споразума није изричито предвиђено да разматра и адекватност
предложене кривичне санкције. Сматрамо да покушај налажења
основа за ту могућност у другим законским одредбама није био
довољно успјешан. Одредба којом је одређено да кривичну санкцију може учиниоцу кривичног дјела изрећи само надлежан суд
или одредбе којима се одређује сврха кривичних санкција су прилично уопштене и у њима је тешко наћи директан основ за такво
овлашћење суда. Исто то се односи и на одредбу по којој је
одмјеравање кривичне санкције у искључивој надлежности суда
пошто би онда било тешко оправдати могућности закључивања
споразума са фиксним, тачно одређеним кривичним санкцијама.
У нашој стручној литератури наилазимо и на схватање, за
које сматрамо да је исправно, а које нажалост још није реализовано, по коме би одредбе кривичнопроцесних закона у БиХ које
прописују услове које суд провјерава приликом разматрања споразума требало прецизирати и допунити тако што би се изричито
предвидјело да суд провјерава и да ли је предложена кривичноправна санкција адекватна, односно да ли се њом може остварити
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сврха кажњавања. Такво рјешење већ имамо у свим кривичнопроцесним законодавствима у окружењу. На тај начин је идентичан
проблем ријешен и у италијанском кривичнопроцесном законодавству. Начин на који је он ријешен тамо треба да буде путоказ
на који начин га треба ријешити и у кривичнопроцесном законодавству БиХ. На тај начин би се отклониле све дилеме око овог
питања, а озаконило оно што је без изузетака прихваћено у нашој
судској пракси.57 Сматрамо да не постоји ниједан оправдан разлог
да се то не учини. То би било најједноставније и најпрактичније
рјешење овог проблема, али истовремено и најисправније.
Изричито давање овлашћења суду да може одбацити спoразум ако је у њему предложена кривична санкција која је неадекватна, односно којом се не може остварити сврха кажњавања би
свакако допринијело активнијој провјери споразума од стране
суда.58 Непостојање одредбе која то изричито предвиђа сигурно
утиче на то да се ова могућност у судској пракси ријетко користи
и да се не користи увијек када би то било оправдано. У нашој
судској пракси се велика већина споразума прихвата и суд изриче
ону кривичну санкцију која је и предложена. Сматра се да је један
од разлога за такву праксу и то што кривичнопроцесни закони у
БиХ изричито не дају овлашћење суду да може одбацити споразум
уколико сматра да је предложена санкција неадекватна.59
Овај проблем није ријешен посљедњим измјенама и допунама закона о кривичном поступку у БиХ у којима је као нови услов за прихватање споразума предвиђено да је потребно и да је
“предложена кривичноправна санкција у складу са ст. 3. члана који

Ово схватање заступају нпр. Азра Милетић. “Институт преговарања о кривњи
у пракси”, Право и правда број 1/2005, 252. ОСЦЕ. Споразум о признању
кривице: Примјена пред судовима БиХ и усклађеност са међународним
стандардима за заштиту људских права. (Сарајево 2006), 24. и 25. гдје се
наводи да је то био и приједлог Тима за праћење примјене кривичних закона у
Босни и Херцеговини.
58
Ibid; 25.
59
Ibid; 23.
57
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регулише преговарање о кривици“.60 Наиме, постоји огромна
разлика између услова по коме предложена кривична санкција не
смије бити у супротности са неком другом кривичноправном
одредбом од услова да предложена кривична санкција мора бити
адекватна околностима под којима је кривично дјело учињено и
личности учиниоца.
У оквиру овог услова поједини аутори заступају једно шире
схватање по коме суд треба да цијени неопходност закључивања
споразума тако што ће цијенити постојање сразмјере између
уступака повољности које је тужилац дао оптуженом. Уступци
тужиоца се не односе искључиво на мјеру, врсту и висину кривичне санкције, иако су ти уступци најзначајнији. По овом схватању суд би ишао и даље од провјере адекватности кривичне санкције и цијенио би и остале уступке које је тужилац дао оптуженом
споразумом, а који би се могли тицати правне квалификације или
других питања која су регулисана споразумом. Те уступке би суд
разматрао с обзиром на циљ који се жели постићи закључивањем
споразума, а који без закљученог споразума не би био остварен,
или би био остварен тешко и са неизвјесношћу. Уступци тужиоца
оптуженом би се цијенили у односу на значај потпуног признања
оптуженог за спречавања, откривања или доказивања других
кривичних дјела.61
ЗАКЉУЧАК
У свим кривичнопроцесним системима споразум подлијеже
судској контроли. Да би био прихваћен мора да испуни одређене
услове, међу којима и онај којим се захтијева да је кривична
санкција предложена у споразуму адекватна, односно да се њом
може остварити сврха кажњавања. Ни у једном кривичнопроцесном законодавству суд није обавезан да прихвати предложену
Чл. 246, ст. 6, тач. г ЗКП-а РС и одговарајуће одредбе ЗКП-а БиХ, ЗКП-а Ф
БиХ и ЗКП-а Брчко Д БиХ.
61
Данило Николић. Споразум о признању кривици, (Ниш 2006), 171.
60
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кривичну санкцију. У правилу се овај услов изричито предвиђа,
али постоји и у оним законодавствима у којима то није учињено.
Иако у кривичнопроцесним законима који се примијењују на
територији БиХ овај услов није изричито прописан судови у
пракси обавезно траже да и он буде испуњен. Предложена кривична санкција мора одговарати околностима под којима је кривично
дјело учињено и личности учиниоца. Овај услов је изричито прописан код казненог налога, што указује и на одређену недосљедност законодаваца. Не постоји ниједан оправдан разлог да се он
изричито предвиди код захтјева за издавање казненог налога, а не
и код споразума, пошто се ради о сличним институтима. Непостојање одредбе која га изричито предвиђа сигурно утиче на то да
је у пракси одбацивање споразума због неадекватне кривичне санкције много ријеђе него што би било оправдано. Не постоји ниједан оправдан разлог да се изричито не предвиди као услов за прихватање споразума и адекватност предложене кривичне санкције,
односно потреба да се њом оствари сврха кажњавања. Како његово
постојање није уопште спорно будућим измјенама и допунама
кривичнопроцесних закона у БиХ је неопходно изричито прописати и овај услов за прихватање споразума и отклонити све дилеме.
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Radenko Jankovic, LLM 62
THE ADEQUACY OF THE PROPOSED CRIMINAL
SANCTIONS, AS A CONDITION FOR ACCEPTANCE OF THE
PLEA BARGAIN
Summary
A plea bargain is subject to court control in all criminal procedure systems. In order to be accepted, a plea bargain has to meet certain requirements. Among the requirements a special place has a
requirement requesting that a criminal sanction proposed in a plea
bargain has to be adequate i.e. that the purpose of punishing can be
achieved by virtue of the proposed criminal sanction. There is no
criminal procedure legislation where a court is obliged to accept the
criminal sanction proposed in a plea bargain. As a rule, this requirement is expressly stipulated, which is for example a case in all
legislations of the former SFRY countries. There is no doubt that the
mentioned requirement exists also in those, really rare, legislations
which do not expressly stipulate it. As for criminal procedure codes
applicable in the territory of Bosnia and Herzegovina this requirement
is not expressly stipulated. Regardless of the mentioned fact, the court
practice considers that the said requirement has to be met without any
exception. A certain dilemma is created by not prescribing this requirement for acceptance of a plea bargain. Since there is no justifiable
reason for not expressly stipulating the adequacy of the proposed
criminal sanction for acceptance of a plea bargain, i.e. the need to
achieve the purpose of punishing with the criminal sanction, and the
existence of the requirement is not disputable in any way, the said
requirement is necessary to be stipulated by virtue of future amendments of criminal procedure law in BiH.
62
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Key words: plea bargain, conditions for the acceptance of the
plea bargain, the adequacy of the proposed criminal sanctions, purpose
of punishment, purpose of criminal canctions.
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дјеце није сврха брака већ је то пројава љубави коју је могуће испунити кроз политекнију као и кроз атекнију; истополни партнери
не могу постати једно тијело у хришћанском смислу јер истополне
везе немају рајски коријен те се не могу сматрати слободним, због
чега даље не могу бити погодне за црквену форму закључења.
Кључне ријечи: истополне зајденица, рађање дјеце, хришћанство.
Доктор филолошких наука, Богојављенски храм, Епархија Бањалучка, адреса
електронске поште: slobodan.a@blic.net
*
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УВОД
Потреба за овим истраживањем је настала усљед распрострањене појаве редефинисања традиционалне форме брака и
брачне заједнице на Европском континенту прије свих у Великој
Британији и Француској али и у упоредним системима попут Сједињених Америчких Држава. Осим западне хемисфере, овај
тренд захвата и национална законодавства Југоисточне Европе
као што су Хрватска која је у јулу 2014. године усвојила један од
најлибералнијих закона – Закон о животном партнерству или Србија која припрема нови Грађански законик и у којем је државна
комисија у свом извјештају из 2007. године означила дефиницију
породице као једно од отворених питања. Примјетна је и еволуција у приступу Европског суда за људска права приликом
тумачења одредби члана 12. Европске конвенције који гарантује
the right to marry and to found a family. У ранијој судској пракси
стразбуршки органи су сматрали да питање дефинисања брака
спада искључиво у margin of appreciation држава чланица које
немају обавезу да обезбједе закључење хомосексуалних бракова
(Sheffield and Horsham v. the United Kingdom, 30 July 1998, Reports
of Judgments and Decisions 1998-V став 66 и 67, Cossey v. the
United Kingdom, 27.09.1990, Series A no. 184, став 46, као и Rees v.
the United Kingdom, 17.10.1986, Series A no. 106 ставови 46, 49-50.
Међутим, новија пракса приступа овом питању са аспекта
формирања тзв. европског консенсуза и наводи да су државе „још
увијек“ слободне да регулишу ово питање (Schalk & Kopf v.
Austria, поднесак број: 30141/04, пресуда од 24. јуна 2010. године,
ставови 105 и 108.). Овакав став, иако је можда изнијет као obiter
dicta, ипак изражава рефлексије регионалног правног одговора на
политички тренд редефинисања традиционалног брака.
Циљ овога рада није да дискутује о легитимитету било политичког било правног приступа овом питању. Нити је циљ рада
да расправља о оправданости редефинисања традиционалног брака у ширем контексту друштвених интереса. Умјесто тога, у фо94
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кусу овог истраживања јесу хришћанско схватање појма брака и
хришћанско схватање сврхе брака. Полазна тачка јесте да хришћанско схватање појма брака и хришћанско схватање сврхе брака
сачињавају традиционални концепт брака. Могло би се рећи да су
схватање појма брака и схватање сврхе брака заправо тачке поларизације ставова у веома живим дискусијама на тему редефинисања традиционалног брака. Док се једна страна дискусије, која
би се могла окарактерисати као либерално лијево орјенитсана,
залаже за промјену традиционалног схватања појма брака, друга,
конзервативна страна, настоји да путем властите перцепције о
сврси брака опонира аргументима супротне стране. Разлог због
којег смо се опредјелили за истраживање хришћанских перцепција ових категорија јесте тај што и једна и друга страна или не сагледавају укупност аргументације која се односи на појам браканеријетко имајући погрешне представе о хришћанском приступу
овој теми, или настоје да погрешним или непотпуним интерпретацијама хришћанског схватања сврхе брака доведу у питање
легитимитет ставова супротне стране у дискусији. Специфичност
овог истраживања је и у томе што се задржало у оквирима православне догматике и предања који су на западу као и у посткомунистичким срединама у правилу етикетирани као изузетно
конзервативни и готово нетолерантни.
У сврху објашњења хришћанског схватања појма брака,
први дио рада је подијељен на три подсекције. У првој подсекцији су изложене основне тезе хришћанског схватања појма брака.
Ове тезе обухватају генетички приступ систематизован од човјековог стварања, његовог пада, па до утицаја ових догађаја на начин живљења модерног човјека. У другој подсекцији су детаљније истражене изложене тезе о појму брака. У аналзи су коришћена
дјела грчких православних теолога и светих отаца, која се односе
на светоотачке погледе из предања, теолошку догматику, симболику вјерских обреда и друга питања којима се дефинише хришћанско схватање појма брака. Наравно, строга дистинкција између брака и његове сврхе није могућа ни практично ни у теоретским расправама што је дошло до изражаја и приликом дискусије
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у оквиру ове подсекције. Међутим, постоји разлика између сврхе
брака која се описује у овом дијелу од оне која се истражује у
другој секцији рада. Наиме, у овом дијелу рада сврха брака је
представљена у свом изворном значењу и без обазирања на питања која се отварају у дискусијама о редефинисању брака. Питање
које се уско везује са дефинисањем појма брака јесте брачна хијерархија. Ово питање користе обје стране дискусије било у настојању да представе традиционални појам брака као нешто што је
засновано на родној неравноправности било у настојању да подилазе укусу својих присталица. Хришћански приступ брачној хијерархији је представљен у оквиру треће подсекције првог дијела
рада. Централно питање у овој подсекцији јесте хришћанско уређење родних односа у међусобној корелацији брачних супружника која је постављена кроз призму њихових односа према Богу.
Анализа хришћанског схватања сврхе брака проведена је у
другој секцији рада путем истраживања односа између брака и
плотског сједињења и брака и рађања дјеце. Прије појединачног
образлагања наведених питања у оквиру посебних подсекција,
дискутовано је о ширем односу брака и тјелесних веза, значају
склапања брака, значају брака за развој и остварење сваког појединца, хришћанском приступу разликама које сачињавају људску
природу и родним разликама. Најзначајнија дискусија у овом
дијелу односи се на образлагање хришћанског схватања појма
љубави које се битно разликује од уобичајеног значења које се у
свакодневном животу, умјетности или науци придаје овом појму.
Централни значај овој дискусији даје и чињеница да хришћанство
управо на љубави у аутономном смислу и значењу овог појма,
гради читав концепт властите перцепције појма и нарочито сврхе
брака. У подсекцији која се односи на брак и плотско сједињење
пажња је посвећена објашњењу тјелесне привлачности. О овом
феномену је дискутовано кроз призму кохезионе различитости
удова који чине тијело као и улоге и односа Љубави и Ероса. Појам Ероса је такође предсатвљен у аутономном значењу. У овој
подсекцији је разјашњен хришћански поглед на полне односе,
њихову улогу и мјесто у брачном животу. Подскеција која се
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бави односом брака и рађања дјеце одпочиње навођењем аргументације утемељене у хришћанској мисли и Светом Писму која
иде у прилог ставу да је искључива сврха брака рађање дјеце. Ова
аргументација је даље постављена у однос са неспорним примјесама брака према хришћанском схватању као што је скромност
и пројава љубави. Истраживање у овој подсекцији се закључује
дискусијом о значењу ношења крста и начинима на које се ова
дужност испуњава кроз брак.
1. ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ПОЈМА БРАКА
1.1 Основне тезе хришћанског схватања појма брака
Стварањем човјека од Бога, по лику и подобију Божијем,
човјек као мушко и женско, налази се у динамичном успону. Са
падом прекинута је не само заједница са Богом већ и заједница са
другим полом. Са оваплоћењем Христа поново се успостављају
везе људи, а посебно заједница два бића. Човјек је призван да
превазиђе свој егоцентризам, да изађе из своје самољубиве усамљености и са љубављу сретне друго биће, други пол, не само да
би га гледао као предмет или средство искориштавања. Према
хришћанском схватању, брак је јако стара установа која је настала у самом Едемском врту, оног тренутка када је Бог начинио
Еву. Брак води у заједницу два лица, два супружника, кроз заједничко живљење (битисање). Брак хришћански није само благослов Цркве на један догађај у животу човјека. Брак у хришћанству има статус Свете Тајне. Св. апостол Павле уздиже ову
везу и пореди је са Тајном Христа и Цркве. Тако муж и жена су
позвани да подржавају ову везу која је веза љубави, жртве и
самодавања. Стога, овај пут није само крстоносан него и васкрсан. Муж се позива да се жртвује за жену, а жена да буде послушна мужу. Призвани су да изаберу подвиг христоликог крстоношења умјесто безпутног лутања и самовоље. Са друге стране,
рођење дјеце није циљ брака и не може бити. Дјеца су плодоносни и благодатни дар истините љубави. Овакав став је утемељен и
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на чињеници да биолошко рођење није најважније за Цркву. Оно
што Цркву највише занима јесте да у браку и са стицањем дјеце
супружници не постају само чланови Цркве, него у пуноћи и
становници Царства Божијег. Важност обредног закључења брака
огледа се у ставу да једино у Цркви брак може бити заједница
љубави. Ван Цркве брак је обичан уговор и начин за регулисање
испуњења сексуалних жеља. Ван заједнице љубави брак пројављује сарказам и идолопоклонство.
1.2 Теолошко утемељење теза о појму брака
У православној Цркви брак је Света Тајна,1 у којој се кроз
црквени обред природна веза једног човјека и једне жене стапа,
кроз љубав и слободу, у доживотну заједницу. Христос одговарајући2 на питање фарисеја да ли је дозвољено да неко отпусти
жену своју, подсјећа на оснивање Свете Тајне и њене садржине.
Брак је установљен у Рају, када је Бог створио прве супружнике,
мушко и женско. Брак је остављање родитеља и приљепљивање
за жену.3 Ово приљепљивање чини два бића да се сједине у једно.
Два постају једно тијело. Ово сједињавање бива од самога Бога.
Тако брак из Старог Завјета значи заједницу и истовремено
ствара заједницу. Унутар брака човјек осјећа Божију љубав за њега самога4. Као што је стварање продукт љубави Божије, тако
брак не само да постоји него се везује за стварање, продужетак и
савршенство.5 Пошто је важно сједињење два бића, оно носи ипак
са собом посљедице пада, које јесу расцјеп људског јединства.
Послије пада, човјек и жена постали су мушко и женско који се
међусобно боре - један пол против другог и ова борба се преваЗа значење тајне и св. тајне у Цркви погледај Христос Криконис (Κρικωνης)
``Св. Тајна Цркве, светоотачки погледи`` Клирономија (18), 1986, 5 – 93.
2
Матејево јеванђеље, 19. глава, 4 – 6 стих.
3
Свети Јован Златоусти (Χρυσοστομου), Тумачење посланице Ефесцима PG
62, 139-140.
4
Дионисиос Хију (Χιου), Љубав и Брак, (Атина, 1972), 67.
5
Никос Мацукас (Ματσουκας), Проблем зла, (Солун 1986), 117.
1
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зилази у браку.6 Са овом Тајном муж постаје Адам, дакле, поново
човјек. Ово поновно успостављање почетног јединства настаје
кроз љубав која мијења суштину ствари.7 Кроз љубав немамо два
човјека, него једнога. Два пола се налазе у једној вези исте части,
али и разлика. Због тога је потребно јединство којим се подражава покушај да се избјегну три проблема: са јединством се
осигурава нецијепање, промишљање и брига једног пола за други
и заједничко битисање.
Јединство се даје као могућност за одржавање брачне заједнице. Св. апостол Павле каже да је брак „Тајна велика, а ја кажем
у Христу и у Цркви“. Велика Тајна јесте јединство Христа са
Црквом и упоређује се са јединством мужа и жене. Ово упоређивање јесте аналогно и не умањује тајну Христа и Цркве. Напротив, подиже везу мушкарца и жене, као аналогних врста.8 У тајни
односа Христа и Цркве брак је врста мистагогије зато што и он
подржава структуру заједнице и преображујућег њеног карактера.9 Тако се ове двије везе преобликују у једну паралелну везу.
Мистични карактер Цркве, љубав Христа према Цркви јесте прототип за сваки људски брак.10 Брак као „мистицизам Ероса“ помаже учвршћивању у послушности према Богу.11
2. ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ СВРХЕ БРАКА
Брак као мјесто пројављивања љубави не сачињава мјесто
егоистичних манифестација. Ако оне постоје, тада пуца брачно
јединство.12 Са овом Светом Тајном ове везе не само да се учвршћују, него се и развијају и усавршавају унутар заједнице и
Πавле Евдокимов (Ευδοκιμωφ), Ерос и брак, (Атина, 1967), 29.
Πавле Евдокимов, Ерос и брак, , (Атина 1967), 111.
8
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима, PG 62, 387.
9
Никос Мацукас, Проблем зла, (Солун 1986), 118 и 125.
10
Танасис Зисис (Ζησης), Брак као средство спасења, (Солун, 1965), 13.
11
Γригоријос Вергијотис (βεργωτης), “Литургијска ширина Св. тајне брака”,
Γρηγοριος Παλαμας 705 (1985), 136 – 157.
12
Χристос Ванцу (Βαντσου), Љубав и брак, (Атина, 1995), 59.
6
7
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љубави. Оне добијају тајанствени карактер из благодати Свете
Тајне. Супружници постају једна мала Црква, 13 једно благодатно
тијело које постоји у вези љубави и јединства. Ова мала Црква
развија се и увећава у простору Цркве, тако да брак не чини само
један биолошки догађај већ се кроз њега доживљава благодатни
опит Божији и духовност Цркве. Ова духовност не прихвата одбацивање материјалне стране човјекове, али се овдје и она призива за освећење. На овај начин, када брак постаје по вољи Божијој и јесте апорија љубави, тада води и освећењу његових чланова. Због тога Св. Јован Златоусти наглашава да брак, који постаје по вољи Христовој, јесте један духовни догађај, једно духовно рађање. То рађање не произилази из „крви“ и „болова“.14
Ова веза јединства и љубави која органски веже двоје,
обухвата структуру, мужа и жене15. Ова веза служи јединству
међу супружницима. Ова веза никако не значи унижавање жене
или мужа. Жена је биће које је муж дужан да воли. 16 Она сачињава два бића и сједињује два пола. Брак је јединство лица која
долазе у заједницу, једна заједница у којој су двоје једно, али и
без престанка да су двоје. Ова заједница лица по природи је хијерархијска. Хијерархија не служи у разликовању вишег или нижег,
него у узајамном познању. Унутар овог својства, јасно се виде
својства сваког лица. Односна хијерархија носи послушност, али
не и покорност. Послушност се односи на једну личну везу, а покорност је безлична. Тако послушност жене не сачињава услов,
него одговор за љубав мужевљеву. Као што покорност Цркве
Христу није услов већ одговор на његову љубав.17
Ова љубав није ништа друго него плод и израз љубави
Христове према Цркви, љубави која се одликује саможртвом,

Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 143.
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 142.
15
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 365.
16
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима, PG 62 142-144.
17
Јоанис Каравидопулос (Καραβιδοπουλος), ``Узајамност у везама и
дужностима супружника`` Γρηγοριος Παλαμας 69 (1986), 290.
13
14
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самоодрицањем и некористољубљем.18 Тако и љубав мужа треба
да изражава његову бригу и стремљење за спасење и светост.
Супружничке везе, дакле, не сачињавају једну радионицу задовољавања тјелесних жеља, нити се могу посматрати аутономно и
мјерећи се само овоземаљским критеријумима. Оне имају не само
сотириолошки, него и есхатолошки карактер. Брак за Цркву није
саживљавање друштвене природе која се налази у расподјели
дужности и обавеза. И супружничке везе под окриљем Цркве јесу
изван и далеко од значења права и дужности, јер хијерархијска
структура брака са испољавањем љубави и послушности не чине
брак као једну обичну друштвену заједницу. Ова заједница је „у
Господу“. По мишљењу Светог Јустина Поповића, Бог је желио
да се човјек жени једанпут, зато што једна жена и један човјек
чине апсолутну љубав, такву љубав коју има Христос за Цркву.
Тада човјек треба да је спреман да се жртвује за своју жену као
што је Христос за Цркву своју, а и жена да је одана мужу као што
су мученици били спремни да дају своје животе за Христа. То је
жртвована љубав, кад волимо другог више него себе саме.19
2.1 Брак и плотско сједињење
У овом односу посебну пажњу заузима функција тијела,
слободно самодавање другом. Тијело не може бити предмет искоришћавања или продукт стремљења пола. Тијело је начињено од
различитих удова. Ова различитост удова чини тијело.20 У супротном, када би била само различитост, не би постојало тијело.
Тијело чини једну органску цјелину, као полимерну цјелину удова и јединство између њих. Истовјетност удова цјелокупног тијела лежи у њиховој полимерности. Дакле, једнакост удова огледа
се у томе што имају заједничко стремљење. Друго је тијело, а
друго је трулежност, примјећује Свети Јован Златоусти, плот је
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 137.
Преподобни Јустин Поповић,Тумачење посланице I и II Коринћанима Св.
апостола Павла, (Београд, 2001) 108 – 109.
20
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62, 135.
18
19

101

bla bla
Српска правна мисао

склупчана са тијелом, а трулежност са смрћу. Због тога је и братски акт у оквирима брака једна а друга је изван њега. Брак не постоји онда када постоји само тјелесно сједињење.21 Изван хришћанског оквира, брак може да постоји само као просто саживљавање, али не и брак какав жели Црква. Плотско сједињење не
бива увијек за љепоту, нити пак због жеље, него најчешће за
хвалисање и разврат.22 Тада један пол долази као господар. Када
је „љубав сама од себе поштована као нит природног живота човјековог која и ван Цркве може да сачува већу истину човјекову
као иконе Божије“23, тада хришћане мучи једна врста „моралне
шизофреније“: добијајући црквени благослов за свој брак, тада
истовремено налазе испред себе у сваком кораку сумњу, страх,
презир љубавног живота и канона Цркве.24
Према хришћанским позицијама, не може се поистовијетити Љубав и Ерос (тјелесни однос) јер је једно Љубав, а друго је
Ерос. Ерос се односи на сједињење са осјећањем недостатка. Љубав је пресипање ипостаси за давање и заједницу. Ерос у црквеном браку се не односи само на тијело, већ и на душу. 25 Због
тога је Ерос (љубав) важан зато што се односи на Ерос непорочне
љубави психосоматске ипостаси другог бића. Св. Јован Златоусти
поставља три основна фактора која привлаче два бића у тјелесно
сједињење: љубав, пријатељство и Ерос. Ови фактори учвршћују
везу брака, уништавају, дакле, подјеле.26 Брак је као миро које
миомирише. Изражава општење које се појављује кроз плотско
сједињење, што је природни начин постојања који води ка духовном савршенству. Када супружничке везе постоје под стремљењем другог пола, тада тијело не постаје само орган или предмет
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Мандрицима PG 48, 612B.
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Римљанима PG 60, 568,569..
23
Χристос Јанарас (Γιανναρας), ``Слобода морала`` Синоро, (1970), 120 – 121.
24
Ibid, 250.
25
Илијас Вулгаракис (Βουλγαρακης), ``За Ерос код Отаца`` Синакси 32, (1989),
7 – 25.
26
Πантелејмон Папагеоргију (Παπαγεωργιου), ``Из аскетизма дјевичанства у
аскетизам Љубави - потврда погледа Св. Јована Златоустог о Браку`` Синакси
77 (2001), 57.
21
22
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искоришћавања, него обоје. И ово због тога што љубав и послушност једног према другом имају смисао обавезе. Муж жели да га
жена воли јер тако треба, а она жели обрнуто. У хришћанском
браку сједињење није само везано за природне привлачности, усљед чега тјелесни Ерос не може да се поставља као самоциљ. Кад
се то дешава, онда је то гријех који се завршава једним простим
биолошким догађајем.27 Зато што тада не води у јединство са
Богом. Тада брак бива као једна болница или установа која постоји само за лијечење еротских потреба два пола. Као што запажа
Св. Григорије Богослов, Ерос тада вене као што и бива са цвијећем.28 Тада друго биће, други дио цјелокупног бића није обавезан да са равнодушношћу изврши вољу другога. Љубав и послушност немају снагу само у супружничким оквирима већ се и
оне односе на лице Христово. Супружници су дужни да љубав и
полушност споје и са самим Христом. Тако супружничке везе
постоје онда када су резултат љубави и послушности, када нису
чин задовољства него стреме ка врлини и вези са Христом.
Брак је Света установа са апсолутним односом на цјелокупну везу између мужа и жене. Тјелесна веза не може да се сматра
самосталном. Ова природна привлачност два пола за Цркву је не
само нераскидива већ изображава и живот Христа и Цркве. Та
веза унутар богочовјечанске заједнице јесте дар Духа Светога.29
Смисао Свете Тајне не односи се само на прости благослов или
на потврду људске сарадње. Спајањем Свете Тајне са Црквом,
раслабљена, и свакако огреховљена, природа претвара се у здраву
и освештану, због тога што се односи на догађај смрти и васкрсења Христовог. Дакле, не можемо да говоримо за исто плотско сједињење као о „светом жртвенику“,30 нити пак да сматрамо

Γеоргијус Патронос (Πατρωνος), Брак и Безбрачност по Св. апостолу Павлу,
увод и тумачење на I посланицу Коринћанима 7, 1 – 7 стих, (Атина 1985), 56.
28
Свети Григорије Богослов (Θεολογος) PG 36, 520-521.
29
Александар Шмеман, Да живи свијет (Атина 1970), 119.
30
Димитриос Констанделос (Κωνσταντελος), Брак, Сексуалност и Безбрачност, једна грчка православна теорија, (Солун 1986), 43 – 55.
27
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да је то послијепадни догађај.31 Исто то плотско сједињење не
спаја се директно са страшћу и гријехом. Светост32 брака, не
обухватајући тјелесни контакт, јесте изван вјере и живота Цркве.
Брак и тјелесно јединство се не дијеле зато што сачињавају једно
недјељиво јединство. Брачно стање унутар брака претвара се од
једне биолошке радње у циљ који води у јединство са Богом.
Тјелесно јединство доноси тијело у спајање не са нечим страним,
већ у јединство са његовим тијелом.33 Јединство је то које два
тијела чини једним,34 па се она заједно прожимају као што се
стапају миро и уље35. У сваком случају, јединство је спајање тијела.36
2.2 Брачна хијерархија
Супружничке везе се чувају са страхом Божијим. Овај
страх нема значење страдања или пријетње, него страха који припада слободним људима, онима који припадају Цркви Божијој.
Тако значење послушности жене према мужу не може да значи
потчињеност или униженост: послушност значи давање части
или поштовање према лицу мужа, као што тијело поштује и цијени своју главу. Такав страх Божији није само за жену, већ и за
мужа. Када жена сматра да је у својој вези са мужем подређена и
унижена, тада ограничава не само своје исхођење и мјесто, него
даје мужу могућност искориштавања. Значење послушности не
може да се схвати буквално. Смисао послушности огледа се у
догађају једносуштности и истовриједности. Тако послушност не
може да значи супериорност, пошто су обоје једносуштни. ХришТеодорос Зисис (Ζησης), Дјевичанство и брак, Вредновање и Хијерархија по
Светом Григорију Ниском (Солун, 1998), 85 – 97.
32
Димитриос Пасакос (Πασσακος), Пол и Религија, (Атина 2004), 353 – 373.
33
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 387.
34
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 387.
35
Свети Јован Златоусти, Тумачење посланице Колошанима PG 62, 388.
36
Јоанис Калогирос (Καλογηρος),``Посебна својства хришћанског брака
произашла од споја почетног Божијег стварања и у Христу поновног
стварања`` Клирономија 20 (1998), 176 – 185.
31
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ћанска хијерархија супружничких односа не спушта никога у
ропску зависност. 37
Једна од најосновнијих опасности супружничких веза јесте
самољубље. Самољубље долази у супротност са љубављу. Оно
гледа само вољу једног или другог пола. Други постаје предмет
задовољавања туђе воље. Из самољубља извиру циљеви биолошких потреба. Због тога врлина у брачној заједници не остаје на
једном бићу, него утиче и на друго биће. То постоји зато што
врлина која тражи да њоме живе постаје резултат живљења по
Христу. Љубав мужа изображава љубав Христа према Цркви и
покорност жене према мужу погружене у послушност, љубав која
сеже и до смрти. Врлина, о којој је овде ријеч, нема етички него
онтолошки смисао. Она не може да се односи само на један пол.
Муж влада тијелом супруге, а супруга тијелом мужа.38 Али не
егоистично39 или себично, већ као печат живе вјере њихове везе
са Христом.
2.3 Брак и рађање дјеце
Најупечатљивија порука хришћанства по питању односа
брака и рађања дјеце би могла да се на први поглед нађе у ријечима Св. апостола Павла који каже: спасење жене долази кроз рађање дјеце. Немогућност рађања дјеце одређених брачних парова
не ускраћује само радост очинства и материнства, већ разбија и
нераскидиво јединство брака у Христу. Свакако, рађање дјеце
пружа могућност не само за духовни препород супружника, него
да се сузбије могућност пада човјекова. Рађање дјеце значи стварање и нови живот, чинећи тако истог човјека ствараоцем Божијим и примаоцем заповијести за Царство Небеско. Ова поставка
налази своје упориште углавном код блаженог Августина, који је
Спирос Пападопулос. (Παπαδοπουλος), Брак, Тајна љубави и Тајна „у
Христу“ (Солун 1998), 236.
38
Свети Јован Златоусти Тумачење посланице Ефесцима PG 62. 137-138.
39
Χристос Ванцу, ``Брак и егоизам по учењу Јована Златоустог и савремена
пстирска психологија`` Кинонија 35 (1992), 97.
37
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прихватајући учење манихејаца да је тијело зло вјеровао да се
преко супружничког односа преноси и наставља кривица прародитељског гријеха. Тиме је рађање дјеце код њега једини начин
да брак буде прихватљив. Ова тврдња се обавија још више са библијском потпором узимајући у обзир ријечи заповијести Божије:
„рађајте се и множите и напуните земљу“.
Позиције наведених схватања довеле су до тога да се око
Свете Тајне брака развила једна погрешна теорија, свакако неправославна, и под утицајем вањских догми и конструкција.40 Тако
оно што је трагично и заједно болно јесте поистовјећивање Свете
Тајне брака са рађањем дјеце, као искључивог разлога његовог
постојања. Пројављује се пренаглашено схватање које се чак развило до теорије да је кључни и једини циљ брака рађање дјеце,
што је заправо само један аспект који има разна и различита тумачења. Насупрот овоме, брак је потребно довести у везу са
скромношћу, скромност не обухвата само тјелесну везу, већ и цијело духовно стање оба пола.41 С обзиром да је неспоран став
хришћанства да брак не произилази од страсти, нити пак од
тијела, већ је саткан од нераскидивог јединства духовног карактера,42 скромност, дакле, као врлина функционише као лука у
којој обитава мир и задовољство, као и љубав међу супружницима. На тај начин долазимо до онога што примјећује Шмеман, истинити садржај хришћанског брака није само породица, већ пројава љубави.
Из горе наведеног добијамо сазнање да је суштински циљ
брака узајамно испуњење, пуноћа личности.43 Због тога, истинито
питање брака као суштине не може бити само и искључиво формирање породице, него љубав, у свој пуноћи њеној. Само на тај
начин Црква може бити схваћена као она која благосиља један
брачни пар, и у којој га у суштини грли љубав Божија на коју су
Архимандрит, Јеротеј Фундас (Φουντας), ``Теорија брака, хагиографска и
светоотачка созерцања``, Синакси 87 (2003), 24.
41
Свети Јован Златоусти Књига постања PG 54, 416.
42
Свети Јован Златоусти, Тумачење прве посланице Коринћанима PG 62, 141.
40
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супружници и позвани да јој служе. Само тако, дакле, када подржимо Свету Тајну брака у љубави Божијој, биће схваћена тајна
да све што се даје у брачној заједници јесте дар Божији човјеку.
Тако је дар и тјелесни однос, и привлачност тијела, и добијање
дјеце, и политекнија (мноштво дјеце) па чак и атекнија (нестицање дјеце). Уосталом, то изражавају и вијенци (круне) које
симболишу да почиње једно ново царство које може да буде као
једно истинито царство Божије. Другим ријечима, брак као Света
Тајна јесте пут у Господу, који води у Царство Божије.44 Због
тога, стварни проблем данас није блуд или самовоља и потчињеност једног према другом, него много више идолизовање породице и да се пут брака не зауставља пред вратима смрти, већ се
продужава у Царству Божијем. Сматрање породице са постојањем најмање једног дјетета, могу само да имају правне и социолошке теорије или пак теолошки погледи. Другим ријечима,
идентификована (поистовијећена) је срећа са браком, а запостављен је смисао Крста.45
Карактеристично је да један савремени старац, отац Пајсије, даје једну другу димензију проблему рађања дјеце, могли
бисмо рећи, далеко од сваке строге поставке: „За питање супружничких веза ожењених свештеника, али и обичних људи, које ми
наводиш, пошто не одређују ни Свети Оци како тачно треба да
постоје, то значи да је то нешто што се не дефинише, због тога
што не могу сви људи да буду у истом врлинском животу. Циљ је
да се неко жртвује са вољом и частољубљем сходно својим духовним снагама. У почетку, наравно, не помаже старосно доба
али како пролазе године и слаби тијело, може да се наметне дух,
и упоредо почињу да осјећају и супружници мало од Божијих
сласти, које тада виде као много ништавне. Мора да имаш у свом
погледу да питање супружанских веза није само питање твоје,
нити пак имаш право да га сам регулишеш, али, „по договору“,
Калистос Варе (Ware), Православна Црква (Атина 1998), 467.
Пише отац Александар Шмеман у своме дневнику карактеристично „сви
полажу у «духовност» али најважнија ствар за хришћанство је да Црква умире.
(...)``Дневник оца Александра, (Атина, 2003), 299.
44
45
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како каже Св. апостол Павле. Када пак и ово бива „по договору“,
поново је потребна обазривост. Јачи треба да стаје на страну
слабијег. Велики значај је у томе да ли су оба супружника слични
по природи. Када се деси да један човјек има благу а други
живахну жену, треба да се жртвује духовно јачи супружник за
слабијег тако да се помогне немоћнијем да оздрави, и у здравом
стању обоје да наставе да живе“. 46
С обзиром да је хришћанство толерантно и трпељиво (рађање није сврха) са једне стране, а да препознаје искључиво црквену форму брака, суштинско питање је да ли је за хришћанство
истополна веза по аутоматизму лишена самопожртвовања, трпељивости према слабостима супружника, пројављивања љубави и
представља саможивост, егоцентризам, идолопоклонство и да
због тога не може бити подобна за обредно закључење. Дакле,
дубља анализа постављеног питања нас враћа на расправу о сврси
брака. С обзиром да сврха брака није рађање дјеце, што је развојем метода вјештачке оплодње постало могуће и истополним
партенрима који данас чак могу бити и генетски повезани са
дјететом, остаје питање да ли истополни партнери могу да испуне
хришћанску сврху брака и ако не, зашто не? Матрица на коју
овде указујемо а за коју сматрамо да ју је потебно слиједити у
циљу досезања одговора јесте та да је брак Света Тајна, у којој се
кроз црквени обред природна веза једног човјека и једне жене
стапа, кроз љубав и слободу. Како хришћанство сматра да је брак
настао у Рају између мушкарца и жене то се истополне везе не
могу сматрати природним јер немају рајски коријен. Ако истополне везе нису природне то се не могу сматрати ни слободним
јер се неприродност не може везивати са слободом. С тога,
истополни партнери не могу постати једно тијело у хришћанском
смислу. Ово су неки од разлога зашто истополне везе не могу бити подобне за закључење путем црквеног обреда. Посдљедња
чињеница како смо видјели изопштава их из појма љубави и даје
им карактер саркастичног и идолопоклоног средства за испуњења
сексуалних жеља. Из овога је јасна позиција хришћанства да пол
46

Димитриос Цацис (Τσατσης), Старац Пајсије, (Коница 1995), 176–178.
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представља есенцијалну одредницу брака што не важи и за
репродукцију.
ЗАКЉУЧАК
Наиме, брак кроз светотајанствени крстоносни и васкрсни
пут има статус Свете Тајне. С обзиром да према хришћанском
учењу брак је установа чији коријени су још у Рају, јасно је да се
под појмом брака подразумијева комплексан однос двије особе
различитог пола.
Главна карактеристика хришћанског приступа сврси брака
је у томе да се не негирају различитости, што је представљено на
примјеру прихватања двоструке – духовне и материјалне природе
човјекове уважавајући потребе и једне и друге. У том смислу,
плотско сједињење поред љубави и пријатељства представља један од кумулативних облика брачног општења. Уважавање различитости је испољено и у регулисању родних корелација. Хришћански приступ родним различитостима не настоји да негацијама
постигне родну равноправност. Хришћански концепт је заснован
на једнакочасности оба пола у свом позиву. Ово за посљедицу
има успостављање специфичне брачне хијерархије која не спушта
никога у ропску зависност нити апсолутизује било чију улогу.
Односи су сензибилно успостављени на есхатолошким корелацијама у којима је поред супружника једна страна Христос. Даље,
истинити садржај хришћанског брака није само породица, већ
пројава љубави. Оваква сврха брака се може испунити и у многодјетним и у бездјетним породицама као даровима Божијим. Под
утицајем мисли о рађању као искључивој сврси брака происходе
стварни проблем данашњице који се не огледају искључиво у
аморалности, самовољи и родној неравноправности, већ једнако и
у идолизацији породице.
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Dr Slobodan Aničić*
ORTHODOX CHRISTIAN PERCEPTIONS OF THE
NOTION AND PURPOSE OF MARRIAGE: CONTRIBUTION
TO THE DISCUSSION ON REDEFINING TRADITIONAL
MARRIAGE
Summary
This research focuses on the Christian understanding of the notion of matrimony and the Christian understanding of the purpose of
marriage. The reason why the Christian perceptions of these categories were chosen for research is that both sides of debate are either
missing the totality of the argumentation pertaining to the notion of
matrimony – more often than not having misconceptions on the
Christian approach to the issue, or they are trying to question the
validity of the opposition’s arguments using false or incomplete interpretations of the Christian understanding of the purpose of marriage.
Conclusions which were reached through discussion are as follows:
The Christian approach to gender differences is not trying to achieve
gender equality by way of negating the existence of the differences, the
Christian concept is based on parity in worth of both sexes in its
calling; corporeal union is seen as one of the three aspects of marital
intercourse, next to love and friendship, which cannot be treated as
purpose of union – otherwise marriage can no longer be considered to
be arranged in a Christian manner; procreation is not and cannot be
the purpose of marriage, it is cross-bearing which can be fulfilled
through progeny and even not having children; same-sex partners
cannot become a single body in the Christian sense since they are not
of heavenly origin and cannot be associated with freedom.
Key words: same-sex unions, procreation, Christianity.
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КОНЦЕСИЈЕ - ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ
И ВРСТЕ
Прегледни чланак
doi: 10.7251/SPM1548115B
Апстракт: У правној теорији и науци не постоје подударна мишљења о поријеклу и настанку концесија. Превладава став
да су оне настале још у давна времена и да се развој овог
института, иако не у данашњој форми, могао пратити још од
периода настанка Хамурабијевог законика, старог Рима и Грчке.
Сам појам се такође мијењао, док се данас, према нашем важећем законодавству, концесија дефинише као право обављања
привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних
богатстава и других добара од општег интереса, као и право на
обављање дјелатности од општег интереса, у складу са законом, а то право се уступа концесионару на одређено вријеме, под
условима прописаним законом, уз плаћање концесионе накнаде.
Тежња регионалног повезивања и економског интегрисања
у Европску унију доноси и потребу инвестирања у велике пројекте. Неразвијене земље и земље у транзицији не располажу великим инвестиционим средствима, те стога имају потребу ангажовања страног капитала за реализацију својих циљева и задовољење својих интереса.
Кључне ријечи: концесија, међународна концесија, Б.О.Т.
систем.



Магистар међународно-правних наука, Државна агенција за истраге и заштиту БиХ
115

bla bla
Српска правна мисао

1. ПОЈАМ КОНЦЕСИЈЕ
Концесија је настала од латинске ријечи concessio која значи
уступање, одобрење, допуштење, давање повластице, уступка
итд. Слични су појмови како у њемачкој правној терминологији
(Konzession), тако и у енглеској (concession), талијанској (concesione), и употребљавају се у истом значењу.
Правна теорија је богата дефиницијама концесија, иако
постоје многи теоретичари који истичу да је одређивање појма
концесија бесмислено, због његове ширине. Примјера ради,
француски теоретичар Duguit сматрао је да концесија означава
акт којим једно јавноправно тијело (држава, покрајина, општина,
колонија) ставља, на основу његовог пристанка, једном појединцу, обично неком друштву, у дужност осигурати функционисање
једне јавне службе, под одређеним условима. Наводећи при том,
да се оваква дефиниција може узети као опште схватање концесије у свим модерним државама тога времена с мањим разликама
у појединостима.1 Њемачки теоретичар Fischer дефинисао је
концесије као правни однос између државе (концедента) и правног или физичког лица (концесионара) у којем држава уступа
правном или физичком лицу право искориштавања неког природног богатства или обављање неке јавне службе.2
Код нормативног значења појма концесија разликују се три
случаја. У првом, поједине европске државе, као што су Њемачка
и Италија, уопште немају посебног, lex generalis, закона о концесијама, па тако и не могу дати његово нормативно значење. У
другом случају поједине државе, као Македонија и Румунија,
имају законе о концесијама, али у њима се не дефинише појам
концесије, него се он изводи из садржаја осталих чланова закона.
У трећем случају, држава има lex generalis закон о концесијама, у
којем је законодавац дао дефиницију основних појмова. Такав је
случај и са Републиком Српском, односно са Босном и Херцего1
2

Leon Duguit, Преображаји јавног права, (Београд, 1929), 134-135
Peter Fischer, Die internationale Konzession, (Wien – New York, 1974), 35
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вином. Закон о концесијама Републике Српске, дефинише
концесију као право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних богатстава и других добара од
општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег
интереса, у складу са законом, а то право се уступа концесионару
на одређено вријеме, под условима прописаним законом, уз плаћање концесионе накнаде,3 а Закон о концесијама Босне и Херцеговине као право које концедент додјељује у циљу осигурања
изградње инфраструктуре и/или пружања услуга експлоатације
природних ресурса, у роковима и под условима о којима се концедент и концесионар договоре.4
Интересантно је да концесија може имати и потпуно другачије значење, чији примјер даје професор Ђерђа. Концесијом у
Италији назива се и стицање држављанства при рођењем, признавање дјетету рођеном изван брака, због сметњи при склапању
брака његових родитеља права која припадају дјеци рођеној у
браку, стицање правне способности, мијењање личног имена у
управном поступку, додјељивање награда и одликовања, те ненасљедних племићких титула за учињене заслуге, затим додјељивање новчаних накнада приликом одласка у пензију за вршење
волонтерске службе, које се додјељују општим нормативним
актом на нивоу државе или актом органа локалне самоуправе, као
и додјељивање титуле почасног грађанина те диплома honoris
causa. У концесије улазе и тзв. самостална занимања као што су
нотари (...) чији је број у једној територијалној јединици ограничен, те се за вршење ових служби захтијева професионализам,
стручност, поузданост и техничка опремљеност. Под концесијом

Закон о концесијама Републике Српске, Службени гласник РС, број: 59/13,
чл. 2. Дефиниција концесија у новом закону проширена је у односу на
претходни Закон који је концесије одредио као право обављања привредних
дјелатности коришћењем природних богатстава, добара у општој употреби и
обављања дјелатности од општег интереса одређених истим законом.
4
Закон о концесијама Босне и Херцеговине, Службени гласник БиХ, број
32/02, чл. 3
3
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се у Италији подразумијева још и вршење јавне службе као
почасне функције без накнаде.5
1.1. Појам међународне концесије
Међународне концесије представљају правни однос у којем
домаћа држава као концедент уступа одређена права и овлашћења страној држави као концесионару која ће та права вршити
на територији концедента. Обзиром на правну природу сврставају
се у управну цесију или државни сервитут. Националне и међународне концесије разликује постојање елемента иностраности,
тј. инострани карактер концесионара у односу на државу концедента.6
Споменућемо термине који се користе у међународној
концесионој пракси, а који указују на уговорни карактер овог
посла. Израз „конвенција“ (convention) се користио прије у најстаријим пословима међународних концесија и то у областима Блиског и Средњег Истока, а данас се и у овим државама овај израз
све рјеђе користи. За разлику од претходног, у савременој међународној концесионој пракси се веома често среће израз „споразум“ (agreement) или још чешће „concession agreement“. Овај
израз се користи на Средњем Истоку, Северној Африци и Африци јужно од Сахаре и у Индонезији.7 Израз „уговор“ (contract) означава више правних односа. Док се у њемачкој правној теорији
и терминологији овај појам среће како за регулисање јавноправних односа тако и за регулисање приватноправних односа и
то у националним и у међународним правним односима,8 у енглеској и француској пракси користе се за регулисање приватно-

Дарио Ђерђа, „Појам и обиљежја концесија”, Зборник Правног факултета
Свеучилишта у Ријеци, број 1, (2003), 623
6
Peter Fischer, Die internationale Konzession, (Wien – New York 1974), 242
7
Душанка Ђурђев, „Функција и правна форма међународних концесија“,
Правни живот, број 11/1997, (Београд), 80
8
Peter Fischer, Die internationale Konzession, (Wien – New York 1974), 132
5
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правних односа. Израз „treaty“ појам који се користи код уговора
између држава.
У међународној концесионој пракси може се пронаћи много
примјера оваквих концесија. Године 1856. почела је изградња
Ломбардијско – венецијанске жељезнице на основу уговора између аустријских, италијанских, француских и енглеских инвеститора. Потом, њемачки Рајх добио је концесију на Kiaotschou 1898.
године. Ови правни послови означени као концесије, иако
временски ограничени, значили су да је Кина пренијела вршење
извјесних суверених права на друге државе. 9 Суштина ових послова је пренос права најчешће суверене природе од стране једне
државе на неку другу државу, при чему кинеска пракса показује
да се развио и елемент реципроцитета.10
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНЦЕСИЈА
Двострани правни однос – То је двострани однос уређен
правом, те из њега произилазе права и обавезе како једне тако и
друге стране.11 У овом односу је једна страна увијек унапријед
позната (држава, ентитет, општина и сл.), а друга страна може бити домаће или страно правно или физичко лице, што је обично
прописано законом о концесијама. На овај начин се може рећи да
је уговор о концесији управни уговор, јер га на једној страни увијек закључује одређен орган извршне власти. Права и обавезе
концедента и концесионара нису иста. Држава, као концедент, је
у повлашћеном положају, јер ужива одређена права и поставља
услове које концесионар мора испунити уколико жели склопити
Душанка Ђурђев, „Клаузула највећег повлаштења у уговору о међународним
концесијама“, Правни живот, број 11/1996, (Београд), 279 према Peter Fischer,
„Historic aspects of international concession agreements“, (Groation socyet papers,
1972), 222-261
10
Душанка Ђурђев, „Клаузула највећег повлаштења у уговору о
међународним концесијама“, Правни живот, број 11/1996, (Београд), 279
11
Дарио Ђерђа, „Појам и обиљежја концесија”, Зборник Правног факултета
Свеучилишта у Ријеци, број 1, 2003, 627
9
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уговор о концесији. Њихов различит положај произилази из различитих интереса које желе остварити кроз овај правни посао.
Концедент има најважнији задатак, а то је задовољавање јавног
интереса уз остваривање прихода, док је настојање концесионара
да оствари што већу добит и у ту сврху мора уложити знатна
средства, капитал, опрему, организовати одговарајући посао и сл.
На основу преговора који се воде приликом додјеле сваке концесије, а због различитих интереса које заступају, уговорне стране чине међусобне уступке до границе до које постигнути договор задовољава њихове интересе.12
Накнада за концесију – Уговором о концесији одређује се
накнада за концесију коју концесионар плаћа концеденту за добијену концесију и по правилу, концесионар не може утицати на
одређивање њене висине, при чему се јасно види супериорнији
положај концедента у односу на концесионара. Од накнаде за
концесију треба разликовати концесиону накнаду13 која подразумијева плаћање концесионару накнаде за коришћење предмета
концесије од стране корисника услуге, а која зависи од врсте,
квантитета, квалитета, намјене, дужине трајања концесије и сл.
Потребно је истаћи да би концедент требао бити уговорна страна
која одређује и висину концесионе накнаде или барем да се иста
не може одредити без његовог учествовања или искључивог
пристанка. Према нашем законодавству средства која концесионар плаћа концеденту за добијену концесију одређена су као
концесиона накнада и она мора бити новчаног карактера. Састоји
се из накнаде за уступљено право, које се плаћа једнократно при
закључивању уговора о концесији и концесионе накнаде за коришћење која се изражава процентуално у односу на годишњи при-

Eрмин Зулић, 110 према Владимир Филиповић, „Међународна концесија”,
Повијесни развој и господарски значај, Рачуноводство и финансије, бр. 6,
вол.38, (Загреб 1992)
13
Најбољи примјер концесионе накнаде је плаћање путарина на аутопутевима,
које уствари представљају накнаду коју корисници плаћају концесионару и на
тај начин он враћа уложена средства и остварује добит.
12
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ход остварен од обављања концесионе дјелатности или по јединици мјере.14
Однос према трећим лицима – Концесионар је у односу на
концедента у подређеном положају, али он за вријеме трајања
концесије ужива одређене повластице и погодности у области
царина, пореза и сл. што га доводи у повољнији положај у односу
на трећа лица. У законодавству Републике Србије чак је предвиђено да уколико дође до промјена прописа из обасти царина и пореза, такве промјене се неће примјењивати уколико су неповољније за концесионара од повластица која су важила на дан
закључења уговора о концесији.
Временска одређеност – Концесија се увијек додјељује на
тачно одређен временски период. Одређивање рока концесија
зависи од предмета концесије, њених услова, потребних средстава, планираних прихода итд. У сваком случају, што је период
додјељивања концесије дужи, то више одговара концесионару,
јер је тако вјеројатније да може повратити уложена средства и
остварити планирану добит. Према Закону о концесијама Републике Србије концесија се може дати на рок до 30 година, при
чему се рок трајања одређује у зависности од предмета концесије
и очекиване добити у обављању концесионе дјелатности. Приликом утврђивања овог рока, а посебно у случају уступања ексклузивних права, посебно се узима у обзир степен преузетог пословног ризика, потреба за изградњом објеката у почетном периоду,
као и потреба за развојем конкурентног тржишта у домену дјелатности које представљају предмет концесије. Уговором о концесији може се предвидјети могућност продужења рока трајања
концесије, ако послије закључења уговора дође до битне промјене услова под којима је концесија дата који суштински отежавају
испуњење уговора за једну страну или усљед којих се не може
остварити сврха уговора и ако се таква промјена није могла
предвидјети у моменту закључења уговора. Ово продужење може
трајати најдуже до истека рока од 30 година.
Закон о концесијама Републике Српске, Службени гласник РС, број: 59/13,
чл. 29
14
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У свијету, посљедњих тридесетак година, влада тенденција скраћивања времена на које се додјељује концесија, док су
класичне концесије с краја 19. вијека и почетком 20. вијека дијелиле на вријеме од 99 или чак и више година, код модерних
концесија се најдужи период њиховог трајања скраћује на пола
или чак и више.15 Ипак одредба новог Закона о концесијама РС
каже да се уговор о концесији закључује на рок који не може бити дужи од 50 година.16
Опозивост – Опозив је само један од могућих начина престанка уговора о концесији. Теоретски гледано, ако држава има
примарни задатак заштите јавних интереса, те уколико након
закључивања уговора, утврди да су јавни интереси угрожени има
обавезу да опозове акт о концесији. У пракси је опозив могућ
само ако је законодавац одредио такву могућност. У нашој земљи, у ранијим законским рјешењима, није било одредбе према
којој је концедент могао једнострано раскинути уговор о концесији у случају да то захтијева јавни интерес. Додуше, постојала је
одредба која каже да се уговор о концесији може раскинути уколико концесионар или концедент не испуњавају уговорне обавезе, па се тиме намеће закључак да је битно посвећивати посебну
пажњу питању заштите јавног интереса приликом закључења уговора о концесији. Новим Законом посебан члан регулише случајеве у којима концедент може једнострано раскинути уговор о
концесијама.
У Закону о концесијама Републике Србије је предвиђена
могућност прекида концесионог односа ако се вршењем концесионе дјелатности угрожава животна средина и здравље или законом заштићена подручја и објекти, што се у вријеме давања концесије није могло предвидјети. Слично је одређено и у хрватском
законодавству према којем уговор о концесији мора садржавати
Ермин Зулић, ,,Појам, хисторијски развој и основне карактеристике
концесије“, Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, бр. 1/2012, (Бихаћ),
113
16
Закон о концесијама Републике Српске, Службени гласник РС, број: 59/13,
чл. 28, ст., 1
15
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одредбу о праву концедента да једностраном изјавом раскине
уговор о концесији у цјелости или дјелимично, ако Хрватски
сабор одлуком одреди да то захтијева јавни интерес. Уколико се
уговор о концесији раскида дјелимично, концесионар може у
року од 30 дана од дана пријема изјаве о раскиду, изјавити да
раскида уговор о концесији у цјелости. У овим случајевима концесионар има право на накнаду штете у складу с одредбама
уговора о концесији и општим одредбама облигационог права.
Предмет – Поједини аутори сматрају да се карактеристике
концесије огледају и кроз њен предмет, јер се на тај начин оне
могу разликовати као концесије добара и концесије услуга.
3. ВРСТЕ КОНЦЕСИЈА
3.1. Концесије према предмету уговора о концесији
Према овом критеријуму разликују се:
- концесије које се односе на експлоатацију природних
богатстава (земљишта, шуме, вода, клима и сл.)
- концесије за искоришћавање добара у општој употреби
(јавни путеви, обално море, рјечне и морске обале, језера,
аеродроми и сл.)
- концесије које се односе на вршење јавних служби
(жељезница, електропривреда, пошта, комуналне дјелатности и сл.)
3.2. Концесије за јавне радове и концесије за јавне услуге
Ова подјела постоји у комунитарном праву, тј. праву
Европске уније. Концесијама за јавне радове (public works concession) јавно тијело уступа изградњу објекта, тј. добра за јавне
потребе (нпр. јавних путева, жељезничких пруга, комуналних
добара и сл.) привредном субјекту, а накнада за радове који се
изводе састоји се или од права на коришћење изграђеног објекта
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или од тог права заједно са плаћањем новчане накнаде. Концесијама за јавне услуге (service concession) јавно тијело уступа
пружање јавних услуга, односно јавне службе (нпр. услуге јавног
градског превоза, снадбијевање становништва електричном
енергијом, водом, плином и сл.) привредном субјекту, а накнада
за пружање услуга састоји се од права на коришћење тих услуга,
или од тог права заједно са плаћањем новчане накнаде. С обзиром на секторе у којима се додјељују разликују се концесије за
јавне радове и концесије за јавне услуге у класичном и услужном
сектору.
На ову област се односе општа правна начела која произилазе из Уговора о оснивању Европске заједнице, судска пракса
Европског суда правде, као што је транспарентност, једнак третман, слобода тржишног надметања, недискриминација, као и
Смјерница 2004/18 која уређује концесије за јавне радове у класичном сектору у вриједности изнад 5.000.000 еура.17
3.3. Економске и политичке концесије
Давалац концесије се обавезује да ће одређена привредна
права, ограничавајући своја власничка права на одређено вријеме
и под одређеним условима, уступити концесионару на коришћење, обично природног богатства или добра у општој употреби,
односно објекте, постројења или погоне, уз одговарајућу накнаду.
Овдје се ради о привредној или економској концесији гдје се као
концедент јавља држава, а као концесионар домаће или страно,
физичко или правно лице. Ако су обје стране државе, онда се ради о политичкој концесији гдје једна држава дозвољава другој
држави да на њеној територији обавља одређене дјелатности које
ограничавају њену сувереност (нпр. војне базе, луке, пролази и
сл.)
Дамир Авиани, „Правна заштита у поступку додјеле јавних уговора –
хармонизација хрватског права с acquis communautaire”, Зборник радова
Правног факултета у Сплиту, год. 45, 1/2008, 176-183
17
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3.4. Уговорне и законске концесије
Уговорне концесије настају уговором између државе, владе
или друге надлежне власти и титулара концесије, страног или домаћег физичког или правног лица.18 Оне су значајне ако се у њима
појављује страни елемент, јер је тада питање да ли се ради о
међународном уговору. Класична доктрина није им дала својство
међународних уговора, као ни пракса Међународног суда правде, а
код нас је такво мишљење заступао професор Милан Бартош. Када
су у питању међувладине и невладине организације временом је
превладало схватање да су то субјекти међународног права, а тиме
је отворен пут признавању субјективитета, тзв. мултинационалним
компанијама. Поједини аутори њихове уговоре са државама сврставају у квази-међународне уговоре, а поједини сматрају да су то
ипак међународни уговори. У њима долази више до изражаја јавни
интерес, а мање аутономија воља странака. То значи да садржина
уговора није слободно уговорена, него зависи од прописа државе, па
се стога у њима могу наћи одредбе којима уговорне стране изричито
прихватају примјену општег права, наравно, узимајући у обзир
изузетке предвиђене уговором.
Концесије могу настати и унутрашњим правним актима
надлежне државне власти. Поједине су дате законом, а неке рјешењима надлежних државних органа, обично влада и министарстава.19
3.5. Концесије према трајању концесионог односа
Краткорочне концесије су концесије до 5 година, средњорочне од 5 до 20 година, а дугорочне од 20 до 30, а изузетно и

Момир Милојевић, „Правни режим концесија”, Правни живот, број 11/2002,
Београд, 183.
19
Ibid; 184.
18
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више од 30 година.20 У Републици Српској вријеме трајања концесија не може бити дуже од 50 година.
Према овом критеријуму може се направити подјела концесија на обновљене (продужене) и необновљене (непродужене),
тако је нпр. Закон о концесијама РС предвидио могућност да се
рок на који је додијељена концесија продужи у преговарачком
поступку, али не дуже од рока прописаног законом и под условима из уговора о концесији.21
3.6. Концесије према могућности преноса
Подјела концесија на преносиве и непреносиве зависи од
могућности преноса концесије, тј. да ли је таква могућност предвиђена законом. Према Закону о концесијама Републике Српске,
уговор се може пренијети на треће лице уз одобрење концедента,
а по претходно прибављеној сагласности Комисије за концесије
РС, након проведеног поступка прописаног Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре
концесионара, чиме нови концесионар преузима права и обавезе
претходног концесионара.
3.7. Концесије према обновљивости природних богатстава
Обзиром да се у нашем ЗОК не налази одредба која штити
необновљива природна богатства, овдје ћемо истакнути Закон о
општим условима за давање концесије страним лицима у Републици Србији.22 Критеријум ове подјеле је обновљивост природних богатстава. Разлог за настанак ове подјеле је утврђивање одБранислава Лепотић, „Појам и врсте концесија у нашем праву”, Правни
живот, број 11/1998, (Београд), 606
21
Закон о концесијама Републике Српске, Службени гласник РС, број: 59/13,
чл. 28, ст. 1 и 3
22
Закон о општим условима за давање концесија страним лицима у Републици
Србији, Службени гласник Републике Србије, број: 6/90 и 7/90
20
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носа реципроцитета када се ради о концесијама концесионара –
страних лица на необновљивим природним богатствима, јер се
према поменутом Закону нису могле дати концесије на необновљивим природним богатствима у случају непостојања реципроцитета у држави странца.
3.8. Посебан облик концесије - Б.О.Т. СИСТЕМ
Б.О.Т. представља посебан модел укључивања приватног
капитала у реализацију пројекта, углавном у областима које су
под контролом јавног сектора, а при том држава нема финансијска средства да сама улаже у те пројекте. Овај модел улагања
одвија се у више фаза - од финансирања, пројектовања, изградње
и опремања, коришћења уз надокнаду и предаје објекта држави концеденту по истеку уговореног периода. Б.О.Т. модел се
заснива на пројектном финансирању (сам пројекат остварује
приход).23 Ова скраћеница настала је од енглеских ријечи build изгради, operate - користи и transfer – предај. Може се дефинисати као уступање изградње објекта, постројења или погона
путем финансирања пројекта по Б.О.Т. систему, који се заснива
на уговору о изградњи и финансирању комплетног објекта, постројења или погона, његовом коришћењу и предаји у својину
концедента у уговореном року. Оно што је предност за државу
код овог начина финансирања је да без ангажовања својих
средстава добија објекте од великог значаја, иако на извјесно вријеме нема право њихове експлоатације, јер то чини концесионар
да би остварујући добит вратио уложени капитал.
За разлику од уговора о концесији гдје је једна уговорна
страна увијек јавноправни субјект, код овог модела могуће је да
обје уговорне стране буду субјекти приватног права. Највећа
сличност Б.О.Т. система и класичне концесије је то што држава
одобрава искоришћавање одређеног објекта, при чему преноси на
Витомир Поповић и Радован Вукадиновић, Међународно пословно право –
општи дио, (Бања Лука - Крагујевац, 2005. година), 242
23

127

bla bla
Српска правна мисао

страно лице право обављања дјелатности од јавног интереса, при
чему страни инвеститор и управља, док је највећа разлика у томе
што је код Б.О.Т. система укључена и изградња објекта, а не само
његово искоришћавање. Код изградње инфраструктурног објекта
приватни сектор углавном финансира цијели пројекат. Такође,
код класичних концесија држава добија накнаду за уступање
права коришћења, док код Б.О.Т. система држава добија објекат,
али тек након одређеног времена.
На први поглед би се могло помислити да је Б.О.Т. систем
везан само за земље у развоју, међутим он је важан и за високо
развијене земље, поготово када се ради о реализацији великих инфраструктурних пројеката за које су потребна велика финансијска средства и код којих трошкови прелазе милијарду долара.
Најчешће се користи у области енергетике, транспортних комуникација, телекомуникацијама, инфраструктурних пројеката и
у другим областима. Овај систем се углавном примјењује код изградње аутопутева, тунела, мостова, електрана, објеката за водоснадбијевање и дистрибуцију нафте и гаса итд.
Кроз утицај Законодавног водича УНЦИТРАЛ-а, који има
за циљ усмјеравање држава приликом регулисања ове материје,
ова област Б.О.Т. послова појмовно се сврстава у приватна
финансирања инфраструктурних пројеката. У основи, под њима
се подразумијевају сви облици улагања у јавне инфраструктурне
објекте, при чему финансирање и ризик пословног неуспјеха
преузима приватна компанија. Она то остварује по основу добијене концесије од стране државне или локалне власти за изградњу и управљање инфраструктурним објектом. С друге стране,
Б.О.Т. модел приватног финансирања инфраструктурног пројекта
подразумијева укупност свих организационих, техничких, економских и правних активности које су потребне за његову
реализацију. Он се у правном смислу изражава уговором о финансирању инфраструктурног пројекта.24
Драго Дивљак, „БОТ модел пројектног финансирања инфраструктуре“,
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2006, 277
24
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Нашим позитивним законодавством Б.О.Т. систем одређен
је као посебан облик концесије, али због његових карактеристика
и пошто садржи елементе већег броја уговора (нпр. уговор о градњи, концесији, технологији, испоруци опреме и сл.), оправдано
би се могао третирати као засебан правни посао. Такође, може се
посматрати као један од облика јавно-приватног партнерства које
представља облик сарадње јавног и приватног сектора, а које се
реализује удруживањем ресурса, капитала и стручних знања,
ради задовољавања јавних потреба.25
ЗАКЉУЧАК
Концесије, као посебан облик страних улагања, имају за
циљ побољшање привредног развоја једне земље. Ангажовањем
капитала у облику концесија, држава се не задужује, а ипак добија објекте од великог значаја. Концесије нису ријетка појава у
развијеним земљама, али посебно значење имају за земље у транзицији као што је Република Српска, а самим тим и Босна и
Херцеговина.
Концесијама, а и Б.О.Т. системима подстиче се развој домаће привреде, међународних економских односа, повезивање са
страним пословним партнерима, отварање нових радних мјеста,
побољашање квалитета живота грађана и сл. Из тих разлога,
потребно је посветити посебну пажњу схватању самог појма и
карактеристика концесија, јер би исте требале бити значајна шанса за обнову привреде Републике Српске.

Закон о јавно-приватном партнерству Републике Српске, Службени гласник
РС, број: 59/09, чл.2, ст.1
25
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Klaudia Borojević26
CONCESSIONS - THE TERM, CHARACTERISTICS AND
CATEGORIES
Abstract:
In legal theory and science there are no equal opinions about
origin and begining of concession. An opinion prevails that they
occured in ancient times and that development of this institute,
although not in the present form, could follow since inception periods
of the Hamuraby Law, ancient Rome and Greece.
The term itself also changed,and while now in our current
legislation, concession is defined as the right to conduct economic
activities using public goods, natural resources and the other assets of
public interest, and the right to perform activities of general interest,
in accordance with the law this law is passed on to the concessionaire
for a specified period of time, under the conditions stipulated by law,
by paying concession fees.
Intention of the regional and economic connections and
integrating in Europe Union takes needs of the investment in big
projects. Countries in transition and low developed countries do not
have big economic sources, therefore they have a need for
engagement of foreign capital for the implementation of their goals
and satisfaction of their interests.
Keywords: concessions, international concessions, B.O.T.
system
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УДК:342.4(497.6)

(НЕ)УСТАВНОСТ И (НЕ)ЗАКОНИТОСТ
ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Прегледни чланак
doi: 10.7251/SPM1548133J
Апстракт: Значај који Републичка комисија за утврђивање
сукоба интереса у органима власти Републике Српске ужива и
остварује у правном систему Републике Српске је неупитна и
њену формалноправну улогу и позицију треба сваки дан безусловно
јачати. Међутим, и поред неупитног значаја те низа конкретних
предности овог начина превентивног и post factum дјеловања у
области сукоба интереса, оно што јесте спорно и о чему ће аутор
овог рада говорити, односи се на процесноправни аспект рада ове
комисије. У највећем дијелу, рад комисије је нормативно регулисан
(само) Правилима о поступку пред републичком Комисијом за
утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
и начин контроле финансијских извјештаја („Сл. гл. РС“, број
31/09, 33/09 и 61/09) које је сама комисија (не)уставно и (не)законито донијела обзиром да је законодавац овој проблематици
посветио само један члан. У том контексту, аутор ће у овом
раду, након што изнесе основе уставног и законског одређења
института сукоба интереса те (укратко) елаборира о уставности и законитости правних прописа уопште, приступити анализи
правне (не)усаглашеност посебних (управно) процесних правила за
утврђивање сукоба интереса донесених у форми подзаконског
акта како са Уставом Републике Српске тако и са Законом о
*1 Аутор је мастер правник и докторанд на Правном факултету Универзитета у
Београду а запослен је на радном мјесту руководиоца Службе за правне,
кадровске и опште послове у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
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општем управном поступку и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске а за које потребе ће
се аутор користити и правним ставовима Уставног суда Републике Хрватске донесених по (готово) истој правној проблематици, да би на крају предложио de lege ferenda рјешења за отклањање уочених неуставности односно незаконитости у правном
систему Републике Српске у области утврђивања сукоба интереса.
Кључне ријечи: (не)уставност и (не)законитост, правила о
поступку као подзаконски акт, посебан управни поступак.
1. ОСНОВЕ УСТАВНОГ И ЗАКОНСКОГ
ОДРЕЂЕЊА ИНСТИТУТА СУКОБА ИНТЕРЕСА У
ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Посебно управно право (или право посебних управних поступака) сваким даном добија на нормативном, научном и општедруштвеном значају. Разлог додатног интересовања законодавца,
стручне и друге (опште) јавности за посебним управним правом,
лежи у чињеници што се константном модернизацијом и европеизацијом друштва неисцрпно јавља потреба за посебним и додатним (управно) правним уређењем појединих сегмената привредне,
финансијске, социјалне, комуналне, статусне проблематике као и
других друштвено релевантних области (сукоб интереса и слично)
који до скора нису били уопште правно уређени или су се у тим
областима (паушално) примјењивала (општа) правна правила
некомплементарна и некохерентна са тим (посебним управним)2
областима, а што је у пракси немали број пута изазивао практичне
проблеме и потешкоће у примјени.

Више о посебним управним ситуацијама, вид. Петар Кунић. Управно право
посебни дио. (Бања Лука 2008), 36 – 39.
2
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С тим у вези, доносећи Закон о спречавању сукоба интереса
у органима власти Републике Српске,3 законодавац4 је нормирао
област утврђивања сукоба интереса5 као посебну управну материју,6 на начин што је предвидио посебне (додатне) обавезе којих
морају да се придржавају у обављању јавних функција изабрани
представници, носиоци извршних функција и савјетници у органима власти Републике Српске и јединицама локалне самоуправе, а све са циљем спречавања сукоба интереса о чему се ex lege
стара (посебна) комисија коју образује Народна скупштина Републике Српске.
У погледу правне природе одредаба ЗССИРС-а, може се
констатовати да је већи дио закона посвећен материјалноправним
нормама, посебно у дијелу који се односи на нормирање забрана и
обавеза којих су дужни да се придржавају јавни функционери а
чију провјеру поштовања врши поменута комисија, док је процесноправним нормама законодавац посветио само два члана а који се
примарно односе на уређење поступка пред комисијом7 и одлучивање о жалби од стране Комисије за жалбе.8 О разлозима нормативне незаинтересованости односно недовољне заинтересованости законодавца за посебном управнопроцесном проблематиком у
ЗССИРС-у може се говорити с тим да то елаборирање превазилази
Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске –
ЗССИРС („Сл. гл. Републике Српске“, број 73/08 и 52/14)
4
Иако институт сукоба интереса у органима власти представља област од
посебног јавног значаја, уставотворац није пронашао за сходним да исти
предвиди као уставну категорију иако би то довело до јачања организационе,
функционалне и финансијске аутономије и стабилности надлежне комисије.
5
„Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима изабрани представник,
носилац извршне функције или савјетник има приватни интерес који је такав да
може утицати или изгледа да може утицати на непристрасно и објективно
вршење његове дужности“ (став 1. члана 2. ЗССИРС).
6
ЗССИРС је посебно регулисао, између осталог и дефиниције сукоба интереса
и приватног интереса, принципе дјеловања, забрањене активности, обавезе
подношења оставке, орган за спровођење закона, надлежност комисије,
поступак пред комисијом, одлучивање о жалби и друго.
7
Вид. чл. 16. ЗССИРС-а
8
Вид. чл. 17. ЗССИРС-а
3
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оквире овог рада захтијевајући посебан рад на ову тему због чега
аутор неће улазити у идентификацију и дубљу анализу разлога за
такво законодавчево понашање.
Убрзо након доношења ЗССИРС-а и конституисања Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти
Републике Српске (у даљем тексту: Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса) а имајући у виду недовољан број (прилагођених) процесних регула по којима би поменута комисија
могла несметано поступати те у коначници остваривати циљ због
којег је и формирана, Републичка комисија за утврђивање сукоба
интереса је дана 19. марта 2009. године донијела Правила о
поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба
интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле
финансијских извјештаја9 позивајући се у преамбули на одредбе
члана 4. и члана 12. тачка 2. и одредбе члана 15. под б) ЗССИРС-а
као правном основом за доношење наведеног подзаконског (процесног) акта.
Међутим, оно што, истини за вољу, ствара недоумицу у
правној доктрини односно стручној јавности и што остаје спорно
у контексту донесених процесних правила по којима комисија
непосредно поступа када испитује и утврђује да ли је дошло до
повреде одредби ЗССИРС-а, јесте њихова правна (не)усаглашеност са Уставом Републике Српске као и ЗССИРС-ом и Законом о
општем управном поступку.10 С тим у вези, аутор ће у даљем раду
посебно елаборирати о поменутој правној (не)усаглашености,
истовремено идентификујући конкретне уставне и законске одредбе са којима су Правила о поступку пред комисијом у колизији,
а због које законодавац у што краћем року треба предузети све
активности како би се ова управнопроцесна проблематика ставила
Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба
интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских
извјештаја – Правила о поступку пред комисијом („Сл. гл. Републике Српске“,
бр. 31/09, 33/09 и 61/09)
10
Закон о општем управном поступку – ЗУП („Сл. гл. Републике Српске“, бр.
13/02, 87/07 и 50/10)
9
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у законске (а не подзаконске) оквире водећи при томе рачуна о
основним начелима општег управног поступка са којима посебна
управна правила морају бити комплементарна и кохерентна¸ без
изузетака.
Такође, аутор овим путем скреће пажњу и на чињеницу да
правна доктрина проблематици сукоба интереса у органима власти
није посветила заслужену пажњу иако ову област прате многе
теоретске недоумице, почев од положаја Републичке комисије за
утврђивање сукоба интереса у контексту њене позиције у систему
подјеле власти (нпр. да ли припада законодавној или извршној
власти) па све до обима и садржине овлашћења којима комисија
(не)законито располаже у свом раду, укључујући и проблематику
неуставности и незаконитости Правила о поступку пред комисијом, а због чега аутор сматра да ова нормативна материја завређује да буде предмет озбиљних теоретских расправа а све са циљем
подизања правне сигурности на виши ниво, отклањања правних
дефектности у правном саобраћају те у коначници јачања повјерења грађана Републике Српске у њене институције и организације.
2. УКРАТКО О УСТАВНОСТИ И НЕЗАКОНИТОСТИ
ПРАВНИХ ПРОПИСА УОПШТЕ
Данас се не може говорити о демократски уређеној држави и
друштву без да се претходно констатује да се та иста држава по
свом унутрашњем уруђењу може квалификовати као правна држава и да се у оквиру ње и друштва у цјелини институционално обезбјеђује и остварује владавина права. У том смислу, уколико се у
конкретној правној држави истовремено остварује и владавина
права, онда принципи уставности и законитости представљају њихову нужну импликацију те conditio sine qua non за обезбјеђење
опште правне сигурности у друштву.
О самом појму принципа уставности и законитости, правна
доктрина се веома често бавила (и дан данас се бави) и сви су у
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начелу сагласни да оба принципа имају своју ужу и ширу димензију, чије дефинисање зависи, између осталог и од тренутка
када се приступа појмовном теоретском одређењу.
Уставност у ширем (друштвеном) смислу, свакако се може
дефинисати као скуп најважнијих општих (друштвених) правила –
принципа садржаних у уставу као највишем општем правном акту
у једној држави према којима су сви (укључујући и државне
органе) дужни ускладити своје понашање и поступке док се
уставност у ужем (правном) смислу може дефинисати као императивна обавеза поштовања нормативно – хијерархијског система
правних прописа, на начин да сви акти ниже правне снаге морају
бити у сагласности са уставом и уставним принципа, без изузетака.11
У погледу дефинисања законитости, његово теоретско
дефинисање појма у ширем (друштвеном) смислу подразумијева
директну импликацију начела владавине права на начин да су сви
адресати у правном саобраћају дужни поступати на начин и под
условима како је то предвиђено законом и прописима заснованим
на закону (у теорији познат и као принцип легалитета) док се
законитост у ужем (правном) смислу, као и у случају уставности
у правном смислу, дефинише кроз обавезу поштовања нормативно
– хијерархијског система правних прописа и то тако што сви
подзаконски прописи морају бити у сагласности са законом.12
3. ПРОБЛЕМ (НЕ)УСТАВНОСТИ ПРАВИЛА О
ПОСТУПКУ ПРЕД КОМИСИЈОМ
Осим што су Правила о поступку пред комисијом незаконита односно у супротности са чланом 1, 2. и 3. ЗУП-а те чланом
15. и 16. ЗССИРС-а, а о чему ће аутор у даљем тексту рада посебно

11
12

Више о уставности, вид. Правни лексикон. (Београд 1970), 1250.
Ibid; 1330.
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и детаљно говорити, иста су из више – мање сличних разлога,
истовремено и у супротности са Уставом Републике Српске.13
Чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, предвиђено
је да „прописи и други општи акти морају бити у сагласности са
законом“ док је чланом 111. предвиђено да „државни органи и
организације које врше јавна овлашћења могу у појединачним
стварима рјешавати о правима и обавезама грађана или примјењивати мјере принуде и ограничења, само у законом прописаном
поступку у коме је свакоме дата могућност да брани своја права и
интересе и да против донесеног акта изјави жалбу, односно
употреби друго законом предвиђено правно средство.“
Наиме, како ће у овом раду већ довољно бити елаборирано
на тему незаконитости Правила о поступку пред комисијом, јасно
се може извести закључак да су и у том случају она истовремено и
у директној колизији, односно стању непосредне супротности са
чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, обзиром на уставно
правило да сви подзаконски прописи морају бити у сагласности са
(свим) законима, без обзира о значају меритума самог подзаконског прописа.
Такође, Правила о поступку пред комисијом су у директној
колизији и са чланом 111. Устава Републике Српске обзиром да је
уставотворац, на јасан начин, предвидио да надлежни органи и
организације које врше јавна овлашћења (неспорно укључујући и
Републичку комисију за утврђивање сукоба интереса) имају право
рјешавати о правима и обавезама грађана (у конкретном случају да
ли су јавни функционери у сукобу интереса) само у „законом
прописаном поступку“, што дефинитивно није случај са наведеним правилима јер истима јесте (прилично детаљно и свеобухватно) прописан посебан управни поступак, али не у форми закона
и од стране Народне скупштине Републике Српске као законодавца него од стране Републичке комисије за утврђивање сукоба

Устав Републике Српске („Сл. гл. Републике Српске“, бр. 21/92 – пречишћени
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 и 117/05)
13
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интереса у форми подзаконског акта што их у правном саобраћају
чини правно непостојећим и дефектним.
На овом мјесту а јасноће ради, потребно је споменути
Одлуку Уставног суда РХ14 15 којом је законодавац укинуо, између
осталог, спорну одредбу члана 30. став 1. алинеја 3. ЗССИРХ-а којом је (слично као и у Републици Српској) Повјеренство за одлучивање о сукобу интереса имало право да својим Правилником
уреди процесну проблематику, уз сагласност Хрватског сабора, а
за потребе провођења поступака у области сукоба интереса.
Наиме, Уставни суд Републике Хрватске је у образложењу
одлуке, између осталог, навео да „Уставни суд оцјењује несугласним с уставним начелима која вриједе за хијерархију правних
прописа у домаћем правном поретку (чланци 3. и 5. Устава)
законско рјешење према којем Повјеренство провјерава податке из
извјешћа о имовинском стању дужносника „на начин прописан
Правилником...“. У демократском друштву утемељеном на владавини права правни поступци који имају утицај на индивидуалне
правне ситуације трећих особа или су повезани с одлучивањем о
њиховим правима и обвезама или с њиховим кажњавањем морају
бити уређени законом... Одредба према којој правилник из чланка
30. ставка 1. алинеје 3. ЗоССИ-ја доноси Повјеренство „уз сагласност Хрватског сабора“ (чланак 30. става 3. ЗоССИ-ја) не утјече на
ту оцјену јер сугласност Хрватског сабора не може промијенити
ни положај правилника у хијерархији правних прописа ни његову
правну нарав ни његову правну снагу. Та га сагласност не чини

Ова Одлука Уставног суда Републике Хрватске објављена је у „Народним
новинама Републике Хрватске“ бр. 126/12 (у даљем тексту: Одлука Уставног
суда РХ) и истом је укинуто више неуставних одредби Закона о спрјечавању
сукоба интереса – ЗССИРХ („Народне новине Републике Хрватске“, број 26/11
и 12/12).
15
Анализирајући судску праксу Уставног суда Републике Српске, може се
закључити да исти у досадашњем раду (готово никако) није имао активности
оцјене уставности и законитости прописа предметне проблематике осим у
предмету број У-45/08 у коме је Суд одбио вршити оцјену уставности члана 11.
ЗССИРС-а (примање поклона).
14
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законом и не даје му законску снагу... Тај је поступак дужан
уредити законодавац, а не повјеренство својим правилником“.
На овакав начин, Уставни суд Републике Хрватске је изнио
крајње утемељене правне ставове у вези са правном природом и
позицијом управнопроцесних прописа које доноси надлежна
комисија, а на основу којих се може извести неколико закључака
који могу бити од користи како законодавцу Републике Српске
тако и другим законодавцима држава у региону и то:
1. немогућност било ког државног органа да доноси законске прописе односно прописе са законском снагом осим
законодавног органа,
2. немогућност делегирања законодавних овлашћења било
ком другом државном (и недржавном субјекту),
3. немогућност подзаконских прописа да постану „акти са
законском снагом“ чак ни у ситуацији када законодавни
орган претходно дâ своју сагласност на исте,
4. правила о вођењу поступка у коме се одлучује о правима,
обавезама и корисника не могу се уређивати било којим
правним прописом осим законом донесеним искључиво у
уставом прописаној законодавној процедури.
У том смислу, законодавац Републике Српске, треба добро
да проанализира све ставове и закључке Уставног суда Републике
Хрватске, имајући у виду да ЗССИРС на посредан или непосредан
начин има одређене правне дефектности као што је то био случај
и са ЗССИРХ-ом. С тим у вези, потребно је у првим свеобухватним
новелама извршити прецизирање и усклађивање ЗССИРС-а како
са основним принципима Устава Републике Српске (посебно у
дијелу паушалних одредби као што је „доношење правила“ којима
се надлежна комисија на посредан начин неуставно ставља у улогу
законодавца) тако и са релевантном законском регулативом којом
се примарно регулише област општих управнопроцесних регула
како се не би дешавало у пракси да законодавац ЗССИРС-ом предвиди посебна управнопроцесна правила којима се одступа не само
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од правила општег управног поступка (што је у коначници и дозвољено) него и од општих начела општег управног поступка а што
је чланом 2. ЗУП-а недозвољено.
На овом мјесту је такође интересантно напоменути да,
упркос очигледној неуставности Правила о поступку пред комисијом у смислу члана 111. Устава Републике Српске, судови у Републици Српској,16 кроз судски поступак контроле управе, (ипак) одлучују (истина у спору ограничене јурисдикције)17 у области
(не)постојања сукоба интереса у конкретним случајевима (нпр.
одбијајући тужбе као неосноване у управним споровима и потврђујући законитост и правилност аката Републичке комисије за
спречавање сукоба интереса и Комисије за жалбе Републике
Српске) не проналажећи за проблематичним чињеницу што нпр.
Републичка комисија за спречавање сукоба интереса приликом
одлучивања о постојању сукоба интереса у конкретним случајевима одлучује користећи се својим (интерним) процесним (подзаконским) правилима а не законским формалноправним регулама како
је то предвидио, између осталих и члан 111. Устава Републике
Српске.
4. ПРОБЛЕМ (НЕ)ЗАКОНИТОСТИ ПРАВИЛА О
ПОСТУПКУ ПРЕД КОМИСИЈОМ
Прије него што се приступи извођењу закључака у вези са
(не)законитошћу Правила о поступку пред комисијом, потребно је
претходно проанализирати њихов међусобни однос са ЗУП-ом и
ЗССИРС-ом те након тога идентификовати све правно релевантне
Нпр. вид. пресуду Врховног суда Републике Српске број 11 0 У 002581 10 Увп
од 25. јануара 2012. године, пресуду Окружног суда у Бањалуци број 11 0 У
010063 12 У од 22. априла 2014. године, пресуду Окружног суда у Бањалуци
број 11 0 У 007255 11 У од 24. маја 2013. године итд).
17
Више о судској контроли управе и врстама управног спора, вид. Драгаш
Денковић. Добра управа. (Београд 2010), 313 – 337; Мирјана Рађеновић. Право
управног спора. (Бања Лука 2010), 57 – 65.
16
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одредбе са којима се Правила о поступку пред комисијом евентуално налазе у (непосредној или посредној) колизији.
У стручној јавности је неспорна чињеница да је ЗУП lex
generali за опште уређење процесне области управног права и да
су по њему „дужни да поступају републички органи управе, кад у
управним стварима, непосредно примјењујући прописе рјешавају о
правима, обавезама и правним интересима појединца, правног
лица или друге странке, као и кад обављају друге послове утврђене
овим законом“ (став 1) с тим да су по ЗУП-у „дужни да поступају
и органи града и општина кад на основу закона обављају послове
државне управе, као и привредна друштва, установе и друге организације, кад у вршењу јавних овлашћења, која су им повјерена
законом, рјешавају, односно кад обављају друге послове из става
1. овог члана“ (став 2).18 Анализирајући наведене ставове, долази
се до генералног закључка да су по правилу, сви републички органи управе, управне организације, јединице локалне самоуправе,
јавна предузећа, јавне установе, привредна друштва и друга правна
лица дужни примјењивати одредбе ЗУП-а, под условом да се у
конкретном случају а примјењујући одредбе релевантних прописа,
односно конзумирајући законом повјерена јавна овлашћења, рјешава о праву, обавези или правном интересу конкретног адресата.
Даље, неспорно је да је законодавац оставио могућност да
„поједина питања поступка због специфичности ствари у одређеним управним областима могу се посебним законом уредити другачије него што су уређена овим законом, ако је то неопходно“19 с
тим да „у управним областима за које је законом прописан посебан
поступак поступа се по одредбама тог закона и те одредбе морају
бити у сагласности с основним начелима утврђеним овим законом
(ЗУП-ом)“ као и да се „по одредбама овог закона (ЗУП-а) поступа
у свим оним питањима која нису уређена посебним законом“.20
Анализом ових одредби ЗУП-а са правно-догматског аспекта,
долази се до закључка да је законодавац оставио могућност да се
ЗУП, чл. 1.
ЗУП, чл. 2.
20
ЗУП, чл. 3.
18
19
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посебним законом (а не било којим другим нормативно –
хијерархијски нижим правним прописом)21 може одступити од
општих управнопроцесних регула, уколико то захтјева природа и
друге специфичности конкретне (посебне) управне ситуације
(читај: крајње неопходно) али под условом да се посебним
управнопроцесним рјешењима не одступи од системских општих
начела управног поступка. У случају доношења посебних
управнопроцесних регула, исте се примијењују на уштрб општих
процесних регула према латинској максими lex specialis derogat
legi generali (мисли се на примјену оних института и процесних
правила које је законодавац посебно - другачије уредио) док се у
свим осталим ситуацијама у којима не постоје посебна управнопроцесна правила, примјењују одредбе ЗУП-а чија општа
процесна правила у том случају имају супсидијарни и допунски
карактер.
Чланом 15. ЗССИРС-а, утврђена је надлежност Републичке
комисије за спречавање сукоба интереса у коју, између осталог,
улази и доношење „упутства, правилника и правила...“ (став 1.
тачка б), док је тачком в) предвиђено да комисија „доноси одлуке
о томе да ли неко дјеловање или пропуст дјеловања представља
кршење овог закона“. У конкретном случају, законодавац је у надлежност Републичке комисије за спречавање сукоба интереса
неспорно уврстио и нормативну дјелатност, истина ограничену на
доношење упутстава, правилника и правила који се у систему
хијерархије правних прописа, по својој природи, садржини и
форми позиционирају као подзаконски општи акти као извор
посебног управног права.22 Такође, законодавац је комисији
експлицитно повјерио управна (јавна) овлашћења23 овлашћујући је
“... посебне процесне одредбе ... могу се налазити једино у законима, а не и
подзаконским општим актима извршних и управних органа.“ Више о овоме,
вид. Мирјана Рађеновић. Право посебних управних поступака. (Бања Лука
2009), 45.
22
Више о овоме, вид. Стеван Лилић. Посебно управно право. (Београд 2010), 58.
23
Више о управним јавним овлашћењима, вид. Стеван Лилић. Управно право и
управно процесно право. (Београд 2009), 202; Зоран Томић. Опште управно
право. (Београд 2009), 173; Петар Кунић. Управно право. (Бања Лука 2010), 293;
21
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да преиспитује да ли је неким чињењем односно нечињењем
(пропуштањем) дошло до повреде ЗССИРС-а те истовремено задужујући је да се о томе очитује у форми појединачних одлука, у
нарави појединачних управних аката.
Такође, чланом 16. ЗССИРС-а, предвиђено је да „комисија покреће поступак за утврђивање постојања сукоба интереса по властитој иницијативи или на иницијативу неког физичког или правног
лица, коју оцијени основаном“ (став 1), да се „одлука о покретању
поступка из става 1. овог члана доставља лицу против кога се поступак покреће“ (став 2), да „комисија прибавља доказе и утврђује чињенице непосредно или путем другог надлежног органа“ те да су „органи власти на свим нивоима у Републици обавезни да комисији пруже
правну и друге облике помоћи“ (став 3) као и да „на захтјев органа,
организације или заинтересованог лица, комисија ће дати своје
мишљење о постојању сукоба интереса прописаног овим законом“
(став 4). Чланом 17. ЗССИРС-а предвиђено је да се „против првостепене одлуке Комисије, жалба може изјавити Комисији за жалбе“
(став 1) док је ставом 6. и 7. истог члана предвиђено да „против коначног рјешења Комисије за жалбе може се покренути управни спор
пред надлежним судом“ као и да „Пословником о раду Комисија за
жалбе уређује питања од значаја за њену организацију и рад“. Анализирајући оба наведена члана, може се закључити да је законодавац за
потребе регулисања поступка пред Републичком комисијом за
спречавање сукоба интереса предвидио само неколико процесних
одредби, којима се више – мање не одступа од општих управнопроцесних правила него се само одређена питања додатно прецизирају и
конкретизују (начин покретања поступка, начин прикупљања чињеничне грађе, могућност улагања жалбе, идентификација другостепеног органа за одлучивање по жалби те могућност преиспитивања коначне одлуке у управносудском поступку). У конкретном
случају а имајући у виду обимност управнопроцесних рјешења предвиђених Правилима о поступку пред комисијом, може се врло једноставно закључити да су наведени чланови како по свом квантитету
тако и по свом квалитету и више него довољни за нормално и

145

bla bla
Српска правна мисао

несметано функционисање и рад комисије у ситуацији када одлучује
о постојању сукоба интереса у сваком конкретном случају.
Анализирајући Правила о поступку пред комисијом, прво
што се може закључити тиче се чињенице да је исте донијела Републичка комисија за спречавање сукоба интереса у органима власти
Републике Српске, да се правилима, између осталог, ближе уређује
поступак пред наведеном комисијом (поступак за утврђивање сукоба
интереса и поступак за осигурање одговорности и вјеродостојности
лица одређених чланом 4. ЗССИРС-а), да су по наведеним правилима
дужни да поступају јавни функционери, са њима повезана лица,
државни органи, органи локалне самоуправе и друга правна и
физичка лица када поступају пред надлежном комисијом те да ако за
поједина питања наведеним правилима није прописан посебан
поступак или посебно управнопроцесно рјешење, примјењиваће се
одредбе Закона о општем управном поступку као lex generali.
На основу свега реченог а тумачећи сваку од наведених
законских одредби појединачно као и у међусобној вези са Правилима о поступку пред комисијом, може се закључити сљедеће:
1. Правила о поступку пред комисијом су у цјелости у
директној колизији односно супротности са чланом 2.
ЗУП-а обзиром да је законодавац, у члану 2. ЗУП-а, јасно
предвидио да се поједина питања поступка (због специфичне природе управних ствари) могу у одређеним управним областима другачије уредити него што је то регулисано
ЗУП-ом али само и искључиво посебним законом а не и
другим правним прописом, као што је то случај са Правилима
о поступку пред комисијом као подзаконским правним
прописом. Примјера ради, законодавац Републике Србије је
посебним управнопроцесним правилима из области утврђивања сукоба интереса посветио више чланова у Закону о
Агенцији за борбу против корупције („Сл. гл. Републике
Србије“, број 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС) с тим да је
у члану 3. став 3. експлицитно предвидио (а што није случај
са ЗССИРС-ом) да „у поступку пред Агенцијом који није
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уређен овим законом, сходно се примењују одредбе закона
који уређује општи управни поступак“.
2. Правила о поступку пред комисијом (а посебно члан 2. и
члан 3. став 2. правила) су у директној колизији односно
супротности са чланом 1. и 3. ЗУП-а. Наиме, чланом 3.
ЗУП-а предвиђена је искључива примјена правила посебног
управног поступка (у конкретном случају поступка за
утврђивање сукоба интереса) према латинској максими lex
specialis derogat legi generali али само под условом да су
правила посебног управног поступка уређена (посебним)
законом а што није случај са Правилима о поступку пред
комисијом. У том смислу, ни прописивање императивне
обавезе од стране Републичке комисије за спречавање
сукоба интереса за њиховом примјеном од стране свих
адресата (јавни функционери, државни органи, органи
јединице локалне самоуправе и други) из члана 4. ЗССИРСа, не производи правне посљедице у правном саобраћају, јер
комисија није законодавац нити може доносити акте са
законском правном снагом (тј. понашати се ванинституционално) а што јасно имплицира да њена одлука о обавезној примјени посебних управних правила које је она сама
(незаконито) прописала не може искључити законску
обавезу примјене правила општег управног поступка из
члана 1. ЗУП-а колико год да су иста комплементарна и
кохерентна овој управној области. У том смислу, наведена
посебна управна правила треба да буду предмет законске
регулативе, у конкретном случају ЗССИРС-а, и то тако што
ће се у наведеном закону, посветити додатна глава посебним
процесним регулама а не како је то сада случај, само два
паушална, недовољна и недоречена члана. Видљивост
правне дефектности примјене Правила о поступку пред
комисијом као подзаконског акта на уштрб правила општег
управног поступка регулисана законом огледа се и у
чињеници да је и са аспекта номотехничких правила при
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сачињавању рјешења и закључака као појединачних управних аката потпуно погрешно и правно нелогично у преамбули акта позивати се прво на акте ниже правне снаге (у
конкретном случају Правила о поступку пред комисијом) па
на крају, као „мање важан“ правни пропис, позивати се на
закон (у конкретном случају ЗУП);
3. Правила о поступку пред комисијом су у индиректној колизији односно посредној супротности са чланом 15. и 16.
ЗССИРС-а обзиром да законодавац ни у једном од наведених чланова није експлицитно предвидио право Републичке
комисије за спречавање сукоба интереса да доноси посебне
процесне регуле без обзира што је у члану 15. став 1. тачка б)
предвидио овлашћење за доношење, између осталог и
„правила“ јер законодавчева интенција у конкретном случају, није никако могла бити усмјерена на делегирање
(законодавних) овлашћења комисији за доношење „аката са
законском снагом“ којима ће се дерогирати обавезна
примјена правила ЗУП-а јер би то било флагрантно кршење
вишевијековних уставних принципа те у коначници
Монтескјеовог система подјеле власти. Штавише, у прилог
томе да се интенција законодавца никако није кретала (нити
могла кретати) у том правцу, говори и чињеница што је
чланом 16. ЗССИРС-а законодавац предвидио (колико толико значајне) посебне процесне регуле међу којима ни на
који начин није оставио право било кога (па ни комисије) да
својим актима ову процесну проблематику другачије регулише односно допуњује. Истини на вољу, аутор је мишљења
да чак и у ситуацији да је законодавац експлицитно предвидио право односно овлашћење Републичке комисије за
спречавање сукоба интереса да својим актима уређује процесну проблематику исто не би било у складу са Уставом
Републике Српске о чему, између осталог, говори и Одлука
Уставног суда Републике Хрватске. 24

24

Вид. фн. 14.
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ЗАКЉУЧАК
Уставност и законитост правних прописа Републике Српске
представљју императив владавине права те правне сигурности у
цјелини. Сходно томе, доносиоци правних прописа, прије него што
се упусте у нормирање одређених (друштвено значајних) области
треба да сагледају да ли њихова уставна и законска позиција сублимирају (изворно или пренесено) овлашћење за конкретну нормативну дјелатност како се не би догодило да исти изврше „узурпацију
овласти ексцесивном делегацијом која није у сугласности са Уставом“25 а у ком случају су такви (неуставни и/или незаконити) правни
прописи правно дефектни.
Међутим, у конкретном случају, а имајући у виду да су
Правила о поступку пред комисијом из више разлога незаконита
(односно у супротности са одредбама ЗУП-а и ЗССИРС-а) и неуставна, законодавац у што краћем року (читај: одмах) мора управнопроцесну проблематику из области утврђивања сукоба интереса у
органима власти Републике Српске увести у законске оквире како би
се правна дефектност ове проблематике отклонила на корист свих
учесника у правном саобраћају. Напомене ради, законодавац је у
оквиру ЗССИРС-а, већ дјелимично (али недовољно) посветио нормативне пажње посебним управнопроцесним регулама а што јасно
доводи до закључка да је законодавац донекле препознао значај ове
процесне проблематике али истој није посветио ону нормативну
пажњу коју она у суштини и заслужује. Аутор је мишљења да област
сукоба интереса те поступка његовог утврђивања у конкретном
случају има толико својих специфичности у материјалноправном
смислу да је сасвим логично да се исто импликовало и на управнопроцесну проблематику стварајући пријеку потребу за доношењем
посебних управнопроцесних правила која ће бити комплементарна и
кохерентна наведеној управноправној области.

Вид. став проф. др Бачић Арсена наведен у образложењу Одлуке Уставног
суда РХ, стр. 38 – 39.
25
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У том смислу, потребно је процесна рјешења из Правила о
поступку пред комисијом као таква ad litteram инкорпорисати у сам
текст ЗССИРС-а, с тим да је цијенећи номотехничка правила као и
значај ове проблематике, потребно посебна управнопроцесна рјешења груписати у једну, засебну нормативну цјелину. Није на одмет
напоменути да нити Републичка комисија за спречавање сукоба
интереса у оквиру своје иницијативе за измјенама и допунама
ЗССИРС-ом26 нити Влада Републике Српске у оквиру свог нацрта за
измјенама и допунама ЗССИРС-а27 нису сматрали за потребним
додатно регулисати посебну управнопроцесну проблематику обзиром да ниједним чланом приједлога измјене и допуне ЗССИРС-а није
предвиђенаа измјена, допуна или додатни члан/ови у вези са овим
питањем.
Оно што аутор сматра сврсисходним на крају овог излагања
посебно напоменути читаоцима јесте чињеница да се аутор у овом
раду није освртао нити елаборирао о квалитету управноправних и
управнопроцесних рјешења предвиђених Правилима о поступку
пред комисијом, обзиром да квалитативна и упоредноправна анализа
због своје свеобухватности и значаја заслужује да буде предмет
посебног рада у коме ће се аутор додатно ангажовати на елаборирању
на тему унуташњих релација посебних управнопроцесних рјешења
из области сукоба интереса (као lex specialis) и одредби ЗУП-а (као
lex generali) као и релација посебних управнопроцесних рјешења са
истом или сличном процесном проблематиком у државама у региону
чиме ће се створити комплетна слика о квалитету истих те евентуално потреби њихове измјене и/или допуне у сваком појединачном
случају.

Доступно на службеној интернет страници Владе Републике Српске,
http://www.vladars.net
27
Доступно на службеној интернет страници Републичке комисије за
утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске,
http://www.sukobinteresa-rs.org
26
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Robert Jović*28
(UN)CONSTITUTIONALITY AND (IL)LEGALITY OF
THE RULES ON PROCEDURE FOR DETERMINING THE
CONFLICT OF INTEREST IN THE AUTHORITIES OF THE
REPUBLIC OF SRPSKA
Summary
The importance that the Republic Commission for Determining the
Conflict of Interest in the RS Government Bodies has and exercises in the
legal system of the Republic of Srpska is unquestionable and its legal role
and position should be unconditionally strengthened every day. However,
apart from undisputable importance and a number of specific advantages
of this method for preventive and post factum action in the area of conflict
of interest, what is debatable and what the author of this paper is going to
write about refers to the procedural and legal aspect of work of this
Commission. Great part of the work of the Commission is normatively
regulated (only) by the Rules of Procedure before the Republic
Commission for Determining the Conflict of Interest in the RS Government
Bodies and the Modes for Financial Reports Control ("Official Gazette of
the Republic of Srpska" No. 31/09, 33/09 & 61/09), which was passed by
the Commission (un)constitutionally and (il)legally since the legislator
dedicated only one article to this matter. Therefore, after presenting the
basics of constitutional and legal definitions of conflict of interest and
(briefly) elaborate on constitutionality and legality of legal regulations in
general, the author of this paper is going to analyze the legal
(non)compliance of specific (administrative) procedural rules for
determining the conflict of interest brought in the form of subordinate act
with the Constitution of the Republic of Srpska and the Law on General
*28 The author is a Master of Laws and a PhD candidate at the Faculty of Law,
University of Belgrade and has been employed in the position of the Head of Legal
Affairs, Human Resources and General Affairs in "Vodovod i kanalizacija" JSC
Bijeljina.
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Administrative Procedure and the Law on prevention of conflict of interest
in the government bodies of the Republic of Srpska and for that purpose
the author shall also use legal views of the Constitutional Court of the
Republic of Croatia adopted for (nearly) the same legal issues, and in the
end shall suggest de lege ferenda solutions for remedying of found
unconstitutionality and illegality in the legal system of the Republic of
Srpska in the area of conflict of interest deteremination.
Key words: (un)constitutionally and (il)legality, rules on procedure
as a subordinate act, specific administrative procedure.
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6. Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање
сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин
контроле финансијских извјештаја („Сл. гл. РС“, број 31/09, 33/09
и 61/09)
Судска пракса
1. Одлука Уставног суда Републике Хрватске („Народне новине
Републике Хрватске“ број 126/12)
2. Рјешење Уставног суда Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 21/10)
3. Пресуда Врховног суда Републике Српске број 11 0 У 002581 10
Увп од 25. јануара 2012. године
4. Пресуда Окружног суда у Бањалуци број 11 0 У 010063 12 У од
22. априла 2014. године
5. Пресуда Окружног суда у Бањалуци број 11 0 У 007255 11 У од
24. маја 2013. године
Интернет извори
1. Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске (http://www.sukobinteresa-rs.org/)
2. Повјеренство за одлучивање о сукобу интереса у Републици
Хрватској
(http://www.sukobinteresa.hr/posi/ws.nsf/wi?OpenForm&1)
3. Агенција за борбу против корупције Републике Србије
(http://www.acas.rs/)
4. Влада Републике Српске (http://www.vladars.net/)
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ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСНОВА УГОВОРНЕ
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ: ПРАВНА ТЕОРИЈА
И СУДСКА ПРАКСА
Прегледни чланак
doi: 10.7251/SPM1548155P
Апстракт: У овом раду аутор се бави преиспитивањем
основа уговорне одговорности за штету, односно правне природе
одговорности за повреду уговорне обавезе, узимајући у обзир
досадашњу доктринарну баштину и релевантну судску праксу.
Зашто неко одговара за проузроковану штету? Иако се у правној
литератури истиче да дужник одговара на основу претпостављене кривице због повреде уговора, конструкција уговорне
одговорности према одредбама Закона о облигационим односима
(ЗОО), нарочито имајући у виду чл. 263. ЗОО, учинила је дискутабилним питање основа уговорне одговорности, без обзира на
степене кривице који се наводе у чл. 266, ст. 2. ЗОО. Заснован на
расправном начелу, у раду се обрађује субјективно и објективно
схватање у погледу основа уговорне одговорности, износе се
аргументи за једно и друго схватање, те се критички освијетљују
поједини ставови. Свако разматрање се настоји поткријепити
примјерима из судске праксе. Иако у домаћој правној литератури
и судској пракси превладава субјективно схватање основа уговорне одговорности, све више се апострофира схватање о објективном основу одговорности због повреде уговора, па се настоје приказати новија схватања и с тим у вези реафирмисање и редефинисање неких појмова и института облигационог права, као што
је кривица. Настоји се цјeловито обрадити постављени истраживачки проблeм тако што ће се исти на нов и специфичан начин


Дипломирани правник, мастер грађанског права; судијски приправник у
Основном суду у Приједору.
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анализирати кроз дискусију, сублимирати и на научни начин прeзeнтовати, уз давање одређених закључака и приједлога.
Кључне ријечи: основ уговорне одговорности, уговорна одговорност за штету, правна природа уговорне одговорности, правна теорија и судска пракса
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА О УГОВОРНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ
Уопштено говорећи, уговорна одговорност за штету је вид
имовинске или грађанске одговорности, а имовинска одговорност је
само дио ширег, генусног појма правне одговорности или одговорности уопште.1 Грађанскоправна одговорност за штету се даље грана
на деликтну (неуговорну или вануговорну) и уговорну (контрактуалну) одговорност. Уговорна одговорност за штету2 (одговорност
за повреду уговора, одговорност за повреду обавезе, одговорност за
повреду облигације, одговорност за кршење уговорне дисциплине)
јесте одговорност због повреде неке обавезе из раније постојећег
уговорног или другог облигационоправног односа. Два најзначајнија
дијела облигационог права – уговорно и одштетно право, на пољу
уговорне одговорности, имају заједничку, додирну тачку. Ријеч је о
пољу на којем се уговор и остали извори облигација испреплићу са
проузроковањем штете као посебним извором облигације. К. Јовичић
сматра да је уговорна одговорност ужа од појма одговорности за
повреду уговора.3 Синтагма „уговорна одговорност“ не презентује на
прави начин суштину овог института, али да је тај назив уобичајен,

Вид. шире Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика,
Београд, 1993), 7; Јаков Радишић. Облигационо право - општи део. (Номос,
Београд, 2004), 181-182.
2
Користе се још називи: одговорност за повреду уговора, за повреду обавезе, за
повреду облигације, за кршење уговорне дисциплине итд.
3
Вид. више Катарина Јовичић. „Однос захтева за накнаду штете због повреде
уговора о продаји робе са другим правним средствима повериоца”, Страни
правни живот, бр. 1/2013, 79-95.
1
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краћи и оперативнији, а и најчешће су повреде обавеза из уговора.4
Због тога нема препрека да се користи синтагма „уговорна одговорност за штету“ знајући да се ради о одговорности за штету насталу
због повреде сваке постојеће обавезе, дакле обавезе настале и из
неког другог основа (извора) облигација, а не само уговора (нпр.
стицања без основа, пословодства без налога, једностране изјаве
воље).5 Али, није адекватан назив уговорна одговорност за накнаду
штете, јер је суштина одговорности у накнади штете, па је ријеч
накнада сувишна.6 На пољу уговорне одговорности, дужником се
назива лице које је прекршило обавезу и које дугује накнаду штете, а
повјериоцем лице које има право захтијевати накнаду штете, јер је
остало вјерно уговору, без обзира на њихов статус у облигационом
односу који је прекршен.7 Правила о уговорној одговорности за
штету садржана су у Глави III ЗОО8 под називом „Дејства обавеза“,
Одељку 1. под називом „Повериочева права и дужникове обавезе“,
Одсеку 1 под називом „Право на накнаду штете“. Дакле, у члановима
262-269. ЗОО законодавац је разрадио правила о уговорној
одговорности, у ужем смислу, а у ширем смислу и члановима који
слиједе, закључно са чл. 294. ЗОО, али и неким другим одредбама
ЗОО које су, систематски посматрано, у вези са проблематиком

Живомир Ђорђевић. Коментар Закона о облигационим односима. (уредници
Слободан Перовић и Драгољуб Стојановић), (Културни центар Горњи
Милановац - Правни факултет Крагујевац, 1980), 757. Борис Визнер. Коментар
Закона о обвезним односима, друга књига. (Загреб, 1978), 1071.
5
Живомир Ђорђевић. Коментар Закона о облигационим односима. (Културни
центар Горњи Милановац - Правни факултет Крагујевац, 1980), 757; Борис
Визнер. Коментар Закона о обвезним односима, друга књига. (Загреб, 1978),
1071; Бранисалава Апостоловић. „Накнада нематеријалне штете због повреде
уговора“, Билтен судске праксе, (Интермекс, Нови Сад, бр. 3/2011), 185.
6
Вид. Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд,
1993), 14.
7
Ibid;
8
Закон о облигационим односима – ЗОО (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, ,,Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и ,,Службени
лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља).
4
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уговорне одговорности.9 Правила у уговорној одговорности за штету
представљају посебна правила, за разлику од правила о деликтној
одговорности као општих правила, која се примијењују на терену
уговорне одговорности на основу чл. 269. у случају када правилима
о уговорној одговорности није шта друго одређено. Иначе, ЗОО не
познаје термине уговорна и деликтна одговорност, већ су они плод
правне теорије.
У посљедње вријеме се даје одговарајући значај уговорној
одговорности за штету. Данашњи уџбеници облигационог права
обрађују као посебну област уговорну одговорност, за разлику од
раније литературе у којој су се поједина питања са терена уговорне
одговорности обрађивала у оквиру појединих поглавља, односно
других института облигационог права, нарочито код компарације
деликтне и уговорне одговорности. Томе су допринијели и модерни
друштвено - правни токови у овој области. На појединим факултетима се уговорна одговорност за штету изучава као посебан
предмет. Све то говори о значају који има уговорна одговорност у
облигационом праву, без обзира да ли су у питању грађанскоправни
или привредноправни уговори.10 Иначе, институт уговорне
одговорности за штету се може разграничити у односу на друге
институте облигационог права у погледу којих постоји могућност
потраживања накнаде штете, као што је деликтна одговорност,11
предуговорна одговорност и ништавост уговора.12
О садржини уговорне одговорности за штету вид. Дејан Пилиповић. Уговорна
одговорност за нематеријалну штету, мастер рад, (Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2014), 9-10.
10
Неки француски теоретичари негирају постојање уговорне одговорности за
штету. Вид. Philipee Remy. ,,La 'responsabilite contractuelle': histoire d'un faux
concept“, Revue trimestrielle de droit civil, бр. 2/1997, 323; наведено према: Марија
Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету. (Београд, 2013), 47.
11
О сличностима и разликама између деликтне и уговорне одговорности вид.
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
384-392 и Јаков Радишић. Облигационо право - општи део. (Номос, Београд,
2004), 185-187. Према Ј. Радишићу и уговорна одговорност је деликтна, с
обзиром на теорију јединства кривице.
12
Вид. више Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика,
Београд, 1993), 9-10.
9
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Претпоставке или услови за постојање уговорне одговорности за штету су: постојање пуноважне обавезе која није извршена; проузроковање штете повјериоцу; узрочна веза између
повреде обавезе и настале штете и противправност.13 До повреде
обавезе долази када дужник не испуни обавезу (уопште или у
свему како она гласи) или задоцни са њеним испуњењем, што би
на пољу деликтне одговорности било адекватно појму штетне радње. Повреда обавезе подразумијева и повреду законских одредби,
које се примјењују кад странке нису поједина питања регулисале
уговором.14 Обавеза на накнаду штете представља секундарну
садржину облигационог односа15 и некада се јавља уз основну
обавезу, а некад умјесто ње. У правној теорији се истичу двије концепције неизвршења уговора: прва, унитарна или свеобухватна
према којој се свако непоштовање уговора сматра неизвршењем,
што је веома блиско објективној уговорној одговорности и друга
концепција заснована на законом предвиђеним облицима неизвршења обавезе, која је у примјени у нашем ЗОО.16 За уговорну
одговорност је карактеристично претходно постојање облигационоправног односа и његова пуноважност, тј. да није ништав или
поништен у законском року ако је ријеч о рушљивом правном
послу, те неопходност проузроковања штете повјериоцу. Штета је
губитак који неко претрпи на својим правно заштићеним добрима,
тј. умањење повјериочеве имовине или спречавање повећавања
исте, као и наношење другоме физичког или психичког бола или
страха.17 Повјерилац је дужан да докаже постојање обавезе која
није извршена (али, према И. Јанковецу, не треба да докаже да
Штета и узрочна веза су општи услови уговорне одговорности, а раније
преузета обавеза посебна претпоставка. Бранко Мораит. Облигационо право.
(Комесграфика, Бања Лука, 2010), 421. Вид. и Јожеф Салма. Облигационо право.
(Универзитет у Новом Саду, Правни Факултет, Нови Сад, 2007), 455.
14
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
11.
15
Јаков Радишић. Облигационо право - општи део. (Номос, Београд, 2004), 185.
16
Катарина Јовичић. „Одређење појма неизвршења уговора, с освртом на
неизвршење уговора о продаји робе“, Страни правни живот, бр. 1/2014, 71.
17
Вид. чл. 155. ЗОО.
13
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дужник није извршио обавезу),18 штету и узрочну везу између
повреде обавезе и штете.19 Он треба доказати ону узрочну везу која
је нормална и природна посљедица онакве повреде уговора каква
се десила, тј. која се очекивала с обзиром на редовни ток ствари,
па не смије бити ријеч о некој посредној, сувише далекој посљедици.20 Није потребно да повјерилац доказује противправност, јер
је она обухваћена повредом уговора, па с тога и не представља
посебну претпоставку.21 Такође, неопходно је да не постоје околности које искључују дужникову одговорност, а све околности
које иду у прилог дужнику, он их је дужан доказати. У правној
теорији се истиче да се претпоставља да је дужник, у контексту
уговорне одговорности, одговоран за повреду обавезе, а дужник је
увијек одређен као друга уговорна страна. Путем споразума страна
може се интервенисати на обим уговорне одговорности, у складу
са законским правилима.22 Чл. 266. ЗОО регулише обим накнаде
штете причињене повредом уговора, али се обим уговорне
одговорности не исцрпљује у овим одредбама. Првим ставом се
говори о предвидивој штети која се накнађује, која штета је материјалне природе. Судска пракса је богата случајевима досуђивања
имовинске штете настале повредом уговорне обавезе, како обичне

Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
25.
19
Вид. слично у пресуди Врховног суда Србије, Рев. 2962/97 од 15.09.1997.
године.
20
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
38-40. Вид. одлуку Врховног суда Републике Хрватске, II Рев. 73/98 од
06.06.2000. године.
21
О осталим разлозима за овакво становиште вид. Ивица Јанковец. Уговорна
одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993), 41-44.
22
Тако је чл. 264. и 265. ЗОО регулисано уговорно проширење, ограничење и
искључење одговорности. Умјесто свих вид. Ивица Јанковец. Уговорна
одговорност, (Пословна политика, Београд, 1993), 363-383. Марија Караникић
Мирић. „Ограничења одговорности за штету у српском праву”, Анали Правног
факултета, бр. 1/2012, 244-273.
18
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штете,23 тако и измакле добити.24 Питање накнаде нематеријалне
штете је спорно и интересантно.25 Предвидиве штете су оне штете
које је штетник могао предвидјети у вријеме закључења уговора.
Битна је објективна могућност предвиђања, али не и то да ли је
дужник то стварно учинио.26 Ове штете се односе на штете које
нормално наступају по редовном току ствари као неизбјежна
последица повреде уговора, као и штете које су наступиле ван
редовног тока ствари, али су због посебних околности дужнику
ипак биле познате.27 Сматра се да правило о предвидивости штете
води поријекло из енглеског права, односно да је установљено у
водећем случају Hadley v. Baxendale из 1854. године.28 Предвидивост штете се оцјењује са објективног становишта дужника
(доброг домаћина, доброг привредника и доброг стручњака). У
другом ставу се говори о превари, намјери и крајњој непажњи. О
утицају степена кривице на обим накнаде штете и правилима
терета доказивања у том случају, биће ријечи касније. Приликом
одлучивања о висини накнаде, суд ће водити рачуна о одређеним
законским моментима (добитку који је настао за повјериоца,
предузимању разумних мјера ради смањења штете, правилима о
Вид. одлуку Врховног суда Словеније, II Ипс. 15/85 од 07.03.1985. године.
Наведено према: Хасо Тајић и Владимир Симовић. Закон о облигационим
односима – четврт вијека судске праксе - избор судских одлука од 1980. до 2005,
књига прва. (Сарајево, 2006). 644.
24
Вид. рјешење Врховног суда Србије, Прев. 32/06 и Спзз. 9/06 од 22.02. 2006.
године.
25
О могућности накнаде нематеријалне штете због повреде уговора и de lege
ferenda приједлозима, pro et contra аргументима, као и објективном концепту
нематеријалне штете вид. Дејан Пилиповић. Уговорна одговорност за
нематеријалну штету, мастер рад, (Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2014), 43-111.
26
Јаков Радишић. Облигационо право - општи део. (Номос, Београд, 2004), 204.
27
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
350. Вид. одлуку Врховног суда Републике Хрватске, Рев. 2975/98, од 29. 5.
2002. године, Избор одлука 1-15/2003 и Домаћа и страна судска пракса 1/2004.
28
О чињеничном супстрату спора и одлуци суда вид. Eisenberg, Melvin Aron.
„The Principle of Hadley v. Baxendale“, California Law Review, бр. 80-3/1992, 563564.
23
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обавјештавању или нотификацији и кривици повјериоца или лица
за које он одговара за штету).29
2. ДИСКУРС О ОСНОВУ УГОВОРНЕ
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ
2.1. Шта се подразумијева под основом уговорне
одговорности?
Основ одговорности треба разликовати од претпоставки
одговорности, које представљају чињенице које морају егзистирати да би наступила уговорна одговорност. Под основом одговорности се подразумијева разлог грађанске одговорности, односно
зашто закон позива штетника на одговорност.30 Да би лице које је
проузроковало штету заиста и одговарало, неопходно је да постоји
правни разлог обавезивања или како се то назива у уговорном
праву – кауза.31 Конкретно, у области уговорне одговорности,
основ уговорне одговорности даје одговор на питање зашто је, уз
постојање кумулативно испуњених потребних претпоставки,
дужник одговоран за штету повјериоцу проузроковану повредом
уговорне обавезе.32 Зашто дужник одговара за штету повјериоцу?
На овом терену, узимајући у обзир специфичности уговорне одговорности, идентификујемо предмет овог рада.
2.2. Постављање истраживачког проблема
Предмет овог рада није проучавање уговорне одговорности
за штету уопштено, односно свих њених елемената и аспеката.
Вид. чл. 266, ст. 3. и 4. ЗОО, чл. 268. ЗОО и чл. 267. ЗОО.
Јожеф Салма. Облигационо право. (Универзитет у Новом Саду, Правни
Факултет, Нови Сад, 2007), 453.
31
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 376.
32
Дејан Пилиповић. Уговорна одговорност за нематеријалну штету, мастер
рад, (Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014), 10.
29
30
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Због тога смо дали преглед најзначајнијих карактеристика овог
вида грађанскоправне одговорности, који има карактер уводног
излагања, односно упознавања са тематиком уговорне одговорности за штету. У овом раду ће бити стављен акценат на преиспитивање или проучавање основа уговорне одговорности. Другим ријечима, преиспитује се правна природа одговорности за повреду
уговорне обавезе, узимајући у обзир правнотеоријска схватања и
судску праксу. Најчвршћа подлога за дискусију о основу уговорне
одговорности за штету налази се у неодређивању тог основа од
стране законодавца у ЗОО. Симптоматично је одређивање извињавајућих или либераторних околности у чл. 263. ЗОО, чије дефинисање све више упућује на елементе више силе.33 С друге стране,
законодавац говори о квалификованим облицима кривице у чл.
266, ст. 2. ЗОО, који је у вези са обимом накнаде штете. Иако се у
правној литератури истиче да дужник одговара на основу претпостављене кривице због повреде уговора, конструкција уговорне
одговорности према одредбама ЗОО учинила је дискутабилним
питање основа уговорне одговорности. Истина је да законодавац
нигдје не спомиње кривицу као основ накнаде штете због повреде
уговорне или друге имовинскоправне обавезе. Да ли је онда кривица основ уговорне одговорности или дужник може одговарати и
у њеном одсуству? Због свега наведеног, посебан осврт ће бити
учињен ка разматрању чл. 263. ЗОО и више силе, као и кривице у
грађанском праву, а у контексту расправе о основу уговорне одговорности.

Те околности не можемо назвати екскулпирајуће, јер законодавац не спомиње
кулпу (кривицу) као разлог зашто дужник одговара повјериоцу за штету на
пољу уговорне одговорности, како је то изричито одређено на терену деликтне
одговорности.
33
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2.3. Субјективни или објективни основ уговорне
одговорности: правна теорија и судска пракса?
Претходно је потребно навести два система: први – систем
субјективне одговорности, у којем се одговара на основу претпостављене или доказане кривице и други – систем објективне одговорности, у којем се одговара без обзира на кривицу, односно одговара се због неких других разлога (због проузроковања штете од
опасне ствари или опасне дјелатности, због ризика итд.). У првом
систему, дужник се може ослободити одговорности доказујући да
није крив, док у другом виша сила искључује уговорну одговорност. Први је заступљен у аустријском, швајцарском и њемачком
праву, а други у француском праву.34 У англосаксонском правном
систему дужник се ослобађа уговорне обавезе ако је испуњење
уговора осујећено (frustration of the contract), како је то установљено у водећем случају Paradine v. Jane из 1647. године.35 У условима савременог друштвено – техничког развоја, кривица се, као
основ одговорности, показала као недовољна и нејака да обухвати
нове случајеве, па правна наука и јуриспруденција морају одступати од догме да се одговорност увијек заснива на кривици.36
У нашем праву постоји дихотомија правних схватања о
основу уговорне одговорности. О (претпостављеној) кривици као
основу уговорне одговорности за штету позитивно су се изјашњавали Слободан Перовић,37 Оливер Антић,38 Јаков Радишић,39

Вид. шире Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика,
Београд, 1993), 94-103. У француском праву се изједначава виша сила и случај.
35
Уговор је осујећен ако је извршење обавезе постало немогуће или ако је ипак
могуће, али би због измјењених околности дошло до суштинске промјене у
односу на првобитно преузету обавезу. Guenter Heinz Treitel. The Law of
Conctract. (London, 1983), 648.
36
Слободан Перовић. „Основ уговорне и деликтне одговорности“, Правни
живот, бр. 3-4/2004, 42-43.
37
Ibid; 23.
38
Оливер Антић. Облигационо право. (Београд, 2011), 420-421.
39
Јаков Радишић. Облигационо право. (Номос, Београд, 2004), 185.
34
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Бранко Мораит,40 Јожеф Салма41 и други. За разлику од њих, Александар Јакшић и Срђан Стојановић се изричито изјашњавају у
прилог објективне одговорности за штету изазвану закашњењем у
испуњењу обавезе.42 О објективној уговорној одговорности говори
и Марија Караникић Мирић.43 Владимир В. Водинелић сматра да
уговорна одговорност некада може бити објективна, а некада субјективна. У случају када је она објективна, уговорна одговорност
се ублажава на начин да дужник одговара само за предвидиву
штету у моменту закључења уговора, док ће сасвим другачија
ситуација бити када на страни дужника постоје одређени степени
кривице.44 Неки аутори сматрају да је уговорна одговорност објективна под одређеним околностима.45
Субјективном основу одговорности одговара форма или
облик субјективне одговорности.46 Кривица је основ и услов одговорности у материји субјективне одговорности. Иако одговорност
због кривице има коријене још у римском праву и дуг развојни пут
конструисан на удаљавању од става да сам факт проузроковања
штете повлачи одговорност,47 принцип субјективне одговорности
је заузео важно мјесто у систему грађанског права тек у 19.
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 424.
Јожеф Салма. Облигационо право. (Универзитет у Новом Саду, Правни
Факултет, Нови Сад, 2007), 464 и 544.
42
Александар Јакшић и Срђан Стојановић. Елементи за једно уговорно право,
(Београд, 1995), 188-189.
43
Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету, (Београд,
2013), 45-62.
44
Вид. Владимир Водинелић. Грађанско право: Увод у грађанско право и општи
део грађанског права, (Службени гласник, Београд, 2012), 492.
45
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
385.
46
Јожеф Салма. Облигационо право. (Универзитет у Новом Саду, Правни
Факултет, Нови Сад, 2007), 453. У области деликтне одговорности поред
одговорности због кривице, постоје и одговорност због створеног, одржаваног
или контролисаног ризика (објективна одговорност или одговорност независно
од кривице) и одговорност због правичности.
47
Анте Ромац. Римско право. (Народне новине, Загреб, 1987), 270-271.
Драгомир Стојчевић. Римско приватно право. (Београд, 1978), 198.
40
41
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вијеку.48 Такође, уговорна одговорност се према нашем старом
праву заснивала на кривици дужника. Српски грађански законик
из 1844. године је одређивао у чл. 801, који се примјењивао у уговорним и вануговорним односима, да се обавезе на накнаду штете
неко може ослободити само ако докаже да се штета није десила
његовом кривицом, него случајно.49 Општи имовински законик за
Црну Гору из 1888. године у чл. 541. је говорио о намјери, грубој
непажњи и обичној непажњи у контексту уговорне одговорности.50 Аустријски Општи грађански законик из 1811. године у
чл. 1295, ст. 1. је предвиђао да свако има право да захтијева
накнаду штете од штетника коју му је овај својом кривицом нанио,
било да је штета проузрокована тиме што је прекршена нека уговорна дужност или независно од уговора.51
У правној теорији се сматрало да се одговорност дужника за
свако неизвршење или неуредно извршење раније преузете обавезе заснива на претпостављеној кривици дужника.52 Ratio legis
овог схватања се налази у природи уговорних односа у којем
уговорне стране улазе на основу своје слободне воље, па због тога
и обавезе које преузимају требају поштовати.53 Теоријска база на
којој се у потпуности може заснивати идеја о кривици као основу
одговорности представља идеја о јединству кривице, а тиме и
јединству грађанскоправне одговорности. Проучавајући дјела Ј.
Радишића, може се рећи да овај аутор може својим стваралачким
опусом бранити идеју о томе да се повреда уговорне или друге
постојеће обавезе заснива на кривици. Суштина се налази у повреди раније постојеће обавезе, макар било ријеч о општој обавези
уздржавања од нешкођења другоме, или релативној обавези која је
Јаков Радишић. Облигационо право. (Номос, Београд, 2004), 191.
Вид. чл. 801, Грађански законик за Краљевину Србију, фототипско издање са
оригинала из 1939. године, Београд 1990.
50
Вид. чл. 541, Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору – ОИЗ,
фототипско издање са оригинала из 1888. године, Обод, Цетиње, 1980.
51
Вид. § 1295, Аустријски грађански законик (превео Драгољуб Аранђеловић),
II издање, Просвета, Београд, 1921.
52
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 423.
53
Ibid;
48
49
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карактеристична за уговорну одговорност.54 У крајњем случају,
могућ је правац размишљања који би водио ка проналажењу
основа одговорности дужника у самом неизвршењу или
неуредном извршењу уговора, тј. принципу објективне одговорности дужника. Тако Ј. Салма наводи схватање да је „довољно
да је дошло до повреде уговора, тј. до (скривљеног) неизвршења,
нарочито када су у уговору за неизвршење или неблаговремено
извршење стране унапред предвиделе неки вид апстрактне штете
која се плаћа и када штета није наступила“. 55 Када би се сматрало
да се основ уговорне одговорности налази у самом проузроковању
штете, тада поједини аутори предлажу да се основ постојања
одговорности налази у другим разлозима као што су изневјеравање
повјерења повјериоца у дужника, недржање задате ријечи и
слично.56 Неопходно је пронаћи оправдање за објективну уговорну
одговорност дужника за штету, јер одређено оправдање постоји и
када је у питању објективна деликтна одговорност (штетник је
ималац опасне ствари или вршилац опасне дјелатности). Као
прилог објективном схватању наводе се и ослобађајуће околности
из члана 263. ЗОО. У Скици за законик о облигацијама и уговорима
било је одређено да се дужник ослобађа обавезе да накнади штету
ако докаже да је био спријечен да испуни своју обавезу неким
случајем више силе или којим другим страним узроком за који он
не одговара, чиме је пропагирана пооштрена, односно објективна
одговорност дужника, па се дужник не би могао ослободити
одговорности доказујући да није крив за неиспуњење обавезе. 57
ЗОО из 1978. године је у чл. 263. дјелимично прихватио овакву
концепцију у погледу ослобођења од одговорности дужника. У
овом члану се налази разлог за дискусију у погледу основа уговорне одговорности. У правној теорији се истиче да је напуштен
Јаков Радишић. Облигационо право. (Номос, Београд, 2004), 185.
Јожеф Салма. „Уговорна одговорност – у европском, упоредном и домаћем
праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2011, 87.
56
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 423.
57
Чл. 208. Скице за законик о облигацијама и уговорима: Михаило
Константиновић. Облигације и уговори, Скица за законик о облигацијама и
уговорима, (Београд, 1969).
54
55
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систем субјективне одговорности у области уговорне одговорности за штету, али да није прихваћен ни систем објективне
одговорности.58 Међутим, који је онда основ уговорне одговорности, односно ако се не ради ни о субјективном, а ни објективном основу, да ли се уопште може говорити о мјешовитом
схватању? На основу изложеног, произлази да не може. Чланом
263. ЗОО је предвиђено да се „дужник може ослободити одговорности за штету ако докаже да није могао испунити своју
обавезу, односно да је закаснио са испуњењем обавезе због околности насталих послије закључења уговора које није могао
спречити, отклонити или избећи“.59 Из законске формулације цитираног члана једноставно је одређивање терета доказивања, што
се може изразити ставом из образложења једне одлуке суда:
„Терет доказа да су околности које га ослобађају од одговорности наступиле послије склапања уговора, преузима дужник“.60
Околности које ослобађају одговорности дужника обухватају
елементе појма више силе, а виша сила је ослобађајућа околност
за штете које се разрјешавају према теорији објективне одговорности.61 Сматра се да виша сила, схваћена као спољашњи догађај
који дужник није могао спријечити, отклонити нити избјећи, ипак
искључује одговорност дужника за повреду обавезе. 62 Уколико
одређене околности које су квалитативно сличне поимању више
силе искључују уговорну одговорност дужника, тим прије дужникову одговорност искључује виша сила. Ријеч је о догађајима
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
121.
59
Вид. одлуку Врховног суда Србије, Рев - 2962/97 од 15.09.1997. године.
Према: Хасо Тајић и Владимир Симовић. Закон о облигационим односима –
четврт вијека судске праксе - избор судских одлука од 1980. до 2005, књига
прва. (Сарајево, 2006), 641.
60
Истакао аутор Д. П., као и даље у тексту код цитирања појединих ставова из
образложења судских одлука. Вид. Виши привредни суд Хрватске, Пж – 78/1887
од 09.01.1979. године.
61
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 423.
62
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
124-125; Живомир Ђорђевић. Коментар Закона о облигационим односима.
(Културни центар Горњи Милановац - Правни факултет Крагујевац, 1980), 761.
58
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који се не могу приписати кривици дужника, а који могу бити разноврсни. Овакав став је присутан и у судској пракси: „Немогућност испуњења обвезе, односно немогућност испуњења обвезе у
року, мора бити посљедица околности насталих послије склапања
уговора, које су наступиле мимо воље дужника и његова
понашања. Оне могу бити вањског подријетла као нпр. поплава“.63 Ако се одређени догађај може приписати дужнику, он ће
бити крив за неизвршење обавезе. Тако је „комунална радна организација у обвези да надокнади потрошачу штету насталу неиспоруком плина, кад је та неиспорука, унаточ уведеним редукцијама, резултат њезиног пропуста у пружању услуге“.64 „Као виша
сила сматра се радња трећег лица због које дужник није могао
извршити уговорну обавезу, ако тај догађај није могао спречити,
отклонити или избећи“.65 „Дужник не одговара за штету ако није
могао испунити своју обвезу (испоруку плина) због ратних
догађаја, који су настали након склапања уговора јер их није могао
спријечити, отклонити или избјећи“.66 У овом случају ваља имати
на уму да мора постојати узрочна веза између догађаја који је
окарактерисан као виша сила и немогућности испуњења обавезе.
Представници схватања о субјективном основу уговорне одговорности истичу да иако дјелује да постоји законско упориште
и теоријска могућност за објективно схватање, ипак се сматра да
би било престрого некога осудити на накнаду штете само због тога
што је уговорна страна, а имајући у виду бројност склапања уговорних односа.67 Зато се говори о кривици као основу уговорне
Врховни суд Хрватске, Рев - 1654/80 од 27.11.1980. године, Хрватска правна
ревија, бр. 10/2004, 21.
64
Врховни суд Републике Хрватске, Рев. 2178/91 од 08.01.1992. године. Хасо
Тајић и Владимир Симовић. Закон о облигационим односима – четврт вијека
судске праксе - избор судских одлука од 1980. до 2005, књига прва. (Сарајево,
2006), 640.
65
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
125.
66
Високи трговачки суд Републике Хрватске, Пж - 3547/93 од 29. 11. 1994.
године, Збирка рјешидби, бр. 3/13.
67
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 423.
63
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одговорности, при чему се та кривица претпоставља. Дакле, ни они
не могу оспорити теоријско – нормативну подлогу за схватање о
уговорној одговорности без обзира на кривицу. Већ сама дискусија
о основу уговорне одговорности и ослобађајућим околностима из
чл. 263. ЗОО чини могућим и оправданим такву конструкцију.
Раније је истицано да се систем претпостављене кривице као корективни систем „састоји у томе што се полази од самог проузроковања штете и када је утврђено да је одређено лице проузроковало штету, оно се већ на основу тога сматра кривим за настајање штете“.68 Само претпостављање кривице води објективизацији одговорности. Чини се да би објективна уговорна одговорност довела до јачања уговорне дисциплине међу уговорним
странама, па стога не би било престрого некога осудити на накнаду
штете јер је уговорна страна, већ би то имало за посљедицу већу
приврженост страна испуњењу уговора у свему како гласи.
С друге стране, сматра се да чл. 263. ЗОО не искључује
постојање субјективне одговорности. Наиме, ако је дужник могао
спријечити, отклонити или избјећи околности које су испуњење
његове обавезе учинили немогућим,69 а тако није поступио, онда
је он крив за повреду уговора јер се није понашао онако како је
требало.70 И. Јанковец представља аргументе за претпостављену
кривицу као основ уговорне одговорности, без обзира на неке
„објективне околности“71 из чл. 263. ЗОО које онемогућавају доношење једноставног закључка о постојању субјективне уговорне одговорности. Наведени аутор сматра да је потврда његовом схватању правно начело облигационог права из чл. 18. ЗОО које говори
о томе да је учесник у облигационим односима, у извршењу својих
Стеван Јакшић. Облигационо право, општи дио, (Сарајево, 1953), 249.
Вид. више Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика,
Београд, 1993), 116-117. За уговорну одговорност од значаја је само накнадна
објективна немогућност испуњења обавезе. Ивица Јанковец. Коментар Закона
о облигационим односима (уредник Слободан Перовић), (Савремена
администрација, Београд, 1995), 589.
70
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
119.
71
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 423.
68
69
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обавеза, дужан поступати са пажњом која се у правном промету
захтијева у одговарајућој врсти облигационих односа, па ако не
поступа са таквом пажњом сматра се да је такав учесник крив за
повреду облигационог односа. Како је чл. 262, ст. 4. ЗОО предвиђено када ће дужник одговарати иако није скривио немогућност
испуњења обавезе, то би значило да ће дужник који је скривио
немогућност испуњења обавезе одговарати за штету. У овоме виде
невољу присталице објективне одговорности. Даље истиче, у
случају објективне деликтне одговорности у чл. 177. ЗОО одређено је да се ималац опасне ствари ослобађа одговорности ако докаже да штета потиче од неког узрока који се налази ван ствари, а
чије се дејство није могло предвидјети, ни избјећи или отклонити.
Код навођења ослобађајућих околности у чл. 263. ЗОО, када је у
питању уговорна одговорност, не тражи се постојање узрока ван
ствари, тј. нису садржани у законској формулацији чл. 263. ЗОО
сви елементи више силе. Такође, код уговорне одговорности није
предвиђена непредвидивост као елемент више силе, о којој се
говори у чл. 177, ст. 1. ЗОО.72 Овим аргументима се може додати
још један који је у вези са теоријским схватањима „више силе“ (vis
maior). Наиме, постоји теорија која се ослања на правила о
одговорности за штету на основу кривице приликом одређивања
појма више силе, па исту одређује као сваки догађај који се ни уз
највећу пажњу стране није могао предвидјети ни отклонити. Али,
егзистира и објективна теорија више силе коју карактерише
непредвидивост, несавладивост и спољашњост одређеног догађаја
који има карактер више силе. Постоје правни писци који сматрају
да ЗОО и савремена права прихватају субјективно - објективну
концепцију више силе.73 Ова теоријска размишљања, нарочито
субјективно схватање више силе, говори о томе да постојање више
силе као разлога за искључење одговорности за штету нужно не
поништава постојање кривице као основа уговорне одговорности,
Вид. за наведене аргументе Ивица Јанковец. Уговорна одговорност.
(Пословна политика, Београд, 1993), 119. Упор. са чл. 208. Скице за законик о
облигацијама и уговорима.
73
Илија Бабић. Лексикон облигационог права. (Београд, 2008), 412-413.
72
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већ да се релативизују поларно оријентисани ставови.74 Да ли је
онда, на неки начин, могућа коегзистенција или повезаност између
више силе и кривице у контексту предмета расправе? Кривица није
ништа друго до повреда постојеће обавезе, па такав став о кривици
не допушта разликовање скривљене од нескривљене повреде, па је
свака повреда скривљена у том случају.75 Наведена коегзистенција
се огледа у дефинисању више силе као одсуства кривице. Још
раније је Тодор Ачански промовисао неке идеје из француске
правне теорије према којима постоји знак једнакости између више
силе и непостојања кривице, те је овако правно резоновање
примјењиво само у области уговорне одговорности.76 Међутим,
како М. Караникић Мирић запажа, овакво дефинисање кривице не
прави разлику између одговорности по основу кривице и без
обзира на кривицу.77
У једној ранијој судској одлуци се наводи да је: „одредбом
чл. 263. ЗОО прихваћен субјективни критериј ослобађајућих
околности, у том смислу да су то околности које дужник није
могао спријечити, отклонити ни избјећи, те да су настале након
склапања уговора“.78 Тиме се додатно аргументује теза о субјективним елементима основа уговорне одговорности, без обзира
на дискутабилни карактер ослобађајућих околности. Дакле, у
законским одредбама које се односе на уговорну одговорност није
Субјективно поимање више силе је изложено критици, а којем некада нагињу
и судови. Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету.
(Београд, 2013), 58.
75
Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету. (Београд,
2013), 55.
76
Тодор Ачански. „Виша сила“, Енциклопедија имовинског права и права
удруженог рада (уредник Обрад Станковић et al.), Том 3, (Службени лист,
Београд, 1978), 732.
77
Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету. (Београд,
2013), 45.
78
Врховни суд Хрватске, II Рев – 96/86 од 06.11.1988. године, Преглед судске
праксе, бр. 40/62. Поједини коментатори ЗОО сматрају да се ради о субјективно
- објективном критеријуму за ослобађање дужника од уговорне одговорности.
Живомир Ђорђевић. Коментар Закона о облигационим односима. (Културни
центар Горњи Милановац - Правни факултет Крагујевац, 1980), 762.
74
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изричито предвиђена кривица као основ одговорности, већ се о њој
мора посредно закључивати анализом релевантних законских одредби. Несумњиво је да ће дужник одговарати за повреду уговора
у случају када је крив,79 али постоје аутори који наводе да ће одговарати без обзира на његову кривицу ако нису испуњени услови из
чл. 263. ЗОО за искључење његове одговорности.80 Одређени
степени кривице које законодавац наводи у чл. 266, ст. 2. ЗОО
упућују на егзистенцију субјективног основа уговорне одговорности. С друге стране, према становишту објективне теорије, квалификовани облици кривице из ст. 2, чл. 266. ЗОО, нису ништа друго
него елементи за пооштрену одговорност за штету који конструишу ситуацију када дужник одговара и за непредвидиву штету,
а не само предвидиву. То у француском праву називају једином
правом уговорном одговорношћу.81 Квалификовани облици кривице утичу само на повећавање обима уговорне одговорности, па
они не морају представљати индикатор који ће детерминисати
основ уговорне одговорности. Једном ријечју, они не представљају
препреку да се уговорна одговорност заснује без кривице дужника.82 Ради тога дјелују збуњујуће ослобађајуће околности из чл.
263. ЗОО, јер се поставља питање: зашто законодавац није
предвидио доказивање од стране дужника да није крив као начин
за ослобађање његове одговорности, ако је имао у виду кривицу
као основ уговорне одговорности? Можда нам судска пракса даје
одговор на ово питање: „Правило о ослобађању од одговорности
за штету која је садржана у овом члану представља изузетак од
општег правила садржаног у члану 154. став 1. ЗОО, у коме је
предвиђено да лице које проузрокује штету другом није дужно да
„Наручилац радова има право, ако је извођач крив за неиспуњење уговора о
грађењу, да захтијева накнаду штете...“ Врховни суд Босне и Херцеговине,
Пж. 397/87 од 24.03.1988. године, Билтен Врховног суда Босне и Херцеговине,
бр. 2-30/1988.
80
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
122. О томе ће бити ријеч када је у питању случај (casus). Ibid; 126.
81
Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету. (Београд,
2013), 47.
82
Ibid; 62.
79
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је накнади ако докаже да је штета настала без његове кривице“.83
Међутим, треба имати на уму да је код субјективне деликтне одговорности кривица као основ одговорности изричито предвиђена
законом. Како се сматра да је и на пољу уговорне одговорности у
принципу ријеч о субјективној одговорности, због тога се за њу
може рећи да има карактер изузетка о којем говори наведена
пресуда. Правни писци истичу да се дужник не може ослободити
одговорности доказујући да није крив.84 Исто се наводи и у једној
пресуди Врховног суда Србије: „У случају штете проузроковане
неизвршењем уговорне обавезе дужник обавезе не може се
ослободити одговорности доказујући да није крив, већ се може
ослободити одговорности само у складу са правилом садржаним
у члану 263. наведеног закона“.85 Управо је ово доказ судске праксе
да се дужник не може ослободити уговорне одговорности доказујући да није крив, а доказивање непостојања кривице на страни
штетника је ослобађајућа околност за штете које се разрјешавају
према теорији субјективне одговорности, па је логичан закључак
да он не одговара по основу кривице.
Изгледа да је правно резоновање о субјективном основу
уговорне одговорности у складу са ставом судске праксе која се
темељи на ЗОО из 1978. године. Тако је у једној судској одлуци
наведено: „Одговорност за накнаду штете настале повредом
дужности уредног испуњења обавезе, заснива се на претпостављеној кривици лица које је такву повреду учинило па је за остварење права на накнаду штете довољно да оштећени докаже
постојање штете и узрочну везу између претрпљене штете и

Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2962/97 од 15.09.1997. године. Наведено
према: Гордана Станојчић. Актуелна судска пракса из облигационог права.
(Београд, 2006), 391.
84
Ивица Јанковец. Коментар Закона о облигационим односима. (Савремена
администрација, Београд, 1995), 596.
85
Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2962/97 од 15.09.1997. године. Према:
Гордана Станојчић. Актуелна судска пракса из облигационог права. (Београд,
2006), 391.
83
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повреде обавезе“.86 М. Караникић Мирић критикује уреднике база
судских одлука, јер у сентенцама означавају уговорну одговорност
као субјективну, а да заправо образложење судске одлуке иде у
потпуно другом правцу. 87 Разумијевање за то налазимо у јакој
теоријској „индоктринацији“ о субјективном основу уговорне
одговорности. Судови западају у логичку замку, они полазе од
почетне констатације о претпостављеној кривици дужника, а
завршавају са вишом силом као ослобађајућом околношћу. Због
тога резоновање које има подлогу у претпостављеној кривици као
основу уговорне одговорности недостаје логичка кохерентност,
конзистентност и консенквентност.88 Проблем за овакво схватање
налази се у нераздвајању кривице за неиспуњење обавезе од кривице за немогућност испуњења обавезе, односно повреде обавезе
од немогућности испуњења, док је у Скици за законик о облигацијама и уговорима то фино раздвојено.89 Зато С. Перовић каже
да тамо гдје је ЗОО одступио од Скице, углавном је погрешио.90
За судове је мање битна теоријска расправа о томе шта представља основ уговорне одговорности, иако је она у практичном
смислу од значаја у погледу доказивања, као и у погледу околности за ослобађање од одговорности, као што слиједи из изложених пресуда. Судови примијењују позитивно право, па је у погледу ослобађајућих околности ситуација јасна, јер је изричито
предвиђена ЗОО, док не постоји посебан захтјев за расправом и
доказивањем у пресудама шта чини основ уговорне одговорности,
али га судови почетно означавају као претпостављену кривицу.
Приликом утврђивања основа уговорне одговорности спомињала се претпостављена кривица. Међутим, како се дефинише
Врховни суд Републике Црне Горе, Рев - 35/95 од 26.04.1995. године, Билтен
Врховног суда Црне Горе за 1995. годину.
87
Марија Караникић Мирић. Објективна одговорност за штету. (Београд,
2013), 56.
88
Вид. Ibid; 59-60.
89
Вид. детаљније ово образложење: Ibid; 60-62.
90
Слободан Перовић. „Стручно мишљење о нацрту Закона о облигационим
односима Федерације БиХ/Републике Српске књ. I, Општи део, са стањем 28.
јануара 2003.“, Aнали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/2003, 13.
86
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кривица и који су њени облици у области уговорне одговорности?
Неки аутори кривицу диференцирају према процесном (претпостављена и доказана кривица) и материјалноправном критеријуму
(поједини степени кривице - намјера и непажња).91 Потом се традиционално истиче да је за деликтну одговорност била карактеристична доказана кривица, а за уговорну претпостављена или
презумирана кривица, те да се обје врсте одговорности данас
заснивају на претпостављеној кривици, ради јачања заштите
оштећеног и начела репарације.92 Кривица за повреду уговора
постоји на страни дужника који се није понашао са потребном
пажњом доброг домаћина или доброг привредника па је тиме
проузроковао штету повјериоцу. Још од времена Јустинијановог
права кривица у грађанскоправном смислу се степенује на: намјеру (dolus) и непажњу или немар (culpa), а непажња се даље дијели на: грубу непажњу (culpa lata) и обичну непажњу (culpa
levis).93 Намјеру и крајњу непажњу ЗОО изричито наводи у чл. 265.
и 266. ст. 2, што се сматра доказом да је законодавац имао у виду
кривицу као основ уговорне одговорности. Облици кривице нису
дефинисани посебним одредбама ЗОО, већ се они препознају кроз
наведене законске чланове.
Намјера се сматра најтежим обликом кривице у грађанском
праву, као што та улога у кривичном праву припада умишљају. У
грађанском праву се не прави разлика између директног и
евентуалног умишљаја. Дужник поступа са намјером када свјесно
и вољно не извршава своју уговорну обавезу,94 што укључује два
битна елемента: интелектулни и вољни.95 Међутим, за разлику од
вануговорне одговорности код које је жеља за проузроковањем
штете интегрисана у појам намјере, то није случај код уговорне
Јожеф Салма. Облигационо право. (Универзитет у Новом Саду, Правни
Факултет, Нови Сад, 2007), 547.
92
Ibid; 544. Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука,
2010), 429.
93
Анте Ромац. Римско право. (Народне новине, Загреб, 1987), 271.
94
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
127.
95
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 427.
91
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одговорности, јер није од значаја да ли је дужник желио да
проузрокује штету неиспуњењем или задоцнењем у испуњењу
своје обавезе.96 На основу изнесеног, логично је да се намјера као
облик кривице процјењује према субјективном критеријуму.
Постоје и другачије правно схватање појма кривице у
грађанском праву, а тиме и намјере као њеног најтежег облика.
Наиме, кривица у грађанском праву не представља погрешно
стање свијести и воље, већ погрешно поступање (социјални факт),
односно непоступање онако како се основано очекивало од
разумног и пажљивог човјека у датим околностима.97 Зато је за
дефинисање кривице у грађанском праву кључно испитивање
непажње, јер грађанско право гледа спољашње понашање штетника за разлику од кривичног које истражује унутрашње, психичко
стање учиниоца.98 Овакав метод просуђивања кривице (in abstracto) има предности у односу на поимање кривице као психичког
односа. Сматра се да је ово мјерило објективно и да се због тога
повећава правна сигурност. Затим, знатно се олакшава доказивање, јер се суд не мора упуштати у испитивање замршених питања психичких процеса, већ суд тада упоређује штетниково поступање са понашањем разумног и пажљивог човјека. У правној
теорији се наводи да се на овај начин подстиче друштвени напредак. Овакво схватање кривице “чини непотребним да се, у правни
систем субјективне деликтне одговорности, уноси општа прет-

Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
127.
97
Вид. више у монографији и предговору исте Миодрага Орлића: Марија
Караникић Мирић. Кривица као основ деликтне одговорности у грађанском
праву. (Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009).
98
Ibid; 10. Данас се све више тежи ка објективизираном схватању кривице, за
разлику од психолошког схватања, па се тако зачетником овог првог схватања
код нас сматра М. Константиновић, а оно је имало одјека у француском,
енглеском и њемачком праву. Ibid; 10-11.
96
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поставка о кривици неког лица, јер она мења карактер одговорности, а на плану процесног права ремети примену основног
начела да тужилац треба да докаже све што тврди“.99
За разлику од намјере, непажња (немарност или небрига) је
нижи степен кривице и представља пропуштање дужне пажње.
Штетник је поступао из непажње онда када се није понашао као
разумно и пажљиво лице и често се пореди са свјесним и несвјесним нехатом у кривичном праву.100 На пољу уговорне одговорности, непажња постоји када дужник није пажљив онолико
колико је потребно да би обавезу испунио у свему како гласи. У
оптирању између субјективног и објективног критеријума за оцјену непажње, у нашем праву је прихваћено мишљење да је мјеродаван објективни критеријум.101 Код уговорне одговорности, то
мјерило је предвиђено чл. 18. ЗОО, јер се од уговорних страна
тражи пажња „доброг домаћина“, „доброг привредника“ и „доброг
стручњака“.102103 Овај критеријум претпоставља правни стандард
помоћу којег се процјењује непажња: како би се понашало друго
разумно лице да се налази на мјесту дужника у погледу испуњења
обавезе. Груба или крајња непажња постоји када се дужник не
понаша онако како би се понашао иоле пажљив човјек. 104 Ријеч је
о претјераној немарности код које се не улаже ни толика пажња
коју улаже најпросјечнији човјек, те се због тога груба непажња
изједначава са намјером.105 Најблажи степен кривице је обична
непажња, која подразумијева грешке у понашању које се могу
Истакнуте предности су наведене према: Миодраг Орлић. „Есеј о кривици – у
грађанском праву“, Правни живот, бр. 1-2/2009, 179-198.
100
Јаков Радишић. Облигационо право. (Номос, Београд, 2004), 217.
101
Ibid; 217-219.
102
Она се примијењује када је обавеза дужника везана за обављање његове
професионалне дјелатности. Ријеч је о повећаној пажњи. Ивица Јанковец.
Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993), 129.
103
Ibid; 126.
104
Ibid; 127.
105
Анте Ромац. Римско право. (Народне новине, Загреб, 1987), 271. Према И.
Јанковецу то изједначавање постоји због посљедица одговорности. Вид. Ивица
Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993), 127.
99
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свакоме десити.106 Још у класичном римском праву у области
уговорне одговорности створено је тзв. утилитетно правило по
којем је страна која је од правног посла имала корист, строже
одговарала од стране која није имала такву корист.107 У вези с тим,
поједини аутори наводе одговорност дужника за најмању непажњу
(culpa levissima), ако је уговор закључен у његовом интересу и
наводе примјер послугопримца у погледу чувања ствари које су
предмет уговора о послузи.108 У правној теорији се наводе степени
кривице: cupla levis in apstracto и culpa levis in concreto. Први
подразумијева лаку непажњу која постоји када неко у раду,
односно извршавању своје обавезе није употребио онај степен
пажње који употребљава просјечан човјек.109 Други се одређује
према оној пажњи коју он улаже у својим властитим пословима,
односно ако у испуњењу своје обавезе не поступа на начин као и у
случају коришћења или управљања властитим стварима. 110 Поједини аутори наводе крајњу непажњу, као међустепен који се налази између грубе непажње и намјере.111 Међутим, могуће је да се
ради о језичкој недоумици, јер се у чл. 262, ст. 2. говори о крајњој
непажњи. С друге стране постоје аутори који наводе крајњу и
грубу непажњу као синониме.112 Степеновање кривице је од значаја за обим накнаде штете. У случају да дужник причини штету
повјериоцу намјерно или из крајње непажње или преваром (чл.
266, ст. 2. ЗОО) имаће право на накнаду цјелокупне материјалне
106

Ibid;
Анте Ромац. Римско право. (Народне новине, Загреб, 1987), 271.
108
Ивица Јанковец. Уговорна одговорност. (Пословна политика, Београд, 1993),
127. Оливер Антић. Облигационо право. (Београд, 2011), 469.
109
Анте Ромац. Римско право. (Народне новине, Загреб, 1987), 271.
110
Ibid;
111
Бранко Мораит. Облигационо право. (Комесграфика, Бања Лука, 2010), 425.
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штете (предвидиве и непредвидиве). На основу изложеног закључује се да се у првом ставу ради о штети проузрокованој обичном непажњом. У коментару ЗОО чији су редактори Б. Благојевић
и Б. Круљ, наводи се да одредбе другог става члана 266. ЗОО могу
изазвати забуну у погледу поимања „накнаде целокупне штете“,
јер се не зна да ли се цјелокупна штета односи на обичну штету и
измаклу добит или обухвата и неку другу штету. 113 У складу са
начелом интегралне накнаде, већи степен кривице дужника брише
само границу између предвидиве и непредвидиве штете. Дужник
доказује да штету није било могуће предвидјети, а у другом ставу
посебне околности доказује повјерилац, па ако их не докаже имаће
право на накнаду само предвидиве штете. На терену теорије која
заступа становиште о објективном карактеру уговорне одговорности, излишно је вршити елеборацију кривице, већ се степени
кривице искључиво посматрају у вези са обимом уговорне одговорности, а не с основом одговорности.
ЗАКЉУЧАК
Уговорна одговорност је одговорност због повреде уговорне
или друге имовинске обавезе. Основ уговорне одговорности
представља разлог обавезивања дужника на накнаду штете. У домаћој правној теорији преовладава став о претпостављеној кривици као основу уговорне одговорности. Један дио теоретичара
сматра да се на основу одредби ЗОО може конструисати схватање
о одговорности дужника без обзира на кривицу. С тим у вези је
одређивање извињавајућих или либераторних околности у чл. 263.
ЗОО, чије дефинисање све више упућује на елементе више силе. С
друге стране, законодавац говори о квалификованим облицима
кривице у чл. 266, ст. 2. ЗОО. У ЗОО се не одређује изричито основ

Добросав Митровић. Коментар Закона о облигационим односима (уредници
Борислав Благојевић и Врлета Круљ). (Савремена администрација, Београд,
1980), 668.
113
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уговорне одговорности. Конфузију о основу уговорне одговорности донио је ранији југословенски законодавац. Иако је ЗОО
изузетно квалитетан закон, начелно треба избјегавати неке неодређености које доводе до мјешовитих схватања и концепција и које
могу бити извор различитих тумачења, па чак водити и правној
несигурности. О томе треба водити рачуна у будућим измјенама
грађанског законодавства, нарочито у погледу свеобухватне
регулативе грађанскоправне области у праву Републике Србије,
али и Републике Српске и БиХ. Ниједном аргуметационом оквиру,
било да се залаже за уговорну одговорност засновану на кривици
или без обзира на кривицу, се не може одузети ваљаност и за
наведена гледишта се не може рећи да су неутемељена. Оба налазе
нормативно – теоријску подлогу у самом ЗОО. Можда овакво
стање најбоље осликава закључак да је у питању нека средња варијанта, мјешовита објективно – субјективна концепција, уз
опаске које смо дали у погледу оваквих конструкција. У контексту
основа уговорне одговорности, образложења судских одлука
започињу позивањем на одговорност дужника на темељу претпостављене кривице, а разматрајући у конкретним случајевима
либераторне разлоге из чл. 263. ЗОО сасвим улазе на терен
објективне одговорности за штету. Судска пракса сматра вишу
силу околношћу која ослобађа дужника одговорности за „уговорну“ штету. Надаље то води логичкој неподударности, јер је
познато да се дужник на терену субјективне одговорности ослобађа исте екскулпацијом, односно доказујући да није крив, а да је
виша сила ослобађајућа околност на пољу објективне одговорности. Дужник ће одговарати када је крив, без обзира да ли је
ријеч о субјективном или објективном основу одговорности, али је
разлика у томе да ли ће одговарати у одсуству кривице – код субјективне одговорности неће, а код објективне хоће и тада. На
правцу другачијих размишљања за разлику од традиционалних
схватања јесте и дефинисање кривице, као погрешног поступања
(социјалног факта).
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Dejan Pilipović, MA
THE RE-EXAMINING OF THE BASIS OF CONTRACTUAL
LIABILITY FOR DEMAGE: LEGAL THEORY AND LEGAL
PRACTICE
Abstract
In this paper the author deals with the review of the basis of
contractual liability for damages or legal nature of the liability for
breach of contract, taking into account the current doctrinal heritage
and the relevant legal practice. Why is someone responsible for
damage? Although the legal literature points out that the debtor responds based on the presumed fault for breach of contract, construction
of contractual liability under the provisions of the Law on Obligations
(ZOO), especially in view of Article 263 ZOO, has made the question
regarding the basis of contractual liability dubious, regardless of the
fault degree referred to in Article 266 paragraph 2 of the ZOO. Based
on the polemic principle, the paper discusses subjective and objective
understanding of the basis of contractual liability, gives arguments for
both stands as well as critical evaluation of certain attitudes with
matching examples from legal practice. Although in the domestic legal
literature and legal practice prevails subjective understanding of basis
of contractual liability, the objective basis of liability for breach of
contract is more and more in focus and that is why the recent views and
subsequently reaffirmation institutes of contract law are presented, for
example fault. The intention is to fully show the researched problem by
analyzing it in a new and specific way through discussion, summarized
and presented in a scientific manner, giving some conclusions and
suggestions.
Key words: basis of contractual liability, contractual liability for
damages, the legal nature of the contractual liability, legal theory and
jurisprudence
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ЗЛОЧИН АГРЕСИЈЕ У РИМСКОМ СТАТУТУ
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548189I
Апстракт: Римским статутом Међународног кривичног
суда прописана је његова надлежност за: а) злочин геноцида, б)
злочин против човјечности, в) ратне злочине, и г) злочин агресије.
Приликом доношења Статута није постигнута сагласност о
елементима бића кривичног дјела агресије и надлежности Савјета безбједности Уједињених нација у вези са покретањем истраге
у поступку пред тим судом. Због тога је овај злочин условно стављен у надлежност Суда, али је она одложена док се не постигне
договор о његовој дефиницији и надлежности суда и донесу прописи којима ће се ти елементи установити. Ови елементи одређени су на ревизионој конференцији у Кампали 2010. године када
су, резолуцијом у форми амандмана, усвојене измјене и допуне члана 8. Римског статута. Аутор у овом раду говори о елементима
бића кривичног дјела агресије, надлежности суда и улози Савјета
безбједности Уједињених нација, указујући на проблеме у поступку њиховог одређивања, одлагању ступања на снагу измијена Статута и временској надлежности суда. Критичком анализом усвојених измијена указује на све предности и недостатке прихваћене
дефиниције злочина агресије и његову будућност у међународном
кривичном праву.
Кључне ријечи: агресија, статут, ревизиона конференција,
надлежност.
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УВОД
Оснивање сталног Међународног кривичног суда резултат је
дуготрајног и напорног рада генерација правника које су се залагале за формирање једног таквог међународног кривичног судског
органа. Активност на његовом оснивању, која се одвијала у оквиру
Уједињених нација (УН), успоравали су супротстављени интереси
великих сила, различитост правних система и многе друге разлике
које постоје међу државама. Дугогодишњи напоран рад окончан је
сазивањем дипломатске конференције под окриљем УН, одржане
17. јула 1998. године у Риму, на којој је усвојен Статут Међународног кривичног суда (познат и као Римски статут)1 и основан стални
Међународни кривични суд (МКС).
Многе одредбе Римског статута Међународног кривичног
суда резултат су постигнутог компромиса између држава које су
учествовале у његовој изради и доношењу. Једно од компромисних рјешења јесте да се међународно кривично дјело агресије
уврсти у Статут (чл. 5) али да се одређивање његових обиљежја,
карактеристика, елемената бића и заснивање надлежности МКС
остави за касније (чл. 5 ст. 2). Званично објашњење за овакав
поступак било је да се ради о спорном појму који није дефинисан
и довољно јасан,2 што не одговара стварности јер је појам агресије
већ раније сасвим довољно одређен Повељом УН и дефинисан у
Резолуцији Генералне скупштине УН број 3314 од 14. децембра
1974. године3 (Резолуција). Стварни разлог је био политичке природе пошто ова дјела појединци на високим положајима увијек
врше уз учешће државе, редовно великих сила, тако да није било
спремности да се ово кривично дјело дефинише и преда у надлежност међународног кривичног правосуђа. Овдје су се појавила два
Римски статут Међународног кривичног суда. ,,Службени гласник БиХ –
додатак Међународни уговори“ број 2/02.
2
Милош Бабић Међународно кривично право. (Бања Лука 2011), 175.
3
Definition of Agression, United Nations General Assembly Resolution 3314
(XXIX), http://dacess-dss-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR07739716IMG7N
R073916.pdf?open Element, asp. 23. jul 2014, 11:13.
1
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различита схватања која су заступале двије групе држава. Једно
схватање су заступале афричке и азијске државе које су настојале
да задрже и дјелимично прошире дефиницију агресије која је дата
у Резолуцији. Друга група држава, коју је предводила Њемачка,
није се са тим сложила и инсистирала је да се прихвати рјешење
које ће боље одговарати потребама кривичног права.4
Ове разлике су, првенствено, узроковане различитим схватањем улоге коју би имао Савјет безбједности УН приликом утврђивања постојања акта агресије и покретања истраге пред судом
за злочин агресије. Припремни комитет није могао постићи сагласност да ли ће искључиво Савјет безбједности утврђивати постојање акта агресије и да ли ће моћи спријечити суд да врши своју
надлежност у односу на ово кривично дјело, или ће суд бити слободан и независан да спроводи истрагу и кривично гоњење на бази
сопствених налаза.5
Пошто се о овим веома важним питањима није могла постићи сагласност, прихваћено је компромисно рјешење које предвиђа
да се злочин агресије (кривично дјело) дефинише на конференцији
која ће бити одржана седам година након ступања на снагу Статута. Договорено је и да прописи којима ће се то урадити морају
бити у складу са одговарајућим одредбама Повеље УН (чл. 5 ст. 2).
1. АГРЕСИЈА ПРИЈЕ ПОВЕЉЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Још је у Версајском мировном уговору (споразуму) из 1919.
године била предвиђена одговорност Њемачке и сила осовине за
нанијете губитке и учињену штету силама савезницама и њиховим
грађанима, коју су претрпјели као посљедицу рата наметнутог
агресијом (чл. 231). Уговором је основан специјални трибунал за
суђење њемачком цару Вилхелму II Хоенцолерну, али не за злочин
агресије већ за „кршење међународног морала и светости међународних уговора“. Сматрало се да му није могуће судити за
4
5

Антонио Касезе. Међународно кривично право. (Београд 2005), 129.
Ibid; 129.
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агресију, јер она прије тога ниједним међународним правним
актом није била проглашена за међународно кривично дјело и никоме није било суђено по том основу. Због тога би суђење њемачком цару за агресију представљало ретроактивну примјену закона,
што је према владајућој теорији кривичног права било неприхватљиво. Суђење Вилхелму II никада није ни одржано због одбијања
Холандије, гдје се он склонио, да га изручи суду.
Сљедећи покушај дефинисања кривичног дјела агресије у
међународним документима учињен је у Пакту Друштва народа из
1920. године (Пакт). Пакт је обавезивао државе да неће прибјегавати рату, већ да ће предузети мјере за поштовање и очување
територијалног интегритета и постојеће политичке независности
свих држава чланица Друштва од спољашње агресије (чл. 10). У
случају неуспјеха или немогућности да се спор ријеши мирним
путем, по поступку који су прописивале одредбе Пакта (чл. 11. и
12), држава је могла прибјећи рату, а да тиме не прекрши одредбе
пакта.6 Као што видимо ни овај међународни документ није
укључивао недвосмислену и безусловну забрану вођења рата.7
Бријан-Келогов пакт од 27. августа 1928. године, који је још
увијек на снази,8 представља значајан корак у дефинисању забране
вођења рата. Државе потписнице пакта су свечано изјавиле да
осуђују прибјегавање рату као средству за рјешавање међународних спорова и одричу га се као инструмента националне политике
у међусобним односима (чл. 1). Велика слабост овог рјешења је
што у појам рата нису укључени сукоби којима је држава прибјегла
у самоодбрани ради заштите виталних интереса и сукоби које
сукобљене стране саме нису означиле као рат.
На Конференцији о разоружању 1933. године СССР је
поднио свој приједлог декларације која је садржавала дефиницију
Милош Миловановић. „Кривично дело агресије између консензуса и
оспоравања“, Међународни проблеми, vol. 63, бр. 1, (Београд 2011), 27.
7
Владимир – Ђуро Деган, Берислав Павишић, Виолета Беширевић. Међународно и транснационално кривично право. (Београд 2011), 197.
8
Значајно је да су га ратификовале или прихватиле шездесет и три државе, међу
њима биле све велике силе, као и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
6
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агресије. По овом приједлогу сматрало се да је агресор држава која
прва учини једну од сљедећих радњи: (1) објави рат другој држави;
(2) изврши инвазију својим оружаним снагама на територију друге
државе без објаве рата; (3) бомбардује територију друге државе
копненим, поморским или ваздушним снагама; (4) уђе на територију друге државе својим копненим, поморским или ваздушним
снагама, без одобрења владе те државе, односно поступи противно
таквом одобрењу, нарочито у вези боравка на одређеном подручју
и (5) изврши блокаду обала или лука друге државе. Приједлог је
садржао и одредбу по којој унутрашња ситуација у једној земљи,
њено политичко и економско уређење, не може послужити као
оправдање агресије. На основу овог приједлога Комитет за безбиједност ове конференције је припремио нацрт Акта о дефиницији
агресије, али овај приједлог није усвојен.9
Започињање Другог свјетског рата, са свим злочинима и
разарањима који су га пратили, убрзало је постизање сагласности
око одређивања појма агресије. Савезничка конференција о кажњавању ратних злочина одржана у Лондону у јануару 1942. године. закључена је јавном Декларацијом која је садржала упозорење
да ће сви они који су одговорни за страшна недјела бити кажњени
кроз систем организованог правосуђа, а агресивни рат је проглашен дјелом за који ће владари и војни лидери одговарати на основу
личне тј. индивидуалне одговорности.10
Лондонским споразумом од 8. августа 1945. године четири
велике силе савезнице су установиле Међународни војни трибунал
за суђење главним ратним злочинцима из Другог свјетског рата, а
као интегрални дио споразума усвојен је Статут тог трибунала.
Статутом је агресија инкриминисана као кривично дјело под
називом злочини против мира и одређена као планирање, припремање, започињање или вођење агресорског рата или рата којим се
Смиља Аврамов и Миленко Крећа. Међународно јавно право. (Београд 2003),
631.
10
Cherif M. Basiuni, Benjamin B. Forenz, „The Crime Against Peace Its Origins to
the ICC“, in: Cherif M. Basiuni (ed.), International Criminal Law, Volume 1: Sources,
Subjects, and Contens; Martinius Nijhoff Publishers, (Leiden, 2008), 212.
9
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крше међународни уговори, споразуми или гарантије, или учествовање у заједничком плану или завјери за извршење било ког од
горе наведених дјела (чл. 6. ст. 1. тач. а). 11
Статутом је индивидуална одговорност за агресију ограничена само на вође, организаторе, подстрекаче и саучеснике који
су учествовали у састављању или извршењу заједничког плана или
завјере за извршење овог кривичног дјела.12 Шта се подразумијевало под појмом агресије или под агресорским ратом није било
дефинисано.
У првој пресуди тог суда 1946. године је наведено: „Започињање нападачког рата није само међународни злочин; то је врховни међународни злочин који се разликује од других ратних злочина само по томе што садржи у себи цјелокупно акумулирано
зло”.13
Ратним злочинцима који нису заузимали највише положаје у
власти Трећег Рајха судили су у својим окупационим зонама војни
трибунали четири силе побједнице на основу Закона број 10
Контролног савјета за Њемачку. Одредбама овог закона злочини
против мира (агресија) дефинисани су мало другачије него у Статуту Нирнбершког трибунала. Овим законом се злочин против
мира (агресија) одређујује као започињање инвазије на друге државе и започињање агресорског рата кршењем међународних закона и уговора, укључујући али неограничавајући се на: планирање,
припремање, започињање или вођење агресорског рата или рата
којим се крше међународни уговори, споразуми или гаранције, или
учествовање у заједничком плану или завјери за извршење било
ког од горе наведених дјела (чл. III).14

Звонимир Томић. Нирнбершка пресуда. (Сарајево 2001), 37 – 45.
Ibid; 37 – 45.
13
Архив за правне и друштвене науке. Нирнбершка пресуда. Београд 1948.
14
Звонимир Томић. Нирнбершка пресуда. (Сарајево 2001), 45 – 49.
11
12
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2. ПОВЕЉА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Први међународни документ донесен послије Другог свјетског рата који се директно изјашњава о агресији јесте Повеља УН
из 1945.15 године (Повеља). У њој су закљчци са Лондонске
конференције преточени у апсолутну забрану рата као средства за
рјешавање међународних спорова међу државама. Прво, забрањује
се пријетња силом или употреба силе против територијалног
интегритета или политичке независности сваке државе (чл. 2. ст.
1. тач. 2). Друго, овлашћује се Савјет безбједности УН да утврди
да ли постоји пријетња миру, повреда мира или агресија, као и да
предузме мјере у складу са Главом VII Повеље како би се успоставили међународни мир и безбједност (чл. 30). Треће, не умањује се
право на индивидуалну или колективну самоодбрану у случају
оружаног напада на неку чланицу УН, с тим што се у том случају
Савјет безбједности УН овлашћује на дјеловање (чл. 51).
Повеља не користи ријечи рат, већ да се забрањује пријетња
или употреба силе, а ријеч рат спомиње само у преамбули. Поједини аутори сматрају да је ово боље рјешење јер управо употреба
силе означава суштину рата, а с друге стране она онемогућава да
сукоби који нису означени као рат буду изузети од њеног домашаја
као што је то био случај са једном одредбом Бријан-Келоговог
пакта.16
Повеља изричито предвиђа да ће се чланице Уједињених
нација уздржати од пријетње или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности ма које државе или на било који други начин који је супротан сврси УН (чл.
2 тач. 4). Постоје мишљења да ова одредба не забрањује употребу
силе од стране држава у њиховим међународним односима
Повеља Уједињених нација. http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/krsiva/
povelja_un_lat.pdf. asp. 29.03.2014, 13:35.
16
Cherif M. Bassiouni, Benjamin B. Ferencz, „The Crime Against Peace and
Aggression: From Its Origins to the ICC“, in: Cherif M. Bassiouni (ed.), International
Criminal Law, Volume 1: Sources, Subjects, and Contents, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, 2008, 214 – 215.
15
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уопште, већ забрањује само ону употребу силе на начин који је
супротан сврси УН или њену употребу против територијалног
интегритета или политичке независности друге државе. Такође
сматра се и да претња употребом силе може бити дозвољена уколико је у складу са сврхом УН и није уперена против територијалног интегритета или политичке независности друге државе.17
Повељом се уводи сљедећи контролни механизам поштовања забране рата: (1) државе су обавезне да се уздрже од употребе или
пријетње силом (чл. 2) као и да све спорове ријеше мирним путем
(чл. 3); (2) у случају употребе силе Савјет безбједности УН је
овлашћен да утврди пријетњу миру, кршење мира или акт агресије
и да утврди које су мјере потребне да се предузму да би се
повратио међународни мир и сигурност (чл. 39) и (3) државе су у
обавези да поштују и изврше одлуке Савјета безбједности.
Контроверзно рјешење да Савјет безбједности УН утврђује пријетњу миру, повреда мира или агресија (чл. 39), правдано је тиме
да се не може усвојити дефиниција агресије која би обухватала све
могуће случајеве. Управо око ове надлежности Савјета безбједности УН у заснивању надлежности МКС и спровођењу истраге,
сукобили су се интереси различитих држава приликом доношења
Римског статута у вези злочина агресије.
Забрана силе није апсолутна пошто су у Повељи предвиђена
и три изузетка од њене употребе, а то су: (1) мјере које предузима
Савјет безбједности УН, (2) индивидуална и колективна самоодбрана (чл. 51) и (3) мјере против држава које су за вријеме Другог
свјетског рата биле у непријатељском табору (с обзиром да је
Повеља донесена прије него што је завршен рат ова мјера чланом
107. је привременог карактера). Право на индивидуалну самоодбрану је од раније познато и признато у међународном праву и
припада само држави која је нападнута агресијом, док је право на
колективну самоодбрану нова норма која узима у обзир чињеницу
Cherif M. Bassiouni, Benjamin B. Ferencz, „The Crime Against Peace and
Aggression: From Its Origins to the ICC“, in: Cherif M. Bassiouni (ed.), International
Criminal Law, Volume 1: Sources, Subjects, and Contents, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, 2008, 214 – 215.
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постојања многих државно-војних савеза склопљених ради међусобне самоодбране. Оно подразумијева да се напад на једну
државу чланицу савеза сматра нападом на цио савез, па све чланице савеза могу предузети мјере „колективне самоодбране“ у
односу на нападача.18 Седамдесетих година XX вијека Сједињене
Америчке Државе су користиле ово право, тврдећи да предузимају
мјере колективне самоодбране против Сјеверног Вијетнама који је
означен као агресор.19
3. РЕЗОЛУЦИЈА БРОЈ 3314
Било је потребно да прође скоро тридесет година од усвајања
Повеље УН да би у Резолуцији Генералне скупштине УН број 3314
од 14. децембра 1974. године коначно била дата дефиниција
агресије. Према тој дефиницији агресија је употреба оружане силе
једне државе против суверенитета, територијалног интегритета
или политичке независности друге државе, односно на ма који
други начин који није у сагласности са Повељом Уједињених
нација (чл. 1).
Поред опште дефиниције агресије, Резолуција садржи и
навођење типичних примјера (аката) агресије, без обзира да ли је
рат објављен или не (чл. 3). Према овој одредби дјело агресије
представљају сљедећи акти: 1) инвазија или напад оружаних снага
једне државе на територију друге државе, као и свака војна
окупација, макар и привремена која произађе из такве инвазије или
напада или анексија територије или дијела територије друге државе употребом силе, 2) бомбардовање територије неке државе од
стране оружаних снага друге државе или употреба било ког оружја
од стране једне државе против територије друге државе, 3) блокада
Милош Миловановић. „Кривично дело агресије између консензуса и
оспоравања“. Међународни проблеми, vol. 63, бр. 1, (Београд 2011), 34.
19
Cherif M. Bassiouni, Benjamin B. Ferencz, „The Crime Against Peace and
Aggression: From Its Origins to the ICC“, in: Cherif M. Bassiouni (ed.), International
Criminal Law, Volume 1: Sources, Subjects, and Contents, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, 2008, 214 – 215.
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лука или обала једне државе од стране оружаних снага друге
државе, 4) напад оружаних снага једне државе на копнене, поморске или ваздухопловне снаге, поморску или ваздушну флоту друге
државе, 5) употреба оружаних снага једне државе које се са пристанком државе пријема налазе на њеној територији противно условима предвиђеним у споразуму, односно остајање тих снага на
територији државе пријема и послије истека споразума, 6) радња
једне државе која своју територију стави на располагање другој
држави да би је ова искористила за извршење акта агресије против
неке треће државе и 7) упућивање од стране, односно у име једне
државе оружаних банди, група, нерегуларних војника или најамника који против друге државе врше акте оружане силе толико
озбиљно да се они изједначавају са напријед наведеним актима,
односно представљају значајно учешће једне државе у томе.20
Резолуција одређује да прва употреба оружане силе од стране
једне државе, у супротности са Повељом УН, представља prima
facie доказ о акту агресије, иако Савјет безбједности УН може, у
складу са Повељом, да закључи да одређење тог акта као агресије
не би било оправдано у свјетлу битних околности, укључујући и
чињеницу да учињени акти као и њихове посљедице нису довољне
озбиљности (чл. 2).
Иако полази од дефиниција која је дата у члану 2. тачка 4.
Повеље она се од ње ипак разликује. Прво, агресија је дефинисана
само као употреба силе, а не и као пријетња употребом силе.
Друго, овдје се не ради о било каквој употреби силе, већ то мора
искључиво бити оружана сила, што значи да је инкриминисана
само директна агресија, док су облици индиректне агресије попут
економске блокаде, политичких санкција, ратно орјентисане пропаганде или било ког другог облика ненаоружаног насртаја на
одређену државу изван ове дефиниције. Треће, оружана сила осим
територијалног интегритета и политичке независности, не смије
бити употријебљена ни против суверенитета друге државе.
Драган Јовашевић. „Међународна кривична дела у Римском статуту“. Зборник
радова Правног факултета у Нишу, број 65, година 51, (Ниш 2013), 212.
20
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Овдје је интересантно рјешење према коме поред аката одређених као дјело агресије Савјет безбједности УН може, у складу
са Повељом УН, одлучити да се под овај појам подведу и неки
други акти (чл. 4), не дајући критеријуме на основу којих ће се то
одредити. У Резолуцији се изричито наводи да никакав разлог било које природе, политичке, економске, војне или друге врсте не
може служити као оправдање за агресију. Агресивни рат је злочин
против међународног мира и свака агресија повлачи међународну
одговорност (чл. 5). Ово је изузетно важно јер ће данас тешко неко
отворено заговарати и испољавати агресивну намјеру, већ ће пронаћи друге разлоге којма ће настојати да оправда и прикрије агресију. Ради тога није прихватљиво залагање дијела иностране теорије да је за постојање кривичног дјела агресије потребно утврђивање агресивне намјере (animus agressionis) која се састоји у намјери освајања и анектирања територије нападнуте државе, њеног
потчињавања и слично. Суштина није у тежини доказивања намјере већ у томе што се оваквим приступом, без упоришта у међународном праву, неоправдано сужава појам агресије. Овдје би се
неминовно поставило питање ко је тај који би одређивао које су то
намјере дозвољене и које не представљају агресивну намјеру, због
чега не би ни постојало кривично дјело агресије.21 Од овога је
изузетак да се легитимна борба за национално ослобођење,
независност и самоопредјељење народа под страном колонијалном
и сличном доминацијом, не сматра агресијом и да такви народи
имају право на подршку (чл. 7).
Без обзира што јој се могу упутити одређени приговори
дефиниција агресије која је дата у Резолуцији могла је да буде
добра основа за одређивање појма агресије и његових конститутивних елемената у вријеме припремања и доношења Статута
МКС.

21

Зоран Стојановић. Међународно кривично право. (Београд 2012), 113.
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4. РАД НАКОН УСВАЈАЊА РИМСКОГ СТАТУТА
Дипломатска конференција у Риму није успјела да ријеши
сва спорна питања која су се појавила у раду Припремног комитета, па тако ни да дефинише појам кривичног дјела агресије. Да
би се пронашла рјешења за оно што се није могло усагласити на
конференцији и у њеној припреми одлучено је да Припремни
комитет настави са радом и послије усвајања Статута. Резолуцијом
„Ф“, из Анекса I завршног акта конференције, Припремни комитет
је задужен да настави рад на рјешавању спорних питања која су
уочена на конференцији, међу којима је и потреба дефинисања
кривичног дјела агресије.22 Послије завршетка конференције Комитет је одржао више састанака да би 2002. године објавио свој
посљедњи извјештај у коме је понудио више варијанти дефиниција
агресије, са препоруком да се даљи рад на овом питању настави у
оквиру специјалне радне групе коју би формирала Скупштина
држава чланица Статута.23
Ступањем на снагу Римског статута створени су услови да се
одржи Скупштина држава чланица. Прва сједница Скупштине држава чланица Римског статута одржана је 9. децембра 2002.
године, и на њој је одлучено да се за кривично дјело агресије
формира Специјална радна група,24 чији ће рад бити отворен за све
државе, без обзира да ли су оне ратификовале Статут. Ова група се
састајала полугодишње, полазну основу за њен рад представљао је
посљедњи извјештај Припремног комитета, а свој рад је заснивала
на систему континуитета тако што су се на сваком наредном
22

Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the
Establishment of an International Criminal Court, http://legal.uni.org/icc/statute/
finalfra.htm, asp. 31.07.2014. 14:00.
23
Preparatory Comission for the ICC, Draft report of the Working Group. Draft
resolution of the Ansambly of States Partieson the continuity of workin respect of the
crime of aggression, Doc. PCNICC/WGCA/L.2Rev.1, http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/LTD/N02/475/19/PDF/N0247519.pdf?OpenElement, asp. 30/07/2014,
10:23.
24
ICC-ASP/1/Res.1, http://untreaty.un.org/cod(icc/asp/1stsession/report/english
/part_iv_res_1_e.pdf, asp. 12/07/2014, 12:33.
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састанку расправљала спорна питања са претходног састанка.25
Специјална радна група је завршила свој рад половином 2009. године, чиме су били створени сви неопходни услови да се на будућој ревизионој конференцији коначно усваји дефиниција кривичног дјела агресије.26
5. РЕВИЗИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА У КАМПАЛИ
Када је од ступања на снагу Римског статута прошло више од
седам година, чиме су испуњени формални услови за одржавање
ревизионе конференције прописани чланом 123 Статута, Генерални секретар УН је 7. августа 2009. године сазвао прву конференцију држава чланица Статута. Овом приликом позив је упућен
и оним државама које су потписнице Статута, а нису га још ратификовале, да присуствују у својству посматрача. У истом својству
позвани су и представници држава које нису потписнице Статута,
представници међународних, међудржавних и невладиних организација.27
Ревизиона конференција је одржана у главном граду афричке
државе Уганде Кампали, у времену од 31. маја до 11. јуна 2010.
године. Од више постављених циљева које је конференција имала
најважнији је био рад на дефинисању елемената злочина агресије
и усвајању одговарајућег амандмана на Статут са том дефиницијом. Ради ефикаснијег рада формирано је неколико конференцијских радних група, а главна расправа о овом питању водила се
у оквиру Радне групе за злочин агресије. Због раније испољених
неслагања преговори су били веома тешки јер се морала направити
Roger S. Clark. „The Crime of Agression and the International Criminal Court“, in:
Cherif M. Bassiouni (ed), International Criminal Law, Volume 1: Sources, Subject,
and Contents, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, 244 – 245, 262 – 265.
26
Roger S. Clark. „Negotiating Provisions Defining the Crime of Aggression, its
Elements and the Conditions for ICC Exercise of Jurisdiction Over It“, European
Journal of International Law, Volume 20, Issue 4, 2009, 1103 – 1115.
27
Милош Миловановић. „Кривично дјело агресије између консензуса и
оспоравања“, Међународни проблеми 1. (Београд 2011), 45 – 46.
25
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разлика између државног акта агресије и индивидуалне кривичне
одговорности за злочин агресије. Посљедњег радног дана конференција је усвојила извештај Радне групе за злочин агресије и
резолуцију којом су усвојени амандмани којима се допуњава
Статут тако што се у њега укључује дефиниција злочина агресије
и услови под којима суд може да врши своју надлежност у односу
на ово кривично дјело. Овом резолуцијом усвојени су и амандмани
на Елементе кривичних дјела који се тичу злочина агресије.28
5.1. Дефиниција агресије
Према дефиницији, која је унесена у нови члан 8 bis Статута,
под злочином агресије сматра се планирање, припремање, отпочињање или вршење, неког акта агресије који по својој природи,
тежини и обиму представља очигледно кршење Повеље УН, од
стране лица које је у позицији да наређује (усмјерава) политичке
или војне операције неке државе или да врши стварну контролу
над њима (ст. 1). Посљедњи случај се односи на акт који није предузет на основу права на самоодбрану или на основу одобрења
Савјета безбједности УН.
Усвојена дефиниција акта агресије своди се на употребу
оружане силе од стране једне државе према некој другој држави,
којом се поврјеђује њен суверенитет, територијални интегритет
или политичка независност, или се то чини на било који други
начин који је у супротности са Повељом УН (ст. 2). Даље се одређују акти који ће се сматрати агресијом према Резолуцији 3314
Генералне скупштине УН од 14. децембра 1974, без обзира да ли
је објављен рат (ст. 2. тач. а) до е) чл. 8 bis). Очигледно је да су
сама дефиниција и радње које се наводе као акти агресије дати под
јаким утицајем рјешења које је прихватила Резолуција Генералне
скупштине УН број 3314 од 14. децембра 1974. године.
28

Resolution RC/Res.6 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/
RCRes.6-ENG.pdf, asp. 31/07/2014.
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Сама дефиниција је знатно ужа од оне која је дата у Повељи
УН, и на коју у поступку доношења измијена упућује члан 5. став
2. Римског статута, јер је агресија дефинисана само као употреба
оружане силе, а не и као пријетња употребом силе и употреба других облика неоружане силе. Овим је инкриминисана само директна агресија док су остали облици индиректне агресије, као што су
економске блокаде, политичке санкције, ратне пропаганде или
било који други облици неоружаног напада на одређену државу,
остали изван ове дефиниције.
Учинилац злочина агресије може бити само лице које је вођа
или вође одређене државе који, користећи положај који заузима у
држави, доноси политичке или војне одлуке и стварно контролоше
њихово спровођење. Кроз досадашње излагање већ смо указали да
је злочин агресије увијек повезан са државном влашћу пошто ова
дјела врше појединци на високим положајима увијек уз учешће
државе. Овдје се не ради о свим лицима која су на високим
политичким или војним положајима у држави, већ само о онима
која су стварно у позицији да активно учествују у доношењу и
извршавању одлука. Шеф државе са, углавном, протоколарним овлашћењима (енглеска краљица, предсједник Аустрије или Њемачке) и који не може да утиче на доношење и извршавање одлука
о актима агресије, без обзира на то што обавља високу преставничку или извршну функцију, не може бити учинилац овог
злочина. Овдје нема његове одговорности за злочин агресије, јер
он није у позицији да стварно одлучује о политичким или војним
операцијама, нити да их наређује, а не због његовог имунитета чију
примјену на та лица Римски статут изричито искључује. 29 С обзиром на специфичност учиниоца, резолуцијом из Кампале усвојен је и амандман којим се прецизира да ће се у односу на злочин
агресије МКС имати надлежност само над лицима која, сходно
свом положају, доносе одлуке у вези са војним или политичким
операцијама државе и врше стварну контролу над спровођењем
тих одлука.
Владимир-Ђуро Деган, Берислав Павишић, Виолета Беширевић, Међународно и транснационално Кривично право. (Београд 2011), 204.
29
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Радња извршења злочина агресије, у новом члану 8 bis Римског статута, дефинисана је као употреба оружане силе од стране
једне државе према некој другој држави, којом се поврјеђује њен
суверенитет, територијални интегритет или политичка независност, или се то чини на било који други начин који је у супротности
са Повељом УН. Овдје је радња извршења колективни акат државе, поступак који представља акт агресије, а не као код осталих
злочина специфична појединачна радња. Поступци који представљају акте агресије таксативно су наведени у истом члану, са
изричитим позивањем на раније наведену Резолуцију Генералне
скупштине УН 3314. Дакле, дефиниције и листа аката агресије у
новом члану 8 bis Римског статута преузете су из те резолуције, а
које смо већ навели када смо говорили о самој Резолуцији и њеном
утицају на развој дефиниције злочина агресије. Савјет безбиједности није овлашћен, као у Резолуцији, да у смислу одговарајућих
одредаба Повеље УН и друге акте оквалификује као агресију.
Узрочна веза веза између радње извршења појединца и наведених аката агресије које предузима држава огледа се у његовом
учешћу у планирању, припремању и отпочињању или самом вршењу тих аката (чл. 8 bis).
Злочини агресије може бити извршен само са умишљајем,
који обухвата свијест о чињеницама да употреба силе није у сагласности са Повељом УН, али не и правне оцјене која ту употребу
карактерише као несагласност Повељи УН. Осим тога, иако учинилац не мора бити свјестан правних елемената којима се утврђује
објективни услов инкриминације (употреба силе представља очигледно кршење Повеље УН) потребно је да је свјестан фактичког
стања које је довело до тога да је испуњен објективни услов
инкриминације.30

30

Ibid; 205.
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5.2. Надлежност МКС и улога Савјета безбиједности УН
Као што се и очекивало најтеже је било постићи договор око
надлежности суда за злочин агресије и око улоге Савјета безбиједности у спровођењу истраге у случају постојања тог злочина.
Сталне чланице Савјета безбиједности УН залагале су се за рјешење по коме би само Савјет безбиједности УН могао захтијевати
од суда покретање истраге за овај злочин. Већина осталих држава
била је за то да одлуку може донијети и претпретресно вијеће суда,
ако је кривично дјело пријављено суду од стране тужилаштва или
државе чланице. Усвојено је компромисно рјешење, које задовољава обије групе држава, да се истрага за ово кривично дјело може
покренути на захтјев: 1) савјета безбиједности, 2) државе странке
и тужиоца proprio motu (по сопственој иницијативи), као и у случају покретања истраге за друге злочине из надлежности МКС.
Међутим, услови за покретање и спровођење истраге су различити
и зависе од тога на чију иницијативу се покреће поступак пред
МКС.31
Савјет безбиједности УН може дјелујући на основу Главе VII
Повеље УН, у складу са чланом 13. тачка (б) Римског статута,
пријавити МКС да је извршена агресија, на основу чега тужилац,
започиње истрагу. Пријава се може односити на државе странке
Римског статута (укључујући и оне које су депоновале изјаву да не
прихватају надлежност МКС за злочин агресије) и на оне које то
нису (као и у случају других злочина из надлежности суда). С
обзиром да је одлуку о томе да је извршена агресија донио други
орган (Савјет безбиједности) а не МКС, у новом члану 15 тер
Римског статута наглашава се да одлука неког другог органа
(Савјета безбиједности) којим је поступак неке државе оцијењен
као агресија, не може штетно утицати на одлучивање самог МКС
о карактеру тог поступања, о којем суд одлучује на основу Римског
статута.
31

Ibid; 205 – 206.
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Прво, да би покренуо поступак по захтјеву државе странке или
proprio motu тужилац мора прво да утврди да ли је Савјет безбједности УН одлучивао о томе да конкретна ситуација представља
агресију на основу члана 39 Повеље УН, и да о случају пред МКС
обавијести генералног секретара УН.
Друго, ако у року од шест мјесеци од када је тужилац доставио
информације УН Савјет безбиједности УН не донесе одлуку, тужилац може наставити истрагу само ако то одобри Претпретресно вијеће МКС, уз сљедећа ограничења: (1) суд не може вршити своју надлежност у односу на државе које нису чланице Статута и ако је дјело
учињено од стране њихових држављана или на њиховој терторији,
чиме се спречава покретање поступка против држава које не обавезује Статут (САД, Русија, Кина, Израел и Иран); (2) суд не може
вршити своју надлежност за ово кривично дјело у односу na државу
чланицу која је депоновала изјаву да неће прихватити јурисдикцију
МКС у односу на злочин агресије.
Треће, истрага се може наставити само ако Савјет безбиједности УН није, у складу са чланом 16. Римског статута, затражио од
суда, резолуцијом прихваћеном на основу Главе VII Повеље УН, одлагање истраге или кривичног поступка у периоду од 12 мјесеци.
Дакле, могуће је покренути поступак пред МКС и без одлуке Савјета
безбиједности УН о томе да је извршена агресија, али је питање да ли
је то у пракси оствариво. Овдје мислимо на то Савјет безбiједности
УН чине велике силе, од којих већина нису ни чланице Римског статута. Ако се поступак покреће по захтјеву државе странке или
тужиоца proprio motu, а већ постоји одлука неког другог органа (Савјета безбiједности) којом је поступак одређене државе оцијењен као
агресија, она не може утицати на одлучивање самог МКС о карактеру
ситуације о којој одлучује (чл. 15 bis) .
5.3. Ступање амандмана на снагу
Осим проблема везаних за дефинисање злочина агресије и
одређивање услова за заснивање надлежности МКС, много потешкоћа је било и приликом одређивања времена и услова за ступање
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усвојених амандмана на снагу. Као и у осталим случајевима компромисом је постигнута сагласност да се усвоји амандман који одређује да суд заснива своју надлежност за злочине агресије само у
односу на оне који буду учињени годину дана након што тридесет
првих држава чланица буде ратификовало те амандмане, а до чега
не може доћи прије 1. јануара 2017. године када је предвиђено
изјашњавање о њима двотрећинском већином држава чланица. То
значи да у складу са чланом 121. Статута и ови амандмани ступају
на снагу, али да суд не може вршити своју надлежност у односу на
овај злочин прије 2017. године, када ће државе чланице одлучивати о активирању надлежности.
Босна и Херцеговина до данас није ратификовала амандмане
на Римски статут Међународног кривичног суда сада, а од држава
бивше СФРЈ то су учиниле само Хрватска и Словенија.32 Одређене
недоумице изазива чињеница да амандмане нису ратификовале
земље унутар којих је појам агресије споран (БиХ) као и оне које
неспорном агресијом сматрају одређене акте који су у блиској
прошлости били уперени против њих (Србија).
ЗАКЉУЧАК
Усвојена дефиниција злочина агресије и јурисдикције МКС
из Кампале резултат је постигнутог компромиса држава са различитим интересима и снагом у међународним односима. Дефиницији се може приговорити да је у одређеној мјери рестриктивнија од Резолуције 3314, али више се примједби може упутити
поступку заснивања надлежности МКС за злочин агресије. С друге
стране, ако се имају у виду све тешкоће око постизања компромиса
и осјетљивост овог проблема у процјепу интереса различитих центара моћи, овакав пут је свакако бољи него улазак у беспуће
блокаде из кога нема наде за излазак. Колико је усвојено рјешење
До 8. маја 2013. године Cтатут су ратификовале: Андора, Белгија, Боцвана,
Хрватска, Кипар, Естонија, Њемачка, Лихтенштајн, Луксембург, Самоа,
Словачка, Словенија, Тринидад и Тобаго и Уругвај.
32
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стварно прихватљиво сазнаћемо на основу броја држава које ће ове
амандмане ратификовати или прихватити до 2017. године, а посебно на основу тога колико ће их депоновати изјаву да не прихвата
јурисдикцију МКС за овај злочин.
Без обзира на одређене сумње и дилеме сматрамо да је остварени напредак велики и да ће се развој овог института међународног кривичног права наставити. Ово ће се остварити утицајем на
унутрашње право држава јер дефиниција злочина агресије сада
постоји у једном међународном документу и државе је могу
уградити у своја национална законодавства. С обзиром на принцип
комплементарности, који произилази из Римског статута, то омогућава националним судовима да заснују сопствену надлежност за
ово кривично дјело.
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THE CRIME OF AGGRESSION IN ROME STATUTE
Аpstract: In accordance with Rome Statute of the International
Criminal Court the jurisdiction of the Court is to the following crimes:
(a) The crime of genocide, (b) Crimes against humanity, (c) War
crimes, (d) The crime of aggression. During the adoption of the Statute
there was no consensus on the elements of the crime of aggression and
the jurisdiction of the Security Council of the United Nations regarding
with an inquiry into institute proceedings before this Court. Therefore
the crime of aggression is conditionally placed under the jurisdiction
of the Court, but this jurisdiction is postponement until adoption of
provision defining the crime and setting out the conditions under which
the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. The
Review Conference in Kampala 2010 determined these elements with
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the Resolution in a form of Amendments, adopted changes and amendments to Article 8 of the Rome Statute. Author of this paper speaks
about the elements of the crime of aggression, the jurisdiction of the
Court and the role of Security Council of the United Nations pointing
out to problems in the process of their determination, postponement of
amendments of the Statute entering into force and temporal jurisdiction
of the Court. Whith the critical anlyses of the adopted amendmans
attention is drowen to all adventages and disadvantages of accepted
definition of the crime of aggression and its future in International
Criminal Law.
Key words: aggression, Statute, Review Conference, jurisdiction.
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ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ
КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
ЦРНЕ ГОРЕ
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548211R
Сажетак: Предмет анализе рада је једно од најзначајнијих
питања у савременом законодавству тзв.проширено одузимање
имовинске користи остварене криминалном дјелатношћу, која не
проистиче из кривичног дјела за које се води кривични поступак.
Аутор обрађује најзначајнија питања везана за овај проблем као
што су међународни правни стандарди који служе као основа
регулисању овог питања у националним законодавствима. У националним законодавствима то може да буде регулисано или посебним
законом или у оквиру Кривичног законика и Законика о кривичном
поступку. Ово друго рјешење прихваћено је у законодавству Црне
Горе. Кривични законик прописује за која кривична дјела се може
примијенити проширено одузимање и временски период за који се
испитује стање и поријекло имовине. Законик о кривичном поступку
је регулисао питање привременог одузимања имовинске користи
ради обезбјеђења извршења одлуке о трајном одузимању имовине
која је незаконито стечена и питање трајног одузимања нелегално
стечене имовинске користи. Посебно интересантно питање јесте
пребацивање терета доказивања на окривљеног, који треба да
докаже законитост поријекла спорне имовине, као и питање колико
је то сагласно са претпоставком невиности.
Кључне ријечи: имовинска корист, криминалитет, одузимање,
суд, закон, међународне конвенције, међународни стандарди.
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1. Одузимање имовинске користи прибављене кривичним
дјелом као институт којег познају сва законодавства темељи се на
једном од основних принципа, а то је да нико не може да задржи
имовинску корист коју је противправно стекао. У историјском
развоју институт одузимања имовинске користи у кривичном
законодавству мијењао је свој облик и правну природу, тако је у
југословенском кривичном законодавству све до доношења
Кривичног закона 1976. године одузимање имовинске користи
било мјера безбједности, да би тим законом установљена као
посебна мјера и као таква садржана је у Кривичном законику Црне
Горе.1
Када је у питању имовина стечена криминалном дјелатношћу
традиционалне методе спровођења закона кроз кривично гоњење,
гдје се извршиоци оглашавају кривим и осуђују нису довољни, јер
их то неће обесхрабрити ако могу да задрже добит остварену кривичном дјелатношћу или да је пренесу на другога. У ствари, један
од основних циљева извршилаца кривичних дјела чији је циљ
остваривање имовинске користи, посебно кад је ријеч о појединим
појавним облицима криминалитета, као што је организовани
криминалитет, јесте легализација те имовине и коришћење за
легалне послове. У настојању да се овакви облици криминалитета
сузбију, међународна заједница пројектује и националним законодавствима препоручује одговарајуће нове инструменте за преусмјеравање кривичноправне реакције од искључивог реаговања
кривичним санкцијама и кажњавањем учинилаца кривичних дјела
ка комплетном елиминисању или значајном слабљењу криминалних организација, што се најефикасније може учинити "нападом" на њихову имовину и профит.2
Тиме се постижу вишеструки ефекти и превентивно дјеловање, јер је имовинска корист главни мотив већине кривичних
дјела, спречавање инфилтрације незаконитог прихода у легалну
економију, смањење могућности за корупцију, криминалне
,,Службени лист ЦГ“ број 70/03, 47/06, 40/08,25/10, 32/11, 40/13
Милан Шкулић. Коментар Законика о кривичном поступку, (Подгорица,
2009), 1228.
1
2
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организације се лишавају основног средства за даље вршење криминалне дјелатоности и учвршћивање владавине права и једног од
основних принципа кривичног законодавства према коме нико не
може имати корист од вршења кривичих дјела.3
С правом се истиче да је одузимање имовине криминалног
поријекла важније од саме осуде извршилаца кривичних дјела из
којих незаконита добит проистиче и оно их више погађа од саме
осуде.4
Профит до којег се долази у криминалној сфери мотивише
појединце и криминалне групе на усавршавање организације, техника и система контроле националних институција које би могле
бити пријетња њиховој дјелатности, чему су увелико допринијели
глобализација тржишта, информатички напредак и слично. Овакво
стање довело је до тога да имамо мишљења да су стратези новог
свјетског поретка заборавали да постоји и друга страна медаље и
да глобализација носи са собом и сјеме глобалне опасности, јер је
глад за профитом отворила "Пандорину кутију" и криминалцима
створила шансу да се планетарно размахну. 5
Наднационални карактер тешких облика криминалитета
нарочито организованог, доводи до тога да ius puniendi губи ореол
суверене државне надлежности и све више ствара потребу за
међународном сарадњом6, а та сарадња се темељи на међународно

Р. Глобинек и други:Финансијске истраге и одузимање имовине стечене
кривичним дјелима, приручник за припаднике полиције и правосуђа, (Савјет
Европе, Стразбур 2006), 16.
4
Јован Ћирић. “Одузимање имовинске користи стечене кривичним дјелом”,
Савремене тенденције кривичне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, (Београд
2009), 115. Татјана Лукић. Одузимање имовине криминалцима, (Пословни биро,
Београд, 2009).
5
Бранко Перић. “Проширено одузимање имовинске користи у кривичном
поступку”, Правна ријеч, (Бања Лука, број 19/2009), 361.
6
Миодраг Мојић. “Издавање окривљених и осуђених лица и нови југословенски
законик о кривичном поступку”, Практична примјена југословенског законика
о кривичном поступку, (Златибор, 2002), 200.
3
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правним документима мултилатералним и билатералним одредбама националног законодавства. Одредбе које су садржане у међународним документима нарочито оним новијег датума, уносе
бројне новине у област превенције и сузбијања тешких облика
криминалитета, тако да имамо становишта у литератури по којима
законодавство у кривичној материји постепено постаје предмет
подијељене надлежности између европских институција и држава
чланица.7
2. Када се има у виду значај одузимања имовине, односно
имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, као и
чињеница да традиционална средства борбе против нових појавних облика криминалитета нису довољна, савремена законодавства прописују посебне мјере у вези са условима и поступком
привременог и трајног одузимања незаконито прибављене имовинске користи, чија суштина се огледа у проналажењу посебних
метода улажења у траг незаконито стечене имовине, њеном замрзавању, привременом и трајном одузимању. У озакоњењу ове
материје иде се дотле да се одузима не само имовина која је стечена предметним кривичним дјелом, него и она у чије се законито
поријекло сумња и то не само од извршиоца, него и од трећих лица.
Свакако, најрадикалније рјешење је у оним земљама које су увеле
грађанско и административно одузимање имовине, чија је суштина
да је могуће одузимање добити стечене криминалом не само кроз
кривичне осуде, већ и без предузетог гоњења за кривично дјело.8
Ово није својствено само англосаксонском систему, него га уводе
и земље континенталног правног система (нпр. Италија и Белгија)
уводећи тз."цивилну заплену", гдје је захтјев усмјерен према ствари, а не према лицу, те је пребацивање терета доказивања легалног стицања имовине на окривљеном, за кога важи претпоставка
С. Mancorda. Le droit penal et l´ Union Evropenne:esquisse d´ un systeme: Revue
de science criminelle et de anoit penal compare. No1, (Paris 2000), 124.
8
Станко Бејатовић. “Криминално-политички разлози и начин озакоњења
института одузимања имовине стечене кривичним дјелима”, у "Одузимање
имовине стечене кривичним дјелом у БиХ-садашњост и изазови за будућност",
(Бања Лука 2013)
7
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невиности у погледу саме кривице, проузроковало дилеме и спорење у вези примјењљивости ових института на наш систем. 9
3. Када је ријеч о одузимању имовинске користи, међународним документима устављени су одређени стандарди, а
националним законодавствима је остављено, да, полазећи од тих
стандарда то питање уреде властитим законодавством. Национална законодавства то питање уређују на два начина-било доношењем посебног закона о одузимању имовине стечене криминалном дјелатношћу 10 или одредбама материјаног процесног и
извршног кривичног законодавства.11
Проширено одузимање имовинске користи предвиђено је и у
земљама ван нашег региона (простор бивше СФРЈ), тако нпр.
према аустријском Кривичном закону за проширено одузимање
имовинске користи, тужиоцу је довољно да докаже временску
повезаност стицања те користи са извршеним кривичним дјелом
из категорије злочина (Вербрецхен) и учини основаном претпоставку о криминалном поријеклу имовине (чл. 20. (2) СтГБ).
Њемачки Кривични закон (чл.73а СтГБ) предвиђа проширено
одузимање имовинске користи ако је утврђено извршење кривичног дјела организованог криминала и уколико околности извршења кривичног дјела оправдавају претпоставку да је одређена
имовинска корист стечена криминалном дјелатношћу. И један и
други приступ законском уређењу овог института има предности
и недостатака. Предности првог начина су у томе што се на тај
начин овај поступак потпуно одваја од других, њему сличних
Снежана Лековић. “Одузимање имовинске користи стечене извршењем
кривичног дјела”, у "Нова рјешења у кривичном процесном законодавствутеоријски и практични аспект", (Златибор, 2011), 214.
10
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дјела (,,Сл. гласник
Србије“ бр.97/08), Закон о поступку одузимања имовинске користи остварене
казненим дјелом и прекршајем Хрватске (,,Н. новине РХ“. бр.145/10), Закон о
одузимању имовинске користи стечене извршењем кривичног дјела (,,Сл.
гласник РС“ број 12/10).
11
Ово друго законско уређење одузимања имовинске користи стечене
криминалном дјелатношћу и у чије се законито поријекло сумња предвиђено је
у законодавству Црне Горе.
9
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поступака, чиме се омогућава усредсређивање пажње свих субјеката који учествују у том поступку на све проблеме тог поступка,
а овај начин регулисања одговара и правној природи овог
поступка.12 На другој страни предност овог другог начина регулисања је у томе што се тиме пружа могућност да се у кривичном
поступку који се води и ради одузимања имовинске користи
примјењују одредбе општег карактера које одговарају природи
овог поступка. Али, ипак ваља нагласити да овакав начин ствара
могућност да се лице од кога треба одузети имовинску корист третира скоро на исти начин као и лице против кога се води кривични
поступак за било које кривично дјело што није у складу са
природом овог поступка.13
Заједничка карактеристика ових посебних закона о одузимању имовинске користи јесте дефинисање основних појмова везаних за овај институт као што су: претпоставке за њено привремено
и трајно одузимање, прописивање поступка одузимања, врсте и
надлежност субјеката који одлучују о одузимању имовинске користи, терет доказивања о поријеклу имовине и слично.14
4. Као што смо напријед навели Црна Гора се опредијелила
за ово друго законско уређење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом па је ово питање уређено Кривичним
закоником,15 Закоником о Кривичном поступку16 и Законом о старању о привремено и трајно одузетој имовини.17 Поред досадашњег вида одузимања имовинске користи проистекле из предметног
Невенка Важић. “Одузимање имовине проистекле из кривичног дјела и
међународно правни стандарди”, у Зборнику "Кривично законодавство Србије
и стандарди Европске уније, (Златибор 2010), 99.
13
Станко Бејатовић. “Криминално-политички разлози и начин озакоњења
института одузимања имовине стечене кривичним дјелима”, у "Одузимање
имовине стечене кривичним дјелом у БиХ-садашњост и изазови за будућност",
(Бања Лука 2013), 19.
14
Милимир Говедарица. Одузимање имовине стечене извршењем кривичног
дјела (превентивни и репресивни аспект) (Бања Лука 2013), 27.
15
,,Службени лист ЦГ“ број 70/03, 47/06, 40/08, 25/10, 32/11, 40/13
16
,,Службени лист ЦГ“ број 57/09, 49/10
17
,,Службени лист ЦГ“ број 13/07
12
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кривичног дјела (кривичног дјела за које се суди) уведен је у ново
кривично законодавство и нови вид одузимања имовинске користи, тзв. проширено одузимање имовинске користи у чије се законито поријекло сумња и које је могуће, под законом одређеним
условима примијенити и у случају да није доказано да је имовинска корист стечена одређеним кривичним дјелом.18
То је учињено имајући у виду да само примјеном дотадашњег
вида одузимања имовинске користи велики дио имовине која
директно не потиче из кривичног дјела за које се суди остаје ван
домашаја правде,19 тако да се оштрица санкције, умјесто према
учиниоцима како је то до сада било, преусмјерава према њиховој
имовини и одлучно одузима свака врста профита који се криминалном дјелатношћу остварује. Тиме се постиже и специјална и
генерална превенција и законодавац ставља до знања да се извршење кривичних дјела никоме не исплати.
5. Проширено одузимање се разликује од "редовног одузимања" имовинске користи и по томе што није ограничено на кривично дјело које је предмет суђења, већ за основану сумњу да имовина потиче од криминалне дјелатности уопште, дакле и од других, па и туђих кривичних дјела,20 што значи да није неопходно да
је сам окривљени био извршилац тих дјела, довољно је утврдити
да је стекао корист од тих кривичних дјела.21
Код тзв. "редовног одузимања имовинске користи" (за предметно кривично дјело) није услов да се окривљени огласи кривим,
а код проширеног одузимања услов је правоснажна осуђујућа
пресуда за предметно кривично дјело. Надаље, код првог вида
одузимања имовинске користи потребно је доказати да је она
стечена кривичним дјелом, а код проширеног одузимања је могуће
Зоран Стојановић. Коментар Кривичног законика, (Подгорица 2010), 273.
Горан П. Илић. Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из
кривичног дјела, издање ОЕБС, (Београд 2009), 18.
20
Момчило Грубач и Бранко Вучковић. Коментар Законика о кривичном
поступку, (Тиват, 2010), 260.
21
Драго Радуловић. Коментар Законика о кривичном поступку, (Подгорица
2009), 136.
18
19
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и у случају када није доказано да је имовинска корист стечена
кривичним дјелом, али се сумња у њено законито поријекло.22
Остваривање имовинске користи може постојати било у оквиру
самог бића кривичног дјела, тако и изван његовог бића, јер је битно
да је имовинска корист повезана са криминалним понашањем.23
6. Кривични законик (чл. 113. ст. 2) и Законик о кривичном
поступку (чл. 90. ст.1) користе термин проширено одузимање
имовинске користи, али му не дају појмовно одређење, па је остављено теорији да се тим проблемом позабави. А у теорији налазимо
мишљење да је у питању својеврсно испитивање поријекла имовине, које испитивање се не односи само на имовинску корист за
коју је доказано да потиче из конкретног кривичног дјела, односно
кривичних дјела, већ се ради о имовинској користи за коју се
основано претпоставља да је стечена низом других кривичних
дјела, односно да је продукт својеврсне "криминалне каријере"
учиниоца.24 Други кажу да проширено одузимање представља
редукцију доказног стандарда који се примјењује при утврђивању
незаконитог поријекла имовине, те инверзију терета доказивања
незаконитог поријекла имовине између тужиоца и окривљеног.25
7. Као што смо већ напоменули питање проширеног одузимања имовинске користи Црна Гора је уредила тако што је у Кривичном законику (чл. 113. ст.2-4) прописала услове за проширено
одузимање имовинске користи који морају бити кумулативно испуњени, а Закоником о кривичном поступку је уређено питање
финансијске истраге, као и питање привременог и трајног одузимања имовинске користи. За разлику од "редовног" одузимања
имовинске користи које је обавезно, проширено одузимање је
Горан П. Илић и Божидар Бановић. Међународни стандарди одузимања
имовине стечене криминалом, Правна ријеч, бр. 12, (Бања Лука 2007), 299-319.
23
Милорад Барашин. “Одузимање незаконито стечене имовине у Босни и
Херцеговини у кривичним судским поступцима”, у Зборнику „Тешки облици
криминалитета и државна реакција“, (Требиње 2013), 419.
24
Милан Шкулић. Коментар Законика о кривичном поступку, (Подгорица,
2009), 1229.
25
Елизабета Ивичевић Карас. Казненоправно одузимање имовинске користи,
Хрватски љетопис за казнено право и праксу, бр. 2, (2007), 684.
22

218

Дарко Радуловић
ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ...

факултативног карактера и до њега долази само по предлогу државног тужиоца. Да би могло да се одреди проширено одузимање
потребно је да се испуне сљедећи услови: 1. да постоји основана
сумња да је имовинска корист прибављена криминалном дјелатношћу, 2. да је учинилац правоснажно осуђен за неко од кривичних дјела за која КЗ прописује могућност проширеног одузимања
имовинске користи и 3. да временски контекст и друге околности
оправдавају одузимање имовинске користи.
На другој страни у ЗКП (чл. 90. ст.1) је прописано да у
поступку који се води за кривично дјело за које КЗ прописује
могућност проширеног одузимања имовине,26 од осуђеног, његовог правног сљедбеника или лица на које је осуђени пренио имовину који не може да докаже законитост њеног поријекла, а постоје основи сумње да је та имовина прибављена незаконито, суд
може, на предлог државног тужиоца одредити привремено одузимање имовине. У том случају државни тужилац наредбом покреће финансијску истрагу у којој ће се прикупити докази о имовини и приходима осумњиченог, односно окривљеног, његовог правног сљедбеника или лица на које је окривљени пренио имовину
која је стечена у времену прописаном КЗ-ом. Иако законодавац не
одређује појам финансијске истраге, у литератури можемо наћи
дефиниције по којима се финансијска истрага означава као истраживање токова везаних за имовину стечену криминалом, предузета од стране овлашћених субјеката која се састоји у прикупљању
информација и доказа о имовини за коју се претпоставља да је стечена кривичним дјелом у циљу њеног откривања, утврђивања
несразмјере са законитим приходима и привременог одузимања
ради каснијег коначног одузимања.27

Кривични законик користи термин проширено одузимање имовинске
користи, а Законик о кривичном поступку термин проширено одузимање имовине
27
Мирољуб Томић. “Одузимање имовинске користи као инструмент државне
реакције на тешке облике криминалитета”, у Зборнику „Тешки облици криминалитета и државна реакција“, (Требиње 2013), 410.
26
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8. Из претходно цитираних законских одредби може се закључити да је повод за покретање финансијске истраге ради привременог одузимања имовинске користи, а ради обезбјеђења каснијег
трајног одузимања имовинске користи, извршење кривичног дјела
за које КЗ прописује могућност проширеног одузимања имовинске
користи. То даље значи да упоредо теку двије истраге, 28 једна за
предметно кривично дјело укључујући и имовинску корист
прибављену тим дјелом и финансијска истрага ради проширеног
одузимања имовине за коју се сумња да је стечена раније извршеним кривичним дјелом. Финансијска истрага треба да покаже да
су та друга кривична дјела омогућила окривљеном, његовим правним сљедбеницима или лицу на које је имовина пренесена да стекну незакониту корист. Није неопходно да је сам окривљени био
извршилац тих дјела, довољно је утврдити да је он стекао корист
од тих кривичних дјела.29
У ЗКП-у се каже да државни тужилац наредбом покреће
финансијску истрагу што не значи да ће он сам лично да предузима
ове радње, него он њом руководи, а истражне радње може да предузима преко полиције, а обавјештења и податке може да тражи од
Управе за спречавање прања новца, царине, банака, пореске управе и сл. У овој истрази се могу предузимати све доказне радње
укључујући и специјалне доказне радње.
Имовина се одузима не само од окривљеног, него и од његовог правног сљедбеника, односно од лица на које је она пренесена.
Правни сљедбеник је лице на које је имовина прешла послије смрти оставиоца, што је шире од појма насљедника окривљеног, јер
обухвата и свако друго лице које је по неком правном основу или
фактички постало власник имовине окривљеног после његове

О паралелности кривичне и финансијске истраге видјети Милимир
Говедарица. “Финансијска и кривична истрага-истовјетности или паралелност”,
у Зборнику “Тужилачка истрага-регионална кривичнопроцесна законодавства,
искуства и примери“, (изд. ОЕБС, Београд 2014), 345.
29
Драго Радуловић. Коментар Законика о кривичном поступку, (Подгорица
2009), 136.
28
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смрти. Лице на које је имовина пренијета је лице на које је окривљени за живота пренио имовину поклоном или фиктивном купопродајом.30
9. Имајући у виду да је КЗ у чл. 113. ст. 1. само дјелимично
назначио у чему се може састојати имовинска корист, Законом о
измјенама и допунама КЗ из 2013. године,31 сходно међународним
документима, прецизирао је шта се сматра имовинском користи,
па се наводи да имовинску корист представља имовина која је
непосредно прибављена кривичним дјелом, а која се састоји од
сваког увећања или спречавања умањења имовине до којег је
дошло вршењем кривичног дјела, имовина која је замијењена или
у коју је претворена имовинска корист непосредно прибављена
кривичним дјелом без обзира да ли се налази на територији Црне
Горе или ван ње.
10. Једна од најзначајнијих новина кад је у питању проширено одузимање имовинске користи јесте инверзија терета доказивања, што значи да је на окривљеном, његовом правном сљедбенику или лицу на кога је пренесена имовинска корист, да докаже
законитост поријекла имовинске користи или како се то у члану
93. ст. 3. ЗКП истиче „да се законитост поријекла доказује вјеродостојним исправама или у недостатку вјеродостојних исправа на
други начин учини вјероватним да је имовинска корист или имовина стечена законито. Који је то други начин ствар је сваког конкретног случаја. Поставља се питање да ли је пребацивање терета
доказивања на окривљеног у супротности са претпоставком невиности и да ли ова одредба има упоришта у међународноправним
документима? Одговор на други дио овог питања може се наћи у
међународним конвенцијама.
Тако је у Конвенцији УН за борбу против незаконите трговине наркотицима и психотропним супстанцама (усвојена у Бечу
19.12.1988. године-Бечка Конвенција), у чл. 31. ст. 8, у Конвенцији
Момчило Грубач и Бранко Вучковић. Коментар Законика о кривичном
поступку, (Тиват, 2010), 260.
31
,,Службени лист ЦГ“ бр. 40/13
30
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УН против транснационалног организованог криминала са додатним протоколима (усвојена у Палерму од 12. до 15.12.2000. године-Палермо конвенција у чл. 12. тач.7) прописано да државе могу
размотрити могућност да од прекршиоца затраже да докаже законитост поријекла наведене добити од криминала или друге имовине која подлијеже конфискацији у мјери у којој је такав захтјев
саобразан начелима домаћег закона и природи судских и других
поступака. Конвенција о прању, трошењу, заплијени и конфискацији прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма
(усвојен у Варшави 16.05.2005. године-Варшарска конвенција) у
чл. 3. ст. 4. била је још прецизнија у одређењу и прописано је да је
учинилац дужан да докаже поријекло прихода или друге имовине
која подлијеже конфискацији у мјери у којој је такав захтјев
конзистентан са начелима домаћег права, а за разлику од претходних Конвенција ограничено је и изјављивање резерви на ову одредбу.
У том смислу кад је у питању проширено одузимање имовинске користи незаконито поријекло имовинске користи се претпоставља. Та претпоставка је оборива, и на окривљеном, правном
сљедбенику и лицу на кога је имовинска корист пренесена је да ту
претпоставку оборе. На државном тужиоцу је да на темељу финансијске истраге докаже постојање очигледне несразмјере између
имовине окривљеног, односно свих других лица и њихових законитих прихода. Кад је ријеч о имовини лица на којег је пренесена
имовина тужилац додатно доказује да је наведена имовина
пренесена на физичко или правно лице без накнаде или уз накнаду
која очигледно не одговара њеној стварној вриједности, као и да је
то учињено управо у циљу осујећења њеног одузимања.32
На први дио напријед постављеног питања, да ли је пребацивање терета доказивања на окривљеног у супротности са претпоставком невиности, мишљења су различита.

Невенка Важић. “Одузимање имовине проистекле из кривичног дјела и
међународно правни стандарди”, у Зборнику "Кривично законодавство Србије
и стандарди Европске уније, (Златибор 2010), 99.
32
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Имамо схватање да се пребацивањем терета доказивања на
окривљеног крши претпоставка невиности.33 Овакво мишљење је
од других оцијењено као неприхватљиво уз аргументацију да је на
држави да учини вјероватним да одређена имовина потиче од
организованог криминала, а да њен титулар мора да докаже законитост поријекла те имовине,34 што је и у складу са стандардима
које је у вези са овом проблематиком заузео Европски суд за људска права.35 Интересантно је и становиште да се претпоставка
невиности односи на главно дјело и кривицу оптуженог, а не и за
одузимање имовинске користи као врсту поступка којег треба
сматрати атхезионим.36
11. У члану 113. ст. 2. КЗ прописано је да се проширено одузимање имовинске користи може примијенити ако је учинилац
правоснажно осуђен за:
- неко од кривичних дјела у оквиру криминалне организације,
- неко од кривичних дјела против човјечности и других добара заштићених међународним правом из користољубља,
- кривично дјело прања новца,
- кривично дјело неовлашћене производње, држања и стављања у промет опојних дрога,
- кривична дјела против платног промета и привредног пословања и против службене дужности учињених из користољубља, за која је прописана казна затвора од осам година или тежа казна.

Ђорђе Лазин. “Одузимање предмета у поступку организованог криминала”,
Правни живот бр.7-8, (2006), 196.
34
Дарко Маринковић. “Конфикација незаконито стечене имовине у борби
против организованог криминалитета”, РКК бр.1, (2006), 219.
35
Горан П. Илић и Божидар Бановић. Међународни стандарди одузимања
имовине стечене криминалом и домаће законодавство, Правна ријеч, бр. 12,
(Бања Лука 2007), 307.
36
Елизабета Ивичевић Карас. “Казненоправно одузимање имовинске користи”,
Хрватски љетопис за казнено право и праксу, бр. 2, (2007), 685.
33
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Да ли је овако одређен каталог кривичних дјела за које се
може примијенити проширено одузимање имовинске користи у
складу са стандардима утврђеним међународним конвенцијама?
Карактеристика ових конвенција јесте да се ширио каталог
кривичних дјела код којих се могло ићи на конфискацију имовине.
Тако је тај тренд ишао од обавезне конфискације за кривична дјела
незаконите трговине дрогама и прања новца (Бечка Конвенција),
преко препуштања државама чланицама да саме пропишу за која
је дјела обавезна конфискација имовине (Стразбуршка конвенција), да би се тај каталог Палермо конвенцијом проширио и на
дјела корупције, ометања правде, кривична дјела организованог
криминала транснационалног карактера када је у питању кривично
дјело за које је запријећена казна од најмање четири године затвора. Најдаље је отишла Варшавска конвенција којом је државама
потписницама дато више могућности у реглементацији овог
института. У смислу одредби ове Конвенције обавеза конфискације односи се на кривично дјело прање новца и категорије кривичних дјела предвиђених у додатку Конвенције, с могућношћу да ту
обавезу пропишу само за поједина кривична дјела из наведене
категорије дјела уз услов да је за исто прописана казна затвора
преко годину дана. Поред тога ова мјера се може прописати и за
пореска кривична дјела. И још, што је значајно, јесте да је ограничена могућност изражавања резерве када је у питању мјера конфискације у односу на одређена кривична дјела.37
Имајући у виду ове стандарде из међународних правних
докумената можемо закључити да је каталог кривичних дјела
прописаних у КЗ Црне Горе за које се може примијенити проширено одузимање имовинске користи у складу са тим стандардима.
12. Осим прописивања каталога кривичних дјела за која се
може примијенити проширено одузимање имовинске користи у
чл. 113. ст. 4. КЗ је прописано да ће се имовинска корист одузети

О томе шире Невенка Важић. “Одузимање имовине проистекле из кривичног
дјела и међународно правни стандарди”, у Зборнику "Кривично законодавство
Србије и стандарди Европске уније, (Златибор 2010), 96.
37

224

Дарко Радуловић
ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ...

уколико је стечена у периоду прије или послије извршења кривичног дјела за које се може одредити проширено одузимање, до
правоснажности пресуде, када суд утврди да временски контекст
у којем је стечена имовинска корист и друге околности конкретног
случаја оправдавају одузимање имовинске користи. Можда ће ова
одредба стварати и највећи проблем у практичној примјени. Прво,
шта значи временски контекст? Без обзира што тај контекст треба
да указује да је корист стечена у периоду прије или послије
извршења кривичног дјела за које се може одредити проширено
одузимање, до правоснажности пресуде, то опет остаје нејасно.
Мислимо да ово може да продукује двије могућности, једна
је да се због нејасноће овог законског одређења овај институт у
пракси и не примијењује, а друга је могућност широка арбитрерност у његовој примјени, а није добро ни једно ни друго. Упоредна
законодавства обично одређују за колики временски период до
покретања кривичног поступка за предметно кривично дјело ће се
испитивати имовинско стање и поријекло имовине. Сходно томе,
када се упореди имовно стање тог лица прије тог у КЗ одређеног
периода са имовним стањем оствареним у том периоду до покретања кривичног поступка за предметно дјело, може се уочити
несразмјера између могућег (очекиваног) повећања имовине и
фактичног стања које не одговара реалним очекивањима. Из практичних разлога се испитивање поријекла имовине, како се наводи
у литератури, по правилу везује за одређене законе, а то је важно
и због заштите начела правне сигурности.38
13. Ради обезбјеђења могућег трајног одузимања имовинске
користи ЗКП је прописао могућност привременог одузимања
имовинске користи и уредио поступак таквог одузимања. Имовинска корист се привремено одузима на захтјев државног тужиоца
(чију садржину је ЗКП прописао у чл. 91. ст. 3), а о захтјеву, од-

Милан Шкулић. Коментар Законика о кривичном поступку, (Подгорица
2009), 1229.
38
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носно привременом одузимању одлучује судија за истрагу, односно предсједник вијећа пред којим се одржава главни претрес. О
жалбама против рјешења одлучује ванрасправно вијеће. Захтјев
тужиоца посебно треба да садржи разлоге за сумњу да је имовинска корист незаконито стечена, као и разлоге за вјероватноћу да ће
до краја поступка бити знатно отежано или онемогућено одузимање имовинске користи. Рјешење о одбијању захтјева државног
тужиоца неће се достављати лицу на кога се захтјев односи, што је
добро из два разлога, прво једном одбијен захтјев не искључује
могућност поновног подношења и друго, ако би се такво рјешење
достављало лицу на кога се односи оно би могло да предуприједи
изрицање ове мјере.
О жалби на рјешење о привременом одузимању имовинске
користи одлучује ванрасправно вијеће (из чл. 24 ст. 7) на рочишту
на које се позива и државни тужилац. Вијеће ће рјешење укинути
ако осумњичени, односно окривљени вјеродостојним исправама
докаже законитост поријекла имовинске користи, односно имовине или ако у недостатку вјеродостојних исправа учини вјероватним да је имовина стечена законито. Ако ова лица докажу да је дио
имовине која је одузета законитог поријекла, онда ће нападнуто
рјешење преиначити.
14. Привремено одузимање имовинске користи може најдуже трајати док вијеће из чл.24 ст.7 не одлучи о захтјеву државног тужиоца за трајно одузимање имовинске користи. Међутим,
ако је привремено одузимање одређено у извиђају, укинуће се по
службеној дужности ако истрага не започне у року од шест мјесеци. Прије наведених рокова рјешење о привременом одузимању
имовинске користи суд може по службеној дужности или на захтјев државног тужиоца или заинтересованог лица укинути, ако се
докаже да није потребно или оправдано с обзиром на тежину кривичног дјела, имовинске прилике лица на које се односи или лица
које је оно по закону дужно да издржава или ако околности случаја
указују да одузимање имовинске користи неће бити онемогућено
или знатно отежано.
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Поступак привременог одузимања имовинске користи у чије
се законито поријекло сумња, као и финансијска истрага о којој
смо претходно говорили теку паралелно са кривичним поступком
за предметно кривично дјело. Међутим, поступак трајног одузимања имовине у чије се законито поријекло сумња врши се одвојено, јер се он покреће након правоснажности пресуде којом се
оптужени оглашава кривим за предметно кривично дјело (кривично дјело за које КЗ прописује могућност проширеног одузимања имовине).
15. Питање трајног одузимања имовинске користи, чије законито поријекло није доказано, регулисано је чланом 486 до 489
ЗКП. За трајно одузимање ове имовине потребно је да се испуне
одређене претпоставке. Прво, потребно је да је пресуда за предметно кривично дјело (дјело за које КЗ прописује могућност проширеног одузимања) правоснажна. Друга претпоставка јесте да
државни тужилац у року од годину дана по правоснажности те
пресуде поднесе захтјев за трајно одузимање те имовине у ком захтјеву ће се навести подаци о лицу од кога треба одузети имовину,
означење те имовине, доказе о имовини коју осуђени, његов правни сљедбеник, односно лице на које је имовина пренесена посједује и о њиховим законитим приходима, као и околности које указују на очигледну несразмјеру између укупне имовине и законитих
прихода тих лица. О захтјеву одлучује ванрасправно вијеће, а
захтјев се претходно доставља лицима на која се односи. О
захтјеву се одлучује на сједници вијећа, на коју се позивају државни тужилац, лица на која се захтјев односи и њихов пуномоћник.
Ако тужени, његов правни сљедбеник или лице на које је осуђени
пренио имовину, вјеродостојним исправама, односно у недостатку
вјеродостојних исправа на други начин не докаже законитост
поријекла имовине, вијеће доноси рјешење о трајном одузимању
те имовине (чл. 487 ст. 3). Обрнуто, ако се докаже законитост
поријекла имовине захтјев тужиоца се одбија.
На сједници вијећа сем што се врши увид у исправе, не изводе се други докази. Овдје се ради о исправама које је осуђени у
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међувремену обезбиједио, јер иначе то је могао у току финансијске
истраге да обезбиједи.
Законик је у члану 488 одредио шта рјешење о трајном одузимање имовине треба да садржи, а један од тих садржајних елемената јесу и подаци о имовини која се одузима. Како утврдити која
је то имовина, обзиром на то како је то у КЗ формулисано, (што
смо претходно коментарисали), и обзиром на недостатак искуства,
у пракси ће бити доста тешко.
За илустрацију како се то рјешава у пракси земаља које су
међу првим увеле у законодавство овај институт наводимо становиште Врховног суда Холандије од 28.05.2002. године по којем се
утврђује како се одређује која се имовина одузима, даље се сагледава однос између вриједности имовине лица прије извршења и
послије извршења кривичног дјела, па се разлика између почетног
капитала и коначног капитала сматра незаконито стеченом добити.
Свакако, ту се у обзир узимају и трошкови и законити приходи
лица о којима је ријеч, али све ово уз испуњење два услова: а) да је
поређење капитала разумно и на темељу законитих доказа, б) да се
лицу о којем је ријеч пружи могућност да одговарајућом документацијом суду објасни због чега увећање његовог капитала није
проистекло из кривичних дјела, односно због чега се то увећање
капитала не може сматрати незаконито стеченим.39
На крају умјесто закључка мислимо да би било боље да се
питање проширеног одузимања имовинске користи уреди посебним законом, као што су то урадиле земље у окружењу, у којем би
се исправили одређени недостаци у важећем законодавству који
уређују то питање.

Шире видјети Драго Радуловић. Коментар Законика о кривичном поступку,
(Подгорица 2009), 635.
39
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Darko Radulovic40
EXTENDED CONFISCATION OF PROCEEDS OF
CRIME IN THE LEGISLATION OF MONTENEGRO
Summary
Subject of analysis of the article is one of the most important
questions in modern legislation so called extended confiscation of
proceeds of crime, which does not derive from a criminal offense as
subject of criminal proceedings. The author analyze the most important
issues related to this problem as well as international legal standards
that have been used as the basis for the regulation of this issue into
national legislation. In national legislation that can be regulated or by
special law or under the Criminal Code and the Code of Criminal
Procedure. The second solution was adopted in the legislation of
Montenegro. The Criminal Code prescribes the offenses which can be
applied to extended confiscation and the time period for which
investigating the status and origin of property.The Code of Criminal
Procedure regulates the issue of temporary confiscation in order to
ensure the execution of the decision on confiscation of assets illegally
acquired and question of permanent confiscation of illegally gained
property. Especially interesting is the question of burden of proof on
the defendant to prove the legal origin of the disputed property, and the
question of how it is consistent with the presumption of innocence.
Keywords: Criminal profit, crime, confiscation, court, international standards, international conventions and national legislation.
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НЕУСТАВНА РЕТРОАКТИВНА ПРИМЈЕНА
ИНКРИМИНАЦИЈЕ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ
ЧОВЈЕЧНОСТИ У ПРАКСИ СУДА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548233B
Апстрактt: Ретроактивна примјена кривичног закона представља питање које већ дуже вријеме заокупља пажњу јавности
у БиХ. Разлог томе је чињеница да Суд БиХ, на кривичноправне
догађаје који су се збили од 1992. до 1995. године, у својим пресудама примјењује Кривични закон БиХ из 2003. године. До каквих
проблема може довести таква пракса најбоље се запажа код
инкриминације злочини против човјечности. Она није била прописана законом који је био на снази у вријеме грађанског рата у
БиХ, већ је уведена Кривичним законом БиХ из 2003. године. Овом
инкриминацијом Тужилаштво БиХ најприје оптужује одређена
лица за догађаје из периода од 1992. до 1995. године, након чега их
Суд БиХ осуђује за исту инкриминацију. То је облик њене неуставне ретроактивне примјене и тај проблем представља предмет
овог рада. У њему су изложене и критиковане одговарајуће неуставне одлуке Суда БиХ и Уставног суда БиХ које су, нажалост,
добиле потврду и од стране Европског суда за људска права. Због
тога је у раду критикована и пракса тог суда везана за овај
проблем, након чега је аутор изложио разлоге којима се може
објаснити таква судска пракса, као и посљедице до којих због
тога може доћи у будућности.
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Кључне ријечи: злочини против човјечности, широки напад,
распрострањен напад, систематичан напад, цивилно становништво, ратни злочини, ретроактивна примјена права.
I УВОДНИ ДИО
Ретроактивна примјена кривичног закона представља питање
које с правом већ дуже времена заокупља пажњу не само стручне,
већ и шире јавности код нас. Случај који је тим поводом изазвао
посебно интересовање је тзв. предмет Мактоуф, нарочито након
што је Европски суд за људска права у јулу 2013. године донио
одлуку (у предметима бр. 2312/08 и 34179/08) према којој је у
овом, као и случају Дамјановић у пресудама Суда Босне и Херцеговине, а то значи и у одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине, дошло до повреде члана 7. Европске конвенције о заштити
људских права и основних слобода у даљем тексту: Европска
конвенција. Суд је нагласио (у параграфу 76. одлуке) како његова
одлука не значи да су требале бити изречене мање казне, већ само
то да су у наведеним случајевима требале бити примијењене
одредбе о казнама из Кривичног закона СФРЈ из 1976. Поред овог
дијела у којем је садржана суштина предметне одлуке, донесене
иначе једногласно од стране судија када је ријеч о повреди члана
7. Европске конвенције, пажњу (с обзиром на тему овог рада)
завређује и онај дио одлуке који се тиче начела законитости у
кривичном праву. С тим у вези суд у параграфу 66. своје одлуке
каже да члан 7. Европске конвенције укључује начело према којем
само закон може дефинисати (одредити) кривично дјело и
прописати казну за њега (nullum crimen, nulla poena sine lege), као
и да се кривични закон не смије тумачити екстензивно на штету
оптуженог, на примјер примјеном аналогије. Произлази, како
закључује Суд, да кривично дјело мора бити јасно одређено у
закону, а овај захтјев је задовољен када појединац из текста
релевантне одредбе може знати које радње чињења или нечињења
га могу учинити кривично одговорним. Свему реченом треба
додати став Суда изражен у предмету Scoppola (одлука Суда из
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2009. године) да се чланом 7. став 1. Европске конвенције гарантује не само право на забрану ретроактивне примјене строжијег
кривичног закона него и право да се ретроактивно примијени
кривични закон ако је он у конкретном случају блажи за оптуженог, тј. да се у случају када постоје разлике између кривичног
закона који је био на снази у вријеме извршења дјела и каснијих
кривичних закона који су ступили на снагу прије доношења
коначне пресуде у кривичном предмету, суд мора примијенити
одредбе оног закона који је најповољнији за оптуженог.
Овим ставом се, између осталог, може објаснити заинтересованост и стручне јавности у иностранству за проблем ретроактивне примјене кривичног закона у Босни и Херцеговини (у даљем
тексту: БиХ), јер она, како ћемо видјети, отвара и питање (не)примјене одредаба најповољнијег кривичног закона. О тој заинтересованости свједочи, између осталог, и рад француских аутора
Оливијеа Кана (Olivier Cahn) и Рафаела Паризо (Raphael Parizot)
под насловом “Juger en Bosnie-Herzegovine les crimes de guerre
commis en ex - Yougoslavie: Quelle loi? Quel Juge?” (“Судити у
Босни и Херцеговини за ратне злочине почињене у бившој Југославији: Који закон? Који судија?”).1 Овај рад је посвећен пресуди у
предмету Мактоуф и Дамјановић, али он превазилази границе тог
предмета будући да се у случају Мактоуф и Дамјановић одлучивало о томе која санкција је блажа за лица која су претходно
осуђена за кривично дјело ратног злочина, а оно је као инкриминација било прописано у домаћем закону већ у вријеме извршења дјела. Међутим, у поменутом раду његови аутори између
осталог указују и на проблем грешке у правној квалификацији
чињеница. Суштина размишљања ових аутора с тим у вези своди
се на став према којем ако чињенице добију накнадно неку тежу
квалификацију од оне коју би према закону требало примијенити,

1

Olivier Cahn and Raphael Parizot. Juger en Bosnie-Herzegovine les crimes de
guerre commis en ex - Yougoslavie: Quelle loi? Quel Juge?AJ Penal, Jurisprudence,
новембар 2013, 601-604.
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таква грешка би, како се истиче у наведеном раду, могла представљати кршење члана 7. Европске конвенције.2
Претходно наведено представља, дакле, предмет овог рада, у
којем ће (на примјерима из неколико судских случајева) бити
анализирана пракса настала и прихваћена у раду Тужилаштва
Босне и Херцеговине и Суда Босне и Херцеговине. О чему је ријеч?
За потребе овог уводног дијела одговор на постављено питање
може се у најкраћем (и једноставно) изложити на сљедећи начин.
Тужилаштво БиХ је у до сада већ приличном броју случајева (који
се мјере десетинама правноснажних предмета) оптуживало лица за
дјела учињена током оружаног сукоба у БиХ од 1992. до 1995.
године, стављајући им на терет кривично дјело злочини против
човјечности из члана 172. Кривичног закона БиХ, иако то кривично дјело није постојало (није било прописано) у кривичном законодавству бивше СФРЈ, као ни у законодавствима у БиХ све до
2003. године (нису га прописивали ни Кривични закон Федерације
БиХ из 1998, као ни Кривични законик Републике Српске из 2000,
односно Кривични закон Брчко дистрикта из 2000. године). Ово
кривично дјело није било прописано ни у релевантном периоду од
1992. до 1995. године, усљед чега није било услова за оптуживање
и осуђивање оптужених за наведену инкриминацију, јер је то
противно начелу законитости. Проблем се усложњава чињеницом
да се оптужнице за инкриминацију злочини против човјечности, и
конструкције о систематском, односно распрострањеном нападу
против цивилног становништва, не односе на лица бошњачке
националности нити на власти тадашње Републике Босне и
Херцеговине, већ су усмјерене према лицима српске националности, односно припадницима јединица полиције и Војске
Републике Српске, а тиме и на Републику Српску.

2

Ibidem; 603.
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II ПРАКСА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
II1. Пресуде донесене на основу споразума
о признању кривице
Суштину ових пресуда везану за предмет рада изложићемо
на примјеру из једног предмета. У њему је суд на основу договора
(споразума о признању кривице) између тужиоца и оптуженог
утврдио у изреци пресуде да (курзив у цитату је наш):
„...су припадници ВРС и Министарства унутрашњих послова
Републике Српске (МУП РС) предузимали широко распрострањен
и систематичан напад против бошњачког цивилног становништва
из заштићене зоне УН-а Сребреница, који напад је био у складу са
државном или организационом политиком и у циљу провођења те
политике…”.
Суд БиХ, дакле, на основу споразума о признању кривице
„утврди” у изреци пресуде (пресуда број X-КР-10/928 од 19.7.2010.
године), између осталог, и да је овај напад “у складу са државном
или организационом политиком и у циљу провођења те политике”.
Оно што је у овоме важно јесте то да у образложењу пресуде, у
вези са цитираним дијелом изреке, нема ниједне једине ријечи о
томе како је широко распрострањен и систематичан напад (ако се
уопште и радило о таквом нападу) против бошњачког цивилног
становништва у овој зони био у складу са државном или организационом политиком и у циљу њеног провођења. Суд, наиме, не
износи ниједан једини разлог, односно доказ на којем темељи
такве своје тврдње, јер се у пресуди не говори ни о којој државној
институцији је ријеч, о којем државном функционеру – политичком или војном се ради, шта је садржина те “организационе
политике” итд. У пресуди су исто тако изостали и ваљани разлози
(као и одговарајући докази) којима би се објаснило како је суд
дошао до закључка да се радило о широко распрострањеном,
односно систематичном нападу против цивилног становништва,
као и како је то држава (у овом случају Република Српска) промовисала или охрабривала нападање цивилног становништва. Ово
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истичемо због тога што појам „политика да се изврши такав напад“
(према Елементима злочина уз Римски статут) захтијева да држава
или организација активно промовишу или охрабрују напад против
цивилног становништва, при чему политика да се нападне цивилно
становништво треба бити примијењена (радњама) од стране
државе или организације, а у изузетним околностима таква политика се може примјењивати и намјерним пропуштањем предузимања радњи с циљем да се тиме (тим пропуштањем) подстакне,
односно охрабри напад. Но, не смије се губити из вида ни то да се
закључак о постојању политике државе или организације не може
изводити само из одсуства радњи од стране државе или
организације у вези с нападом (што такође произлази из Елемената
злочина уз Римски статут).
Умјесто изношења разлога у претходно наведеном смислу,
Суд се у наведеној пресуди задовољава само тиме да каже (стр. 5.
пресуде, курзив у тексту је наш, а имена свједока смо испустили
из разумљивих разлога):
„Постојање широког или систематичног напада не подразумијева искључиво употребу оружане силе, већ се тим нападом
може обухватити и сваки други облик злостављања становништва.
У конкретном случају, ширина или систематичност напада
произилази из Директиве од 08.03.1995. године ГШ ВРС и
Заповијести од 02.07.1995. године, којим је наложено физичко
одвајање Сребренице од Жепе да би се спријечило комуницирање
између тих енклава, те чињење свакодневних планских, борбених
активности у циљу стварања тоталне несигурности, неподношљивости и бесперспективности даљег опстанка у тим енклавама и
коначно сужење зоне Сребренице на градско подручје. Још раније,
Директивом од 19.11.1992. године ГШ ВРС је наложио наношење
што већих губитака и присилио муслиманско становништво да
напусти просторе Бирача, Жепе и Горажда уз понуду разоружавања. Својим исказима оптужени и свједоци ............ и ..................
такође описују околности под којима је њихова јединица у два
наврата ишла у правцу Сребренице и начин учествовања њихове
јединице у акцији заузимања Сребренице у коју су ушли без
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отпора јер се највећи број цивилног становништва повукао ради
заштите у војну базу УН у Поточарима, а војно способно становништво се повукло у села Шушњаре и Јаглић, одакле је кренуло у
пробој према Тузли“.
Поменуте двије директиве, односно заповијест, према ономе
што је наведено и у цитираном дијелу пресуде, нису докази за
закључак који Суд изводи о ширини и систематичности напада.
Наиме, налагање да се физички одвоје Сребреница и Жепа представљају легитимне активности надлежних органа Републике
Српске, јер се радило о мјестима која никада нису демилитаризована и из којих су у континуитету (од неколико година
током рата) извођени борбени напади против снага Републике
Српске, као што је нападано и српско цивилно становништво на
том подручју (што су општепознате чињенице). Из истих разлога
је и директива из новембра 1992. године само правни акт надлежног органа Војске Републике Српске, у правцу наношења
губитака борбеном противнику те војске, што представља легитимну војну активност, а не широк или систематичан напад на
цивилно становништво Сребренице и Жепе. То што оптужени и
свједоци на које се позива Суд описују улажење јединица Војске
Републике Српске у Сребреницу и заузимање тог мјеста, само по
себи није (нити може бити) доказ да се радило о нападу на цивилно
становништво, имајући у виду разлоге које смо претходно изнијели. Стога ти разлози обезврјеђују и признање кривице од стране
оптуженог у дијелу који се односи на конструкцију тужиоца (а
потом и Суда у поменутој пресуди) да је у питању „широко
распрострањен и систематичан напад против бошњачког цивилног
становништва из заштићене зоне УН-а Сребреница, који напад је
био у складу са државном или организационом политиком и у циљу
провођења те политике...”.
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II3. ПРЕСУДЕ ДОНЕСЕНЕ НАКОН ОДРЖАНОГ
ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
II3.1. Другостепена пресуда Суда БиХ,
број X-КРЖ-05/04 од 07.08.2007. године
И у овом дијелу суштину пресуда везаних за предмет рада, а
које су донесене на основу главног претреса, изложићемо на
примјеру из једног предмета. Као примјер смо узели пресуду Суда
БиХ, број Х-КРЖ-05/04 од 07.08.2007. године, у вези с којом је
неопходно дати двије напомене. Прва од њих односи се на то да
ћемо у овом дијелу анализирати само оне дијелове те пресуде који
се тичу појма широк или систематичан напад и примјене материјалног кривичног права на предметни догађај. Другом напоменом указујемо на то да ће у наставку услиједити подужи цитати
из наведене пресуде, јер се на тај начин омогућује бољи увид у
схватања овог суда о наведеним питањима. Могло се у овом дијелу
рада поступити и тако да се само интерпретирају одговарајући
дијелови те пресуде. Међутим, тиме би читалац остао ускраћен за
цјелину схватања Суда БиХ о наведеним питањима, због чега смо
се одлучили за интегрално изношење одговарајућих дијелова ове
пресуде.
II3.1.1. О тврдњама из пресуде везаним за појам
широког или систематичног напада
Изреком ове пресуде оптужено лице је оглашено кривим за
кривично дјело злочини против човјечности из члана 172. став 1.
тачка х) у вези са тачкама а), е), ф), г) и и) Кривичног закона БиХ,
и то тако да је, између осталог, учинио и сљедеће (курзив у цитату
је наш):
“као дио широког и систематичног напада српске војске и
полиције, паравојних српских формација, усмјереног против цивилног бошњачког становништва на подручју општине Вишеград,
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знајући за такав напад, као припадник резервног састава полиције
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полицијске станице Вишеград, у периоду од априла до јула 1992. године,
вршио прогон цивилног бошњачког становништва на политичкој,
националној, етничкој, културној и вјерској основи и то убиствима, затварањем, мучењем, присилним нестанком особа и помагањем у силовању....”.
Како видимо, суд овдје успоставља конструкцију широког и
систематичног напада за коју у пресуди даје образложење према
којем је у циљу “....доказивања овог битног елемента кривичног
дјела злочин против човјечности Тужилаштво (је) предложило да
суд изврши увид у пресуде претресног и жалбеног вијећа МКСЈ у
предмету Тужилац против Митра Васиљевића...” те да “... као
утврђене прихвати чињенице које се односе на постојање широког
и систематичног напада (распрострањеног и планског) на цивилно
Бошњачко становништво”. Суд је дјелимично прихватио овај
приједлог тужиоца те је прихватио (курзив у цитату је наш):
“....неке од чињеница утврђених у правоснажној пресуди
(претресног вијећа, наша опаска) у предмету МКСЈ-а Тужилац
против Митра Васиљевића (IТ-98-32) и то:
- “Почетком 1992. године грађани муслиманске националности су разоружани или је од њих затражено да предају
оружје. Истовремено су се Срби почели сами
наоружавати и организовати војну обуку”. (т. 41)
- “Организовати су се покушали и Муслимани, али су у томе
били много мање успјешни”. (т. 41)
- “Од 4. априла српски политичари су упорно почели
тражити да се полиција подијели по националној основи”.
(т. 42)
- “Убрзо након тога, обје супротстављене групе подигле су
барикаде око Вишеграда, након чега је услиједило
спорадично насиље укључујући пуцњаву и гранатирање”.
(т. 42)
- “Много цивила је, бојећи се за своје животе, побјегло из
својих села”. (т. 42) ........
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- “Убрзо након тога организовани су конвоји иза којих су
многа села остала без својих несрпских житеља”. (т. 44)
........
- “Дана 19.5.1992. године ЈНА се повукла из Вишеграда.
Паравојне јединице су остале, да би одмах након одласка
армије из града пристигло још њих. Прикључило им се
нешто локалних Срба”. (т. 45)
- “Несрби који су остали у Вишеграду и они који су се
вратили својим кућама затекли су се у клопци –
разоружани и препуштени на милост и немилост
паравојске која је дејствовала уз саучесништво – или у
најмању руку са прешутним одобравањем – српских
власти, а нарочито полиције која је тада већ била само
српска”. (т. 47)
- “Већ у јуну 1992. године почело је самовољно убијање
цивила несрпске националности”. (т. 49)
- “У Вишеграду се у том периоду догодило и много других
инцидената самовољног убијања цивила”. (т. 51)”.
Из цитираног дијела пресуде јасно је да се ради само о низу
тврдњи, за које нису изнесени разлози нити докази. Осим тога,
цитирани дио садржи више противрјечности у вези са успостављеном конструкцијом широког и систематичног напада на бошњачко цивилно становништво која се импутира властима Републике Српске, а тиме и Републици Српској. Стога ћемо указати на њих
у наставку. Најприје треба рећи како суд прихвата да су и:
“...грађани муслиманске националности (су) разоружани или је од
њих затражено да предају оружје, односно да су “...обје
супротстављене групе подигле (су) барикаде око Вишеграда,
након чега је услиједило спорадично насиље укључујући пуцњаву и
гранатирање”. Овај дио јасно указује на присутни српско-муслимански сукоб, који је ескалирао у критично вријеме (до те мјере да
је дошло до међусобне пуцњаве и гранатирања), а посљедица је
њиховог трагичног међусобног анимозитета који има историјски
континуитет, током којег се једино мијењала (и мијења) форма
анимозитета (из латентне у манифестну и обратно). Суд прихвата
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и да је “Много цивила..., бојећи се за своје животе, побјегло из
својих села”, што указује да су људи сами бјежали, с тим што овај
цитат својом садржином (у којој није прецизирано на које цивиле
се мисли) говори да се радило не само о муслиманским, већ и о
српским цивилима. Посебну пажњу заслужује онај дио у којем суд
прихвата да су потом у Вишеграду остале паравојне јединице, као
и да је пристигло још таквих јединица којима се прикључило
нешто локалних Срба. На ово указујемо због тога што се ради о
паравојним јединицама, у шта се не уклапа конструкција из изреке
наведене пресуде према којој се у критично вријеме радило о
“широком и систематичном нападу српске војске и полиције”, јер
“паравојне јединице и нешто локалних Срба који су им се
прикључили” не могу представљати српску војску и полицију као
оружане снаге организоване од стране јавних власти. Усљед тога
не стоји ни тврдња прихваћена у пресуди да је паравојска дејствовала уз саучесништво – или у најмању руку са прешутним одобравањем – српских власти, а нарочито полиције која је тада већ
била само српска, при чему су у овој пресуди изостали одговарајуће објашњење и докази за наведену тврдњу. О томе на својеврстан начин свједочи и то што је суд у пресуди прихватио и оне
дијелове поменуте пресуде Трибунала у Хагу према којима је:
“Већ у јуну 1992. године почело (је) самовољно убијање цивила
несрпске националности”, односно “У Вишеграду се у том
периоду догодило и много других инцидената самовољног убијања
цивила”. Из управо цитираног произлази да се радило о самовољном убијању цивила, што по себи искључује систематичност, а
посебно организованост таквих радњи од стране јавне власти.
Одговарајуће објашњење је изостало и у вези са исказима
свједока на које се (стр. 16. пресуде од 07.08.2007. године) суд позива у вези са конструкцијом широког и систематичног напада
српске војске и полиције. Наиме, искази тих свједока су усредсређени на појединачне догађаје у којима су они учествовали, при
чему свједоци не износе сазнања (јер их напросто и немају) о томе
да ли се радило (или није) о широком или систематичном нападу
српске војске и полиције (органа јавне власти) нити се закључак у
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том правцу може извести и када се искази тих свједока посматрају
у међусобној вези. С тим у вези од посебне важности су запажања
која је у једном дијелу (оном који се односи на српску полицију из
наведене конструкције) у истом предмету претходно изнијело
претресно вијеће у првостепеној пресуди, број X-КР-05/04 од
11.07.2006. године, коју је жалбено вијеће Суда БиХ претходно
укинуло (рјешењем број Крж 05/04 од 05.01.2007. године), након
чега је донијело наведену другостепену пресуду од 07.08.2007.
године. Дакле, у првостепеној пресуди од 11.07.2006. године с тим
у вези се каже (курзив у цитату је наш):
“116 Такође, пада у очи да оптужба везано за догађања у
овом као и осталим селима уз припаднике српске војске редовно
додаје “и полиције”, иако та чињеница не налази поткрепу нити у
једном свједочењу....
143 Расправном вијећу није промакла чињенична околност да свједокиња Алмаса као и други свједоци који су описивали
догађаје у с. Вељи Луг спомињу само српске војнике, при том
описујући њихово наоружање, те да су носили СМБ униформу, док
уопште не наводе присуство полиције, која је, као што је то
свједочило више свједока оптужбе, била одјевена у плаву униформу (што укључује и маскирно плаву – прим. суда). Очито је
тужилац био свјестан проблема како уклопити резервног полицајца (овдје суд наводи лично име оптуженог – наша примједба) у
ове догађаје у којим су слиједом исказа његових свједока учествовали само војници, па је тај проблем покушао ријешити на начин
што је у чињенични опис оптужбе у односу на догађаје у овом
селу, али и селима Жлијеб и Кука, навео како је напад извршен
поред припадника српске војске и од стране припадника српске
полиције без обзира што таква тврдња не налази потврду у
свједочким исказима самих свједока оптужбе”.
Зашто указујемо на овај дио првостепене пресуде? Чинимо
то из два разлога. Цитирани дио је супротан тврдњи Хашког трибунала да је у то вријеме паравојска (дакле, не српска војска)
“....дејствовала уз саучесништво – или у најмању руку са прешутним одобравањем – српских власти, а нарочито полиције која је
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тада већ била само српска”, коју тврдњу је прихватио Суд БиХ у
другостепеној пресуди од 07.08.2007. године. Други разлог је то
што, осим што је прихватило наведене тврдње из пресуде Хашког
трибунала, ни у пресуди од 07.08.2007. године другостепено вијеће
Суда БиХ такође није изнијело ваљане разлоге (и доказе) који би
упућивали на закључак да су, казано терминологијом из те пресуде, српске власти (војска и полиција) вршиле напад на цивилно
бошњачко становништво.
Наведена првостепена пресуда од 11.07.2006. године важна
је, осим онога о чему је већ било ријечи, и по томе што се из њеног
образложења може поуздано закључити о вршењу притиска на
свједоке оптужбе у овом предмету, као и о атмосфери у којој је
дошло до преузимања овог предмета из надлежности суда у Републици Српској и његовог преношења у Тужилаштво БиХ, гдје ће тек
онда окривљени бити оптужен за инкриминацију злочини против
човјечности из члана 172. Кривичног закона БиХ, а потом и осуђен
од стране Суда БиХ за ово кривично дјело. Стога ћемо на крају
овог дијела изнијети и одговарајући дио из образложења првостепене пресуде од 11.07.2006. године. На стр. 21 те пресуде, у оквиру
параграфа 43. претресно вијеће каже сљедеће (курзив у тексту је
наш):
“43 .... Свједочење Агић Ибрумше која је на главном
претресу од никог упитана потврдила да је на њу вршен притисак
од стране предсједнице Удружења жена жртава рата, да мора
свједочити против (затим се наводи лично име оптуженог – наша
опаска) како то раде и друге жене, а уколико то не учини да јој је
пријећено укидањем пензије, упућује на недвосмислен закључак да
је дио свједока оптужбе инструисан у ком правцу да даје исказ
прије него што су свједочили у Тужилаштву БиХ. То се уосталом
да уочити из садржаја њихових исказа када стереотипно један
другом понављају исте одговоре на питања тужиоца, користећи
исте изразе нпр. логор, да се оптужени у школи налазио дан и ноћ,
или да су, приликом описивања услова боравка у основној школи,
исказивали како су спавали на бетону, унаточ чињеници видљивој
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из фотоелабората, па и самих њихових свједочења, да су били
смјештени на паркету кошаркашке дворане".
II3.1.2. О примјени кривичног материјалног права у пресуди
број X-КРЖ-05/04 од 07.08.2007. године
У примјени кривичног материјалног права у предметном
случају заузет је идентичан став како у првостепеној пресуди
претресног вијећа од 11.07.2006. године, тако и у другостепеној
пресуди од 07.08.2007. године. Наиме, и у једној и у другој пресуди
Суд се позива на члан 7. Европске конвенције о људским правима
и основним слободама, члан 15. Међународног пакта о грађанским
и политичким правима, Извјештај Генералног секретара Уједињених нација (у вези са ставом 2. Резолуције Савјета безбиједности број 808 од 03.05.1993. године, параграфи 34-35. и 47-48),
ставове Комисије за међународно право (Коментар на нацрт закона
о злочинима против мира и сигурности човјечанства), као и на
одређене пресуде Трибунала у Хагу и Међународног кривичног
трибунала за Руанду. Такође се позива и на члан 4а. Кривичног
закона БиХ. Тај члан је унесен у Кривични закон БиХ Законом о
измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, који је усвојила
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у септембру 2004.
године, а објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 61/04.
Према тој одредби: „Чланови 3. и 4. овог закона не спречавају
суђење или кажњавање било којег лица за било које чињење или
нечињење које је у вријеме када је почињено представљало
кривично дјело у складу с општим начелима међународног права“.
Позвавши се, дакле, на наведене документе, оба вијећа (и претресно и другостепено), готово на идентичан начин, након тога износе
став о томе да се кривично дјело злочини против човјечности може
подвести под општа начела међународног права из члана 4а)
Кривичног закона БиХ, односно под принципе међународног
права. С обзиром на ту идентичност у ставовима оба вијећа, у
наставку ћемо изнијети само релевантни дио из другостепене
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пресуде од 07.08.2007. године. Дакле, у тој пресуди се (на стр. 41)
каже сљедеће (курзив у тексту је наш):
„Према томе, кривично дјело Злочини против човјечности
може се у сваком случају подвести под „опћа начела међународног
права“ из члана 4а) КЗ БиХ. Дакле, без обзира да ли проматрано
са становишта међународног обичајног права или становишта
„принципа међународног права“, недвојбено је да је злочин против
човјечности представљао кривично дјело у инкриминисаном
периоду, односно да је задовољен принцип легалитета. При томе
не треба занемарити ни чињеницу да се кривичноправне радње
набројане у члану 172. КЗ БиХ могу пронаћи и у закону који је био
на снази у релевантном временском периоду (КЗ СФРЈ), односно
да су радње оптужења биле кажњиве и по тада важећем кривичном закону. Коначно, у вези са чланом 7. став 1. ЕКЉП, суд примјећује да примјену члана 4а) додатно оправдава чињеница да је
изречена казна у сваком случају блажа од смртне казне која је била
у примјени у вријеме извршења дјела, чиме је задовољена и примјена принципа временског важења кривичног закона. Сем тога,
рјешавајући по апелацији Абдуладхима Мактоуфа, Уставни суд
Босне и Херцеговине је дана 30. марта 2007. године закључио да у
конкретном случају питање примјене КЗ БиХ у поступку пред
судом БиХ не представља кршење члана 7. став 1. Европске конвенције“.
Износећи наведене тврдње Суд БиХ се потпуно погрешно
позива на међународно обичајно право, односно на начела тог
права. Разлог за то је у чињеници што је управо начелу законитости супротно да се било које кривично дјело креира путем обичаја.
Немогућност креирања кривичног дјела овим путем је посљедица
тога што није могуће утврдити устаљену праксу нити opinio iuris
око тога да ли је неко дјело кривично дјело. Усљед тога је немогуће
утврдити и општу сагласност око тога шта су све елементи у бићу
било ког кривичног дјела, па тако и инкриминације злочини
против човјечности. Зато Суд БиХ и није могао навести било какве
доказе из којих би произлазило постојање таквог општеприхваћеног обичаја, а да је то којим случајем и покушао учинити радио
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би посао Сизифа. Ова инкриминација се, као ни било која друга,
не може креирати не само путем обичаја, већ ни путем правних
начела. То због тога што су правна начела, по својој природи, таква
да не садрже (нити могу садржавати) детаље, а управо они су
потребни приликом прописивања бића било ког кривичног дјела.
III О ПРИМЈЕНИ ПРАВА ОД СТРАНЕ УСТАВНОГ СУДА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Уставни суд БиХ се у својој одлуци, број АП 3620/07 од
14.04.2010. године (која се односи на другостепену пресуду Суда
БиХ, број X-КРЖ-05/04 од 07.08.2007. године), није у већој мјери
бавио изношењем разлога о примјени кривичног материјалног
права у овом предмету. Умјесто тога, у релевантном дијелу одлуке
(параграф 58) упућено је на ставове тог суда које је у вези са ретроактивном примјеном инкриминације злочини против човјечности
изнио у одлуци број АП 519/07 од 29.01.2010. године. Истина, суд
се позива и на своју одлуку број АП 1785/06 од 30.03.2007. године
(предмет Абдуладхим Мактоуф), али се у том случају није радило
о инкриминацији злочини против човјечности, већ о ратном
злочину против цивилног становништва. Дакле, Уставни суд БиХ
у одлуци, број АП 3620/07 од 14.04.2010. године, у релевантном
дијелу каже сљедеће:
„58. У вези са апелантовим наводима који се односе на
повреду члана 7. Европске конвенције, Уставни суд подсјећа на то
да је о истом правном питању разматрао у својим одлукама бр. АП
1785/06 од 30. марта 2007. године... и АП 519/07 од 29. јануара
2010. године..... . У Одлуци број АП 1785/06 Уставни суд је након
опширне анализе тог питања закључио да су ратни злочини
„злочини према међународном праву у универзалном смислу
надлежности за процесуирање тако да и осуда за таква дјела,
према закону који је накнадно прописао и утврдио одређена дјела
као кривична и прописао посебну кривичну санкцију, а који то нису
били према законодавству које је било на снази у вријеме када су
дјела почињена, не би била супротна члану 7. Европске конвенције.
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Такођер, Уставни суд се у цитираној одлуци позвао и на примјену
одредбе члана 4.а КЗ БиХ у вези са чланом 7. став 2. Европске
конвенције, те закључио да питање примјене КЗ БиХ у поступку
пред судом БиХ не представља кршење члана 7. Европске конвенције.
У предмету Уставног суда БиХ број АП 1785/06 радило се
о кривичном дјелу ратни злочин против цивилног становништва,
али је без обзира на то ова одлука важна и због тога што се у њој
покушава наметнути обавеза ентитетским судовима у БиХ да у
оваквим случајевима ретроактивно примјењују Кривични закон
БиХ, а то значи и инкриминацију злочини против човјечности из
тог закона, као и да слиједе судску праксу Суда БиХ у вези с тим.
Уставни суд БиХ је то покушао учинити на сљедећи начин (курзив
у тексту је наш):
„89. Због свега наведеног Уставни суд сматра да „недостатак“ ентитетских закона у смислу непрописивања ових дјела и
гаранција намеће додатну обавезу ентитетским судовима да, када
суде за кривична дјела ратних злочина, морају примијенити Кривични закон Босне и Херцеговине и друге релевантне законе и
међународне документе примјењиве у Босни и Херцеговини. Из
наведеног произлази и обавеза ентитетских судова да слиједе и
судску праксу Суда БиХ, као државног суда. У супротном
друкчијим поступањем, судови у ентитетима би кршили принцип
правне сигурности и владавине права“.
Како видимо, овдје се Уставни суд у наведеном покушају
позива и на начело владавине права, али при томе заборавља да
управо то начело, као један од својих неизоставних елемената, садржи и забрану ретроактивне примјене закона тамо гдје она,
досљедно том начелу, није дозвољена. С обзиром на то да се
ретроактивно дејство закона омогућава само појединим његовим
одредбама, у изузетним ситуацијама и у општем интересу, треба
нагласити како се не ради о томе у случајевима којима се бавимо
у овом раду. Ово стога што се у тим случајевима ради о каснијем
закону (Кривичном закону БиХ из 2003. године), као пропису који
уводи нову инкриминацију (злочини против човјечности). Стога,
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код таквог стања ствари, управо начело владавине права налаже да
се такав пропис не смије ретроактивно примјењивати, јер се у
противном ради о суђењу ex post facto, а управо то се и десило у
наведеним, као и у другим бројним случајевима из праксе Суда
БиХ.
IV О ПРИМЈЕНИ ПРАВА ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКОГ СУДА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА
И Европски суд за људска права у одлуци у истом предмету
(одлука од 26.08.2010. године по апликацији број 51552/10) руководи се, нажалост, „аргументацијом“ која у битном одговара аргументацији Уставног суда БиХ и Суда БиХ. Наиме, у релевантном
дијелу поменуте одлуке Европског суда за људска права каже се
сљедеће:
„23. Суд запажа да је апликант био осуђен 2007. године за
прогон као злочин против човјечности у односу на дјела почињена
1992. године. Како ова дјела нису представљала злочин против
човјечности према домаћем праву све до ступања на снагу Казненог закона из 2003. „евидентно је из докумената наведених горе
у тачкама 8-13. да су ова дјела, у вријеме када су почињена,
представљала злочин против човјечности према међународном
праву. У том смислу примјећује се да су у овом случају испуњени
сви саставни елементи злочина против човјечности: побијана дјела
су извршена у контексту ширег и систематичног напада усмјереног против цивилног становништва и апликант је био свјестан
ових напада... .
25. Суд закључује да су дјела апликанта, у вријеме када су
извршена, представљала кривично дјело дефинирано с довољно
доступности и предвидивости према међународном праву“.
Из цитираног дијела наведене одлуке видљиво је да се Европски суд за људска права позива на неколико међународних докумената (које је прије тога навео у тачкама 8-13. одлуке). Ради се о
Статуту Међународног кривичног суда у Нирнбергу, Резолуцији
95 (I) Генералне скупштине Уједињених нација о афирмацији
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принципа међународног права признатих у Статуту Нирнбершког
суда, затим о Нирнбершким принципима које је 1950. године
усвојила Комисија за међународно право, Конвенцији о незастаријевању ратних злочина и злочина против човјечности, Резолуцији број 827 Савјета безбједности Уједињених нација од
25.05.1993. године и члану 7. став 1. Римског статута Међународног кривичног суда. Позивајући се на наведене документе,
Европски суд за људска права испушта из вида да све до доношења
Римског статута Међународног кривичног суда биће кривичног
дјела злочини против човјечности није било одређено на начин на
који је то учињено у Кривичном закону БиХ. Ово стога што, до
доношења Римског статута, у бићу кривичног дјела злочини против човјечности ни у једном од докумената на које се позвао
Европски суд за људска права није било елемента широког и
систематског напада на цивилно становништво, као ни елемента
да је учинилац знао за такав напад. Стога је правно неоснована
тврдња Европског суда за људска права да је ово дјело у вријеме
протеклог рата у БиХ у таквом облику представљало злочин
против човјечности, јер ће у облику у каквом га прописује Кривични закон БиХ оно настати тек након завршетка тог рата,
доношењем најприје Римског статута Међународног кривичног
суда, из којег је потом преузето у Кривични закон БиХ. Из тих
разлога правно је неоснована и тврдња Европског суда за људска
права према којој су дјела апликанта, у вријеме када су извршена,
представљала, како неосновано тврди тај суд, „...дјело дефинирано
с довољно доступности и предвидивости према међународном
праву“.
V ЗАШТО?
Питање којим смо се бавили у овом раду само је једно у
низу из мозаика ововременог хаоса. Жалосну страну представља
то што се ради о хаосу који је креиран тамо гдје га никако не би
смјело бити. Стога у немоћи обичног човјека да се одупре хаосу
тиме што ће га избацити барем из простора у којем га не би смјело
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бити, остаје нам да на крају овог рада поновимо претходно изложена најважнија запажања. Након тога ћемо понудити објашњење
о томе због чега је овако поступљено у наведеним случајевима, са
чиме је иначе настављено у пракси Суда БиХ.
Почињући овај рад указали смо на ставове Европског суда
за људска права (у предмету Scoppola) према којима само закон
(што искључује било какав обичај или правно начело) може дефинисати (одредити) кривично дјело и прописати казну за њега
(nullum crimen, nulla poena sine lege); да се кривични закон не смије
тумачити екстензивно на штету оптуженог; као и да се чланом 7.
став 1. Европске конвенције гарантује не само право на забрану
ретроактивне примјене строжијег кривичног закона него и право
да се ретроактивно примијени кривични закон само ако је он у
конкретном случају блажи за оптуженог. У вези са временским
сукобом закона Европски суд је закључио (у истом предмету) да у
случају када постоје разлике између кривичног закона који је био
на снази у вријеме извршења дјела и каснијих кривичних закона
који су ступили на снагу прије доношења коначне пресуде у
кривичном предмету, суд мора примијенити одредбе оног закона
који је најповољнији за оптуженог. Ово је правило од темељне
важности за остваривање начела законитости у кривичном праву,
као и начела владавине права. Нажалост, када ове правилне ставове треба примијенити на случајеве из праксе Суда БиХ, Европски суд за људска права то не чини.
Жалосно је када Уставни суд БиХ (као највиша домаћа судска инстанца у стварима из његове надлежности) у вези са овим
питањем жели неуставно наметнути обавезу свим судовима у БиХ
да у предметима ратних злочина примјењују Кривични закон БиХ
и да слиједе судску праксу Суда БиХ. Уставни суд БиХ неуставно
поступа и када жели потврдити неуставну ретроактивну примјену
инкриминације злочини против човјечности од стране Суда БиХ
тиме што износи правно неутемељену тврдњу према којој су ратни
злочини „злочини према међународном праву у универзалном
смислу надлежности за процесуирање тако да и осуда за таква
дјела, према закону који је накнадно прописао и утврдио одређена
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дјела као кривична и прописао посебну кривичну санкцију, а који
то нису били према законодавству које је било на снази у вријеме
када су дјела почињена, не би била супротна члану 7. Европске
конвенције". Ова тврдња представља тупо оруђе којим се не може
срушити баријера звана владавина права, јер је у њу неразрушиво
уграђен огромни камен у виду правила да се кривична дјела не
могу прописивати нити се за њих може судити ex post facto.
Умјесто настојања да се брани нешто што је неодбрањиво,
треба подсјетити на нешто што су запазили и Суд БиХ и Уставни
суд БиХ у одлукама којима смо се бавили у овом раду. На то указујемо на крају овог рада, јер је то средство којим се треба борити
против лица која су током рата у БиХ чинила кривична дјела против цивилног становништва. Наиме, и Суд БиХ и Уставни суд БиХ
уочавају како "...не треба занемарити ни чињеницу да се
кривичноправне радње набројане у члану 172. КЗ БиХ могу пронаћи
и у закону који је био на снази у релевантном временском периоду
(КЗ СФРЈ), односно да су радње оптужења биле кажњиве и по
тада важећем кривичном закону". Овдје смо поновили цитат из
другостепене пресуде Суда БиХ, број X-КРЖ-05/04 од 07.08.2007.
године (стр. 41. те пресуде). То и Уставни суд БиХ констатује у
својој одлуци по апелацији изјављеној против наведене другостепене пресуде Суда БиХ.
Сада се сасвим оправдано поставља питање зашто се, упркос свему наведеном, поступа на овакав начин. У тражењу
одговора на ово питање не може се, по нама, задржати само у
границама кривичноправне стране овог проблема. Умјесто тога
неопходно је прекорачити ту границу и ући у најмање још три
поља, од којих је једно уставноправно, друго је историографско, а
треће идеолошко (боље рећи индоктринативно). Прије улажења у
та поља подсјетићемо на кривично дјело ратни злочини против
цивилног становништва из члана 142. Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ). То је кривично дјело које је било на снази у вријеме када су се десили
догађаји, али су потом окривљена лица била оптуживана не за то,
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већ за кривично дјело злочини против човјечности, из члана 172.
Кривичног закона БиХ.
Када се има у виду садржина бића кривичног дјела ратни
злочини против цивилног становништва из члана 142. Кривичног
закона СФРЈ, може се закључити да се радње извршења за које је
Тужилаштво БиХ оптуживало (и оптужује) лица, а Суд БиХ
осуђивао (и осуђује), могу подвести под неку од алтернативно прописаних радњи извршења тог кривичног дјела. На овај начин се
могло (и требало) поступати у свим предметима ове врсте, али
није. Сада се, савим оправдано, поставља питање зашто није
поступано на такав начин? Одговор на ово питање лежи у чињеници да кривично дјело ратни злочини против цивилног становништва у свом бићу не садржи конструкцију широког, односно
систематског напада, а има је биће кривичног дјела злочини
против човјечности из члана 172. Кривичног закона БиХ, па су
због тога окривљена лица у предметима које смо анализирали у
раду, као и у бројним другим предметима Суда БиХ, оптуживана
и осуђивана за ово потоње кривично дјело, а не за кривично дјело
ратни злочини против цивилног становништва. Наравно да се
послије овога поставља сљедеће логично питање, а то је зашто је
ова лица било потребно оптужити, а потом и осудити баш за
инкриминацију злочини против човјечности? И управо на овом
питању се улази, по нама, у саму квинтесенцију овог проблема која
се, како смо већ рекли, не тиче само поља кривичног права, већ још
три поља, од којих је једно уставноправно, друго је историографско, а треће идеолошко (боље рећи индоктринативно).
Ради потпуније слике о уставноправном пољу овог проблема
неопходно је подсјетити на сљедеће. Наиме, најприје је високи
представник за БиХ 2003. године наметнуо Кривични закон Босне
о Херцеговине, којим је прописана и инкриминација злочини против човјечности (у члану 172. тог закона). Потом је високи представник за БиХ исте године наметнуо и Закон о Суду БиХ којим је,
између осталог, прописао надлежност тог суда за групу кривичних
дјела којој припада и наведена инкриминација. Дакле, најприје су
дјеловањем високог представника за БиХ наметнути наведени
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закони. Након тога њих је, у истовјетном тексту, прихватала
Парламентарна скупштина БиХ, која је потом у септембру 2004.
године усвојила Закон о измјенама и допунама Кривичног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/04). Том
новелом у наведени закон је додат члан 4а), чија суштина је у томе
да се њиме хтјело омогућити (управо за овакве случајеве) одступање од давно прихваћеног начела о забрани ретроактивне
примјене кривичног закона на штету окривљеног. Од каквог значаја је било увођење цитиране одредбе најбоље се види из става
који је о томе изнијела судија Суда БиХ (Азра Милетић),3 која с
тим у вези каже сљедеће (курзив у тексту је наш):
„Сасвим је јасно да је циљ увођења ове одредбе да омогући
примјену новог Кривичног закона БиХ, који прописује нове облике
кривичних дјела ратног злочина, као и нови облик кривичне
одговорности, који до сада нису били предвиђени законом, а
признати су у међународном праву. ..... Примјена ове одредбе се
огледа и у суђењу у предметима кривичних дјела која су квалификована као злочини против човјечности, кривичног дјела које је
наведено у КЗ БиХ у чл. 172. Међутим, примјена наведене одредбе
омогућава у пуној мјери и суђење по основу заједничког злочиначког подухвата и командне одговорности, који облици учешћа и
одговорности нису експлицитно садржани у КЗ СФРЈ, али
представљају дио међународног обичајног и међународног уговорног права, сада у КЗ БиХ позиционирани у чл. 180“. 4
Једноставним језиком казано, из цитираног текста произлази
да је увођење наведене одредбе имало за циљ да се, на догађаје
који су се збили у периоду од 1992. до 1995. године, омогући (по

Судија Азра Милетић је била предсједник вијећа Апелационог одјељења Суда
БиХ које је донијело другостепену пресуду, број X-КРЖ-05/04 од 07.08.2007.
године, која је била предмет овог рада.
4
Азра Милетић. Институт временског важења закона у предметима ратних
злочина пред Судом БиХ, Фондација Центар за јавно право (ЦЈП), Сарајево, стр.
4. и 19. Доступно на http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/
Azra_Miletic1.pdf, приступ од 01.05.2014. године.
3
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сваку цијену) суђење за инкриминацију злочини против човјечности наметнуту од стране високог представника за БиХ, као што
је високи представник наметнуо и конструкције из члана 180.
Кривичног закона БиХ на који се позива поменута ауторка. Тиме
је, у ствари, омогућено не само суђење појединцима, већ и Републици Српској без њеног учешћа у судском поступку (што је пракса
не само Суда БиХ, већ и Трибунала у Хагу). Наиме, чињенице
проблема којем смо посветили ово писање говоре о томе како се у
случају неуставног оптуживања (и осуђивања) лица (појединаца)
српске националности за инкриминацију злочини против човјечности радило не само о суђењу тим људима, већ и о (пре)суђењу
Републици Српској за нешто што она није учинила, а за шта јој ни
у једном од тих поступака није омогућено да се брани путем
субјеката које би за то овластила. Поступајући на начин на који је
учињено у тим, као и у другим сличним пресудама Суда БиХ,
пресуђивано је и Републици Српској, а тиме и српском народу на
овим просторима, јер је тај народ створио Српску.
Шта може бити уставноправна посљедица наведеног поступања Суда БиХ? Најкраће речено, снаге које желе нестанак
Републике Српске, а које би да то по могућности учине правним
путем,5 обилато ће се користити наведеним пресудама, као и другим насталим у пракси Суда БиХ и Трибунала у Хагу, како би „доказали“ свој став да Република Српска не треба даље постојати јер
је, у њиховој визури, она злочиначка и као таква не може бити
уставноправна конструкција у државном уређењу било које државе.
Сусјед овог уставноправног поља је историографија, у вези с
чим ћемо подсјетити да је српски народ, као конститутиван
народ у БиХ, прегласан на референдуму одржаном 29.02. и
01.03.1992. године и тиме неуставно изопштен из одлучивања о
будућем статусу БиХ. Зато је било његово природно право,
утемељено и на Међународном пакту о грађанским и политичким
правима као и на Повељи Уједињених нација, да се у таквој
Мада ове снаге, уколико то не буде ишло на тај начин, неће презати ни од тога
да до нестанка Српске дође и војним путем у погодном тренутку.
5
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ситуацији државноправно организује, што је он и учинио створивши Републику Српску. Стога Република Српска код таквог стања ствари, а имајући у виду и остале разлоге које смо претходно
изложили, није нити може бити злочиначка творевина, јер је она
израз легитимног стремљења читавог једног народа. Другим
ријечима, не може народ бити крив ако (на основу сопствене, а
тиме и легитимне жеље) створи своју републику, као што је српски
народ створио Републику Српску. Међутим, и у вези са тим опет
стоје наведене пресуде које ће и на пољу историографије
„свједочити“ о ономе што је у њима написано, и то оним историчарима који желе да и на пољу историје прикажу Републику Српску као злочиначку творевину.
Када се то уради у историји онда је одатле само корак до нове
индоктринације будућих нараштаја о овом питању. Није тешко
запазити како је ово поднебље тако погодно тло за овакву врсту
индоктринације, ако се има у виду оно што је још давно запазио и
сјајно објаснио нобеловац Иво Андрић говоривши о менталитетима овдашњих људи и колективитета, с чим у вези је рекао:
„Босна је земља мржње. .... Мало је земаља у којим има толико тврде вере, узвишене чврстине, карактера, толико нежности и љубавног жара, толико дубине осећања, привржености и непоколебљиве
оданости, толико жеђи за правдом. Али испод свега тога крије се у
непрозирним дубинама олуја мржње, читави урагани сапетих,
збијених мржњи које сазревају и чекају свој час.... Јер фатална
карактеристика те мржње и јесте у томе што босански човек није
свестан мржње која живи у њему, што зазире од њеног анализирања и мрзи оне који не верују или оне који другачије верују и
друго воле“.6 Овим Андрићевим ријечима данас би требало додати
оно што је 1972. године казао Добрици Ћосићу, а што Ћосић
износи у својој књизи Босански рат. Наиме, Добрица Ћосић с тим
у вези у наведеној књизи каже (курзив у тексту је наш): „Не могу
да се у овој прилици не сетим добро запамћеног разговора са Ивом
Андрићем по његовом повратку из Босне 1972. када је Република

6

Иво Андрић. Писмо из 1920. године, (Београд, 1992).
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Босна и Херцеговина званично прослављала осамдесетогодишњицу Андрићевог рођења. На моје питање: „Какви су вам утисци
из Босне, где су вас сигурно заморили хваљењем, гошћењем,
слављењем?“ Иво Андрић ми је резигнирано одговорио: „У Босни
вам је сада тако, Добрице, како је покојни Бењамин Калај само сневао да се оствари, али то никад није смео јавно да каже. И нека да
Бог да моја нога више никад не крочи преко Дрине.“ И колико је
мени познато, није ни крочила“.7
Претходни цитати тако снажно говоре о мржњи, односно
анимозитетима, које смо и ми имали у виду у овом раду. Стога ће
и одлуке Суда БиХ донесене у случајевима које смо анализирали
у раду бити погодан инструмент да мржња, која је фатална и
трагична константа нашег простора, буде и помоћу њих само
додатно оснажена и охрабрена (од одговарајућих снага) у неком
погодном тренутку у будућности. Поред тога, реална је опасност
да и будући млади нараштаји из српског националног корпуса
подлегну наводима из тих одлука везаним за конструкције о
Републици Српској, па да се и у њима таквом индоктринацијом
посије, а потом и развије, сјеме одбојности и зазирања од Српске,
што би представљало један из низа облика самопорицања којем је
српски народ био склон у досадашњој историји. Због тога смо
овим радом жељели указати како нема мјеста таквом духу (духу
самопорицања), али и упозорити на опасност од које се треба
бранити.

Добрица Ћосић. Босански рат, (ЈП Службени гласник, Београд, 2012), 243244.
7
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Milan Blagojevic, PhD
UNCONSTITUTIONAL RETROACTIVE
IMPLEMENTATION OF INCRIMINATION OF CRIMES
AGAINST HUMANITY IN PRACTICE OF COURT OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Summary
Retroactive implementation of the criminal law is the question
that attracts attention of publicity in Bosnia and Herzegovina for a long
time. Reason for that is the fact that the Court of Bosnia and Herzegovina implements the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina
from 2003 in its verdicts related to the criminal events that had
happened between 1992 and 1995. What kind of problems can be
caused by this practice can be seen in the best way in relation with
incrimination of crimes against humanity. This incriminatin had not
been prescribed by law during the war in Bosnia and Herzegovina. It
is prescribed only by the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina
from 2003. State prosecutor is accusing by this incrimination some
persons for the criminal events from period between 1992 and 1995,
and after that the Court of Bosnia and Herzegovina pronounce the
persons guilty for the same incrimination. It is the model of
unconstitutional retroactive implementation of this incrimination and
this problem is the subject of this paper. In the paper appropriate
uncostitutional decisions of Court of Bosnia and Herzegovina, and
Constitutional court of Bosnia and Herzegovina as well, are exposed
and criticised. Unfortunately, these decisions got an affirmation by the
European Court for Human Rights. That is why the practice of this
court related to this problem is also criticised in the paper. After that
the author has exposed the reasons by which can be explained such
judicial practice, and the consequences which might arise from that in
the future.


Judge of District Court in Banja Luka.
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ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НЕКИ
ИНСТИТУТИ КРИВИЧНОГ ПРАВА
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548261B
Апстракт: Аутор се бави односом између продуженог кривичног дјела и неких института кривичног материјалног и процесног права. Одабир ових института и њихово довођење у везу
са инситутом продуженог кривичног дјела извршен на основу анализе међусобне везе између примјене института продуженог кривичног дјела и ових других инстутута. Тако аутор обрађује однос
између продуженог кривичног дјела и временског важења кривичног закона, затим примјеном начела ne bis in idem у случају продуженог кривичног дјела, као и односа између продуженог кривичног дјела и института застарјелости и аменестије. Аутор
истиче да управо однос продуженог кривичног дјела према овим
институтима одражава сву комплексност његове примјене у
пракси, као и да ново законско рјешење овог института у Републици Српској настоји да превазиђе ове проблеме, али и поједине
дилеме његове примјене нису у потпуности ријешене.
Кључне ријечи: продужено кривично дјело, временско важење закона, ne bis in idem, застарјелост, амнестија.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Проблеми у вези са дефинисањем и примјеном института
продуженог кривичног дјела су бројни, како са позиције теорије
тако и са позиције праксе. Ако се продужено кривично дјело по-



Аутор је магистар кривичноправних наука, главни специјални тужилац Специјалног тужилаштва Републике Српске.
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сматра као једно дјело, поставља се питање могућности одређивања његовог појма у оквиру општег појма кривичног дјела, имајући
у виду да је у нашем кривичном праву појам кривичног дјела одређен и по објективним и по субјективним елементима. Дакле, питање је да ли се појам продуженог кривичног дјела може одредити
само на основу његових објективних елемената, а елемент виности
разматрати само код разматрања појединих кривичних дјела из састава продуженог, или код одређивања истог треба унијети и субјективни однос извршиоца према кривичном дјелу у цјелини. Даље, поставља се питање када се оно сматра свршеним, с обзиром
на то да и свако појединачно кривично дјело из његовог састава
има своју посебну радњу извршења и своје вријеме извршења. Са
позиције праксе посебно значајно питање јесте питање застарјелости кривичног гоњења, које се огледа у томе да ли застарјелост
треба рачунати за свако дјело посебно или за продужено дјело као
цјелину, односно да ли застарјелост наступа извршењем посљедње
радње (посљедњег дјела) из састава продуженог кривичног дјела,
као и питање примјене начела ne bis in idem, у ситуацијама када се
након правоснажности пресуде којом је извршилац осуђен због
продуженог кривичног дјела открију дјела која нису ушла у састав
продуженог кривичног дјела, али би ушла у његов састав да се за
та дјела знало у вријеме суђења. Од посебног значаја је и питање
временског важења кривичног закона када у току извршења појединих кривичних дјела из састава продуженог кривичног дјела дође до промјене закона, посебно у ситуацији када је новији закон
строжи. У тим ситуацијама, стари закон не може се примијенити
на радње које су извршене послије престанка његовог важења, а
уколико се примијени нови закон и на радње извршене прије његовог ступања на снагу, крши се принцип забране ретроактивног
важења кривичног закона када је нови закон строжи. Ово питање
се намеће и у ситуацијама када је продужено кривично дјело састављено од основних, привилегованих и квалификованих облика
истог кривичног дјела.
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1. ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И ВРЕМЕНСКО
ВАЖЕЊЕ ЗАКОНА
Кривични закон Републике Српске у члану 4. прописује да ће
се на учиниоца кривичног дјела примијенити закон који је важио
у вријеме извршења кривичног дјела, а у случају да је послије извршења кривичног дјела измијењен закон, једном или више пута,
примијениће се закон који је најблажи за учиниоца.1
Наведена законска одредба није спорна код примјене „обичног“ појединачног кривичног дјела. Дакле, примјењује се закон који је важио tempore criminis, а уколико је од извршења кривичног
дјела па до суђења закон промијењен, примијениће се блажи закон.
Међутим, ситуација је нешто сложенија код продуженог кривичног дјела. Наиме, у току извршења појединачних кривичних
дјела која улазе у састав продуженог кривичног дјела може доћи
до промјене кривичног закона, па се на тај начин долази у ситуацију да нека кривична дјела могу бити извршена за вријеме важења
једног, а нека за вријеме важења другог кривичног закона. Поставља се питање који закон примијенити у таквим ситуацијама.
Наша правна теорија подијељена је око овог правног питања.
Једна група теоретичара сматра да се у погледу времена извршења
кривичног дјела код продуженог кривичног дјела сматра да је оно
учињено у вријеме извршења сваке радње односно да је мјеродавно мјесто и вријеме сваке посљедице, па се сматра да је продужено
кривично дјело учињено за вријеме важења свих закона који су важили у вријеме извршења свих дјела из његовог састава.2 Друга
група теоретичара, полазећи од јединства радње извршења код
продуженог кривичног дјела, закључује да, и поред чињенице да

Кривични закон Републике Српске, ,,Службени гласник Републике Српске“
број: 49/03, 108/04, 37/06, 73/101/12 и 67/13, члан 4.
2
Тома Живановић, Основи кривичног права Краљевине Југославије: општи део,
(Београд 1935), 195 и Јанко Таховић, Коментар Кривичног закона, друго
издање, (Савремена администрација, Београд, 1962), 142–143.
1
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је продужено кривично дјело вршено у вријеме када је предузимана свака поједина радња, за временско важење закона одлучно је
вријеме предузимања посљедње од тих одвојених радњи.3
У погледу продуженог кривичног дјела и временског важења
закона, а у случајевима када је дошло до промјене закона у вријеме
вршења кривичних дјела која улазе у састав продуженог, могуће
су четири ситуације: кад је неко од продужених кривичних дјела
извршено за вријеме важења старог закона, којим те радње нису
биле прописане као кривично дјело; кад је неко од кривичних дјела
извршено за вријеме важења новог закона који то дјело не предвиђа као кривично дјело; кад су радње и по новом и по старом закону
прописане као кривично дјело, али нови закон прописује блаже кажњавање за кривична дјела у односу на старији закон; кад су радње
и по новом и по старом закону прописане као кривично дјело, али
нови закон предвиђа строже кажњавање у односу на стари закон.4
У првој ситуацији, као правно логично рјешење је да у састав
продуженог кривичног дјела неће улазити радње које су предузете
прије ступања на снагу новог закона, јер те радње у то вријеме нису ни биле предвиђене као кривично дјело, због добро познатог
принципа nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Одређеност
у закону обавезни је елемент појма кривичног дјела, а ако нема
кривичног дјела онда нема ни продуженог кривичног дјела (у овом
случају у односу на радње које „захвата“ стари закон). Са овим се
слажу и теоретичари и судска пракса.5
Никола Срзентић и Александар Стајић. Кривично право Федеративне Народне
Републике Југославије, (Савремена администрација, Београд 1961), 168 и Јанко
Таховић, ,,Продужено кривично дело“, Југословенска адвокатура 5-6, (1956),
30.
4
Фрањо Бачић, Љубо Бавцон, Мирослав Ђорђевић, Божидар Краус, Љубиша
Лазаревић, Момир Лутовац, Никола Срзентић, Александар Стајић, Коментар
Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, четврто
издање, (Савремена администрација, Београд 1988), 223-224.
5
Милош Бабић и Иванка Марковић, Кривично право: општи дио, друго измијењено издање, (Правни факултет Бања Лука 2009), 249; Јанко Таховић, ,,Продужено кривично дело“, Југословенска адвокатура 5-6, 30; као и Коментар Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (Савремена
администрација, Београд 1988), 223–224.
3
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У другој ситуацији, код радњи које су по старом закону представљале кривично дјело, а по новом то нису, због обавезне законске примјене блажег закона, блажи закон ће се примијенити на цјелокупну активност извршиоца па се тако неће гонити ни за радње
које су по старом закону представљале кривично дјело.
У трећој могућој ситуацији, када новији закон предвиђа блаже кажњавање за учиниоца у односу на стари закон, заузет је став
да се продужено кривично дјело посматра као једна цјелина па се
на учиниоца примјењује блажи закон.
У четвртој ситуацији, кад оба закона прописују кривично дјело, али кад је новији закон строжи, заузет је став да се примјењује
нови закон. Сматра се да не постоје никакви разлози да се у овом
случају примијени један закон који више не постоји, напротив, може се примијенити нови закон, чијим је важењем продужено кривично дјело такође извршено. Сматра се да се тиме извршилац таквог продуженог кривичног дјела не доводи у тежу ситуацију од
оног који би учинио кривично дело тек по ступању на снагу новог
закона. Штавише, такав извршилац кривичног дјела био је у могућности да престане са извршењем кривичног дјела послије ступања на снагу новог закона и ако он то није учинио, с пуним правом може бити кажњен по новом закону.6 Међутим, овдје се истиче могућност проблема забране ретроактивне примјене закона уколико он није блажи за учиниоца. Наиме, све радње извршења кривичних дјела из серије могу се квалификовати по новом строжем
закону, под условом да су радњама извршеним послије ступања на
снагу новог закона остварена сва битна обиљежја кривичног дјела
по новом закону. Ако су нека обиљежја дјела постојала по старом
закону и то дјело чинила тежим, а такво обиљежје није предвиђено
по новом, онда се, и поред тог што је по новом закону за то дјело
предвиђена иста казна, нови закон неће моћи примијенити јер је
строжи а то би било противно одредбама о забрани ретроактивне
примјене кривичног закона. Овакав став заузет је и на савјетовању
Врховног суда Југославије још 1965. године. Дакле, при рјешавању
Јанко Таховић, ,,Продужено кривично дело“, Југословенска адвокатура 5-6,
31.
6
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оваквих ситуација у пракси мора се водити рачуна о уставном начелу забране ретроактивне примјене кривичног закона уколико он
није блажи за учиниоца. Из тога произлази да се цјелокупна активност може квалификовати по новом, строжем закону само ако је
учинилац дјелатношћу извршеном послије ступања на снагу новог
закона остварио сва обиљежја кривичног дјела по том закону.7
Судска пракса Босне и Херцеговине је по питању времена извршења продуженог кривичног дјела заузела став да се код продуженог кривичног дјела, као вријеме његовог извршења, узима вријеме предузимања посљедње радње. Наиме, Суд Босне и Херцеговине, образлажући овакво становиште, наводи да се продужено
кривично дјело састоји од више радњи истог кривичног дјела гдје
свака поједина радња не представља самостално кривично дјело,
него дио продуженог (истог) кривичног дјела, тако да се вријеме
извршења рачуна од предузимања посљедње кривичноправне радње, па се такво кривично дјело посматра као цјелина, односно као
једно кривично дјело.8 Овакво становиште подржао је и Уставни
суд Босне и Херцеговине, налазећи исправним став другостепеног
вијећа Суда Босне и Херцеговине да у конкретном случају није могао да се примијени принцип временског важења кривичног закона, како је то прописано ставом 2. одредбе члана 5. КЗ БД, јер у
конкретном случају није наступила промјена материјалног закона
након почињења кривичног дјела, већ је до измјене закона дошло
прије него што је апелант предузео посљедњу радњу.9
2. ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НАЧЕЛО
NE BIS IN IDEM
Институт продуженог кривичног дјела посебно је интересантан са позиције примјене процесног начела ne bis in idem.
Коментар Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (1988), 223-224.
8
Суд Босне и Херцеговине, КПЖ-16/09 од 26.02.2010. године.
9
Уставни суд Босне и Херцеговине, Одлука о допустивости и меритуму број
АП 3013/10 од 22.10.2013. године.
7
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Прихватање концепције да је продужено кривично дјело једно дјело има значајне процесне консеквенце. Правоснажна судска
пресуда за продужено кривично дјело обухвата сва дјела која улазе
у његов састав и која су извршена прије доношења пресуде, без
обзира на то да ли су та дјела била позната суду при доношењу
пресуде. То значи да се у односу на сва дјела из серије дјела, укључујући и она откривена након суђења, пресуда сматра као res iudicata.
И око овог правног питања у теорији су изнесена различита
схватања. Тако једна група теоретичара истиче да сва дјела која
улазе у састав продуженог кривичног дјела, а учињена су до доношења правоснажне пресуде у погледу тог продуженог кривичног
дјела, чине јединствену цјелину и узима се да су сва обухваћена
овом пресудом – без обзира на то да ли су сва она поименично позната и откривена или непозната. Касније откривено дјело из састава овог продуженог кривичног дјела не може бити предмет поновног расправљања, по принципу ne bis in ideм. Оно такође не
може ући у састав једног поновног продуженог кривичног дјела.10
Кад суд изрекне пресуду, онда њом обухвата сва кривична дјела
која улазе у састав продуженог кривичног дјела, а извршена су до
дана доношења пресуде. Уколико се послије правоснажности пресуде открије неко кривично дјело из састава продуженог кривичног дјела, а није обухваћено пресудом, то дјело, односно цјелокупно продужено кривично дјело, не може да буде предмет поновног
судског расправљања. С обзиром на то да се ради о истом кривичном предмету, не може да дође до новог суђења на основу принципа ne bis in idem.11
Поједини аутори сматрају да се у ситуацији правоснажне
осуде за продужено кривично дјело у новом судском поступку
учиниоцу се не би могло судити за нека кривична дјела која су новооткривена осим ако неко такво ново дјело не представља тежи
Јанко Таховић, Коментар Кривичног закона, (Савремена администрација,
Београд 1962), 142.
11
Бора Чејовић, Кривично право: општи део, (Привредна штампа, Београд
1979), 283.
10
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облик од дјела за која је учиниоцу већ суђено, а поступак би се у
таквом случају могао обновити само ако би новооткривено дјело
из серије учињених дјела битно утицало на одмјеравање казне у
конкретном случају.12 Овдје видимо да се принцип ne bis in idem
ипак ограничава на случајеве новог откривања истих кривичних
дјела али не и истоврсних кривичних дјела уколико се ради о тежем облику. Дакле, уколико би новооткривено кривично дјело
представљало тежи облик дјела у односу на дјела за која је учинилац правоснажно осуђен, по ставу овог аутора, могло би му се судити.
Ф. Бачић, критикујући цјелокупну концепцију продуженог
кривичног дјела као једног дјела, односно као јединства радње, истиче да је неодржива концепција по којој је могуће учиниоцу судити за накнадно откривена дјела која би ушла у састав продуженог да су откривена када и остала дјела из серије, наводећи да је
такво рјешење у супротности с идејом јединства радње, која је темељ класичне теорије о продуженом кривичном дјелу и из које
идеје нужно, логички произлази принцип – ne bis in idem, односно
захтјев да је, кад је пресуда постала правоснажна, дјелатност која
је квалификована као продужено кривично дјело (дакле, цјелокупна серија дјела, укључујући и неоткривена) – res iudicata. Аутор
сматра да је логички је неодржив покушај да се ово осамостаљивање појединих дјела из серије (накнадно суђење за једно дјело из те
серије) оправдава тиме, што се истиче да је продужено кривично
дјело нешто јединствено у материјално-правном смислу, док се у
процесноправном смислу може дијелити.13
Насупрот овим схватањима, друга група аутора сматра да
продужено кривично дјело представља извјесно јединство, али да
то јединство због природе ствари није потпуно, већ релативно.
Усљед тога принцип rei iudicateae односно правило ne bis in idem
не може бити препрека да се у новом кривичном поступку суди за
новооткривене дјелатности, које би као саставни дијелови улазиле
Драган Јовашевић, ,,Продужено кривично дело у теорији и пракси“, Гласник
Адвокатске коморе Војводине, број 12, Нови Сад, 505.
13
Фрањо Бачић, Кривично право: опћи дио, (Информатор, Загреб 1978), 375.
12
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у продужено кривично дјело.14 Такође, ова група аутора истиче да
прихватање концепције јединства кривичног дјела, са процесног
аспекта понављања поступка у кривичним процесним законодавствима у којима је понављање поступка у случају откривања нових
чињеница и нових доказа једино могуће у корист оптуженог, а не
и на његову штету (у која спада и наше процесно законодавство),
додатно привилегује учиниоца.15
Становиште ове друге групе аутора заузела је и ранија судска
пракса Босне и Херцеговине. Тако се у одлуци Врховног суда НР
Босне и Херцеговине истиче: „Предметом оптужбе сматра се дјело
које је наведено у чињеничном опису у оптужници. Ово правило
вриједи и у случају када су у питању радње или пропусти, који, са
правног становишта представљају продужено кривично дјело.
Према томе нема запреке да се учиниоцу суди накнадно за дјелатности, које улазе у састав продуженог крив. дјела, али које нису
биле предметом раније оптужбе и осуде.“16 Међутим, супротан
став заузео је Врховни суд Хрватске: „Пресуђено казнено дјело
представља пресуђену ствар и гледе казнених дјела која се накнадно открију, а која су требала ући у састав продуљеног казненог дјела.“17
Интересантно је напоменути да се у кривичноправној законској регулативи бивше Југославије продужено кривично дјело помиње једино у одредбама Закона о кривичном поступку и то у дијелу који се односи на понављање поступка (што је управо везано
за процесно начело ne bis in idem). Тако је одредбом члана 404. став
1. тачка 6. Закона о кривичном поступку СФРЈ било прописано понављање кривичног поступка ради исправљања чињеничног стања
Богдан Златарић, Кривични законик у практичној примјени, (Народне новине,
Загреб) 216.
15
Милош Бабић и Иванка Марковић, Кривично право: општи дио (Правни
факултет Бања Лука 2009), 250.
16
Врховни суд НР Босне и Херцеговине, Кзз. 25/53, Богдан Златарић, Кривични
законик у практичној примјени, (Народне новине Загреб), 217.
17
Врховни суд Хрватске, Кж-1416/63, Миодраг Симовић и Хасо Тајић, Збирка
судских одлука из кривичноправне материје, (Привредна штампа, Сарајево
2007), 895.
14
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код продуженог кривичног дјела и њему сличних кривичних дјела.
Наведеним одредбама било је дозвољено понављање поступка у
ситуацији када се након правоснажне пресуде открију нове чињенице или нови докази који указују на то да је осуђени учинио радњу коју би обухватило дјело из осуде да се за њу раније знало, или
указују да осуђени није учинио радњу која је обухваћена кривичним дјелом из осуде, а постојање ових чињеница било би од битног
утицаја на одмјеравање казне.18 Међутим, треба напоменути да је
закон ипак у тим ситуацијама забрањивао поновно оптужење за
кривичноправне радње осуђеног које улазе у састав продуженог
кривичног дјела за које би осуђени био оглашен кривим да се за
њих раније знало. „У таквом случају ове радње које би обухватило
продужено кривично дело из раније осуде могу представљати
основ за понављање кривичног поступка у смислу чл. 404. ст. 1.
тач. 6. ЗКП“.19 Закон о кривичном поступку Републике Српске на
сличан начин регулише процесну ситуацију откривања нових чињеница и доказа након правоснажне пресуде за продужено кривично дјело, са битном разликом што је по оваквом законодавном
рјешењу понављање поступка могуће једино у корист осуђеног.20
Правно схватање које полази од јединства кривичног дјела у
погледу примјене института ne bis in idem веома је тешко прихватити са аспекта правичности и ефикасности кажњавања. Истиче се
да бисмо досљедном примјеном таквог принципа могли доћи у апсурдне ситуације. Тако нпр. уколико је лице осуђено за продужено
кривично дјело крађе, у којем је укупан износ имовинске користи
прибављене кривичним дјелом 9.000 КМ, а након правоснажности
пресуде се открије да је у тој истој серији извршио још једну крађу
и тако прибавио имовинску корист од 11.000 КМ, што овој крађи,
сходно члану 232. став 2. КЗ Републике Српске, даје битна обиљежја кривичног дјела тешке крађе, прихватањем становишта да
Јован Павлица и Миомир Лутовац, Закон о кривичном поступку у практичној
примени, (Југословенски завод за продуктивност рада, Београд), 585–586.
19
Ibid;
20
Закон о кривичном поступку Републике Српске, ,,Службени гласник
Републике Српске“ број 53/12, члан 343. став 1. тачка д).
18
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се ради о једном кривичном дјелу, за ово посљедње кривично дјело
учинилац се не би могао гонити због примјене принципа ne bis in
idem и res iudicatа. Још већи апсурд представљала би ситуација да
лице пресудом буде ослобођено за продужено кривично дјело
(нпр. јер нема довољно доказа да је учињено кривично дјело), а
након правоснажности те пресуде буде откривено да је у тој серији
учинилац извршио још нека кривична дјела – усвајањем ове концепције ни за та новооткривена кривична дјела не би се могао гонити.
Са позиције примјене института ne bis in idem у судској пракси интересантно је навести једну пресуду Врховног суда Републике Српке, која се, истина, не односи на примјену овог института
код продуженог кривичног дјела, али се односи на ситуацију када
се након правоснажне пресуде за кривично дјело, које је по свом
законском опису јединствено кривично дјело, открије ново кривично дјело које би, да је раније откривено, ушло у састав овог јединственог дјела. Та ситуација је, у значајној мјери, слична примјени института ne bis in idem код продуженог кривичног дјела.
Наиме, Врховни суд је нашао да се ради о повреди начела ne bis in
idem када је оптуженом, који је већ правоснажно осуђен да је за
вријеме оружаног сукоба, кршећи правила међународног права,
као припадник оружане формације лишио живота једног цивила, у
другом судском поступку стављено на терет да је за вријеме истог
оружаног сукоба, кршећи иста правила међународног права, као
припадник исте оружане формације, лишио живота другог цивила.
Суд је заузео становиште по којем, да се оптуженом истовремено
судило за ова два догађаја, не би му се могло ставити на терет да
је починио два кривична дјела ратног злочина против цивилног
становништва из члана 142. став 1. КЗ СФРЈ, при чему је извршио
двије радње, односно убиство два лица, јер из законског описа овог
кривичног дјела произлази да је у питању јединствено кривично
дјело без обзира на број извршених појединачних радњи.21

Врховни суд Републике Српске, 11 0 К 009182 12 Кж, од 22.11.2012. године и
Врховни суд Републике Српске, 11 0 К 009182 12 Квлз, од 04.07.2013. године.
21
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Управо ради отклањања могућности неадекватне примјене
принципа ne bis in idem код института продуженог кривичног дјела, законодавац у Републици Српској се одлучио за промјену Кривичног закона у вези са продуженим кривичним дјелом, прописујући могућност кажњавања за продужено кривично дјело само до
доношења правоснажне пресуде. Након доношења правоснажне
пресуде, новооткривено кривично дјело не може ући у састав ранијег пресуђеног продуженог кривичног дјела без обзира на то што
би, да је раније откривено, ушло у састав продуженог кривичног
дјела. Ово новооткривено кривично дјело није обухваћено принципом ne bis in idem, односно res iudicata. Кривични закон Републике Српске предвиђа да у случају да је откривено ново кривично
дјело, а није обухваћено продуженим кривичним дјелом у правоснажној судској пресуди, представља посебно кривично дјело или
да улази у састав посебног продуженог кривичног дјела.22
3. ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И ЗАСТАРЈЕЛОСТ
Појам застарјелости кривичног гоњења подразумијева да се
послије одређеног времена од извршења кривичног дјела не може
предузети кривично гоњење, односно што се послије тог времена
према учиниоцу не може изрећи казна. Наступањем застарјелости
право државе на кажњавање се губи. Застарјелост наступа по сили
закона, а учинилац се не може одрећи примјене овог института нити правосудни органи могу ускратити његову примјену у случају
испуњености законских услова за њено наступање. Кривично законодавство у Босни и Херцеговини, као и кривична законодавства земаља у региону, познају двије врсте застарјелости: застарјелост кривичног гоњења и застарјелост извршења кривичних санкција. Код застарјелости кривичног гоњења држава губи право на
кривично гоњење учинилаца након протека одређеног времена,
док код застарјелости извршења кривичних санкција, држава протеком предвиђеног рока губи право на кажњавање, односно извршење других кривичних санкција. И у једном и у другом случају
22

Кривични закон Републике Српске, члан 42. став 7.
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кривични закони прописују прецизне рокове након којих застарјелост наступа, као и рокове након којих наступа апсолутна застарјелост.
У погледу института застарјелости и продуженог кривичног
дјела, основно је питање када наступа застарјелост продуженог
кривичног дјела, односно како рачунати рокове застарјелости, да
ли од извршења појединих дјела у саставу продуженог кривичног
дјела или након предузимања посљедње радње извршења из састава продуженог дјела. Правна теорија и судска пракса по овом питању се (углавном) не слажу. С обзиром на схватање у домаћој
правној теорији да је продужено кривично дјело једно дјело, наши
теоретичари углавном су заузели став да код продуженог кривичног дјела застарјелост почиње тећи извршењем посљедње радње
из његовог састава.23 Тако Н. Срзентић и А. Стајић наводе да код
продуженог кривичног дјела рок застарјелости почиње тећи од момента кад је предузета последња радња која улази у састав продуженог кривичног дјела.24 Ако је, на примјер, учинилац извршио више крађа које представљају једно продужено кривично дјело, застарјелост почиње тећи од дана кад је извршена посљедња крађа.
Исто тако, Б. Златарић истиче да је кривично дјело извршено у вријеме кад је довршена посљедња дјелатност и од тог се часа рачунају рокови за застару гоњења.25 Такође, Ф. Бачић истиче да се код
продуженог кривичног дјела застаријевање рачуна од предузимања посљедње радње која улази у његов састав.26
Супротно становиште заступа Новоселац који сматра да у састав продуженог
кривичног дјела не могу ући оне појединачне радње за које је наступила
застарјелост кривичног гоњења. Петар Новоселац, Опћи дио казненог права,
(Свеучилиште у Загребу 2004), 324.
24
Никола Срзентић и Александар Стајић, Кривично право Федеративне
Народне Републике Југославије, (Савремена администрација, Београд 1961),
355.
25
Богдан Златарић, Кривични законик у практичној примјени, (Народне новине,
Загреб 1956), 214.
26
Фрањо Бачић, Кривично право: опћи дио, четврто, измијењено издање, (Информатор, Загреб 1995), 444. Види и: Боро Чејовић, Кривично право: општи део,
(1979), 283; Милош Радовановић, Кривично право СФРЈ, четврто издање,
23
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Са друге стране, судска пракса је заузела супротно становиште, па је тако у погледу продуженог кривичног дјела и застарјелости на савјетовању Врховног суда Југославије 1965. године заузет сљедећи став: „Време апсолутне застарелости кривичног гоњења рачуна се засебно и одвојено за сваку кривичноправну радњу
која улази у оквир продуженог кривичног дела“.27 Овакав став према институту застарјелости у погледу продуженог кривичног дјела
произлази и из одлуке Окружног суда у Нишу, у којој се наводи:
„Према становишту Окружног суда продужено кривично дело
представља јединствену целину и са аспекта кривичног гоњења
односи се на дело у целини, али се апсолутна застарелост мора рачунати за свако појединачно дело од дана његовог извршења“.28
Такође у одлуци Окружног суда у Београду наводи се да се окривљени не може огласити кривим за кривичноправне радње које
улазе у састав продуженог кривичног дјела за које је наступила апсолутна застарјелост кривичног гоњења.29 У коментару Казненог
закона Хрватске наводи се да се апсолутна застара рачуна посебно
за свако дјело у оквиру продуженог казненог дјела, док се релативна застара рачуна за продужено казнено дјело,30 а Врховни суд Хрватске заузео је став: „У случају продуљеног казненог дјела апсолутна застара наступа одвојено за поједине радње“.31 Супротно

(Савремена администрација, Београд, 1975), 343. и Јанко Таховић, Коментар
Кривичног закона, (Савремена администрација, Београд 1962), 142–143.
27
Коментар Кривичног закона Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (1988), 224.
28
Окружни суд у Нишу, Кж. 209/04, Билтен Окружног суда у Нишу, број
22/2006, Ниш, 2006, 93.
29
Окружни суд у Београду, Кж. 481/04 од 09.03.2004. године, Илија Симић и
Александар Трешњев, Збирка судских одлука из кривичноправне материје,
шеста књига, (,,Службени гласник“, Београд, 2005), 45.
30
Борислав Павшић, Велинка Грозданић, Петар Веић, Коментар Казненог
закона, III измијењено и допуњено издање, (Народне новине, Загреб), 234.
31
Врховни суд Републике Хрватске, I Кж-1186/86 и I Кж137/87, Миодраг
Симовић и Хасо Тајић, Збирка судских одлука из кривичноправне материје,
(Привредна штампа, Сарајево 2007), 665.
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становиште, међутим, заузео је Врховни суд Македоније: „Рок застаре код продуженог кривичног дјела тече од посљедње радње
продуженог кривичног дјела“.32
На III савјетовању Удружења за кривично право и криминологију Војводине, одржаном 1987. године, већина учесника истакла је став да застарјелост наступа одвојено за сваку предузету инкриминисану радњу која се налази у саставу продуженог. Тако Е.
Грубер наводи да је продужено кривично дјело састављено од више радњи од којих свака за себе посматрана изоловано чини самостално кривично дјело. То значи да свака од тих радњи мора имати
све елементе одређеног кривичног дјела и да су испуњени сви
услови за кривично гоњење, а то значи, између осталог, да није наступила застарјелост права на гоњење. Ако је у односу и на једну
једину радњу, посматрано изоловано, наступила застарјелост права на гоњење, онда недостаје основна претпоставка за кривично
гоњење. За то кривично дјело угашено је право на гоњење и никаквим уклапањем те радње у продужено кривично дјело не може се
повратити право на гоњење.33 Такође, на истом савјетовању, сличан став заузима и Ц. Гардиновачки истичући да застаријевање
кривичног гоњења почиње од дана када је окривљени појединачно
дјело – радњу у оквиру продуженог кривичног дјела учинио, а не
да се одређује квалификација према посљедњој извршеној радњи.34
Проблем застарјелости један је од проблема који откривају
праву природу и сву комплексност института продуженог кривичног дјела и постављање овог проблема отвара низ питања везаних
уопште за постојање овог института, као и за његову примјену: да
ли је продужено кривично дјело једно дјело или више кривичних
дјела који се због одређених разлога посматрају као једно дјело?
Врховни суд Македоније, Кж. 75/81 од 10.06.1983. године, Миодраг Симовић
и Хасо Тајић, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, (Привредна
штампа, Сарајево 2007), 954.
33
Евалд Грубер, Продужено кривично дело, Право – теорија и пракса, посебни
број, (Нови Сад 1987), 22.
34
Цвета Гардиновачки, ,,О потреби уједначавања примене продуженог
кривичног дела“, Право – теорија и пракса, посебни број, (Нови Сад 1987), 101.
32
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Ако прихватимо концепцију јединства продуженог кривичног дјела, онда бисмо морали прихватити и став да и застарјелост наступа
предузимањем посљедње радње извршења из серије која чини продужено кривично дјело, јер у супротном се не би радило о једном
него о више кривичних дјела. Коначно питање застарјелости кривичног гоњења у погледу продуженог кривичног дјела не би ни
имало већи практични значај када би се рестриктивније тумачио
елемент временског континуитета у дефинисању појма продуженог кривичног дјела (раније у овом раду навођени су примјери када
су судови налазили постојање временског континуитета, као елемента продуженог кривичног дјела чак у периоду од више година).
4. ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И АМНЕСТИЈА
Актом амнестије лицима која су њоме обухваћена даје ослобођење од гоњења или ослобођење од извршења казне, односно,
замјењује се изречена казна блажом казном, одређује се брисање
осуде или се укида одређена правна посљедица осуде.35 Амнестија
је акт највишег законодавног тијела једне државе. Уставом Републике Српске прописано је да амнестију даје Народна скупштина
Републике Српске.36 Сходно наведеном, три су основне карактеристике амнестије: амнестију доносе највиша представничка тијела
власти; амнестија се увијек односи на поименично неодређена лица; садржина амнестије се састоји у ослобођењу од гоњења, у ослобођењу од извршења казне, у замјени изречене казне, или у укидању правних посљедица осуде. С обзиром на чињеницу да у Босни
и Херцеговини постоји тзв. подијељено – паралелна надлежност у
области кривичног законодавства, те да сваки ентитет и Брчко Дистрикт, као и Босна и Херцеговина, имају своје кривичне законе,
надлежност за давање амнестије за кривична дјела прописана тим
законима припада њиховим законодавним органима.

Кривични закон Републике Српске, члан 116.
Устав Републике Српске, ,,Службени гласник Републике Српске“, број: 3/92,
6/92, 8/92, 15/92 и 19/92члан 70. тачка 10.
35
36
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Амнестија се даје у форми закона, најчешће на начин да се
одреде кривична дјела за која се даје амнестија, и у том случају се
амнестија односи на сва лица која су извршила та кривична дјела
без обзира на изречену казну. Поред тога, амнестија се може односити и на одређену врсту или висину казне без обзира на учињено
кривично дјело, и у том случају се односи на сва лица којима је
изречена та врста односно висина казне, без обзира на то о којем
се кривичном дјелу ради.
Амнестија може бити условљена и одређеним околностима,
нпр. да је кривично дјело извршено у одређеном временском периоду, да се лица која су обухваћена актом амнестије налазе на издржавању казне затвора.37 Амнестија се може односити на сва кривична дјела и на све изречене казне. За примјену амнестије на основу закона о амнестији у појединачном случају неопходно је доношење рјешења суда, којим се утврђује да су испуњене све претпоставке за давање амнестије.38
Када су у питању продужено кривично дјело и амнестија, могу настати бројни проблеми у примјени ових института. За продужено кривично дјело, као што је познато, изриче се једна казна, а
амнестија може да обухвати нека, а не сва дјела из састава продуженог кривичног дјела, па се поставља питање шта ће бити са преосталим кривичним дјелима. При томе треба имати у виду да преостали дио може бити већи од амнестираног дјела, а може бити и
мањи. Два рјешења овог проблема се намећу као логична. Прво, да
се амнестија односи и на цијело продужено кривично дјело у случају када је дата за само нека од кривичних дјела која се налазе у

Закон о амнестији, ,,Службени гласник Републике Српске“ бр. 95/05, члан 1.
О томе види и Милош Бабић и Иванка Марковић, Кривично право: општи дио,
треће измијењено издање, (Правни факултет Бања Лука, 2011), 483.
38
Закон о амнестији, члан 7. „Рјешење о амнестији по одредбама овог закона
доноси предсједник суда који је донио правоснажну пресуду или предсједник
суда код којег се води кривични поступак.“
37
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његовом саставу,39 и друго, да треба извршити раздвајање продуженог кривичног дјела на кривична дјела за која је дата амнестија
и кривична дјела за која није. Прво рјешење је прихватљиво само
под условом да неамнестирани дио представља мањи дио продуженог кривичног дјела па због своје несамосталности слиједи судбину већег дијела (accessoruiom sequitur principale). Супротно,
уколико неамнестирани дио представља значајан дио продуженог
кривичног дјела и уколико може самостално егзистирати, напријед
наведено рјешење, по оцјени овог аутора, није могуће.40
ЗАКЉУЧАК
Данашња позиција продуженог кривичног дјела у кривичном
праву је таква да постоје двије различите тенденције у погледу
примјене института продуженог кривичног дјела. Прва тенденција
је потпуно укидање примјене продуженог кривичног дјела, било
као кривичноправне конструкције судске праксе, било као законског института, док друга тенденција подразумијева задржавање
продуженог кривичног дјела као законског института, али са
стриктно прописаним условима његове примјене.
Законодавство Републике Српске, као и неке друге земље у
региону, евидентно прате ове друге тенденције, које имају за циљ
да задрже институт продуженог кривичног дјела, али да, што је
могуће прецизније, дефинишу услове за његову примјену, како би
се избјегла арбитрарност судова. Када говоримо о односу између
продуженог кривичног дјела и напријед наведених института кривичног материјалног и процесног права, треба истаћи да управо
однос продуженог кривичног дјела према овим институтима одражава сву комплексност његове примјене у пракси. Ново закон-

Такво становиште у нашем кривичном праву заступају Драган Јовишевић и
Вељљко Икановић, види: Кривично право Републике Српске: општи део,
(Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2012), 210.
40
Јован Бутуровић, Продужено кривично дело, (Привредна штампа, Београд,
1980), 185.
39
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ско рјешење овог института у Републици Српској настоји да превазиђе ове проблеме који су ријешени код примјене начела ne bis
in idem, као и код временског важења кривичног закона, али још
увијек не постоји адекватно рјешење код примјене института
застарјелости и амнестије, што само говори о сложености
практичне примјене супротних ставова о продуженом кривичном
дјелу као једном дјелу или збиру кривичних дјела, а та питања без
обзира на напоре законодавца нису у потпуности ријешена.
Miodrag Bajic, LL.M 41
CONTINUED CRIMINAL OFFENSE AND SOME
INSTITUTES OF CRIMINAL LAW
Summary
The author deals with the relationship between the continued
criminal offense and some institutes of substantive and procedural law.
The choice of these institutes and bringing them in connection with the
institute of continued criminal offense is made on the basis of analysis
of interconnections between the application of the institute of continued
criminal offense and the latter institutes. Therefore, the author
examines the relationship between the continued criminal offense and
time validity of the criminal law, then the application of the principle of
ne bis in idem in the case of a continued criminal offense, as well as the
relationship between the continued criminal offense and institutes of
statutes of limitation and amnesty. The author points out that it is the
relationship between continued criminal offense and these institutes
that reflects all the complexity of its application in practice, while the
new legal solution for this institute in the Republic of Srpska aims to
overcome these problems, but some dilemmas related to its application
have not been fully resolved.
41

The author is the Chief Special Prosecutor of the Special Prosecutor's Office of the
Republic of Srpska.
279

bla bla
Српска правна мисао

Keywords: continued criminal offense, time validity of the law, ne
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ЗНАЧАЈ ПРАВА ЖИГА ЗА РАЗВОЈ
МЕЂУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548285D
Апстракт: Право жига представља једно од права које чине
корпус права индустријске својине. Разлог његовог издвајања у
односу на остала права индустријске својине и посебног значаја, је
због способности права жига да због своје основне функције, а то је
дистинктивност заправо пружа јединствену економску добит за
имаоца права жига. У модерној економији имати препознатљиву
ознаку чини претпоставку унапријед обезбјеђене продаје робе како
на домаћем тако и међународном нивоу. Као доказ томе је повећање
закључења уговора о лиценци; те повећање броја судских спорова
који за предмет имају повреду права жига. Због економске добити
коју пружа имаоцу право жига је често предмет „подражавања
жига“, неовлашћеног коришћења жига за означавање робе исте или
сличне врсте; означавање фалсификоване робе заштићеним жигом... Другим ријечима правна пракса доказује да активно коришћење и заштита права жига пропорционално утиче на развој правне
теорије међународног пословног права.
Кључне ријечи: Право жига; повреда права жига; међународно пословно право.
УВОД
Право жига представља скуп правних норми које уређују
правне односе у вези са заштитом ознаке жигом. „Жиг је назив за


Виши асистент на Факултету пословне економије Бијељина, Универзитета у
Источном Сарајеву.
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субјективно право индустријске својине, које за предмет заштите
има ознаку (знак, марку) којом титулар жига обележава своје
производе или услуге у привредном промету у циљу њиховог
разликовања од исте или сличне робе или услуга других субјеката“.1 „Жиг спада у знакове разликовања робе и услуга, а служи
као доказ квалитета одређеног производа или услуге, па има
конкурентску функцију у промету роба и услуга. Производ без
жига не може ући у земље Европске Уније. У случају повреде жига
запљењује се роба“.2
Поријекло жига није скоријег датума, „у средњем веку
коришћење ознака је коначно постало повезано са развојем и
ширењем усавршених заната (trades), одакле и потиче термин
„жиг“ (trademark). Ознаке су коришћене да покажу да је неки
производ начинио члан одређеног занатског удружења, гилде,
познатог по свом искуству и вештини. На француском термин за
жиг marque deposee, где је deposee, значило да је знак регистрован
у занатској гилди. У савременом добу, жигови су се развили у
идентификаторе производа појединачних компанија и постали
значајно пословно власништво. Како су чувене марке производи
(brands) постале важан маркетиншки концепт, правној заштити
жигова је такође порасла важност. Данашњи израз „жиг“ је постао
скоро синоним за „марку“. Термин „поуздани жиг“ (brand equity)
означава финансијску вредност жигова у смислу доприноса
репутацији компаније-власника“.3
„У пословном свету жигови су важан део маркетиншке
стратегије. Жиг (често називан “знак“) може бити реч, слоган, лого, боја или комбинација боја и звукова па чак и мирис. Жиг који
потрошачи јасно препознају, може бити највредније појединачно

Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 144145.
2
Михајло Велимировић. Привредно право, (Српско Сарајево 2001), 131.
3
Камил Идрис. Интелектуална својина моћно средство економског раста,
(Београд 2003), 125-126.
1
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добро интелектуалне својине или чак и највреднија од свих видова
имовине коју може да поседује неко предузеће“.4
Право жига је типично право индустријске својине, које у
себи садржи искључива имовинскоправна овлашћења. Односно
право жига се успоставља зарад несметаног привредног искоришћавања ознаке. Установљава се као право индустријске својине од
стране надлежног органа. Његова заштита је неограниченог временског трајања.
У пословном свијету велику улогу играју трговачке марке
или заштитни знаци и тзв. брендови обзиром да су „имиџ и углед
јако важни у пословању; називи брендова се посебно вриједнују
као показатељ добре воље. Оне могу да привуку муштерију и такође могу бити тржишна роба по самосталном праву. Имена брендова и трговински углед су заштићени правом трговачке марке“. 5
„Уколико је компанија регистрована под фирмом која у себи
садржи заштићену ознаку (жиг) неког другог посла, остао би празан простор за кршење права такве ознаке. Према томе било би
мудро за промотере или њихове заступнике да изврше провјере у
регистру прије пријаве у регистар, уколико за то постоји оправдана
забринутост“.6
Значај права жига никако није занемарљив, јер имати препознатљиву ознаку, која улива повјерење купцима, да се ради о производу који је квалитетан, произведен по одређеним стандардима,
гарантује сигурну продају ових производа. Неке од ових ознака
представљају статусне симболе у друштву, као што су аутомобили,
сатови, техничка опрема, те није не изненађује што су на мети не
само очигледног кршења права жига у виду производње пиратских
производа, већ и у виду прикривеног кршења права жига у виду
разводњавања жига.

4

Ibid; 124.
Роберт Брадгејт и ( Bradgate Robert and ), Фиделма Вајт. (White Fidelma) .
Commercial law, (New York 2005), 464.
6
Скот Џ. Слорах и ( Slorach J.Scott., and) Џејсон Елис (Ellis Jason). Business Law,
(New York 2005), 51.
5
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Чувени жиг или тзв „славни“ жиг, се посебно изучава у праву
жига, гдје се ознака као предмет заштите права жига, не везује за
одређену врсту робе, као што је правило, већ као изузетак, због
своје чувености означава више производа, који потичу од истог
титулара права чувеног жига. Сматра се да је чувени жиг онај,
„којим се штити ознака која је код учесника у промету стекла
највећи могући степен познатости. Пракса у једном делу упоредног права сматра да жиг постаје чувен ако преко 70% становништва одређене државе зна, да одређени субјект користи заштићену ознаку за обележавање своје робе или услуга. Таква ознака је
постала вишезначан симбол привредне активности субјекта који је
користи, чиме је превазишла ограниченост своје првобитне
везаности за одређену врсту робе или услуге. Које су правне
последице те околности? Прво, уколико постоји чувени жиг, нико
више не може заштитити исту ознаку за било коју врсту робе или
услуге. Друго, уколико неовлашћено лице користи ознаку која је
иста као ознака заштићена чувеним жигом, за било коју врсту робе
или услуга, оно може бити тужено због тзв. “разводњавања жига“.7
Разлог због којег им се пружа шира правна заштита јесте због
њихове вишеструке функције у доношењу економских користи.
„ Познати жиг може да:
 повећа појединачну продају,
 ојача и учврсти верност потрошача,
 помогне у одговору на притисак такмаца,
 повећа зараду и профитабилност,
 прошири и одржи део тржишта,
 разликује производе,
 помогне увођењу нових линија производа,
 добије накнаду кроз лиценцирање програма,
 пружи основу за франшизе,

Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Источно Сарајево,
2007), 140.
7
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 подржи стратешка партнерства и маркетиншка
савезништва,
 оправда вредновање корпорације у новчаним
транскцијама,
 подигне свест о добротворном деловању,
 укаже на испуњење захтева за безбедност производа,
 покаже да производ задовољава техничке спецификације,
 увери у усклађеност сложених техничких система“. 8
1. ОЗНАКА КАО ПРЕДМЕТ ЗАШТИТЕ
„Под ознаком се у праву жига сматра свако име или знак који
је подобан да у промету служи за разликовање одређене робе или
услуге другог привредног субјекта. Ознака може бити вербална
или визуелна“.9
У страној теорији прије свега англосаксонској, ознака као
предмет заштите се нешто другачије дефинише али је циљ постојања заштите исти. Ознаку дефинишу као „ознаку поријекла или
извора. Њена функција је разликовање робе од једног извора од
робе која потиче од других извора“.10
Визуелне ознаке представљају слике које се могу комбиновати са тоновима. Ознаке могу бити и фантастичне, односно
да не посједују никакво значење саме по себи. Ознака се по правилу везује за предмет заштите односно за одређену робу. Тако да
је у праву установљено тзв. „начело специјалности, које има
сљедеће значење: „да се ознака не може заштити жигом ако лице
које жели заштиту није одредило врсту робе или услуге коју њоме
означава или ће означавати. Друга је да се искључиво дејство жига
Камил Идрис. Интелектуална својина моћно средство економског раста,
(Београд 2003), 129.
9
Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 145.
10
Роберт Брадгејт и ( Bradgate Robert and ) Фиделма Вајат. (White Fidelma).
Commercial law, (New York 2005), 464.
8
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простире само на коришћење заштићене ознаке за ту исту (или
сличну) врсту робе или услуге“.11 „Ознака према томе мора бити
различита у смислу да може да обезбједи крајњим потрошачима
комерцијалну гаранцију да роба на коју је наведена потиче од
одређеног извора“.12
1.1. Начин стицања жига
„Право на жиг се добија у одговарајућем поступку код
надлежног органа (савезни завод за патенте), и уписује се у
регистар важећих жигова“.13
„У упоредном праву постоји неколико начина стицања жига.
Основна су два начина: употребом ознаке и регистрацијом“.14
Први систем настанка жига путем употребе ознаке, је типичан за англосаксонско право тачније за амерички правни систем.
Те уколико неко лице трајно употребљава жиг у привредне сврхе,
на њему има и право заштите. Овакав систем се донeкле заснива
на стицању права путем протека времена. Међутим овакав систем,
иако је имао намјеру да заштити савјесног имаоца жига, није
испунио свој циљ, обзиром да ипак постоји велика несигурност у
доказивању права првенства, затим прекида и застоја протека
времена за остварење права, као одређене врсте одржаја. Други
систем, односно систем регистрације, је доста проширенији и
прихваћенији и у домаћем правном систему. Тако да се право жига
установљава путем регистрације у надлежним органима. Самим
тим овим системом је установљен потпунији систем заштите права
жига. Као недостатак овог система заснивања права, се сматра да

Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 144145.
12
Роберт Брадгејт и (Bradgate Robert and) Фиделма Вајат. (White Fidelma).
Commercial law, (New York 2005), 446.
13
Михајло Велимировић. Привредно право, (Српско Сарајево 2001), 132.
14
Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 147.
11
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постоји могућност некоришћења жига, те закон успоставља
могућност укидања права жига у случају некоришћења жига. 15
1.2 Услови заштите
Да би одређена ознака добила заштиту морају се испунити
услови предвиђени законом. Услови су наведени таксативно у закону
и самим тим морају бити испуњени на дан подношења пријаве
регистрације жига. Услови заштите се односе на: дистинктивност
ознаке; неизазивање забуне у промету; ознака не смије бити супротна
закону или моралу; ознака не смије да садржи званичне знакове
квалитета; ознака не смије бити истовјетна или слична са раније
заштићеном ознаком другог лица, за исту или сличну врсту робе или
услуге; ознака не смије бити истовјетна или слична незаштићеној
ознаци другог лица, која је несумњиво позната учесницима у
промету; ознака не смије бити истовјетна или слична чувеној ознаци,
без обзира на врсту робе или услуге; ознака не смије садржавати нити
подражавати: назив или обиљежја државе или међународне
организације, име или лик живе, умрле и знамените личности.16
1.2.1 Дистинктивност ознаке
„Под дистинткивношћу се подразумева начелна подобност
ознаке да буде у функцији означавања робе или услуга у промету тј.
да служи индивидуализацији и разликовању робе или услуге једног
субјекта од исте или сличне робе или услуге другог субјекта“.17Услов
дистинктивности ознаке није услов који је апсолутне природе.
Постоје ознаке које нису ни у каквој корелацији са робом, коју означавају.

Према Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000),
148.
16
Према Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Источно
Сарајево 2007), 143-148.
17
Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 148.
15
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1.2.2 Неизазивање забуне у промету
Ознака не смије изазивати забуну код трећих лица. Односно
не смије изазивати заблуду ни превару код учесника промета.
Заблуда се може односити на врсту робе, својства робе, њен
квалитет или у вези било којег својства робе.
1.2.3 Ознака не смије бити супротна закону или моралу
„Ознака чије је објављивање и јавно коришћење забрањено
законом или је у супротности са владајућим моралним назорима
заједнице, не може се штитити жигом“.18
У овом случају се ради о ознакама које су у супротности са
јавним поретком и моралом. Но, и у погледу испуњености
наведених услова не постоји апсолутност поготово у погледу
морала, обзиром да се схватање истог не може једнозначно
одредити за сваку временску епоху посебно. Одређено понашање
које се прије 50 година сматарало неморалним, данас се сматра
потпуно прихватљивим са моралног аспекта.
2. СУБЈЕКТ ЗАШТИТЕ
„Право на заштиту ознаке жигом има лице које је привредни
субјект. Под привредним субјектом подразумева се субјект који се
бави производњом и прометом робе, односно пружањем услуга“.19У наведеном случају првенство заштите права жига се
пружа лицима која се баве привредном дјелатношћу, другим ријечима уколико ималац права жига не користи своје заштићено
право ризикује да исто изгуби. Разлог томе је што би неки трећи
субјект и користио наведено право али није у могућности иако се
18

Ibid; 150.
Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Источно Сарајево
2000), 152.
19
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бави привредном дјелатношћу, обзиром да се заштићена ознака
налази код трећег лица које је не користи.
3. ПРЕСТАНАК ПРАВА ЖИГА
Право жига може да престане на више начина, по
редовном току ствари оно престаје истеком законског рока, но
исто тако престаје брисањем из регистра, у случајевима када „није
кориштен унутар периода од пет година од дана регистрације,
уколико без ваљаног разлога није континуирано кориштен пет
година те самим тим постао уобичајен назив за одређену врсту
роба и услуга у вези чега је и регистрован“.20
4. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ЖИГА
Одређена ограничења права жига, иду у истом правцу као
и ограничење патента, у погледу поштовања јавног поретка, док се
остала ограничења, крећу према природи саме ознаке, као
предмета заштите права жига. Према томе „не могу се заштитити
правом на жиг знакови који су противни моралу и закону; који није
подобан за разликовање; који означава врсту робе у генеричном
смислу; који могу да стварају забуну на тржишту; у промету; који
је већ заштитило неко лице; који је несумњиво познат као знак
високог реномеа неког другог лица“.21
5. ПРОМЕТ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ
(ПРАВА ЖИГА)
Промет права интелектуалне својине се одвија inter vivos и
mortis cause. Постоји јасна разлика у промету имовинскоправних
Роберт Брадгејт и (Bradgate Robert and) Фиделма Вајт. (White Fidelma).
Commercial law, (New York 2005), 469.
21
Михајло Велимировић. Привредно право, (Српско Сарајево 2001), 131.
20
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и личноправних овлашћења. Разлика постоји и у врсти промета,
односно да ли се ради о преносу или уступању права.
У случају личноправних овлашћења, која су везана за
ауторска права и која су као таква везана за аутора, поставља се
питање могућности њиховог преноса на трећа лица. Обзиром да
правни поредак штити аутора, из разлога што је тај исти аутор
својим духом створио одређено ауторско дјело, колико би било
оправдано дозволити пренос ових права. Не заборавимо да и у
оквиру појединих права индустријске својине постоје одређена
личноправна овлашћења.
У том смислу је формирана одређена правна конструкција,
путем које се избјегава промет личноправних овлашћења али се
установљава по „основу дозволе коју титулар даје другом лицу.
Дозвола, коју, на пример, аутор даје другом лицу да објави или
преради његово дјело има карактер уговора чије се дејство
исцрпљује inter partes.
Овим уговором се титулар личноправних овлашћења
обавезује да толерише (трпи) да његов сауговорник врши одређену
радњу која чини садржину личноправног овлашћења. Дакле, на
основу тог уговора, стицалац дозволе не постаје правни следбеник
титулара личноправног овлашћења, јер овлашћење није прешло на
стицаоца дозволе, већ је неокрњено остало код свог титулара“. 22
Предвиђа се чак и могућност да је могуће да се титулар и
треће лице договоре око тога да то лице не мора да поштује нека
од личноправних овлашћења титулара. „И једна и друга дозвола су
по својој природи, уговор о уздржавању од тужбе за повреду права
(pactum de non petendo). Кад би титулар личноправног овлашћења
ипак тужио стицаоца дозволе због повреде свог овлашћења, суд би
му ускратио правну заштиту с позивом на забрану поступања
противно савесности и поштењу“.23

Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 186187.
23
Ibid; 187.
22
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Промет имовинскоправних овлашћења права интелектуалне својине се одвија несметано, било inter vivos или mortis cause. У
случајевима inter vivos се врши путем уговора или по основу
закона (ex lege), но уколико се пренос врши путем mortis cause,
онда се врши путем насљеђивања.
Постојe два облика промета имовинскоправних овлашћења: трансалативни и конститутивни. Наведено рјешење није
типично само за домаће право, већ је предвиђено и у оквиру англосаксонског права.
5.1. Конститутивни облик промета
Конститутивни облик промета права интелектуалне својине, је
слободно можемо рећи дјелимичан и неправи вид преноса
имовинскоправних овлашћења, са титуалара на друго лице, зато што
се и не ради о преносу већ о уступању на коришћење права, и то не
свих права већ само одређених права.
„Аутор или интерпретатор, као и њихови наследници могу
уговором вршити једино конститутивни промет својих имовинскоправних овлашћења, тј. могу закључивати само уговоре о уступању
својих овлашћења, а не и о преносу истих. Ово ограничење последица је историјског става, по којем се ауторско право и право интерпретатора због своје везаности за личност аутора, односно интерпретатора, може отуђити само у свом имовинскоправном аспекту“.24
„Уговор о лиценци закључује се поводом искоришћавања
објеката индустријске својине“.25 „Уговор о лиценци је такав уговор
којим се сопственик, титулар патента обавезује да уступи другом
лицу - кориснику лиценце, титулару лиценце, уживање и коришћење
датог патента, а корисник лиценце се обавезује да сопственику
патента плаћа уговорену накнаду (royalty). Уговором о лиценци, или
просто лиценцом не уступа се право патента јер сопственик титулар

24
25

Ibid; 189.
Луција Спировић-Јовановић. Трговинско право, (Београд 2004), 352.
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патента и даље остаје сопственик патента. Титулар, корисник
лиценце стиче само право уживања и коришћења датога патента“.26
Најчешћи вид оваквог промета је путем закључења уговора,
поготово у оквиру права индустријске својине путем уговора о
трансферу технологије, чији предмет могу бити „сва преносива и
непреносива права индустријске својине (патент, модел, узорак и
жиг), знање и искуство (know-how као незаштићено право индустријске својине) као и разне комбинације заштићених и незаштићених
права. Са заштићеним правима индустријске својине изједначавају
се, те тиме могу да буду предмет овог уговора, и проналасци, жигови,
узорци и модели који се налазе у поступку заштите, под условом
(раскидни услов) да захтев за признавање одговарајућег права индустријске својине код надлежног националног органа буде
прихваћен и да дато право буде на прописан начин регистровано“.27
Између ова два уговора постоји корелација, тачније „традиционално коришћени термин за означење овог правног посла “уговор
о лиценци“ у новије време, полако се напушта и све више уступа
место термину “уговор о трансферу технологије“. „Овом иновацијом
се жели указати и на промену у предмету самог уговора. Наиме,
традиционално уговор о лиценци означава уступање патентираних
проналазака и евентуално узгредно уступање свега осталог, посебно
тзв. know-how“.28
Права интелектуалне својине су уско повезана и са правом
франшизинга, односно ауторска права су подложна преношењу и
путем уговора о франшизингу тј. не преноси се власништво над
ауторским правима, већ права коришћења одређених ауторских
права, и то у ограниченом обиму како је одређено у самом уговору.
„Ауторска права су део свежња права која штити франшизинг пакет
и представљају важну компоненту заштите од злоупотребе и имита-

Радомир Ђуровић и Будимир Стакић. Закључивање спољнотрговинских
уговора, са огледним примерима уговора, (Београд 1991), 202.
27
Мирко Васиљевић. Трговинско право, (Београд 2006), 256-257.
28
Мирко Васиљевић, Марко Рајчевић и Витомир Поповић. Уговори у привреди
теорија-пракса-обрасци, (Бања Лука 2002), 383.
26
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ције. Франшизер је носилац ауторског права на пословном приручнику, рекламним материјалима, дизајну читавог система (од зграде и
ентеријера до меморандума), и то је посебно наглашено у уговорима
о франшизингу. Ови предмети заштите не смеју се репродуковати,
нити имитирати на било који начин, и то сви уговори о франшизингу
изричито уређују. Овлашћујући примаоца да користи франшизинг
систем даје се и ауторскоправна лиценца на деловима система који
су заштићени ауторским правима“.29
Наравно и у оквиру ауторског права њихов промет се врши
уступањем, тачније путем ауторских уговора. „Ауторски уговори су
правни послови о објављивању ауторских дјела“.30„Издавачким
уговором аутор преноси на издавача право објављивања ауторског
дела штампањем, односно умножавањем“.31
5.2 Транслативни промет
„Транслативни облик промета искључивих имовинскоправних овлашћења је такав облик промета код којег долази до
преноса (цесије) тих овлашћења са једног лица на друго лице.
Преносилац овлашћења престаје бити титулар овлашћења, док
стицалац постаје нови титулар тих истих овлашћења“.32
6. МАДРИДСКИ АРАНЖМАН О МЕЂУНАРОДНОЈ
РЕГИСТРАЦИЈИ ЖИГОВА
Основна одлика Мадридског аранжмана о међународној
регистрацији жигова је да се омогући титулару права жига да
обезбиједи заштиту у више земаља путем јединствене пријаве.
Суштина своди се на увођење међународне пријаве жига, којом
Милан С. Париводић. Право међународног франшизинга, (Београд 2003), 173.
Михајло Велимировић. Привредно право, (Подгорица 1998), 761.
31
Владимир Капор и Славко Царић. Уговори робног промета, (Београд 1990),
471.
32
Слободан М. Марковић. Право интелектуалне својине, (Београд 2000), 189.
29
30
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једно лице може затражии регистрацију свог жига у више држава
чланица МА.
Услов који мора бити претходно задовољен је да је то лице
већ извршило регистрацију жига у земљи порекла. Под земљом
порекла сматра се:
а) држава чланица МА у којој пријавилац има стварно и
озбиљно предузеће, или
б) држава чланица МА у којој пријавилац има пребивалиште,
или
в) држава чланица МА чији је пријавилац држављанин“. 33
„Међународна пријава, са назначењем држава чланица МА у
којим пријавилац жели да региструје жиг, доставља се
националном заводу земље порекла. Тај завод прослеђује пријаву
Међународном бироу при WIPO. Пошто изврши проверу формалне уредности пријаве и, евентуално уз сарадњу са пријавиоцем
отклони уочене недостатке пријаве, Међународни биро уписује
жиг у свој међународни регистра жигова, затим обавештава националне заводе назначених држава о регистрацији, и објављује регистрацију у свом службеном гласилу“. 34
Специфично рјешење које предвиђа МА је свакако повезаност националног жига са жигом заштићеним МА. „Међународна регистрација жига је у првих пет година зависна од валидности
националног жига у земљи порекла. Другим речима, ако у том
периоду национални жиг у земљи порекла престане да важи (из
било којег разлога), жиг се брише из Међународног регистра, што
повлачи престанак заштите у свим назначеним државама“. 35 Ово
рјешење прије свега у први план ставља национално законадвство
и националне заводе за заштиту жига.
Као и унутар националне регистрације жига тако и „међународна регистрација жига подлеже плаћању прописаних такса.

33

Ibid; 341.
Ibid; 341.
35
Ibid; 342.
34
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Она важи 20 година с могућношћу продужења неограничен број
пута“.
„ Протокол уз МА, који је закључен 1989. године, уноси
извесне новине, од којих сунајважније следеће:
- међународна регистрација жига може, по избору подносиоца међународне пријаве, бити заснована не само на
нациналној регистрацији жига у земљи порекла, већ и на
националној приајви жига у земљи порекла;
- рок у којем назначена држава има могућност да одбије важење међународне регистрације на сопственој територији
може, по избору те државе, износити једну годину или 18
месеци од међународне регистрације;
- ако Међународни биро одбије међународну регитсрацију
жига, међународна пријава може у свакој назначеној држави бити претворена у националну пријаву жига, са
датумом првенства међународне пријаве.
Подразумева се да су поменуте модификације применљиве
само у државама чланицама МА, које су такође приступиле Протоколу“. 36
ЗАКЉУЧАК
Усљед наглог пораста развоја глобалне економије која се
заснива на концептуалним производима, високој технологији и
међународној размјени све то заједно чини право интелектуалне
својине једном од најбитнијих вриједности развијених и растућих
привреда, чији муњевит развој модерне технологије у пољу иновација тражи заштиту на глобалном нивоу.
Права индсутријске својине се разликују у настанку права,
обзиром да свака земља за себе прописује поступак који је
потребно спровести да би настало одређено право индустријске
својине. У домаћем правном систему ради се о управном поступку,
36

Ibid; 342.
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који се покреће пред надлежним институцијама и органима и гдје
надлежни орган доноси одлуку након спроведеног поступка.
Органи за покретање поступка су најчешће Заводи за интелектуалну својину.
Тржиште као такво са свим својим чиниоцима понудом и
потражњом, представља широко поље дјеловања за титуларе права
индустријске својине. Обзиром да се права интелектуалне својине
материјализују, улога тржишта унутар наведене гране права, није
занемарљива, јер она подстиче иноваторство, ауторски рад, те на
ширем пољу производњу и пласман производа који су заштићени
у оквиру права интелектуалне својине. Обзиром на добит од заштићених права, тржиште је нагнало, да се право интелектуалне својине прошири и ван граница земље титулара права.
Разлог томе, је и доношење и приступање међународним
конвенцијама, због шире заштите права интелектуалне својине. Да
би материјализовани видови интелектуалне својине уопште били
конкурентни на тржишту, било унутрашњем или међународном,
потребно је да право својине буде без постојања евикције, односно
права трећих лица, тачније без правних недостатака. Те је самим
тим тржиште донекле било покретачка снага развоја права интелектуалне својине, да би се пружила што потпунија правна
заштита титуларима права. Све наведено заправо указује да право
жига представаља битан чинилац у развоју модерне економије, у
којој име; ознака продају производ.
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Jelena Damjanović
THE EFFECTS OF SEAL LAW ON THE DEVELOPMENT OF
INTERNATIONAL BUSINESS LAW
Summary
Trademark right represents one of the rights that asembless
industrial property rights. The reason of the special attention that it receivs
befor other industrial propety rights and its special significance is its
abillity based on its basic function wich is distincivity, that offers trade
mark a unique economic beneffit to a trade mark holder. In a modern
economy to have a distinctive trade mark is a safe presumption of selling
goods as well domestic and world wide. The proof lies in rising number of
licence contracts; and disputes that resolve infrigiment of trade mark
rights. For its profits to the trade mark holder, the trade mark right is often
a subject of “ mimmicin a trade mark”; unauthorised use of trade mark on
goods; using protected trade mark to mark counterfit goods…In other
words legal practise prooves that active use and protection of trade mark
rights proportionaly influence on development of legal theory of
international business law.
Key words: Trade mark right;infrigiment of trade mark right;
international business law.
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УДК:378.141

QUO VADIS ВАЛОРИЗАЦИЈА ЗНАЊА?
(критика система оцјењивања студената, наметнутог
прописима Универзитета у Бањој Луци)
Стручни чланак
doi: 10.7251/SPM1548303L
Апстракт: Циљ рада је да критички преиспита одређене
прописе Универзитета у Бањој Луци, који у себи садрже дијелове о
оцјењивању студената и валоризацији њиховог знања, као и да
потакне акцију у циљу другачијег тумачења/мијењања тих неправедних одредби. Ове одредбе, иако само дјелић тајфуна који је донијела
примјена тзв. Болоњске декларације на Универзитету, су она ретроградна снага која расипа лумен који се треба уткати у процјену
количине знања студената. Правни факултет, односно студенти
који студирају на њему осјетили су и осјећају масакрирање духа
жељног знања због бирократских препрека универзитетских
Правила.
Кључне ријечи: валоризација знања, Правила студирања, неправедност, промјена.
УВОД
„Наше раздобље, ма колико говорило о економији, јесте расипник: оно расипа најдрагоценије – дух.“1
Фридрих Ниче (Nietzsche)
Болоњска декларација, потписана пред крај другог миленијума,
је означила прекретницу у поимању суштине европског образовања,
уносећи у стварност старог континента авангардну идеју о заједничком кретању ка свјетлијој будућности у погледу образовања кадра


Апсолвент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
dejan.lucka@gmail.com
1
Fridrih Niče. Zora – misli o moralnim predrasudama, (Beograd 2011), 120.
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који ће на исти/сличан начин добијати иста/слична знања, али у различитим државама. Декларација не спомиње нигдје детаљно образложење и план у погледу имплементирања њених смјерница, нити даје
обавезу државама да се stricto sensu придржавају онога што раде друге државе. Она само исказује заједнички оквир према коме се треба
тежити и који означава почетак хармонизовања образовног процеса,
уз покретање академске масе изван граница матичних држава. На
нашем поднебљу, Декларација је ушла у образовни систем прије пар
година и за вријеме своје примјене, кроз праксу у Републици Српској
и Босни и Херцеговини, отворила је бројна питања међу академском
популацијом. Због оштрог преласка на нови начин размишљања и односа према обавезама, примјењивање тзв. „Болоњског процеса“ још
увијек не тече ни приближно добро и брзо као што би требало.
Довољно је видјети разне немогућности поштовања свих принципа
прописаних у Декларацији у фактичким ситуацијама, неусклађеност
материје која се изучава са новим трендовима и потребама у науци,
бескрупулозно детеорирање самог високог образовања, које је у БиХ
нарочито дошло до изражаја оснивањем разноликих образовних установа живописних назива и сумњивог квалитета. Тако, једна од нелогичности processus de Bologne у Републици Српској је и неправедно
оцјењивање на бањалучком државном Универзитету, које ће бити
објашњено и критиковано у редовима испод.
1. ТИРАНИЈА БОЛОЊСКОГ КАЛУПА2
1.1. Уопштене одредбе о валоризацији знања
„Универзитет је аутономна, научна, образовна, односно
умјетничка установа, коју чине факултети и академије умјетности (у даљем тексту: високошколске установе).“3
Закон о универзитету 1993.
Назив поднаслова је оригинална творевина Арсенија Балтића, студента Правног
факултета, којим је он насловио назив свог писма критике према систему
оцјењивања, које је у фебруару 2012. године предао доц. др Дарку Радићу.
3
Закон о универзитету, ,,Службени гласник Републике Српске“ 1993, 12/93,
14/94, 99/04, чл. 1.
2
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„Високошколске установе су универзитети и високе
школе.“4
Закон о високом образовању 2010.
У склопу модернизације образовања на подручју омеђеном
Савом и Дрином, посланици Народне скупштине Републике
Српске су 2010. године донијели Закон о високом образовању, у
коме се налазе одредбе усклађене са болоњским мјерилима. У
дијелу тог закона, који се односи на оцјењивање студената, наводи се да се успјешност студената у савладавању градива прати
континуирано током наставе, и то на начин који је предвиђен
студијским програмом, а у складу са општим актима.5 Овим законом је одређено да ће испит, односно финалну провјеру знања
студенти имати послије завршетка предавања, у складу са статутом високошколске установе, док се општим актима високошколске установе детаљније одређују начин полагања испита и
само валоризовање представљеног знања студента.6 Утврђује се и
скала оцјењивања од пет (5) за недовољно знање из оцјењиване
области, до десет (10) за изванредно знање из предмета који се
испитује, с тим да високошколска установа може одредити и друге ненумеричке начине оцјењивања.7
Овим је Скупштина, (не)оправдано, на своје чедо – Универзитет пребацила одговорност за одређивање најбољег система
оцјењивања. На први поглед ово делегирање је сасвим правично
и логично, јер Универзитет посједује стручне људе који ће много
боље и ефикасије, за разлику од спорих и тромих скупштинских
процедура, одређивати стандарде за валоризацију рада студената.
Међутим, ово је дјелимично тачно и то само у односу скупштинауниверзитет. Наиме, оправданост овог пребацивања не би долазила у питање да је касније Универзитет у Бањој Луци направио
Закон о високом образовању (ЗОВО), ,,Службени гласник Републике Српске“
2010, 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 , чл. 11
5
ЗОВО, чл. 45.
6
ЗОВО, чл. 48.
7
ЗОВО, чл. 48
4
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дистинкцију између различитих области наукâ, и факултетима
дао право да сами могу прописивати начин на који ће се студенти
на истом оцјењивати. Уколико то не би било прихватљиво рјешење, Универзитет је могао прописати различите начине оцјењивања за различите групе наука (друштвене, природне, хуманистичке, техничке итд).8 Бањалучка државна високошколска установа то није урадила и тиме је направљена парадоксална ситуација у којој се на исти начин оцјењује студент друштвене и студент природне науке, гдје саме области изучавања, предмети
интересовања, па ни образовање студената нису чак ни слични.
Ово доводи до тога да се професоре са предмета којем су посветили свој академски живот и за које су компетентни уопште не
пита на који начин знање студента из предмета који предају и испитују треба бити валоризовано. Бањалучки Универзитет професорима не даје директно удио у прописивању мјерила за оцјењивање сопствених студената,9 али им зато даје у руке математичке формуле за сабирање и одузимање бодова при испитивању. Овом логиком се високо образовање доводи у ситуацију
која не одговара ни већини професора, нити већини студената.
Због немогућности прогнозирања будућих догађаја, Скупштина
је (не)намјерно усвојила овакву одредбу и тиме Универзитету
дала право да одређује начин оцјењивања на његовим организационим јединицама. Парламент је требао, да не би дошло до
овакве ситуације, као високошколску установу одредити и факултет, односно факултете, чиме би одредбе члана 48. Закона о
високом образовању могле бити примјењиве и на факултет. Боље
речено, да је факултет одређен као високошколска установа,
сваки би факултет (или група факултета са сличним преференПримјер: сваки факултет је могао прописати сопствени начин оцјењивања, па
би тако имали начин оцјењивања Машинског, Економског, Правног факултета.
У другом хипотетичком случају, друштвене науке су могле имати сопствени
систем оцјењивања, природне свој, хуманистичке свој итд.
9
Посредно, то се чини преко Сената Универзитета, гдје сваки факултет има
свог представника из реда наставног особља. Ипак, показало се да је тај исти
Сенат донио Правила студирања, која су, како је исказано у редовима испод,
неправедна за саме студенте.
8
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цијама: типа друштвене науке, природне науке, медицинске науке
и сл.) имао могућност да на најбољи начин одреди начин оцјењивања својих студената у складу са претходним знањима из
праксе оцјењивања и у складу са савременим токовима у истом.
Тиме би начин валоризовања студентског знања био много ближи
студентима и професорима.
Према Статуту Универзитета у Бањој Луци одређено је
да су факултети надлежни за наставу, испитивање и оцјењивање
студента,10 али Универзитет „утврђује садржај и структуру свих
студијских програма, правила студирања, поступка испитивања и
оцјењивања“.11 Поставља се питање, зашто Универзитет није,
када је већ Скупштина то пропустила, препустио питање начина
оцјењивања факултетима, пошто Универзитет на себе не преузима обавезу ни да испитује, нити да оцјењује студенте? Тиме
долазимо до смијешне ситуације у којој Универзитет строго
одређује начин оцјењивања, али се либи да узме у руке процес
самог испитивања и то препушта својим организационим јединицама – факултетима. Дакле, мало се мијеша у посао факултета/професора, а мало се не мијеша. Универзитет овдје неодољиво подсјећа на Селинџеровог (Salinger) Холдена Колдфилда
(Caulfield) и његову збуњеност догађајима око њега и дешавањима у њему.12 De iure, пак, Универзитет на то има право, јер
ипак, на крају, факултети нису самосталне правне јединке и професори су запосленици Универзитета, а не факултета.

Статут Универзитета у Бањој Луци (СУБЛ), Сенат Универзитета у Бањој
Луци, 2012, чл. 52.
11
СУБЛ, чл. 52.
12
Вид. нпр. Đerom D. Selindžer. Lovac u žitu, (Podgorica 2013), 96-98, 132-143 и
сл.
10
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1.2. Активности у току наставе и присуство настави
„Студент би најмање 10 % од своје укупне оцјене добио за
активности у току наставе, а присуство настави може се вредновати са највише 5 бодова.“13
Правила студирања на I и II циклусу студија
Док први дио одредбе Правила студирања на Универзитету
који се односи на „активности у току наставе“ нема превеликог
мјеста за критику, јер би наравно, студенти који су активнији и
заинтересованији за предмет и учествовање у дискусијама у
погледу истог требали бити награђени са бољим оцјенама, дотле
други дио изазива одређену дозу контроверзе. Наиме, између осталих прописа, самим Кодексом понашања студената на
Универзитету је стављено до знања студентима да су обавезни
да присуствују предавањима, вјежбама, практичној настави,
семинарима и сл.14 Дакле, то је студентска обавеза, уколико су
редовни студенти бањалучког Универзитета. Не видимо разлоге
за додатно награђивање обавезе која је нормална ствар за сваког
студента. Студент који је редован учесник у наставном процесу
ће на крају предавања добити потпис у индекс од предметног
професора и нема никакве логике награђивати студента бодовима
у његовој коначној оцјени, за нешто што је нормална ствар коју
би сваки студент требао поштовати, па макар никада не научио
одслушани предмет и самим тим га не положио.15 Само присуствовање настави не изражава знање студента, па чак ни његово
Правила студирања на I и II циклусу студија (ПС), Сенат Универзитета у
Бањој Луци, 2009, чл. 31.
14
Кодекс понашања студената Универзитета у Бањој Луци, Сенат
Универзитета у Бањој Луци, 2008, чл. 3.
15
Ово је свеприсутна логика, па тако имамо судско награђивање учионица
кривичног дјела узимањем као олакшавајуће околности његову неосуђиваност,
иако би уобичајено и нормaлно понашање требало бити нечињење казнених
дјела. За више вид. Miloš Babić i Ivanka Marković. Krivično pravo-opšti dio,
(Banja Luka 2011), 361.
13
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занимање за одређени предмет16 и отуда нема потребе у коначну
оцјену сабирати пуко сједење на часовима. Овом логиком студент
би се требао наградити и за пристојно одјевање у факултетским
просторијама, добијати бодове и за вишесатно остајање у
читаоницама на факултетима, добијати бонус поене за посуђивање књига из факултетских библиотека и сл. Ипак, одређену
наду овој одредби дају ријечи „може се вредновати са највише 5
бодова“17 што указује да давање бодова за присуство на настави
није обавезан чин професора. Ипак, већина факултета је одредила
број бодова за пуко сједење на настави, па се тако нпр. на
Економском факултету за ту активност додјељују два (2) бода 18 а
на Правном факултету четири (4) бода.19
1.3. Семинарски/самостални радови
„Студент би најмање 10 % од своје укупне оцјене добио за
активности у току наставе“.20
Правила студирања на I и II циклусу студија
„Писмена или усмена обрада рефератске, семинарске или
друге повјерене теме, њено излагање и учешће у тематској расправи, те самостална израда домаћих задатака од 0-6 поена.“21
Одлука о валоризовању и праћењу знања студената
Правног факултета

Вид. Elisa Carbone. Students Behaving Badly in Large Classes.
http://goo.gl/4uaiA6, 15. август 2014, 12:33.
17
ПС, чл. 3.
18
Одлука о начину праћења и валоризовања знања студента у академској
2013/2014. години, Наставно-научно вијеће Економског факултета
Универзитета у Бањој Луци, чл. 4 .
19
Одлука о валоризовању и праћењу знања студената Правног факултета
(ОВПФ), Наставно-научно вијеће Правног факултета, тач. 3.
20
ПС, чл. 31.
21
ОВПФ, тач. 3.
16
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Факултети (у већини случајева) у својим актима прописују
давање одређених бодова студентима за семинарске/самосталне
радове, и то у склопу од десет процената од коначне оцјене, прописаних од стране Универзитета. У наставку ће ова пракса бити
представљена са становишта акта Правног факултета који регулише ову материју. Прије ове анализе, морамо напоменути још
један битан факат. Наиме, сумрак жеље за студирањем, студент
може добити одмах на почетку свог високог школовања, када
отвори свој индекс/студентску књижицу. Наиме, на Правном
факултету до дипломе на основним студијама студент треба
положити 34 испита. Уколико би хтио, примјера ради, да из 25
испита има максималан број поена (максимум је 100 по Правилима), и то на начин да из тих предмета ради семинарски рад,
он то не би био у могућности. Наиме, на страницама индекса се
налази само шеснаест (16) мјеста за семинарске/самосталне радове.22 Тако долазимо до ситуације да студент само из шеснаест
предмета може имати максимални број бодова, уколико има
жељу да из сваког предмета ради по један семинарски/самосталан
рад. У пропису у коме су садржана правила о изгледу студентске
књижице, података о броју мјеста за семинарске радове нема.23
Нити у новим измјенама и допунама прописа нема ни говора о
овој теми. У радној верзији новог индекса наводи се изглед и број
страна нове студентске књижице, која само по естетским детаљима дјелује другачије.24 Очигледно је неко на Универзитету
или у влади/скупштини задужен за изглед индекса одлучио смањити трошкове штампања Унверзитету, јер у цијелој Републици
очигледно нема довољно даровитих и вољних студената који би
за четири године урадили 25 семинарских радова (sic!). Мада,
овакво потцјењивање студената и није за велико чуђење,
поготово ако се сјетимо виспреног Нушића, његовог школовања
Бројеви страница у студентској књижици/индексу од 26 до 29.
Вид. Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске
установе, ,,Службени гласник Републике Српске“ 2007, 81/07; Правилник о
садржају јавних исправа које издају високошколске установе, ,,Службени
гласник Републике Српске“ 2011, 78/11
24
Вид. Радна верзија индекса, http://goo.gl/p4ZKLR, 17. август 2014, 17:33.
22
23
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и трагања за послом. Писменост, оригинално и лијепо изражавање
не представља највећу вриједност, „напротив, неписменост је врло
цијењена“.25 Наравно, студент може de facto урадити 25 радова, али
да му не буду уписани у студентску књижицу. Међутим, ако се већ
морају поштовати нормативи везани за оцјењивање, онда се морају
поштовати и нормативи везани за упис семинарских радова у индекс. Ови нормативи су фактичке природе – у самом садржају индекса. Њима је нанесена велика неправда студентима који слушају
више од 16 испита у току свог студирања јер је студент већ при
добијању индекса онемогућен да буде равноправан са својим колегама у другим земљама, које могу из сваког предмета добити
максималан број бодова. Висина небу и дубина земљи и срце
нормативима26 не може се досегнути.27
Уколико оставимо по страни ову нелогичност, долазимо до
друге, такође у вези са семинарским радовима. Наиме, студент који
одради изванредан рад, и који уз препоруку професора, тај рад
касније изда као научни, добија исти број поена, као и студент који
одради осредњи рад, али који је у складу са просјечним
нормативима израде семинарског рада. Иако се радови оцјењују са
од 0 до 6 бодова (дакле и са 1,2,3,4,5 бодова), не могу сви студенти
који су урадили рад у складу са стандардима семинарског рада
испаштати и добијати мањи број бодова због изванредности свог
колеге/колегинице. Тиме долазимо до још једног парадокса, да
студент који покаже изваредне научно-истраживачке способности
нема никакве награде од Универзитета/факултета за то. Чак га ни
професор не може наградити за његов допринос науци бољом
оцјеном, јер је ограничен бројем бодова које смије додијелити.
Овим се de facto студенти гурају у сепет просјечности не
добијајући никакав подстицај за писање квалитетнијих радова, јер
ће рад који задовољава основну садржину семинарског рада свакако
добити својих 6 поена. Сам систем додјеле бодова за
Бранислав Нушић. Аутобиографија. Београд 2010, 203-211.
Оп. а.
27
Ориг. вид. Ђура Даничић, превео Свето писмо Старога и Новога завјета.
(Београд 2003), 506.
25
26
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семинарске/самосталне радове је дизајниран да ствара медиокритете
и да путем величања златне средине, рађа пасивне посматраче догађаја око себе,28 како би то Ноам Чомски (Chomsky) рекао за нововјековни процес учења. На овај начин Универзитет у Бањој Луци онемогућава науку да се развија и у неповрат шаље многе идеје нових
запиткивача и дјеце scientie. Наравно, на ове редове може доћи критика да професор може студента због изванредног рада наградити
на завршном испиту, дајући му већи број поена на истом (од 50
могућих), али зар то онда не би било кршење самих Правила, јер је
њима јасно одређено да се само до 10 % оцјене (или Валоризације –
6 поена) студенту може дати за такве и сличне активности.
Још једна занимљива чињеница је и та, да уколико сваки студент са нпр. прве године Правног факултета жели да добије семинарски рад, то неће бити у могућности. Наиме, због великог броја
студената (од 300 до 500 годишње) који се уписују на Правни
факултет, професор, односно асистент, неће физички моћи да
стигне да прегледа толики број семинарских радова, а ако би то и
успио урадити, сваки студент засигурно неће моћи квалитетно да тај
исти рад јавно одбрани. Дакле, уколико би хипотетички сви
студенти хтјели да имају 100 поена и да ради тога пишу семинарски
рад: због фактичке ситуације сви они то не би могли урадити.
1.4. Колоквијуми
„Најмање по 20 % за два колоквијума у току семестра.“29
Правила студирања на I и II циклусу студија
„Non omne qoud licet honestum est.“30
Латинска правничка пословица

Вид. Noam Chomsky i David Barsamian. Class Warfare: Interviews with David
Barsamian, (Monroe 1996), 19-31.
29
ПС, чл. 31.
30
Није поштено све што је допуштено. Цит. према Obrad Stanojevićd i Milena
Jovanović. Latinski za pravnike. (Beograd 1995), 89.
28
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У погледу предиспитних провјера знања, у Правилима се
наводи да у коначној структури оцјене „најмање по 20 %“ иде на
два колоквијума у току семестра, односно да најмање 50 % оцјене
мора бити предвиђено за активности и провјере знања у току
семестра.31 С тим да се за трајање семестра узима само вријеме од
15 седмица у којем трају предавања,32 евидентно је да се предиспитне обавезе могу обавити само у току трајања предавања, а не
непосредно прије завршног испита. Овим долазимо и до највеће
неправде која је нанесена системом оцјењивања студентима
Универзитета у Бањој Луци, а превасходно студентима Правног
факултета истог Универзитета. Наиме, уколико узмемо Одлуку о
валоризовању и праћењу знања студената Правног факултета
видимо да студент добија 4 бода за присуство настави. Остале
бодове добија по следећој шеми: по 20 за два колоквијума, што
износи укупно 40, по 6 бодова за семинарски или домаћи рад и 50
бодова на завршном испиту.33 Колоквијуми се, као што је раније
речено морају одржавати у току предавања, односно семестра. Да
би се добила оцјена већа од шест (6), обавезно је успјешно
полагање бар једног колоквијума, пошто за оцјену седам (7) број
бодова мора минимално износити 61.34 Сама пракса оваквог система оцјењивања је показала фрапантне резултате. Одлични студенти са најбољим оцјенама у индексима не могу стићи да одраде
све колоквијуме на високом нивоу, јер обим градива на одређеним предметима који се треба научити за предиспитну провјеру
знања, износи много више него што је могуће савладати за период од мјесец и нешто дана предавања (у том периоду наступају
први колоквијуми). Сам проблем није у обиму градива35 већ је

ПС, чл. 31-32.
Вид. ПС, чл. 4-6.
33
ОВПФ, 3.
34
Стратификација оцјењивања иде сљедећим редом, по освојеним бодовима:
0-50/ није положио (5), 51-60/ довољан (6), 61-70/ добар (7), 71-80/ врло добар
(8), 81-90/ одличан (9), 91-100/ одличан-изузетан (10) према ПС, чл. 37.
35
Жалба која се често чује гласи да је проблем усвајања знања управо велики
обим градива. Аутор сматра да обим градива треба да одреди стручно лице, и
31
32

313

bla bla
Српска правна мисао

проблем на условљавању полагања колоквијума за добијање веће
оцјене на завршној провјери знања. Такође, студенти који учествују на симулацијама суђења у другим градовима, дебатним такмичењима, волонтерском раду, правним клиникама, симулацији
рада Уједињених нација, такмичењима у научним и спортским
дициплинама и сл. често не могу да присуствују свим колоквијумима, редовним и поправним (уколико се организују), чиме су
они онемогућени да на основу свог стварно показаног знања на
завршном испиту добију највише оцјене. Универзитет овим
посредно крши и начела Болоњске декларације,36 у којима се
јасно наводи да се треба омогућити већа мобилност студената и
учествовање на научним скуповима и семинарима, на којима ће
доћи до размјене мишљења и побољшања критичке свијести и
научне поткованости студената.37 Наиме, у пракси је веома честа
ситуација да се студенти одлучују да не путују на такмичења,
семинаре, обуке, практична савјетовања итд. баш из разлога да не
пропусте колоквијуме и тиме себи одузму могућност за бољом
оцјеном на завршном испиту. Због неправичног система оцјењивања, у огромном броју случајева се дешава да студенти за колоквијуме не уче градиво са разумијевањем, већ селективно и
минимално, јер немају времена да боље спреме лекције за колоквијум. Детаљно прелажење и усвајање градива код студената
долази тек при учењу за завршни испит. Логички гледано, оваква
емпирија обесмишљава сам коцепт колоквијума на бањалучком
Универзитету. Умјесто да служе за растерећење студената, колоквијуми постижу супротан ефекат, нагомилавајући обавезе и
условљавајући крајњу оцјену добрим резултатом на предиспитда је он што већи-то бољи, али да се у складу са његовом величином дадне и
времена студентима да га савладају.
36
Вид. Joint declaration of the European Ministers of Education convened in
Bologna on 19 June 1999 (Bologna Declaration). Ministers of education of 29
European countries, 1999
37
Вид. The Bologna process 2020 – The European Higher Education Area in the
new decade, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for
Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009.
http://goo.gl/WZngE, 09. август 2014, 12:33.
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ним провјерама знања. По свједочењу самих професора Правног
факултета, врло је честа ситуација у којој студенту морају дати
минималну оцјену за пролаз на завршном испиту (6-7), иако је он
у току предавања, кроз семинарски рад и на завршном испиту
показао знање које се праведно може наградити једино са
највишом оцјеном – десет (10). Ово због тога што он није положио колоквијуме.
Горе наведени примјери говоре да се на Универзитету у
Бањој Луци не може правично оцјенити знање сваког студента,
због огромнe препреке која се зове утицај колоквијума на оцјену
на завршном испиту. Одличан студент, без колоквијума, са перфектним знањем материје ће се морати задовољити шестицом, па
fiat iniustum, pereat mundus.38
2. АНКЕТА
“Vox populi vox Dei.“39
Алкуин (Alcuin)
У јуну мјесецу 2014. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци је спроведена анкета са редовним студентима III и IV године додипломских студија овог факултета. Анкетна питања су рађена ради испитивања мишљења студената у
погледу питања која се обрађују у овом раду. Студенти треће и
четврте године су одабрани због искуства које су добили у претходном школовању у погледу изласка на колоквијуме, одбране
семинарских радова, излажења на завршне испите и сл, које у
мањем обиму имају студенти нижих година студија. У анкети је
учествовало укупно 160 студената, и то 80 са III године и 80 са IV
Од аутора преправљена латинска изрека, која сада гласи нека буде неправда,
па макар нестао свијет. За ориг. вид. Immanuel Kant. Perpetual Peace: A
Philosophical Sketch, (Philadelphia 2010), 48.
39
Глас народа је глас бога. Susan Ratcliffe, priredila The Concise Oxford
Dictionary of Quotations. (Oxford University Press 1993), 6.
38
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године студија. Студенти треће године су на питање „Да ли
сматрате да је добар систем по којем студент не може добити
више од 6 (шестице) на испиту, уколико није радио колоквијуме у
току године?“ огромном већином одговорили са „Не, није
добар“ (та већина је износила 97,5 % испитаника, односно 78 од
80 могућих, док је 2,5 %, односно двоје од 80 могућих одговорило са „Да, јесте добар“). Када је у питању IV година студија,
резултати су невјероватни. На исто питање је 100 % од 80 испитаника одговорило са „Не, није добар“, док се нико није изјаснио
у корист оваквог система оцјењивања. Свеукупно, на узорку од
160 студената, њих 158 (98,75 %) се изјаснило против садашњег
система оцјењивања, док је свега двоје било за садашње стање
(1,25 %).
Друго питање је гласило: „Да ли сматрате да би боље и
праведније рјешење било оно по којем би се студент оцјењивао
на основу онога што покаже на завршном испиту (дакле према
своме стварном знању), без претходних математичких калкулација (сабирања бодова са колоквијума, семинарских, присуства
и сл.)?“ Мишљења су мало подјељенија када се ради о овом питању, али и даље у великој већини на страни одговора који иде
против садашњих рјешења. Са „Да сматрам да би то било боље
и праведније рјешење“ одговорило је 55 студената III године,
односно 68,75 %, док је за одговор „Не, не сматрам да би то
било боље и праведније рјешење“ било 25 студената, односно
31,25 %. Када је у питању IV година, студенти су били мало више
наклоњени првом одговору. Наиме, чак 75 од 80 студената је
одговорило са „Да сматрам да би то било боље и праведније
рјешење“ (93,75 %), док је за супротан одговор било тек 6,25 %
студената, односно њих петоро. Свеукупно, на узорку од 160 студената, њих 130 (81,25 %) се одлучило за рјешење према којем би
се студент оцјењивао према своме стварно показаном знању, док
се њих 30 (18,75 %) одлучило против тога, вјероватно желећи
модификације у садашњем систему.
Можемо закључити да студентско расположење на Правном факултету у огромној већини иде ка ректификацији непра-
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ведних прописа о оцјењивању. Из тога слиједи да Универзитет
мора предузети кораке у том погледу. Ако узмемо у обзир да је за
измјену устава у већини демократских друштава потребна двотрећинска већина у представништвима, сматрамо да ова скоро
100 % студентска већина говори у прилог хитног мијењања
одредби о оцјењивању.
2. КОМПАРАТИВНА ПРАКСА ОДРЕЂЕНИХ
УНИВЕРЗИТЕТА У РЕГИОНУ
„Логика је, дакле, више неголи пука критика; она је неки канон који касније служи критици, то јест принципу процењивања
читаве употребе разума уопште.“40
Имануел Кант
Уколико, служећи се чистом логиком, упоредимо прописе
универзитета који ће бити описани у редовима испод и прописе
Универзитета у Бањој Луци, видјећемо колико су студенти бањалучког Универзитета неправедно запостављени у могућности
добијања бољих оцјена у односу на студенте остала три описана
универзитета, због специфичности нелогичних одредби Правила
о оцјењивању. За компаративну праксу, узећемо примјере два
најквалитетнија универзитета у региону, који се одлично котирају на престижној Шангајској листи универзитета,41 Београдског
и Загребачког Универзитета, као и њихових правних факултета.
Ова два универзитета узимамо за компарацију због сличности
језика, културе и студијског програма права који се изводи на
њима. Такође, дајемо примјер и Универзитета у Источном Сарајеву и његовог Правног факултета, као доказ да прописи могу
бити праведније написани и тумачени.

40

Immanuel Kant. Logika, (Kragujevac 2010), 15.
Вид. Academic Ranking of World Universities 2013, http://goo.gl/bgPPFy, 06.
август 2014, 18:33; Academic Ranking of World Universities 2014,
http://goo.gl/BJJgfA, 16. август 2014, 18:37
41
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Према законским прописима у Републици Србији и универзитетским прописима Београдског универзитета,42 према студијском програму се одређује сразмјера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему је минимум за предиспитне
обавезе 30, а максимум 70 поена.43 Одредба, којом се разрађују
рјешења закона и Универзитета, садржана је у Статуту Правног
факултета и у њој се наводи да се сразмјера поена који се могу
стећи испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита
утврђује студијским програмом, за сваки поједини предмет.44
Предиспитне обавезе су: предавања вреднована са 30 поена, студијска група исто 30, вјежбе са 20, колоквијуми са 10, семинар са 10
и остале активности са 10 поена.45 Оне се сабирају до највишег
могућег броја поена (70). Они студенти који имају 30 предиспитних
поена, на завршном испиту добијају минимално три питања, а они
који имају свих 70 поена добијају минимално једно испитно
питање.46 Студент који није остварио одговарајући број поена (100)
није ни положио испит.47 Студент који оствари 100 поена је положио испит, а његово знање се вреднује оцјеном од 6 до 10.
Према хрватским законским прописима, оцјена студента се
креће од 1 до 5,48 док Универзитет одређује да се знање студента
Куриозитет (у поређењу са Универзитетом у Бањалуци) је да се ЕСПД
(ЕCTS) бодови, и то минимално 6 бодова, могу додијелити студенту за његов
научно-истраживачки рад. Правилник о вредновању ванннаставних активности студентата, ,,Гласник Универзитета у Београду“, бр. 172, 2013, чл. 9
43
Закон о високом образовању, ,,Службени гласник Републике Србије“ 2005,
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, чл. 89; Правилник о
полагању испита и оцењивању на испиту, ,,Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 136, 2007, чл. 4
44
Статут Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћени
текст), Савет Правног факултета, 2012, чл. 81
45
Правилник о настави, Наставно-научно веће Правног факултета
Универзитета у Београду, 2013, чл. 11
46
Правилник о испитима на основним академским студијама (ПИОАС),
Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду, 2013 , чл.
28
47
ПИОАС, чл. 33
48
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (urednički pročišćeni
tekst), Narodne novine 2003, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, чл. 81
42
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може (!) оцјењивати и током наставе (практичне задаће, колоквијуми и сл.) али се коначна оцјена утврђује на испиту, што потврђују
и прописи Правног факултета.49 Ерго, однос професор-студент и
само оцјењивање студента овдје је дато у надлежност професора,
који су и најкомпетентији да валоризују знање студената из свог
предмета. Математичке формуле се остављају по страни.
Према актима другог јавног универзитета у Републици
Српској, коначна оцјена се утврђује по завршетку наставе из предмета, на завршном испиту, а у складу са вредновањем рада студента
у току семестра. Најмање 50 % бодова у структури укупног броја
бодова мора бити предвиђено за активности у току наставе.50 У току
трајања наставе могу (!) се организовати провјере знања у виду
колоквијума, тестова и диктата.51 Према актима Правног факултета,
студент може по основу предиспитних обавеза остварити највише
50 поена,52 што значи да су професори слободни у оцјени какве и
које ће то бити провјере знања. Практично, уколико студент из наше
приче у претходном поглављу уради изванредан семинарски рад,
који касније изда као научни, професор га може наградити са 50
поена за одлично залагање и показивање знања из одређене уже
области у оквиру предмета, а на завршном испиту испитати његово
знање из обавезне литературе, јер ће професор процијенити да су то
биле његове предиспитне обавезе.
На Правним факултетима и Универзитетима у Београду,
Загребу и Источном Сарајеву студенти Правног факултета Бања Лука би могли добити највишу оцјену за своје знање на завршном
испиту, и поред слабије урађених колоквијума. На Универзитету у
Statut Sveučilišta u Zagrebu, Senat sveučilišta u Zagrebu 2005, чл. 71; Pravilnik o
studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijama Sveučilišta u Zagrebu, Senat
Sveučilišta u Zagrebu 2008, чл. 40; Pravilnik o studiju, Fakultetsko vijeće Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, чл. 25
50
Статут Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета у
Источном Сарајеву, чл. 118-121
51
Правила студирања на првом циклусу студија, Сенат Универзитета у
Источном Сарајеву 2012, чл. 37
52
Статут Правног факутлета Источно Сарајево, Наставно научно вијеће
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 2012, чл. 60.
49

319

bla bla
Српска правна мисао

Бањој Луци и у складу са његовим прописима Правном факултету
истог Универзитета, одлични студенти добијају најмање пролазне
оцјене – због колоквијума. За вјеровање у само постојање оваквог
прописа и његовог тумачења довољно је рећи credo quia absurdum
est.53
3. МОГУЋА РЈЕШЕЊА
3.1. Другачија тумачења
„Студенту се додјељују поени за сваки издвојени облик
провјере рада и оцјене знања у складу са ЕЦТС правилима, на
примјер:“54
„У структури укупног броја поена, најмање 50 % мора бити
предвиђено за активности и провјере знања у току семсетра.“55
Правила студирања на I и II циклусу студија
У самим Правилима о студирању одредба о постотку учешћа
предиспитних обавеза је дата само у конкретним примјерима. Дакле, ријечи „на примјер“ указују на то да постотак од 20 % за колоквијуме и 10 % за активности у ствари није обавеза факултета. Ерго,
факултети могу самостално одредити учешће бодова у коначној
оцјени, или генералном клаузулом дати професорима на појединим
предметима право да сами одређују структуру броја бодова у
предиспитним обавезама. Одредба која је обавезујућа, је само она
која каже да најмање 50 % поена мора бити укључено у крајњу оцјену. Са оваквим тумачењем, студенти би за нпр. свој изванредни
семинарски/научни рад могли добити 50 поена, а на завршном
Вјерујем јер је бесмислено. За поближе објашњење философскопсихолошког значења ове изреке вид. Karl Gustav Jung. Psihološki tipovi,
(Beograd 1978), 17-19.
54
ПС, чл. 31.
55
Грешка у писању ријечи „семестра“ није ауторова, јер оригиналан текст
Правила садржи ову грешку. ПС, чл. 32
53
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испиту још 50 и тако добити максималну оцјену из предмета који
полажу.
3.2. Мијењање прописа или доношење нових
„Рад студената се прати и оцјењује континуирано, у току
семестра, према правилима студирања. Оцјењивање се врши
додјелом бодова за сваки облик активности и провјере знања у
току семестра [...] и на завршном испиту“.56
Статут Универзитета у Бањој Луци
Цитирани редови су одличан начин на који би се регулисање
оцјењивања требало вршити. Уколико би се из тескта Правила
избациле одредбе члана 31. који говори о структури бодова у
оцјени, и унијела ова одредба из Статута Универзитета, оцјењивање би могло постати много праведније. Наравно, потребно је и да
се избаци ријеч „семестра“, и убаци нпр. ријеч „студија“, јер студент
своје предиспитне обавезе може обавити и послије завршетка
семестра, у току свог учења, односно припремања за испит. И сама
језичка конструкција ријечи „предиспитна обавеза“ говори да је то
обавеза студента која се обавља прије завршног испита, а не само
искључиво у току семестра, јер да је тако, звала би се „семестрална
обавеза“ или „наставна обавеза“. Уколико би општа одредба за
оцјењивање гласила овако, студенти би могли бити оцјењивани
према стварном знању које покажу на завршном испиту и активностима у току наставе, без потребе за квази-праведним одређивањем оцјене помоћу математичких операција. Оваквом уопштеном
одредбом сваки професор би према специфичностима свога
предмета одређивао скалу за оцјењивање и тако бисмо долазили до
много праведније валоризације рада студената. Да ли постоје
компетентнији људи за оцјену знања из одређеног предмета од
професора на истим? Студенти би овиме много добили. Примјера
ради, уколико студент код предметног наставника одради семи56

СУБЛ, чл. 108
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нарски рад, који је маестрално дјело и заслужује објављивање у
научном часопису, он би према професоровој процјени могао у
укупном збиру добити много више него шест поена, колико је предвиђено за семинарски рад. Уколико је студент активан, учествује на
такмичењима из датог предмета, бави се ваннаставним активностима везаним за предмет, користи додатну литературу, излаже
реферате на вјежбама и сл, он би такође 50 поена који су одређени
за предиспитне обавезе могао добити на основу тих активности.
Ако пак, студент није показао у току наставе интересовање и
занимање за предмет, али на завршном испиту покаже огромно
знање, разумијевање и критичку свијест према истом, професор га
опет може наградити са највишом оцјеном, јер предиспитне
активности може тумачити као рад студента на усавршавању и
учењу предмета. Овиме се и студентима олакшава ситуација, јер
они који су интровертнији не морају да се исказују на предавањима,
зато што то могу урадити на завршном испиту. Студенти који
немају довољно времена, могу током цијеле академске године испит
научити и добити заслужену оцијену, а они који су се исказали, већ
у зависности од професорске процјене, могу лакше положити испит
захваљујући свом континуираном раду.
Друга опција је мијењање прописа у цијелости, гдје би се нпр.
могле налазити одредбе које би давале могућност одређеним скупинама факултета (или групама по принципу: друштвене,
хуманистичке, природне науке), разврстаним по научним областима
да одређују критеријуме и начин оцјењивања у свом домену. Тако
би на једној страни били Правни и Економски факултет, на другој
Машински и Електротехнички, на трећој Архитектонско-грађевински и Природно-математички факултет итд.
Можда боља опција од горе наведених је да се сваком факултету дâ у надлежност да одређује начине оцјењивања својих студената. Ово би довело до позитивне сепарације у оцјењивању, чиме
би дошло до побољшања квалитета и праведности у самој структури оцјена.
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ЗАКЉУЧАК
„Филозофи су свијет само различито интерпретирали,
ради се о томе да га се измијени“.57
Карл Маркс (Marx)
Александар Дима је у свом књижевном врхунцу о догодовштинама грофа Монте Криста рекао: „Ја сам се увијек бојао пера,
боце мастила и листа хартије више него мача и пиштоља“.58 Потеза пера који је прописао неправедне одредбе студенти се требају бојати, јер такви потези пера, уколико не буду примјећени на
вријеме могу нанијети огромне штете генерацијама које долазе.
Међутим, професори у садејству са студентима се никако не смију бојати да их гумицом избришу, и потискујући флангрантне
неправедне редове напишу боље и правичније прописе.
Цјелокупна академска заједница мора постати много ангажованија у немилосрдној критици емфиземних одредби самог
Универзитета, као и одредби закона које се доносе на државном/ентитетском нивоу, без бојазни о својим закључцима, нити
конфротације са онима на вишим позицијама. 59 У супротном,
девалвација високог образовања ће се наставити, а сами универзитети ће врло брзо постати веома слични средњим школама. Уз
будуће радове и критику практично свих одредби закона и
општих аката, академски менталитет и научни свијет ће се почети
мијењати. У свијест академских грађана потребно је убацити
врлу мисао професора Бранка Хорвата и примијенити је на данашње прилике. Та мисао гласи да тумачити свијет није довољно,
али је то један неопходан услов да се он промијени на жељени
начин.60
Позната Марксова једанаеста теза о Фојербаху, вид. Karl Marxl. „Teze o
Feuerbachu“, O naučnom socijalizmu, (Sarajevo 1977), 75.
58
Aleksandar Dima. Grof Monte Kristo, (Sarajevo 1991), 47.
59
Karl Marx. Letter from Marx to Arnold Ruge. http://goo.gl/8MCa1k, 10. август
2014, 17:37.
60
Branko Horvat. Politička ekonomija socijalizma, (Zagreb 1984), 9.
57
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У складу са изнесеном критиком и претпоставкама у раду
ваљало би, како то каже велики Радомир Лукић „драстично смањити број закона и других правних прописа. Дуже их припремати, боље писати. Научити језик, а пре свега научити мислити“.61
Dejan Lučka
QUO VADIS EVALUATION OF KNOWLEDGE?
(Criticism of the system of student assessment, imposed by
regulations of the University of Banja Luka)
Summary
The aim of this paper is to give a critic view of specific
regulations of the University of Banja Luka, which contains parts on
student assessment and evaluation of their knowledge. Also, the goal
of this paper is to encourage action for different interpretation/modification of these unfair provisions. These provisions, although only a
fraction of the typhoon that was brought by the application of the socalled Bologna declaration on the University, is a retrograde force
which scatters the light that needs to be interwoven into the estimation
of the amount of student’s knowledge. Faculty of Law and students
who study law there, felt and still feel the massacre of the knowledgehungry spirit, due to bureaucratic obstacles imposed by university
rules.
Keywords: evaluation of knowledge, Regulations of study,
unfairness, change.

Љубомир ИВ. Јовић. Језик закона, (Београд 1995), 52.
Fourth-year Law student, University of Banja Luka, Faculty of Law;
dejan.lucka@gmail.com
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ПРИКАЗИ

Бранко Мораит

Др Зоран Васиљевић

ПРАВНА ТЕОРИЈА КРЕДИТА
(Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука
2013. стр. 375, 25 цм )
Пред чатаоцима је научна књига „Правна теорија кредита“
која представља прву публикацију ове врсте из пера др Зорана Васиљевића.
Књига је произашла из истраживачког пројекта који је аутор
предузео кроз припреме и реализацију своје докторске дисертације
„Привредноправни аспекти кредита-уговор о кредиту“. У овој
књизи коју приказујемо аутор је заокружио само једну цјелину из
докторских истраживања која обухвата теоријску анализу кредитних послова. Како нас аутор обавјештава, већ на првим страницама
приказиваног рада, а што је познато не само правничкој него
свеукупној јавности, предмет истраживања је веома популарна и
додали бисмо, у новије вријеме и контроверзна проблематика.
Отуда је свима добродошла анализа коју аутoр проводи на релацији кредитни послови-уговор о кредиту.
Књига је подијељена на шест глава. Прва глава је посвећена
теоријско-појмовном одређењу кредитног посла. Аутор нас упознаје односно подсјећа на етимоилошко поријекло термина „кредит“, који потиче из латинског глагола „credo, credere“, што значи
„вјеровати“, те именице „creditum“ што значи зајам, а у нашем језику се користила и народна ријеч „вересија“. Повјерење у кредитну способност клијента, сауговарача, сауговорника, је мотив
кредитора који се одлучује да закључи одређени уговор тек ако


Редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци
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тражилац кредита овом докаже, у шали казано, да му кредит уопште и није потребан. То значи да повјерење и брижљива провјера
кредитне способности клијента представљају двије стране, субјективну и објективну, кредитног посла. Аутор закључује да је уговор
о кредиту уговор банкарског права којим се давалац кредита обавезује или обећава да ће ставити на располагање, под одређеним
условима, одређена средства, кориснику кредита, а корисник кредита се, са своје стране, обавезује вратити примљена средства у
уговореном року и уз уговорену накнаду. Аутор уговор о кредиту
карактерише као именовани, законом регулисан, привредноправни
уговор.
На почетку излагања аутор из поља истраживања искључује
потрошачки кредит, јер када се клијент налази у улози потрошача
такав кредитни посао представља предмет грађанског права.
Аутoр кредитне послове привредног права групише међу банкарске послове, односно послове правног промета у којима се, најчешће, али не и обавезно, на једној страни појављују банке, тако да се
ти послови обављају према правилима банкарске професије. Отуда
аутор закључује да уговор о кредиту спада у банкарске кредитне
послове, подврсту послова правног промета из групе уговора у
привреди. У овој глави се излаже и о функцијама кредита, историјском развоју, изворима права и правноj природи кредита. Несумњиво је утврђен иницијални пут од уговора о зајму до уговора о
кредиту. Данас их се доводи у везу тако да „стоје један поред другога“.
У другој глави обрађују се врсте кредита, а нарочито се излаже о банкарском кредиту, кредитним линијама, намјенским и ненамјенским, краткорочним, средњорочним и дугорочним, задружним и банкарским, домаћим и међународним, јавним и приватним,
посредним, појединачним, пољопривредним, грађевинским и брокерским, новчаним и неновчаним, готовинским и безготовинским,
контокорентним, обезбјеђеним и необезбјеђеним кредитима итд.
У трећој глави врши се диференцијација уговора о кредиту и
сродних правних института. У овој глави се кредит доводи у однос
према продаји, форфетингу и факторингу.
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Четврта глава приказује основне карактеристике уговора о
кредиту. Овдје је дата подробна анализа разрадом дефиниције уговора о кредиту. Посебно се истиче значај форме као доминантне
карактеристике овог уговора; те да је именовани и формални уговор који рађа двостране облигације подложне доминацији начела
једнаке вриједности узајамних давања. За разлику од уговора о
зајму и опције да може бити и реалан уговор, уговор о кредиту је
консензуалан. Може да се јави као једноставан, али и као мјешовити уговор, као што је модалитет ломбардни кредит, на који се
примјењују и правила залоге. Може да се јави као генерални (оквирни) уговор, а и као предуговор. У начелу ствара индивидуалне
облигације, али се може појавити и као колективни (синдикални)
кредитни однос. Најчешће су уговори по приступу. Имају елемената уговора intuitu personae, с обзиром да у основу кредиторове
воље за закључење уговора лежи повјерење у солвентност тражиоца кредита, мада лична својства дужника у чисто личном смислу
нису пресудна за његово извршавање, јер се ради о имовинским
правима. У правилу је каузалан посао, теретан и комутативан са
трајним престацијама. Ради се о облигацији резултата, генеричкој,
новчаној облигацији са сукцесивним испуњењем. Коначно, то су
позитивне облигације чији је предмет одређено чињење, као и
цивилне, утуживе облигације. У погледу садржаја он је унапријед
креиран од стране кредитора, тј. једне, јаче, банкарске уговорне
стране. Уговор тако припремљен може да садржи и објективне и
субјективне елементе. Садржај уговора је дат и од стране Закона.
Аутор даје приједлог свих елемената уговора, што може да послужи и као водич за правну праксу.
Занимљиво је и инструктивно излагање дато у петој глави
које обухвата правне радње у поступку реализације кредита; разматрање, обраду, одобравање, закључивање и радње реализације
уговора о кредиту.
У шестој глави обрађују се, углавном, грађанскоправни аспекти одговорности уговарача.
Можемо са задовољством закључити да је аутор на оптималном броју страна сажето изложио основна питања из материје
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кредитног односа, поткријепивши своја излагања са 467 библиографских јединица и 74 писана извора права, те резимеом рада на
Енглеском језику.
Текст је јасан, језгровит и стилски уједначен у сагласности са
савременим правописним правилима Српског језика, те ће бити
приступачан сваком образованом читаоцу како правничке струке
тако и осталих којима је ова материја од помоћи и важности. Овим
својим дјелом аутор је обогатио не само посебну него и општу
теорију облигационог права.
Предлажемо да се аутор након публиковања овог, изузетно
успјешног дебитантског рада, одмах упусти у припрему и другог
дјела које би обухватило минуциозну обраду садржаја овог уговорног односа чиме би пружио правничкој и општој јавности заокружен опус актуелности из привредноправне кредитне проблематике, што би, ван сваке сумње било добро прихваћено и топло поздрављено.
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Др Снежана Бркић

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО II
треће измењено издање
(Правни факултет Универзитета у Новом Саду,
Нови Сад, 2013, стр. 348.)
Законик о кривичном поступку Републике Србије из 2011.
године, донесен у септембру 2011. године,1 настао је као резултат
преко десет година дугог процеса реформе српског кривичног процесног законодавства - започетог доношењем Законика о кривичном
поступку Савезне Републике Југославије из 2001. године.2 Нови
законик је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примјењује се од 15.
јануара 2013. године, изузев у поступцима за кривична дјела за
која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво
посебне надлежности, у ком случају се примјењује од 15. јануара
2012. године. Тако, према члану 6 Закона о измјенама и допунама
Законика о кривичном поступку из 2001. године,3 истрага за кривична дјела за која је посебним законом одређено да поступа јавно
тужилаштво посебне надлежности, која је на дан ступања на снагу
овог закона била у току, довршиће се по одредбама Законика о кри-



Потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине и редовни професор
Правног факултета у Бањој Луци. Дописни члан Академије наука и
умјетности Босне и Херцеговине, инострани члан Руске академије природних
наука и редовни члан Европске академије наука и умјетности.
1
„Службени гласник гласник Републике Србије” број 72/11.
2
„Службени лист Савезне Републике Југославије” бр. 70/01 и 68/02 и
“Службени гласник Републике Србије” бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08,
20/09, 72/09 и 76/10.
3
„Службени гласник Републике Србије“ број 101/11.
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вичном поступку из 2001. године и одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дјела4
и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине5 које су важиле до дана ступања на снагу овог
закона.6 Међутим, у међувремену (и прије почетка његове цјеловите примјене) Законик из 2011. године је пет пута мијењан и
допуњаван7 и његова цјеловита примјена почела је 1. октобра 2013.
године. Уз све ово, у септембра 2012. године покренут је и званичан поступак на изради новеле Законика о кривичном поступку Републике Србије из 2011. године и његов нацрт сачињен већ крајем
2012. године.8 Од ових измјена се накнадно одустало. Ради се,
дакле, не само о сложености процеса реформе кривичног процесног законодавства у Србији, већ и о извјесном „лутању“ у изналажењу рјешења која су у функцији основног циља реформе –
стварање нормативне основе за повећање ефикасности кривичног
поступка.9

,,Службени гласник Републике Србије” бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04,
58/04, 45/05, 61/05, 72/09 и 72/11. Види Милан Шкулић. Нацрт Закона о
државним органима у поступку за кривична дjела организованог криминала,
Зборник радова „Ново кривично законодавство Србије“, (Београд: Удружење за
кривично право Србије 2005), 217−256.
5
„Службени гласник Републике Србије“ бр. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 и
104/09. Види Важић, С. (2005). Измјене и допуне Закона о ратним злочинима.
Зборник радова „Ново кривично законодавство Србије“, Београд: Удружење за
кривично право Србије, 257−264.
6
Станко Бејатовић. ,,Казнена политика и реформа кривичног процесног
законодавства Србије“. Зборник радова “Казнена политика као инструменат
државне реакције на криминалитет”, (Бања Лука, Министарство правде
Републике Српске и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу,
2014), 7−35 .
7
,,Службени гласник Републике Србије” бр. 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
8
Радна верзија Закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку
из 2011. године, Београд, Министарство правде и државне управе, Београд,
2013.
9
Г. Илић. ,,Кривично процесно законодавство Републике Србије и стандарди
Европске уније“. Зборник радова „Кривично закондавство и стандаради
4
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Нови Законик о кривичном поступку Републике Србије представља радикалан раскид са дотадашњом кривичнопроцесном традицијом. Судска истрага уступила је мјесто јавнотужилачком
моделу истраге.10 Осим тога, законописци су стали на становиште
да промјена модела истраге мора бити праћена и промијењеним
концептом главног претреса. Према том мишљењу, теза да суд
треба само да одлучује а не и да истражује - подједнако важи и за
истрагу и за главни претрес. Другим ријечима, утврђивање чињеничног стања сматра се задатком странака и браниоца, а не суда.
То значи да суд треба да остане пасиван у доказном поступку, у
коме ће бити наглашена доказна активност странака и браниоца.
Посљедица таквог става је било увођење потпуно адверзијалног
концепта главног претреса, који је у знаку скоро потпуне доказне
пасивизације суда и напуштања начела истине.11
Бројне су и новине које се тичу сталног ширења поља могућности примјене поједностављених форми поступања у кривичним
стварима које посебно долазе до изражаја у Законику о изменама
и допунама Законика о кривичном поступку из септембра 2009.
године, када је у кривични поступак Србије по први пут уведен и
један потпуно нови, до тада непостојећи процесноправни институт
- споразум о признању кривице, као доминантна форма поједностављеног поступања у кривичним стварима.12 Овакав тренд је
настављен и у Законику о кривичном поступку из 2011. године,
али, за разлику од рјешења присутних прије његовог доношења,
овај законик питања поједностављених форми регулише у концептуалном смислу на знатно друкчији начин.
Европске уније“, (Београд: Српско удружење за кривичноправну теорију и
праксу 2010), 23−41.
10
Зборник радова Тужилачка истрага (Регионална кривичнопроцесна
закоодавсрва и искуства у примјени), (Београд: Мисија ОЕБС-а у Србији, 2014).
11
Милан Шкулић и Г. Илић. Реформа у стилу један корак напријед - два корака
назад. (Београд: Удружење јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца
Србије, 2012).
12
Станко Бејатовић. Споразуми јавног тужиоца и окривљеног и нови Законик о
кривичном поступку Републике Србије, ( Београд: Ревија за криминологију и
кривично право, (1−2), 2012) 69−84.
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Почетак примјене новог Законика о кривичном поступку Србије био је и непосредан повод за излазак из штампе трећег
измијењеног издања универзитетског уџбеника „Кривично процесно право II“ др Снежане Бркић, редовног професора Правног
факултета Универзитета у Новом Саду. Рођена 1961. године. Након дипломирања на Правном факултету у Новом Саду (1984.
године), радила у Секретаријату за општу управу и друштвене
службе општине Шид, а затим била приправник у Општинском
суду у Шиду. Правосудни испит положила са одличним успјехом
1986. gодине. На Правном факултету у Новом Саду ради од 1986.
године, најприје као асистент. У звање редовног професора на
истом факултету изабрана 2001. године. Докторску дисертацију на
тему „Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме” одбранила са највишом оцјеном 1999. године. Била
на стручном усавршавању у Институту за кривично право и криминологију Правног факултета у Бечу 1989. године.
Објавила је монографије: „Начело легалитета и опортунитета
кривичног гоњења” (1995); “Рационализација кривичног поступка
и упрошћене процесне форме” (2004) и „Заштита свједока у кривичном поступку” (2005);, те уџбенике Кривично процесно право
II (прво издање, 2010; друго репринт издање 2013. и треће измијењено издање, 2013. године), као и преко 100 научних и стручних
радова. Била члан Радне групе за израду Нацрта законика о
кривичном поступку Републике Србије из 2001. године, као и
предсједник Радне групе за припрему измјена и допуна тог законика (2004), те предсједник Радне групе за усклађивање Закона о
организацији и надлежностима државних органа у сузбијању
организованог криминала и Закона о организацији и надлежностима државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина (2004.) са Закоником о кривичном поступку.
Тиме је употпуњен мозаик кривичнопроцесне литературе у
Србији, а објављивање овог уџбеника је и надахнујући догађај за
цјелокупну кривичноправну науку, али и пројекат који афирмише
српску правну науку у цјелини. Рецензенти су др Драго Радуловић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Подгорици
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и академик проф. др Станко Бејатовић, редовни професор Правног
факултета Универзитета у Крагујевцу.
Поглед на садржај овог уџбеника већ на самом почетку
открива исправност ауторовог методолошког приступа обради и
пропитивању савременог кривичног процесног права у Србији.
Отприје познате компетенције аутора, те конкретна подручја њеног проучавања и рада prima facie упућују на промишљену интердисциплинарност приступа материји, али и диверзифицираност
коришћених научних метода. Такав приступ нужан је и неизоставан због сложености, вишедимензионалности и научне изазовности кривичног процесног права уопште, па тако и кривичног
поступка Републике Србије.
Оно по чему се овај уџбеник највише разликује од остале уџбеничке литературе из ове области је његов први дио (насловљен
као „Опште учење о кривичнопроцесним формама“), који претходи излагању позитивноправних одредби домаћег кривичног процесног права и помаже њиховом разумијевању. Овај дио чини контекстуално пропитивање кривичног поступка као статичног појма,
кривичнопроцесних форми као динамичког појма и диференцијација кривичнопроцесних форми. Много позорности аутор је
посветио и поступањима која немају карактер кривичнопроцесних
форми, историјским типовима кривичнопроцесних форми, као и
великим правним системима и савременим типовима кривичнопроцесних форми.
Други дио уџбеника, под насловом „Предистражни поступак“, садржи поглавља о функцији откривања, расвјетљавања и
проналажења кривичних дјела и учинилаца и пријављивања кривичних дјела. Обухват текста, међутим, знатно је шири, те обухвата и наслове капиталних правних тема: овлашћења полиције, јавног тужиоца и судије за претходни поступак, кривична пријава и
поступак јавног тужиоца са кривичном пријавом.
Трећи, уједно и најопсежнији дио уџбеника носи наслов „Општа кривичнопроцесна форма.“ у овоме дијелу исцрпно су обрађени претходни (фаза истраге и фаза стављања под оптужбу) и
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главни стадијум (првостепени главни поступак и поступак по
правним лијековима).
У четвртом дијелу се анализирају “Посебне „кривичнопроцесне форме“: упрошћене кривичнопроцесне форме, поступак
према малољетницима и поступак за изрицање мјера безбједности
обавезног психијатријског лијечења.
Коначно, пети дио се односи на „Конексне процесне форме“
и садржи излагања о допунским процесним формама, рехабилитационим и помоћним процесним формама. На поменутим основима
заснована је и систематизација уџбеничке материје.
Обиље нових законских одредаба захтијевало је и одговарајући критички приступ. Аутор је, при томе, покушао да нађе
оптималну мјеру у којој ће студентима предочити неоправданост
неких лоших законских рјешења, без претензије да их оптерећује
полемикама на високом теоријском нивоу. С друге стране, треба
имати у виду да у новом Законику има и добрих рјешења. Књига
заправо актуелизира и рефлексије аутора на бројне промјене националног и компаративног кривичног процесног права, појаву и
посљедице новог конституционализма и њему примјерене конституционализације и глобализма.
Ново издање уџбеника „Кривично процесно право II“ је по
обиму мање од прва два издања, која нису била намијењена само
студентима, него и свима онима који се баве теоријом кривичног
процесног права. Проблем преопширности таквог уџбеника био је
рјешаван сужавањем наставне и испитне грађе. Сада је и сама
уџбеничка грађа знатно редуцирана, са циљем растерећења студената. Тако, на примјер, опште учење о посебним кривичнопроцесним формама је сведено на крајње неопходна излагања; избачена
су поглавља о процесним варијабилитетима, адхезионим и инцидентним процесним формама, који се обрађују на одговарајућим
мјестима у оквиру општег дијела Кривичног процесног права.
Нови уџбеник професорке Бркић, с методолошког, садржајног, квалитативног и формалног гледишта, представља изузетно
висок домет кривичноправног научног стваралаштва. Има све
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елементе високошколског уџбеника. Поред тога што је, као и увијек, писан узоритим стилом, овај уџбеник претендује да пружи
једну систематску, цјеловиту и актуелну слику о свим важним
установама из области посебног дијела кривичног процесног права. Он отвара пут и простор даљњим истраживањима, и то не само
проблематике која припада домену посебног дијела кривичног
процесног права. То није био нимало лак задатак, с обзиром на то
да кривично процесно право Републике Србије карактерише веома
динамичан и брз развој.
Уџбеник „Кривично процесно право II“ првенствено је намијењен студентима Правног факултета у Новом Саду - ради изучавања материје посебног дијела кривичног процесног права. Како
је ово био први уџбеник у Србији који је усклађен са новим Закоником о кривичном поступку из 2011. године, он може да послужи
и студентима других правних факултета, као и свима онима који
се баве теоријом и праксом кривичног процесног права. Упркос
употреби правнотехничке терминологије, ауторов текст задржао је
разумљивост и приступачност не само за кругове правника који се
баве кривичном процедуром или hominum academicorum, него и за
оне који то нису.

341

СУДСКА ПРАКСА

Припремио: проф. др Миле Дмичић

РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И ТРГОВАЧКИХ
ОБЈЕКАТА
Уставом Републике Српске утврђено је да се општина
преко својих органа у складу са законом стара о задовољавању
потреба грађана у култури, образовању, здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, информисању, занатству, туризму и угоститељству, заштити животне средине и другим областима и да извршава законе, друге прописе и опште
акте Републике чије извршавање је повјерено општини,
обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине
(члан 102. став 1. тач. 5. и 6) и да прописи и други општи акти
морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).
На основу наведених уставних и законских одредаба
скупштина општине је овлашћена да својим прописима уређује, поред осталог, и радно вријеме угоститељских, занатскопредузетничких и трговинских објеката на њеном подручју.
Имајући у виду да је оспореним чланом 23. став 1. Одлуке
прописано да угоститељски објекти не морају, дакле могу
радити и на дане републичких празника, Суд је оцијенио да
овакво нормирање није у сагласности са одредбама члана 5.
став 1. и 3. Закона о празницима. Како је поменутим законским
одредбама изричито забрањен рад у дане празника Републике,
поред осталог, и другим организацијама и лицима која професионално обављају услужне и производне дјелатности, те
предвиђена обавеза начелника општине/градоначелника да,
ради задовољења неопходних потреба грађана, одреди која су
предузећа, установе и друге организације са подручја јединице
локалне самоуправе дужни да раде у дане празника Републике,
то је по оцјени Суда оваквим прописивањем, доносилац акта
изашао из оквира својих овлашћења утврђених овим законом.
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С обзиром на то да оспорене одредбе Одлуке нису у сагласности са законом, Суд је оцијенио да их то чини несагласним и са чланом 108. Устава Републике Српске.
И з о б р а з л о ж е њ а:
Биљана Шегрт из Шипова дала је Уставном суду Републике
Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 23. став 1, члана 35. и члана 40. став 2.
Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Шипово (“Службени гласник Општине Шипово” бр. 8/12, 4/13 и 8/13), коју је
донијела Скупштина Општине Шипово, на сједници одржаној 14.
децембра 2012. године. У иницијативи је наведено да је оспорена
одлука супротна одредбама Закона о трговини, Закона о комуналној полицији, Закона о угоститељству, Закона о празницима Републике Српске, па самим тим и Уставу Републике Српске. Наиме,
давалац иницијативе је, поред уопштеног оспоравања Одлуке у
цјелини, конкретно оспорио: члан 23. став 1, јер сматра да је супротан члану 5. став 1. Закона о празницима Републике Српске; члан
35, који сматра супротним члану 15. Закона о трговини и члану 13.
Закона о занатско-предузетничкој дјелатности и члан 40. став 2,
који сматра супротним члану 15. став 3. и члану 66. Закона о
трговини, члану 9. Закона о комуналној полицији, те члану 34.
Закона о угоститељству.
Оспореним одредбама Одлуке прописано је: да угоститељски објекти не морају радити на дане вјерских и републичких
празника (члан 23. став 1); да трговински објекти у склопу аутобуске станице и на бензинским пумпним станицама могу слободно
одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа сваког дана
(члан 35. став 1) и да надзор над примјеном ове Одлуке у погледу
придржавања радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката врши тржишна инспекција и комунална полиција у
складу са посебним овлашћењима из закона који регулише област
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рада инспекција, занатско-предузетничке и трговинске дјелатности (члан 40. став 2).
Чланом 21. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр.101/04, 42/05, 118/05. и 98/13)
прописано је да општина у области туризма, угоститељства, занатства и трговине има надлежност да обезбјеђује услове за развој и
унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се
остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности. Чланом 30.
став 1. алинеје 2. и 8. овог закона прописано да је скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине и да су њене
најважније надлежности да доноси одлуке и друга општа акта и
даје њихово аутентично тумачење и доноси одлуке и друга општа
акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта,
здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма,
угоститељства и заштите околине.
Чланом 5. став 1. Закона о празницима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” број 43/07) прописано је
да у дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности, а ставом 3. овог члана прописано
је да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која
су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице
локалне самоуправе, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни да раде у дане празника Републике и у ком обиму.
Чланом 15. Закона о трговини (“Службени гласник Републике Српске” бр. 6/07, 52/11 и 67/13) прописано је: да радно вријеме и распоред дневног и седмичног радног времена продајних
објеката, радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана
у којима је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице,
сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине
утврђује орган јединице локалне самоуправе (став 1); да је трговац
дужан да утврди радно вријеме продајног објекта (став 2) и да је
трговац дужан на видном мјесту истаћи своје радно вријеме, те
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распоред дневног и седмичног радног времена, радно вријеме у
дане државних празника и нерадних дана, радно вријеме повременог начина обављања трговине, те придржавати се тог радног
времена (став 3). Чланом 66. овог закона у ставовима 1. и 2. прописано је да надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши Министарство и да инспекцијски
надзор над примјеном одредаба овог закона или прописа донесених за његово спровођење врши Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске путем републичких тржишних
инспектора и тржишних инспектора у јединицама локалне самоуправе у складу са законом.
Законом о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени
гласник Републике Српске” бр. 117/11, 121/12 и 67/13 ), у члану 13,
прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе својим актом одређује распоред почетка и завршетка радног времена
за поједине дјелатности.
Законом о комуналној полицији (“Службени гласник Републике Српске” број 28/13) прописана је надлежност полиције у вршењу комунално-инспекцијског надзора над примјеном прописа
којима се уређује, између осталог, вршење угоститељске дјелатности у складу са законом и одлуком јединице локалне самоуправе
(члан 9. став 1. тачка г).
Законом о угоститељству (“Службени гласник Републике
Српске” бр. 15/10 и 57/12) у члану 30. став 1. прописано је да Влада
уредбом утврђује критеријуме за одређивање радног времена угоститељских објеката, а чланом 34. став 4. овог закона прописано је
да надзор над примјеном овог закона у дијелу којим се уређује
радно вријеме угоститељских објеката врши комунална полиција,
у складу са посебним прописима.
Суд је оцијенио да оспорени члан 35. став 1. Одлуке, којим
је прописано да трговински објекти у склопу аутобуске станице и
на бензинским пумпним станицама могу слободно одредити радно
вријеме унутар периода од 24 часа сваког дана, није у сагласности
са чланом 15. Закона о трговини и чланом 13. Закона о занатско-
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предузетничкој дјелатности. Наиме, с обзиром на то да је цитираним законским одредбама прописана обавеза надлежног органа
јединице локалне самоуправе да пропише радно вријеме продајних објеката, односно предузетника и правних лица, као и рад у
дане државних празника, по оцјени Суда, доносилац акта је прописивањем као оспореном одредбом Одлуке, такође, прекорачио
своја законска овлашћења.
У погледу оспоравања уставности и законитости члана 40.
став 2. Одлуке Суд је оцијенио прописивање да надзор над примјеном ове одлуке у погледу придржавања радног времена занатскопредузетничких и трговинских објеката врши и комунална
полиција није у сагласности са одредбом члана 66. ст. 1. и 2. Закона
о трговини, с обзиром на то да је овај надзор повјерен искључиво
тржишној инспекцији у јединицама локалне самоуправе. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да према члану 34. став 4. Закона
о угоститељству надзор над примјеном овог закона, којим се уређује радно вријеме угоститељских објеката, врши комунална полиција.
(Одлука број: У- 45/13 од 14. маја 2014. године)
ЗАКОН О СУДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОН О
ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И
ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
У поступку оцјењивања оспореног члана 71. Закона о
судовима Републике Српске, Суд је, прије свега, имао у виду
одредбу тачке 10. Амандмана XXXII на Устав Републике
Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, којом је утврђено
да Република уређује и обезбјеђује организацију, надлежности
и рад државних органа, као и чланова 121. и 122. Устава, према
којима судску власт врше судови, а оснивање, надлежност,
организација и поступак пред судовима уређују се законом.
Поред тога, чланом 125. Устава утврђено је да суд суди у вијећу
(став 1), да се законом уређује у којим стварима суди судија
појединац (став 2), да у суђењу учествују и судије поротници
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на начин утврђен законом (став 3), те да се законом може
прописати да у одређеним судовима и у одређеним стварима у
суђењу учествују само судије (став 4).
У погледу навода даваоца иницијативе о несагласности
члана 4. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској и члана 2. Закона о измјенама и
допуни Закона о платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Републици Српској са чланом 68. став 2. Закона о
судовима Републике Српске и чланом 1. став 2. Закона о
платама запослених у органима управе Републике Српске, Суд
указује на то да, према члану 115. Устава, оцјена међусобне
сагласности појединих одредаба различитих закона није у
оквиру надлежности Уставног суда, јер се ради о прописима
исте правне снаге.
И з о б р а з л о ж е њ а:
Сања Лубурић, Гордана Митровић, Јелена Гарача, Дино
Муслић, Синиша Лазаревић, Огњен Ђурић и Љубиша Драгичевић,
стручни сарадници Основног суда у Бањој Луци, и Јелена Јанковић, Данијела Васиљевић, Јелена Граховац, Драгомир Обрадовић, Синиша Марковић, Вања Пантић, Владимир Симовић, Вибор
Вучић, Предраг Тепић и Лана Дашић, стручни сарадници Окружног суда у Бањој Луци, поднијели су Уставном суду Републике
Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности
члана 71. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 37/12), чл. 4. и 5. Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) и члана 2.
Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник
Републике Српске" број 116/12). У иницијативи се наводи да оспорени члан 71. Закона о судовима Републике Српске, којим је
прописано које послове обављају стручни сарадници у судовима,
није у сагласности са чланом 125. Устава, јер ова уставна одредба
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не предвиђа да судски поступак, као ни одређене радње у овом
поступку, могу спроводити стручни сарадници. Наиме, даваоци
иницијативе истичу да према члану 68. став 2. и члану 70. оспореног закона, стручни сарадници имају статус радника суда које
именује предсједник суда, тако да не могу предузимати радње у
судском поступку за које су овлашћени искључиво носиоци судске
функције, те да непосредни надзор судије над радњама које у
поступку предузима стручни сарадник не може надомјестити недостатак судијских овлашћења стручном сараднику. У иницијативи се даље наводи да су оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској и
члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим
накнадама судија и тужилаца у Републици Српској супротне члану
68. став 2. Закона о судовима Републике Српске и члану 1. став 2.
Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске. Даваоци иницијативе такође сматрају да у Уставу нема
правног упоришта за прописивање плата и накнада по основу рада
стручних сарадника Законом о платама и другим накнадама судија
и тужилаца у Републици Српској, јер се ради о лицима која спадају
у категорију радника суда, тако да су оспореним прописивањем
доведени у неравоправан положај у односу на остале раднике суда
на које се примјењују повољније одредбе Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске. Тиме је, како се
наводи, дошло до повреде члана 10. Устава, који гарантује равноправност грађана пред законом, као и одредбе члана 39. став 5.
Устава. Истовремено, како се истиче, Законом о платама и другим
накнадама судија и тужилаца у Републици Српској законодавац
није прописао дужину трајања годишњег одмора стручних
сарадника (за разлику од носилаца правосудних функција чији је
годишњи одмор регулисан овим законом), чиме су ова лица
упућена да своја права по овом основу остварују, као и други
радници суда, на основу Закона о платама запослених у органима
управе Републике Српске. Сагласно наведеном, даваоци иницијативе предлажу да Суд, након проведеног поступка, утврди да
оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом.

351

bla bla
Српска правна мисао

Чланом 71. Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 37/12) прописано је да
стручни сарадник може, по овлашћењу и под непосредним
надзором судије, спроводити одређене радње у судском поступку
(став 1), да након спроведених радњи из става 1. овог члана,
стручни сарадник израђује и доставља судији нацрт судске одлуке
(став 2), да се радње из став 1. овог члана могу спроводити у
сљедећим поступцима: парничном поступку у споровима мале
вриједности у којима је предмет спора новчано потраживање или
накнада штете (тачка а), у извршном поступку (тачка б), у ванпарничном поступку, осим поступка одузимања пословне способности, развргнућа сувласничке заједнице и уређења међа (тачка в), у
оставинском (г) и прекршајном поступку (д); да виши стручни
сарадник помаже судији у његовом раду, израђује нацрте судских
одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, те обавља самостално или
под надзором и по упутствима судије и друге стручне послове
(став 4).
Оспореним чланом 4. Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) прописано је да основна мјесечна плата стручних сарадника који обављају судску функцију у складу са
чланом 50. став 2. Закона о судовима Републике Српске износи
1.200 КМ (став 1), те да број стручних сарадника из става 1. овог
члана одређује Високи судски и тужилачки савјет Босне и
Херцеговине, да стручне сараднике именује овај савјет у складу са
Пословником Савјета и на том радном мјесту стручни сарадник не
може провести више од шест година (став 2). Према члану 5. овог
закона, основна мјесечна плата сваког судије и тужиоца из члана
2, односно 3. овог закона и стручног сарадника из члана 4. повећава се за 0,5% за сваку пуну годину радног стажа, највише до 40
година.
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Чланом 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске" број 116/12), којим је у
цјелости измијењен члан 4. Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник
Републике Српске" бр. 30/07 и 118/07), прописано је да основна
мјесечна плата стручног сарадника у основном суду и окружном
привредном суду износи 1.200 КМ (став 1), да основна мјесечна
плата вишег стручног сарадника у окружном суду и Вишем
привредном суду износи 1.400 КМ (став 2), да основна мјесечна
плата вишег стручног сарадника у Врховном суду износи 1.800
КМ (став 3), да основна мјесечна плата стручног сарадника у
окружном тужилаштву и Републичком тужилаштву износи 1.600
КМ (став 4), те да се основна мјесечна плата из ст. 1, 2, 3. и 4. овог
члана умањује за 10% (став 5).
У наведеним уставним одредбама је, по оцјени Суда, садржано овлашћење Народне скупштине да Законом о судовима Републике Српске уреди организацију, надлежност и функционисање
основних судова, окружних судова, окружних привредних судова,
вишег привредног суда и Врховног суда Републике Српске. Поступајући у оквиру ових овлашћења, законодавац је прописао да
судови суде као судије појединци или у вијећима судија, односно
вијећима судија и судија поротиника, а уређујући питање унутрашње организације судова, регулисао је, између осталог, положај
стручних сарадника у судовима и дјелокруг послова које обављају
ова лица. Тако је чланом 68. став 2. Закона о судовима Републике
Српске прописано да су радници суда, у смислу овог закона, сва
запослена лица осим судија, док су чланом 69. одређени услови у
погледу стручне спреме и радног искуства које морају испуњавати
стручни сарадници у судовима. Поред тога, према члану 70. став
1. овог закона, стручне сараднике и више стручне сараднике, по
окончању поступка јавне конкуренције, именује предсједник суда
на неодређено вријеме.
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Имајући у виду наведене одредбе Устава, као и цитиране
законске одредбе којима је одређен начин именовања и статус
стручних сарадника у судовима, Суд је оцијенио да прописивање
као у оспореном члану 71. ст. 1, 2. и 3. Закона о судовима Републике Српске, према којем стручни сарадници могу по овлашћењу
и под надзором судије спроводити одређене радње у парничном,
ванпарничном, извршном, оставинском и прекршајном поступку,
није у сагласности са Уставом. Наиме, како из одредбе члана 125.
Устава произлази, судови суде у вијећу судија (или у законом
предвиђеним случајевима у вијећу сачињеном од судија и судија
поротника), или суди судија појединац. Осим тога, када се има у
виду правна природа и структура судских поступака из оспореног
члана 71. став 3. предметног закона, Суд сматра да само судија, као
носилац правосудне функције, може водити поступак, дакле лично
предузимати законом предвиђене процесне радње, те на основу
проведеног поступка и непосредно изведених доказа и утврђених
чињеница донијети одлуку. Уставом утврђени положај суда и
судија, по мишљењу Суда, не омогућава пренос било којих судијских овлашћења на друга лица, без обзира на то што се у
конкретном случају ради о стручним сарадницима који су дипломирани правници са положеним правосудним испитом, тако да све
радње које сачињавају судски поступак предузима искључиво
судија. Осим тога, оспореном одредбом члана 71. ст. 1, 2. и 3.
законодавац није прописао које су то конкретне радње у поступку
које може спроводити стручни сарадник по овлашћењу и под надзором судије, тако да је оваквим нормирањем фактички остављено
на диспозицију судијама да сами одреде које ће радње у поступку
повјерити на провођење стручном сараднику. Сходно наведеном,
Суд је оцијенио да је оваквим прописивањем дошло до повреде
начела уставности из члана 108. став 1. Устава, према којем
закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом.
У погледу оспореног става 4. члана 71. Закона о судовима
Републике Српске, којим је прописано које послове обављају виши
стручни сарадници, Суд је оцијенио да оваквим нормирањем није
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дошло до повреде уставних гаранција на које се позивају даваоци
иницијативе. Овом одредбом је, наиме, прописано да виши стручни сарадник помаже судији у његовом раду, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну
литературу, израђује нацрте правних схватања, те обавља самостално или под надзором и по упутствима судије и друге стручне
послове. Ради се, дакле, о пословима који не задиру у судски
поступак и вршење судијске функције, већ представљају помоћне
стручне послове, којима се стручни сарадници, кроз сарадњу и
помоћ судијама приликом вођења поступка и израде одлука,
припремају за евентуално вршење правосудне функције. Сагласно
наведеном, Суд је оцијенио да оваквим нормирањем није дошло до
повреде члана 125. Устава.
Разматрајући оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској
("Службени гласник Републике Српске" број 30/07) и члана 2.
Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник
Републике Српске" број 116/12), Суд је имао у виду да је одредбом
тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је
замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и
обезбјеђује, између осталог, радне односе, те да се према члану 49.
ст. 1. и 2. Устава, слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим ако 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
остваривање. Поред тога, према члану 39. став 5. Устава, свако по
основу рада има право на зараду у складу са законом и колективним уговором. Сагласно наведеним уставним овлашћењима,
законодавац је Законом о платама и другим накнадама судија и
тужилаца у Републици Српској утврдио плате, накнаде и одређена
друга материјална права судија, тужилаца и стручних сарадника у
Републици Српској. Тако је оспореним одредбама овог закона
утврђена основна мјесечна плата стручних сарадника и виших
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стручних сарадника, те је прописано умањење основне мјесечне
плате ових лица за 10% (члан 2. Закона о измјенама и допуни
Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској којим је у цијелости измијењен оспорени члан 4.
Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској), док је оспореним чланом 5. Закона о платама и
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској
одређен проценат повећања основне мјесечне плате судија,
тужилаца и стручних сарадника за сваку пуну годину радног
стажа.
С обзиром на чињеницу да је, како је већ наведено, оспорени
члан 4. Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у
Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број
30/07) у цијелости измијењен чланом 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у
Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број
116/12), односно да је престао да важи прије подношења иницијативе, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иниицјативу
за оцјену уставности ове одредбе, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање о овој законској одредби.
Оцјењујући члан 5. Закона о платама и другим накнадама
судија и тужилаца у Републици Српској ("Службени гласник
Републике Српске" број 30/07) и члан 2. Закона о измјенама и
допуни Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у
Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број
116/12), Суд је оцијенио да оваквим прописивањем висине плате
стручних сарадника, те начина увећања плате по основу радног
стажа, нису доведене у питање уставне гаранције о праву на зараду
по основу рада из члана 39. став 5. Устава, како то сматрају
даваоци иницијативе, јер предметне законске одредбе ни на који
начин не ограничавају, нити онемогућавају остваривања овог
права. Поред тога, наведена одредба Устава управо и предвиђа да
се законом и колективним уговором уређује питање зараде као
права из радног односа. У вези са наведеним, Суд указује на то да
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су висина основне плате, као и евентуална законом предвиђена
умањења плате, ствар цјелисходне процјене законодавца приликом уређивања ових правних односа, а питање оправданости оспорених законских рјешења, према члану 115. Устава, није у домену
уставносудске контроле. Истовремено, Суд је оцијенио да начин
на који је предметним законским одредбама уређено питање плата
стручних сарадника не доводи до повреде начела равноправности
и једнакости пред законом из члана 10. Устава, на које указују
даваоци иницијативе. Наиме, прописани услови подједнако се
односе на све стручне сараднике који се налазе на одређеним радним мјестима, односно у истим правним ситуацијама. Суд сматра
да ово уставно начело не подразумијева апсолутну једнакост, већ
се компарација, у смислу члана 10. Устава, може вршити само
између субјеката који су истих или сличних релевантних својстава
и налазе се у једнаком правном положају приликом остваривања
одређених права. Због тога су, по оцјени Суда, неосновани наводи
иницијативе да су стручни сарадници доведени у неравноправан
положај у односу на друге раднике суда којима плата није умањена, јер се ради о субјектима који обављају различите послове и
имају битно различите обавезе и одговорности из радног односа,
тако да се, у конкретном случају, не могу поредити у смислу
гаранција из члана 10. Устава. Поред тога, питање којим законом
ће бити регулисана плата и право на годишњи одмор појединих
категорија запослених лица представља одраз цјелисходности и
законодавне политике у уређивању ових односа, тако да, сходно
члану 115. Устава, не може бити предмет оцјене Уставног суда.
С обзиром на то да је у току претходног поступка правно
стање потпуно утвђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о
Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорених одредаба предметних закона одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.
(Одлука број: У-6/13 од 19. фебруара 2014. године)
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ЗАКОН О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СТАРОСНУ
ПЕНЗИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА
У поступку оцјењивања уставности оспореног закона,
Суд је имао у виду да је одредбом члана 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 ступе на снагу, те да се прије ступања на снагу, закони,
други прописи и општи акти државних органа објављују у
одговарајућем службеном гласилу. С обзиром на то да је
оспореним одребама члана 11. Закона о остваривању права на
старосну пензију професионалних војних лица прописано да
овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у "Службеном гласнику Републике Српске", а да доносилац
овог закона није доставио доказе о постојању нарочито
оправданих разлога за његово ступање на снагу непосредно по
објављивању, Суд је оцијенио да је оваквим нормирањем
дошло до повреде члана 109. став 1. Устава. Наиме, како из
наведене уставне одредбе произлази, након објављивања
општег акта мора протећи временски период од најмање осам
дана како би се са његовим садржајем упознали субјекти на
које се односи, да би потом ступио на снагу и могао се примјењивати.
Имајући у виду да оспорени закон није ступио на снагу у
складу са чланом 109. став 1. Устава, Суд је оцијенио да исти
није важећи општи правни акт у правном поретку Републике
Српске. Како се ради о неуставном општем правном акту са
формалног аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове
уставности са материјалноправног аспекта, односно оцјену
уставности чланова 1. до 10. овог закона.
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И з о б р а з л о ж е њ а:
Удружење пензионера Републике Српске поднијело је
Уставном суду Републике Српске приједлог за утврђивање неуставности Закона о остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица ("Службени гласник Републике Српске"
број 26/13). У приједлогу се наводи да је оспореним законом законодавац прописао стицање права на старосну пензију професионалних војних лица који се налазе у служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине под знатно повољнијим условима у односу на услове који су Законом о пензијском и инвалидском осигурању прописани за све остале грађане. Иако професионална војна
лица обављају одређене специфичне послове, та чињеница, по
мишљењу предлагача, не може бити основ за потпуно другачији,
повлашћени третман ових лица приликом остваривања права из
пензијског и инвалидског осигурања. Овакво нормирање, како се
у приједлогу истиче, доводи до дискриминације осигураних лица
која право на старосну пензију остварују у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању. Поред тога, предлагач сматра да оспорени закон доводи до неравноправности и појединих
категорија професионалних војих лица у остваривању права на
старосну пензију, односно војника у односу на њихове старјешине.
Наиме, према овом закону, војник који обавља професионалну
војну службу остварује право на старосну пензију у складу са
прописима који уређују област пензијског и инвалидског осигурања, без икаквих повластица, док су истовремено прописани
знатно повољнији услови за стицање права на старосну пензију
подофицира, официра и генерала, као и повољнији начин одређивања висине пензије, односно пензијског основа. Овакво нормирање је, како се истиче у приједлогу, супротно начелу равноправности из члана 10. Устава Републике Српске.
Законом о остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица ("Службени гласник Републике Српске"
број 26/13) прописано је: да се овим законом уређује остваривање
права на старосну пензију професионалних војних лица у смислу
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Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ" бр. 88/05, 53/07, 59/09 и 74/10), који су
обавезно осигурани на пензијско и инвалидско осигурање у
Републици Српској (члан 1); да су професионална војна лица војници, подофицири, официри и генерали, те да право на старосну
пензију има професионално војно лице након престанка службе,
уколико није постало осигураник у обавезном или добровољном
осигурању према пропису којим је уређена област пензијског и
инвалидског осигурања (члан 2); регулисани су поједини услови за
остваривање права на старосну пензију војника, подофицира,
официра и генерала (чл. 3. до 7); начин одређивања личног коефицијента (члан 8), да се средства за исплату пензија у комплетном
износу, које су остварене по овом закону, обезбјеђују из буџета
Републике Српске, те начин и услови исплате ових пензија (члан
9); да се на питања која нису уређена овим законом примјењују
одредбе прописа којим је уређена област пензијског и инвалидског
осигурања (члан 10) и да овај закон ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске"
(члан 11).
(Одлука број: У-31/13 од 24. априла 2014. године)
ЗАКОН О СТВАРНИМ ПРАВИМА
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
(тачка 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим
је замијењен члан 68. Устава), да физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према њиховој
природи и намјени, у складу са законом (члан 60. став 1), да се
законом може ограничити или одузети право својине, уз
правичну накнаду (члан 56), као и да се оснивање, надлежност,
организација и поступак пред судовима утврђују законом
(члан 122).
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По оцјени Суда, прописивање поступања суда у ванпарничном поступку уређења међа, а у оквиру тога и уређења
међа на грађевинском земљишту на коме постоји право својине, ствар законодавне политике и цјелисходне процјене
законодавца да, у оквиру уставног овлашћења, уређује поступак пред судом. На основу наведеног Суд је оцијенио да
законодавац оспореним прописивањем није изашао из оквира
својих уставних овлашћења. Питање цјелисходности и оправданости оспореног законског рјешења, у смислу одредбе члана
115. Устава, није предмет уставносудске контроле.
Поред овога, према члану 115. Устава Републике Српске,
Уставни суд није надлежан да оцјењује сагласност оспореног
члана 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени
гласник Републике Српске“ број 36/09) са одредбом члана 69.
став 3. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), као ни са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10).
И з о б р а з л о ж е њ а:
Милан Вуксан из Бање Луке, заступан по пуномоћнику, адвокату Синиши Марићу из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање
поступка за оцјењивање уставности члана 69. став 3. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр.
124/08, 3/09 и 58/09) и члана 185. Закона о ванпарничном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број 36/09). Давалац
иницијативе сматра да се прописивањем као оспореном одредбом
Закона о стварним правима, којом је прописано да се међа на
грађевинском земљишту уређује у складу с просторнопланском
документацијом у судском ванпарничном поступку, ограничава,
односно одузима право власништва без правичне накнаде, па је
несагласна са чланом 56. Устава Републике Српске. С тим у вези,
наводи да и члан 185. Закона о ванпарничном поступку, којим је
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прописано да суд неће уређивати међу на грађевинском земљишту
на коме постоји право својине, осим у случају ако није извршена
парцелација земљишта по одредбама Закона о просторном
уређењу („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 –
пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07), није сагласан са наведеном уставном одредбом, пошто су, како се наводи, акти просторнопланске документације према члану 17. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број
55/10) подзаконског карактера и не прописују обим и садржину
одређеног права власништва на грађевинском земљишту, већ се
истим планира организација, коришћење и намјена третираног
простора. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе
нису у сагласности са Уставом Републике Српске.
Оспореном одредбом члана 69. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09,
58/09 и 95/11) прописано је да се међа на грађевинском земљишту
уређује у складу са просторнопланском документацијом у судском
ванпарничном поступку.
Оспореним чланом 185. Закона о ванпарничном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) прописано је
да суд неће уређивати међу на грађевинском земљишту на коме
постоји право својине, осим у случају ако није извршена парцелација земљишта по одредбама Закона о просторном уређењу –
пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07).
Сагласно наведеном уставном овлашћењу, Законом о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08,
3/09, 58/09 и 95/11) уређено је стицање, коришћење, располагање,
заштита и престанак права својине, других стварних права и државине (члан 1. став 1). Према члану 6. став 1. и 2. овог закона
предмет права својине је индивидуално одређена непокретна
(непокретност) или покретна (покретност) ствар, осим оних које
нису за то подобне или је законом другачије одређено, те да су
непокретности честице земљишне површине, заједно са свим оним
што је са земљиштем трајно спојено на површини или испод ње,
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ако законом није другачије одређено. Надаље, одредбама члана 66.
став 1. и 2. Закона прописано је ограничење права својине на
непокретностима, односно сусједска права, тако да власник
непокретности при извршавању својих овлашћења из права
својине има обавезу поступити пажљиво према лицу које је власник неке друге непокретности, а које притом у његовом интересу
трпи, пропушта или чини у погледу своје непокретности оно што
је одређено законом, и да власник других непокретности своје право може остваривати у поступку пред судом, ако није предвиђен
други пут заштите. Чланом 69. овог закона предвиђено је, поред
осталих, сусједско право међе за коју, ако су међашки знакови
између двије непокретности због било каквих околности толико
оштећени да би се могло догодити да се међе неће моћи распознати
или ако се међе више не распознају или су спорне, сваки од сусједа
има право да захтијева да суд у ванпарничном поступку (поступку
уређења међа) обнови или исправи међу (став 1) и да ће суд на
лицу мјеста означити међу међашким знаковима и обновити или
исправити међу према споразуму сусједа чија је међа у питању,
уколико се исти не постигне према посљедњој мирној државини, а
у случају да се не успије утврдити, по правичности (став 2), као и
да семеђа на грађевинском земљишту уређује у складу са просторнопланском документацијом у судском ванпарничном поступку (став 3), да се сматра да од тренутка кад је суд међу означио
међашким знаковима постоји својина до те међе, а ко тврди
супротно, треба то да докаже (став 4), те да свако може, након што
је суд у поступку уређења међа обновио или исправио међу, у
парници доказивати својину и захтијевати да се у складу с тим
означи међа (став 5), док сусјед који је учествовао у поступку уређења међа не може захтијевати заштиту након што прође рок од
шест мјесеци од дана правоснажности одлуке донесене у поступку
уређења међа (став 6).
Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорена одредба
члана 69. став 3. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) није несагласна
са Уставом Републике Српске, будући да прописује ограничење
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права својине на непокретностима, односно сусједско право међа.
Приликом ове оцјене Суд је имао у виду дасусједска права, у
смислу одредби Закона о стварним правима, нису самостална права, већ да произлазе из права својине и не мијењају садржај права
својине. На основу наведеног законодавац се, по оцјени Суда,
прописивањем као у оспореној одредби Закона, да се међа на
грађевинском земљишту уређује у складу са просторнопланском
документацијом у судском ванпарничном поступку, кретао у границама уставних овлашћења утврђених у тачки 6. Амандмана
XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68.
Устава. Законским прописивањем ограничења права својине на непокретности, односно услова и начина уређења сусједског права
међа, по оцјени Суда, не поврjеђује се члан 56. Устава, којим је
утврђено да се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду, већ се штити право својине нанепокретности. Имајући у виду да институт уређења међе чини дио правног
режима својине, Суд је оцијенио да се оспореним прописивањем
ова субјективна права доводе у однос равнотеже и омогућава се
њихова реализација. Стога је неоснована тврдња даваоца иницијативе да се оспореном одредбом Закона о стварним правима врши
ограничавање, односно одузимање права власништва без правичне
накнаде. Поред овога, одредбом члана 69. став 5. Закона о стварним правима прописано је да свако може, након што је суд у
поступку уређења међа обновио или исправио међу, у парници доказивати својину и захтијевати да се у складу с тим означи међа.
Суд је оцијенио да прописана могућност доказивања права својине
у, законом уређеном, парничном поступку пред судом представља
обезбјеђење уставне гаранције заштите права својине на непокретности.
Такође, Суд је оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе да је оспореним чланом 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) повријеђена одредба члана 56. Устава Републике Српске у погледу уређења међе на грађевинском земљишту на коме постоји право својине, осим у случају ако није извршена парцелација земљишта по
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одредбама Закона о просторном уређењу – пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02, 14/03, 112/06
и 53/07). Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да су, сагласно
члану 122. Устава Републике Српске, Законом о ванпарничном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) утврђена правила ванпарничног поступка по којима судови или други
органи поступају и одлучују о личним, породичним, имовинскoм
и другим правима и правним интересима који се по закону
рјешавају у ванпарничном поступку (члан 1. став 1).
(Рјешење број: У-32/13. од 24. априла 2014. године)
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
А.Д. СОКОЛАЦ
Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка
за оцјењивање уставности и законитости преамбуле и члана
34. Појединачног колективног уговора Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: 01-4374/08.
Разматрајући предметну иницијативу Суд је, у складу са
чланом 42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12),
проширио оцјену уставности и законитости и на члан 35. став
1. Појединачног колективног уговора којим је прописано да се
овај колективни уговор сматра закљученим када га у истовјетном тексту потпишу уговорне стране, а да ће се примјењивати
од 1. априла 2008. године. Предметни колективни уговор закључен је 23. априла 2008. године.
Собзиром на чињеницу да се ради о неуставном правном
акту са формалног аспекта, Суд се није упуштао у оцјену његове уставности са материјалноправног аспекта, тј. оцјену уставности преамбуле и члана 34. овог појединачног колективног уговора.
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И з о б р а з л о ж е њ а:
Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике
Српске иницијативу за оцјену уставности и законитости преамбуле и члана 34. Појединачног колективног уговора Јавног предузећа
шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац. У образложењу се наводи да је прописивање из оспореног члана 34, којим се
обавезују радници који нису чланови Синдиката шумарства на
плаћање накнаде за повољности утврђене Појединачним колективним уговором, неуставно и незаконито, јер Устав као и Закон о
раду јемче радницима једнакоправност по основу рада, без обзира
на њихово чланство у синдикату. Члан 34. Појединачног колективног уговора, стога је, у супротности са чланом 54. Општег
колективног уговора (,,Службени гласник Републике Српске“
број: 40/10), чланом 5. Закона о раду – пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), који одговара
члану 5. основног текста Закона („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07), те је у
супротности и са члановима 10. и 39. став 5. Устава Републике
Српске. Надаље, како се наводи, након ступања на снагу Општег
колективног уговора („Службени гласник Републике Српске“ број
40/10) никада није закључен Посебни колективни уговор за
запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, те је, фактички, у примјени Појединачни колективни
уговор донесен на основу подзаконсих аката који су престали да
важе. Стога, давалац иницијативе сматра да преамбула оспореног
акта није у сагласности са Уставом.
У одговору који је Суду доставило Јавно предузеће „Шуме
Републике Српске“ а.д. Соколац истиче се неоснованост иницијативе јер, како се наводи, оспорена одредба не ограничава зајемчена
права радника, а исти могу од послодавца тражити да им се предметна накнада не обуставља од плате. У одговору се указује на
неоснованост тврдњи о несагласности оспорене одредбе са чланом
10. Устава, будући да се односи једнако на све адресате. Такође
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сматрају да се одредба члана 34. Појединачног колективног уговора не може довести у везу са гаранцијама из члана 39. Устава, нити
са нормирањем из члана 54. Општег колективног уговора који
регулише синдикалну чланарину, а не врсту накнаде из оспореног
члана 34. Појединачног колективног уговора. Истиче се, исто тако,
да нема мјеста оцјени уставности и законитости преамбуле
оспореног акта јер иста не садржи норме које регулише друштвене
односе, као и да је оспорени акт објављен истицањем на огласне
табле свих организационих дијелова овог јавног предузећа. Давалац одговора констатује да је предметни колективни уговор ступио
на снагу даном потписивања тј. 23. априла 2008. године, али да се,
у интересу радника, ретроактивно примјењује од 1. априла 2008.
године. Собзиром на изложено предлаже се одбијање иницијативе
као неосноване.
У одговору Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира
Републике Српске истиче се да се предметни појединачни колективни уговор односи на све раднике у Јавном предузећу „Шуме
Републике Српске“ а.д. Соколац, те тако и радник који није члан
синдиката остварује погодности које из њега произлазе. Сматрају
да чињеница што је након потписивања оспореног појединачног
колективног уговора потписан нови Општи колективни уговор не
утиче на важење појединачног колективног уговора, а да обавеза
усклађивања нижег са вишим правним актом постоји само кад
виши правни акт предвиђа већи обим права радника.
Како се у преамбули Појединачног колективног уговора Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: 014374/08, од 23. априла 2008. године, констатује, исти је закључен
на основу члана 160. Закона о раду – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), одредаба Општег
колективног уговора („Службени гласник Републике Српске“ број
40/10) и члана 3. Посебног колективног уговора за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 108/06).
Оспореним чланом 34. Појединачног колективног уговора
прописано је да се овим колективним уговором утврђују обавезе
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радника који нису чланови Синдиката шумарства, прераде дрвета
и папира Републике Српске да за вријеме важења овог колективног
уговора плаћају накнаду за повољности уговорене овим колективним уговором (став 1), као и да накнада за коришћење уговорених
повољности износи 0,70% на нето плату радника коју послодавац
уплаћује на жиро рачун Синдиката шумарства, прераде дрвета и
папира Републике Српске (став 2).
Суд је, такође, узео у обзир да је оспорени акт, Анексом број:
01-8260/12 који је закључен 30. августа 2012. између Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац и
Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске,
претрпио измјене и допуне које, међутим, нису од суштинског
значаја за одлучивање у овом предмету.
Чланом 109. став 1. Устава је утврђено да закон и, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није
предвиђено да раније ступе на снагу. Надаље, чланом 110. ставови
1. и 2. Устава утврђено је да закон и, други прописи и општи акти
не могу имати повратно дејство, те да се само законом може
одредити да поједине његове одредбе, ако то захтијева општи интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно дејство. Из ове уставне одредбе јасно произлази да, у изузетним случајевима, проједине одредбе закона могу имати повратно дејство
и то само под условом ако то захтијева општи интерес. Дакле,
Устав не предвиђа могућност ретроактивног дејства општих аката.
У конкретном случају, с обзиром на то да је Појединачни колективни уговор Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац број: 01-4374/08, од 23. априла 2008. године,
општи правни акт и да се одредбом члана 35. став 1. одређује
његово повратно дејство, јер одређује да се примјењује прије него
што је закључен, односно прије његовог објављивања и ступања
на снагу, Суд је оцијенио да исти није у сагласности са чланом 109.
став 1. и чланом 110. ставови 1. и 2. Устава, те је одлучио као у
ставу 1. изреке ове одлуке.
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Имајући у виду да Појединачни колективни уговор Јавног
предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“, а.д. Соколац
број: 01-4374/08, није ступио на снагу у складу са члановима 109.
и 110. Устава, по оцјени Суда, он није важећи општи правни акт у
правном поретку Републике Српске.
Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање
потпуно утврђено те да прикупљене информације пружају поуздан
основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о
Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету донио одлуку без
доношења рјешења о покретању поступка.
(Одлука број: У-38/13 од 24. априла 2014. године)
УРЕДБА О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ
По оцјени Суда, Влада Републике Српске је била овлашћена да донесе уредбу, као подзаконски акт којим су ближе уређени односи од значаја за извршавање Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, односно услови и поступак за
остваривање права на борачки додатак. Тако су чланом 5. ст.
1. и 2. ове уредбе разрађени Законом предвиђени услови за остваривање права на мјесечни борачки додатак, односно поближе одређене године живота и категорија борца који су
потребни за стицање овог права.
Оцјењујући члан 5. став 2. важеће Уредбе о борачком додатку Суд је утврдио да ова одредба није у сагласности са
Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. Наиме, чланом
31. став 2. поменутог закона утврђени су критеријуми за стицање права на мјесечни борачки додатак, тако што је предвиђено да ово право борци могу да остваре с обзиром на стросну
доб и категорију борца.
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И з о б р а з л о ж е њ а:
Живко Ђурановић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 2. став 1. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике
Српске" број 46/12), коју је донијела Влада Републике Српске, док
је Ђорђе Лазић из Модриче у својој иницијативи тражио оцјену
уставности и законитости одредбе става 2. истог члана ове уредбе.
Накнадно, Милан Ђурић из Новог Града дао је иницијативу за
покретање поступка за оцјену исте уредбе, али из садржаја ове
иницијативе и навода о повреди Устава Републике Српске и закона
произлази да је у суштини оспорен само члан 2. став 1. овог општег
акта. У иницијативи Живка Ђурановића наводи се да оспорени
члан 2. став 1. предметне уредбе, према којем борци 6. и 7. категорије немају право на борачки додатак које им је раније било
признато, није у сагласности са чланом 2. ст. 1. и 2, чланом 16. став
1, чл. 23, 24, 30. став 1. и чланом 31. ст. 1, 2. и 3. Закона о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“
бр. 134/11 и 40/12). Такође наводи да је оспореним нормирањем
дошло до повреде уставних гаранција из чл. 16. и 32. Устава.
Милан Ђурић сматра да наведена одредба доводи до дискриминације бораца 6. и 7. категорије, што је у супротности са начелом равноправности из члана 10. Устава. Оспоравајући члан 2.
став 2. предметне уредбе, Ђорђе Лазић наводи да ова одредба не
третира на исти начин сва лица која имају утврђен статус борца,
јер доводи у привилегован положај категорије бораца који су били
корисници личне пензије одређене на основу гарантованог пензијског основа. Такође истиче да оспорена одредба није у складу са
чланом 31. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, којим
су као критеријуми за остваривање права на мјесечни борачки
додатак одређени старосна доб и категорија борца, али не и кри-
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теријум који предвиђа члан 2. став 2. оспорене уредбе. Овај давалац иницијативе наводи и бројне примјере који, по његовом
мишљењу, указују на дискриминаторан карактер предметне одредбе, односно неравноправност и неједнакост пред законом лица
која имају утврђен статус борца одређене категорије, испуњавају
услов у погледу стросне доби, али не остварују право на мјесечни
борачки додатак, јер нису били корисници личне пензије одређене
од гарантованог пензијског основа. На овај начин је, како даље
истиче, дошло и до повреде начела равноправности из члана 10.
Устава. Поред тога, предлаже да Суд, на основу члана 58. став 1.
Закона о Уставном суду Републике Српске, обустави од примјене
оспорени акт до доношења коначне одлуке Суда о његовој уставности и законитости.
С обзиром на то да је посебним иницијативама тражена
оцјена уставности и законитости истог члана Уредбе о измјенама
и допунама Уредбе о борачком додатку, Суд је, сагласно члану 9.
Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), на сједници
одржаној 30. окотобра 2013. године донио рјешење којим је одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, припајајући
иницијативе број У-67/12 и У-68/13 првоприспјелој иницијативи
која је евидентирана под бројем У-50/12.
У одговору који је на иницијативу доставила Влада Републике Српске наводи се да се оспорени члан 2. предметне уредбе
темељи на одредби члана 31. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и
9/12), којим је прописано да право на мјесечни борачки додатак
борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и категорију
борца. Такође се наводи да су чланом 2. став 1. ове уредбе
одређени кумулативни услови за остваривање права на мјесечни
борачки додатак, и то 60 година живота и признати статус борца
од прве до пете категорије. Ставом 2. овог члана је, како се у одговору даље истиче, уз сагласност Борачке организације Републике
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Српске направљен изузетак у погледу услова за стицање овог права који се односи на навршене године живота. Наиме, доносилац
оспорене уредбе истиче да је након реформе пензијско-инвалидског система и доношења нових прописа из те области, одређена групација бораца – пензионера остала ускраћена за дио новчаних примања која су примали по основу статуса борца кроз
гарантовани пензијски основ. Имајући у виду да се ради о стеченом праву, оспореном одредбом члана 2. став 2. је направљен изузетак у погледу стицања права на мјесечни борачки додатак. Оваквим прописивањем је, како се наводи, обезбијеђено да кроз мјесечни борачки додатак одређени број бораца настави коришћење
права по основу статуса борца, које су већ користили по прописима из области пензијско-инвалидског осигурања. Доносилац
оспорене уредбе сматра да предметна одредба није дискриминирајућа, с обзиром на то да обезбјеђује једнак положај свих корисника који су одређено право остварили под истим условима и
налазе се у истој правној ситуацији. Сходно наведеном, предлаже
да Суд не прихвати поднесену иницијативу.
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку
("Службени гласник Републике Српске" број 46/12) донесена је на
основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида
и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и
члана 34. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 118/08). Оспореним чланом 2. став 1. ове
уредбе прописано је да се у члану 5. основне уредбе став 1. мијења
и гласи: "Мјесечни борачки додатак може да оствари борац када
наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа
признат статус борца од прве до пете категорије." Према ставу 2.
члана 2. оспорене уредбе, послије члана 5. став 1. основне уредбе,
додаје се нови став 1а, који гласи: „Изузетно од одредбе става 1.
овог члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од
прве до пете категорије и прије навршених 60 година живота, уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која
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му је била одређена од гарантованог пензијског основа у зависности од категорије борца.“
Суд је констатовао да је након подношења иницијатива,
донесена нова Уредба о борачком додатку ("Службени гласник
Републике Српске" број 52/13), којом је престала да важи оспорена
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку. Члан
5. ст. 1. и 2. уредбе која је сада на снази садржи идентичне одредбе
као и оспорени члан 2. Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о
борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број
46/12). Имајући у виду чињеницу да и важећа Уредба о борачком
додатку садржи одредбе идентичне оспореним, те цијенећи садржај ових одредаба, Суд је, сагласно одредби члана 4. став 3. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) и члана 14. Пословника о раду
Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 144/12 и 29/13), рјешењем број У-84/13 од 27. новембра 2013. године, по сопственој иницијативи покренуо поступак за
оцјену уставности и законитости члана 5. ст. 1. и 2. Уредбе о
борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број
52/13). Поред тога, Суд је, сагласно члану 9. Пословника о раду
Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 114/12 и 29/13), 27. новембра 2013. године донио рјешење о спајању поступака, којим је иницијативу број У-84/13 припојио раније евидентираним иницијативама које се воде под јединственим бројем У-50/12.
У одговору Владе Републике Српске на рјешење о покретању
поступка износи се став да оспорене одредбе члана 5. ст. 1. и 2.
Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике
Српске" број 52/13) нису у супротности са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата. У погледу става 1. члана 5. оспорене уредбе,
наводи се да је циљ ове одредбе да се, водећи рачуна о економским
могућностима Републике и социјалној правди, обезбиједи заштита
бораца старије животне доби кроз мјесечна давања (борачки додатак), а имајући у виду посебне потребе у тој животној доби, као
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и смањену способност за рад, док је борцима који су млађи од 60
године, изузев оних на које се односи став 2. члана 5. ове уредбе,
дата могућност остваривања годишњег борачког додатка. Поред
тога, доносилац предметне уредбе наводи да је у ставу 2. члана 5.
оправдано направљен изузетак у погледу услова који се односи на
старосну доб, јер су реформом пензијско-инвалидског система
борци који немају навршених 60 година живота остали ускраћени
за дио новчаних примања која су примали по основу статуса борца
кроз гарантовани пензијски основ.
Оспореним чланом 5. ст. 1. ове уредбе прописано је да
мјесечни борачки додатак може да оствари категорисани борац
када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног
органа признат статус борца од прве до пете категорије, док према
ставу 2. овог члана: "изузетно од става 1. члана 5. ове уредбе,
мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете
категорије и прије навршених 60 година живота уколико је до 31.
јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је у
складу са прописима из пензијско-инвалидског осигурања била
одређена од гарантованог пензијског основа".
У поступку оцјењивања одредби члана 5. ст. 1. и 2. ове уредбе, Суд је имао у виду да је чланом 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
118/08) прописано да Влада о питањима из своје надлежности
доноси, између осталог, уредбе, а уредбом се ближе уређују односи од значаја за извршавање закона, утврђују начела унутрашње
организације министарстава и других републичких органа управе
и формирају стручне службе Владе. Поред тога, чланом 30. Закона
о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), којим су таксативно побројана права бораца, прописано је да међу ова права, између осталог, спада и
право на борачки додатак. Према члану 31. ст. 1. и 2. овог закона,
борачки додатак је мјесечно новчано примање – мјесечни борачки
додатак, односно годишње новчано примање – годишњи борачки
додатак, које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да
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остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава, те
да право на мјесечни борачки додатак могу да остваре с обзиром
на старосну доб и категорију борца. Чланом 31. став 4. истог закона одређено је да ће Влада донијети уредбу којом се уређују услови
и поступак за остваривање права на борачки додатак, уз претходно
прибављену сагласност Борачке организације.
Прописивањем према којем је поред ова два законом
предвиђена критеријума за стицање права на мјесечни борачки
додатак – старосна доб и категорија борца, предвиђен и трећи критеријум, односно статус корисника личне пензије одређене од
гарантованог пензијског основа до 31. јануара 2012. године, доносилац Уредбе је, по оцјени Суда, изашао из законских оквира и
прекорачио своја уставна и законска овлашћења. Суд сматра да је,
сходно одредби тачке 12. Амандмана XXXII на Устав, којим је
замијењен члан 68. Устава, а према којем Република уређује и
обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту, у
домену законодавца да прописује услове и критеријуме за остваривање права по основу статуса борца, па тако и права на мјесечни
борачки додатак. Због тога, по оцјени Суда, доносилац Уредбе није
могао да оспореном одредбом члана 5. став 2. овог општег акта
пропише нови критеријум, који није предвиђен Законом. Влада,
наиме, није овлашћена да подзаконским актом коригује положај
појединих бораца – пензонера, који су, усљед реформе закона из
области пензијско-инвалидског осигурања, остали без дијела
примања која су остваривали кроз гарантовани пензијски основ.
Оваквим нормирањем је дошло до повреде начела подјеле власти
из члана 69. Устава, као и начела законитости из члана 108. став 2.
Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у
сагласности са законом. Истовремено, тиме је нарушен и принцип
равноправности грађана из члана 10. Устава, јер су увођењем
новог критеријума, у привилегован положај стављени борци које
третира оспорена одредба, у односу на остале борце истих
категорија и истих година старости, који, према овој уредби, не
могу остварити право на мјесечни борачки додатак.
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Приликом оцјене члана 5. став 1. предметне уредбе, Суд је
утврдио да овакво нормирање није супротно Закону о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата. Наиме, чланом 31. ст. 2. и 4. овог
закона утврђени су основни критеријуми за стицање права на
мјесечни борачки додатак тако што је прописано да ово право
борци могу да остваре с обзиром на старосну доб и категорију
борца, те је дато овлашћење Влади Републике Српске да подзаконским актом поближе разради утврђене критеријуме ради примјене
овог закона. Суд је оцијенио да се доносилац оспорене уредбе,
прописујући као услове за стицање права на мјесечни борачки
додатак доњу старосну границу од 60 година живота, те утврђени
статус борца од прве до пете категорије, кретао у оквиру релевантних законских одредаба, те није прекорачио своја овлашћења.
Чињеница да оспореном одредбом Уредбе нису обухваћени борци
шесте и седме категорије не представља повреду Закона, јер законодавац приликом прописивања овог критеријума није поставио
никаква ограничења. Штавише, да је интенција законодаваца била
да сви борци буду обухваћени мјесечним борачким додатком, онда
би у одредби члана 31. став 2. Закона био прописан само критеријум - године живота (старосна доб), али не и категорија борца.
Осим тога, одредбом става 3. члана 31. овог закона предвиђена је
могућност да, уколико не могу да остваре право на мјесечни борачки додатак, борци могу да, с обзиром на категорију, остваре
право на годишњи борачки додатак. Оспорено нормирање је, по
оцјени Суда, одраз цјелисходне процјене доносиоца закона, као и
политике у уређивању ових односа, те у конкретном случају није
нарушено уставно начело законитости.
Разматрајући наводе о повреди члана 2. Уредбе о измјенама
и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник
Републике Српске" број 46/12), Суд је констатовао да је одлуком
овог суда број У-32/12 од 29. маја 2013. године ("Службени гласник Републике Српске" број 49/13) утврђено да члан 14. Уредбе о
борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр.
6/12, 46/12, и 49/12) није у сагласности са Уставом Републике
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Српске, јер је прописивањем да ова уредба ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", дошло до повреде члана 109. Устава, те да стога иста није
важећи правни акт у правном поретку Републике Српске, јер се
ради о неуставном правном акту са формалног аспекта. Имајући у
виду наведено, Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка г) Закона
о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости
члана 2. оспорене Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку.
С обзиром на то да је коначно одлучено о уставности и законитости оспореног члана 2. наведене уредбе, беспредметно је, по
оцјени Суда, разматрати захтјев једног од давалаца иницијативе да
Суд, на основу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике
Српске, обустави од примјене оспорени општи акт до окончања
овог поступка.
(Одлука број: У-50/12 од 24. априла 2014. године)
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ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Трошкови парничног поступка
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 произвољно примијенили одредбе Закона о
парничном поступку о накнади трошкова парничног поступка. У конкретном случају, у ситуацији у којој је апелант повукао тужбу када је тужени испунио своју обавезу након подношења тужбе за коју је тужени дао повода, јер је био у доцњи,
судови су примијенили одредбе Закона о парничном поступку
које регулишу питање накнаде трошкова парничног поступка
a тужилац у цијелости изгуби парницу, везујући своју одлуку
за тренутак почетка парнице, а не парничног поступка. Требало је да примијене одредбу члана 390 став 1 овог закона која
explicite регулише ситуацију у којој је тужилац који повуче
тужбу дужан противној странци надокнадити трошкове
парничног поступка, сем ако је повлачење тужбе услиједило
након што је тужени испунио захтјев.
Из образложења:
Неспорна је чињеница да је тужени своју обавезу испунио
након што је апелант поднио тужбу против њега, коју не споре ни
тужени ни редовни судови. Апелант је тужбу повукао одмах након
што је тужени своју обавезу испунио и уз поднесак о повлачењу
тужбе захтијевао и трошкове поступка у смислу члана 390 став 1
Закона о парничном поступку. Ако се има у виду анализа одредби
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парничног поступка, те с тим у вези став да се у конкретном случају ради о посебном случају дужности накнаде парничних трошкова – повлачење тужбе за што је релевантна одредба члана 390
став 1, а не одредба члана 60 Закона о парничном поступку која
говори о почетку парнице, као и предочена пракса Уставног суда
из које произилази став да је онај који дâ повода за тужбу дужан
противној страни накнадити трошкове, према мишљењу Уставног
суда, у околностима конкретног предмета за одлуку о трошковима
поступка није релевантна наведена одредба о почетку парнице
(члан 60 Закона о парничном поступку) на којој су редовни судови
засновали своје одлуке о одбијању апелантовог захтјева за накнаду
трошкова поступка, као ни одредба члана 386 Закона о парничном
поступку, која регулише накнаду трошкова у случају када странка
у цијелости изгуби парницу, односно дјелимично или незнатно
успије у парници (о чему се неспорно не ради у конкретном
случају). При томе су редовни судови у цијелости занемарили
одредбу члана 390 став 1 Закона о парничном поступку која регулише питање накнаде трошкова поступка у ситуацији кад тужилац
повуче тужбу. У противном, за образложење одлуке за које би се
могло сматрати да је у складу са стандардима права на правично
суђење редовни судови су морали јасно казати када би се уопште
могла примијенити одредба члана 390 став 1 Закона о парничном
поступку, односно други дио те одредбе који прописује изузетак
од правила да је тужилац који повуче тужбу - дужан противној
страни накнадити трошкове парничног поступка.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број АП
2405/09 од 14. фебруара 2013. године)
Право на пензију
Постоји повреда 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
је редовни суд произвољно примијенио одредбе релевантног
материјалног прописа.
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Из образложења:
Уставни суд подсјећа да је питање идентично овоме, тј. питање
утврђивања датума остваривања права на пензију, односно датума
почетка исплате пензије у ситуацији када је извршена ретроактивна
уплата заосталих доприноса за пензионо и инвалидско осигурање,
већ разматрао у Одлуци број АП 1330/06 од 16. јула 2007. године
објављеној у „Службеном гласнику БиХ“ број 79/07, па се умјесто
посебног образложења меритума ове одлуке, у погледу апеланткињиних жалбених навода, Уставни суд позива на образложење и
разлоге наведене у тој одлуци.
Наиме, Уставни суд је у наведеној одлуци у тачки 28 истакао
да: „(…) право на старосну пензију у смислу члана 46 Закона о
пензијском и инвалидском осигурању осигурано лице стиче када
наврши одређене године живота комбиновано са навршеним одређеним година стажа осигурања, односно пензионог стажа. У стаж
осигурања, у смислу члана 41 овог закона, рачуна се оно вријеме за
које су плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање. На
основу наведеног произлази да неуплаћеност доприноса искључује
могућност да се осигураном лицу вријеме за које нису уплаћени
доприноси урачуна у стаж осигурања, а што има за посљедицу да
осигурано лице не може остварити услове за остваривање права на
старосну пензију.
Међутим, Уставни суд налази да је одредбом члана 24а Закона
о пензијском и инвалидском осигурању дата могућност обвезнику
уплате доприноса, односно послодавцу да ретроактивно изврши
плаћање доприноса ако тиме радници стичу право на дио стажа
осигурања који им недостаје за остваривање права на пензију.
Наведеном одредбом није експлицитно прописано да од момента
накнадне уплате доприноса почиње и исплата старосне пензије.
Наиме, по мишљењу Уставног суда, ретроактивном уплатом доприноса послодавца као обвезника осигурања, уз плаћање затезне камате
Фонду као кориснику осигурања, отклањају се само посљедице
неуредног испуњавања законске обавезе послодавца, а у корист
радника како би стекао услове за остваривање права на старосну
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пензију. Стога, по мишљењу Уставног суда, наведена ретроактивна
уплата доприноса не може утицати на почетак остваривања права на
пензију и одређивање дана почетка исплате пензије нарочито ако се
узме у обзир да се накнадна уплата доприноса врши уз плаћање
затезне камате Фонду. По мишљењу Уставног суда, све супротно би
представљало превелик терет за апеланта који би био у ситуацији да
због неизвршавања законске обавезе послодавца, као обвезника
осигурања (сходно Фонду као кориснику осигурања, а који такође
има законску обавезу контроле обвезника осигурања и предузимања
одговарајућих законских мјера у случају неплаћања доприноса),
сноси посљедице послодавчевог неуредног плаћања доприноса. На
основу наведеног, Уставни суд је закључио, у тачки 29 наведене
одлуке, да се: „(…) почетак остваривања права на пензију, односно
почетак исплате пензије, одређује у смислу одредби члана 133, а у
вези са чланом 135 Закона о пензијском и инвалидском осигурању
(…)“. На основу свега наведеног, Уставни суд је закључио да је
Врховни суд произвољно примијенио релевантне одредбе Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, те утврдио да је дошло до
повреде апелантовог уставног 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 даљем
тексту: Европске конвенције).
С обзиром да се разлози који су наведени у Одлуци број АП
1330/06 од 16. јула 2007. године, у погледу одређивања датума
стицања права на старосну пензију и почетка њене исплате у
ситуацији када је извршена ретроактивна уплата заосталих доприноса за пензионо и инвалидско осигурање, у цијелости односе и на
ову одлуку, Уставни суд је из истих разлога закључио да је повријеђено апеланткињино право на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број АП
774/08 од 13. октобра 2010. године)
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Затезна камата
Pостоји повреда права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када надлежни суд, при одређивању накнаде материјалне штете, затезну камату на досуђени износ накнаде
досуђује од дана када су обим и висина штете утврђени налазом и мишљењем вјештака, умјесто од дана настанка штете,
како је регулисано релевантним законским одредбама.
Из образложења:
Уставни суд подсјећа да је о питању почетка рока за рачунање законских затезних камата при одређивању накнаде материјалне штете већ расправљао у низу својих одлука (види, Уставни
суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 1433/06 од 13.
септембра 2007. године, став 29, објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 86/07, Одлука о допустивости и меритуму број АП
1757/06 од 8. јула 2008. године, став 43, објављена у „Службеном
гласнику БиХ” број 99/08 и Одлука о допустивости и меритуму
број АП 3013/06 од 29. априла 2009. године, став 89, објављена у
„Службеном гласнику БиХ” број 50/09). У наведеним одлукама
усвојено је становиште да се, при одређивању накнаде материјалне
штете, затезна камата досуђује од дана настанка штете. Наиме,
Уставни суд је у Одлуци број АП 1757/06, тачка 43, закључио да је
“[…] чланом 186 Закона о облигационим односима прописано да
се обавеза накнаде штете сматра доспјелом од тренутка настанка
штете. Надаље, чланом 277 наведеног закона прописано је да
дужник који закасни с испуњењем новчане обавезе дугује, поред
главнице, и затезну камату. Стога, према мишљењу Уставног суда,
иако наведеним члановима експлицитно није наведено од када се
затезна камата досуђује при материјалној штети, ипак, из наведених законских одредаба произилази да би затезну камату у случају
материјалне штете требало досудити од дана настанка штете“.
Уставни суд је у наведеним одлукама закључио да је дошло до
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повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције због тога што
су редовни судови произвољно примијенили материјално право у
погледу почетка тока законске затезне камате при досуђивању
накнаде материјалне штете.
Имајући у виду да је овакво становиште усвојено у вези са
тумачењем релевантних одредби Закона о облигационим односима, које су и у вријеме доношења оспорених пресуда, као и ове одлуке, у непромијењеној садржини и даље на снази, те да предметна
апелација покреће идентично питање о којем је већ било расправљано у цитираним одлукама, Уставни суд је закључио да и предметну одлуку треба да донесе у складу са наведеним одлукама
Уставног суда, те да се умјесто посебног образложења меритума
ове одлуке у погледу апелантових жалбених навода - у потпуности
позива на цитирано становиште. При томе, Уставни суд се руководио чињеницом да је потребно, прије свега, обезбиједити
правилну примјену релевантних законских одредаба с циљем
омогућавања правне сигурности и правилне примјене материјалног права.
Оцјењујући све наведено, Уставни суд закључује да је
Окружни суд, прихватајући као исправно становиште првостепеног суда да се за почетак рачунања рока за обрачун законске затезне камате на досуђени износ накнаде материјалне штете одреди
дан израде налаза и мишљења вјештака, а не дан настанка материјалне штете, од којег дана је апелант и у тужби тражио да се
одреди њихова исплата, те у том смислу и у жалби оспоравао првостепену пресуду, повриједио апелантово право на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став
1 Европске конвенције.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 2596/09 од 6. децембра 2011. године)
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Право на правично суђење у разумном року
Постоји повреда права на доношење одлуке у разумном
року као сегмента права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске
конвенције када су за неразумну дужину радног спора, који је
по закону хитан, у конкретном случају искључиво одговорне
јавни власти, и то Основни суд због процесне неактивности у
периоду од 16 мјесеци и неоправданог кашњења од годину дана
у достави пресуде апеланткињи, те Врховни суд који је двије
године одлучивао о апеланткињиној изјављеној ревизији.
Из образложења:
Сходно конзистентној пракси Европског суда за људска
права и Уставног суда, разумност дужине трајања поступка мора
да се оцјењује у оквиру околности појединог предмета, водећи
рачуна о критеријумима који су успостављени праксом Европског
суда, а нарочито о сложености предмета, понашању страна у поступку и надлежног суда или других јавних власти, те о значају који
конкретна правна ствар има за апеланта (види Европски суд за
људска права, Микулић против Хрватске, апликација број
53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај број 2002−I, став
38).
Европски суд за људска права је указао на то да је потребна
нарочита марљивост надлежних власти у свим предметима који се
тичу личног статуса и својства, а да је овај захтјев нарочито важан
у државама у којима домаћи закон прописује да одређени судски
поступци имају хитан карактер (види Европски суд за људска
права, Borgese против Италије, пресуда од 26. фебруара 1992.
године, серија А, број 228−Б, став 18).
На крају, Уставни суд подсјећа и на праксу Европског суда
за људска права и сопствену јуриспруденцију, сходно којима је
дужност државе да организује свој правни систем тако да омогући
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судовима и јавним властима да се повинују захтјевима и условима
из Европске конвенције (види Европски суд за људска права,
Zanghi против Италије, пресуда од 19. фебруара 1991. године,
серија А, број 194, став 21 и Уставни суд, Одлука број АП 1070/05
од 9. фебруара 2006. године, став 34).
Предметни поступак покренут је поводом апеланткињине
тужбе 26. јуна 2000. године, а сходно документацији достављеној
Уставном суду правноснажно је окончан Пресудом Врховног суда
од 1. јуна 2007. године. Дакле, цјелокупан поступак поводом
апеланткињиног захтјева је трајао непуних седам година.
Сложеност поступка мора да се разматра у оквиру чињеничног и правног аспекта парничног поступка, тј. доказа које суд
треба да изведе и процијени у оквиру правне природе спора. У
конкретном случају ради се о радном спору који је апеланткиња
покренула ради поништења рјешења о престанку радног односа, те
накнаде одређених износа на име личног дохотка, топлог оброка,
регреса, зимнице и осталих материјалних давања која настају у
случају незаконитог отказа. С обзиром на врсту и природу конкретне правне ствари, Уставни суд сматра да се не ради о
сложеном предмету.
Уставни суд истиче да у грађанским предметима доношење
одлуке у разумном року зависи од понашања страна које учествују
у поступку (види одлуку бивше Европске комисије за људска
права Van Eesbeeck против Италије, апликација број 11541/85 од
12. априла 1989. године, О.И. број 70).
Уставни суд констатује да је непоступање Основног суда
након одлуке Окружног суда трајало више од 16 мјесеци и три
дана, те да тај период не може да се сматра као разумно неопходан,
будући да у том периоду није предузета нити једна процесна
радња. Даљња неактивност Основног суда огледа се у чињеници
да је пресуда Основног суда достављена апеланткињи тек након
скоро годину дана од дана доношења пресуде, што је временски
период који је апсолутно неприхватљив како у смислу релевантних одредби Закона о парничном поступку (чл. 184 и 189), тако и
у смислу принципа права на правично суђење у разумном року.
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Након тога, поступак пред Окружним судом је трајао годину дана
због чега Уставни суд не налази да постоји допринос овог суда
укупној дужини поступка. На крају, поступак поводом ревизије је
трајао двије године, због чега Уставни суд сматра да Врховни суд
своју одлуку, такође, није донио у разумном временском року,
узимајући у обзир моменат подношења ревизије и достављања
списа том суду на одлуку о ревизији.
Цијенећи све наведено, као и критеријуме који укључују
сложеност предмета, понашање надлежних судова и понашање
апеланткиње, Уставни суд сматра да дужина конкретног поступка,
који је по закону хитне природе, а трајао је непуних седам година,
не задовољава захтјев „разумности“ из члана 6 став 1 Европске
конвенције, те да за тако дуго трајање поступка одговорност може
да се припише Основном суду и Врховном суду.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 2997/07 од 14. априла 2010. године)
ПРАВО НА ПРИВАТНИ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ,
ДОМ И ПРЕПИСКУ
Не постоји повреда права на приватни и породични живот, дом и преписку из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције када је одлука о одузимању права на привремени боравак и изреченој мјери протјеривања заснована на условима прописаним законом, донесена
у поступку који је прописан законом у којем је апелант имао
све процедуралне гаранције, те када разлози и образложења из
оспорене одлуке недвосмислено упућују на закључак да је
предметно мијешање пропорционално легитимном циљу, односно да представља мјеру неопходну у демократском друштву
с циљем поштовања владавине права.
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Из образложења:
Став 2 члана 8 Европске конвенције предвиђа да свако
уплитање јавних органа власти у уживање права на приватни и
породични живот мора бити „нужно у демократском друштву у
интересу националне безбједности, јавне безбједности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или криминала,
заштите здравља или морала или ради заштите права и слобода
других.
Да би се одредило да ли су оспорене одлуке којима је апеланту наређено да напусти територију БиХ компатибилне с поштовањем права на породични живот, мора да се размотри обим веза
које појединац има у држави домаћину и у држави пријема која је
држава поријекла. Неки од фактора који се, при томе, узимају у
обзир су: дужина боравка и познавање језика и културе и једне и
друге државе, постојање породичних веза и друштвеног круга у
обје земље, ефекат на однос са оним члановима породице који
остају, све друге личне околности као што су здравствени или
психолошки фактори који могу значити да би депортација имала
драстичан утицај на појединца. Наведени фактори морају да буду
у равнотежи с разлозима за депортацију - да би се одредило да ли
је мијешање у породични живот пропорционално потреби на коју
се њиме одговара.
У конкретном случају, неспорно је да је апелант боравио 30
година у БиХ, да је ожењен држављанком БиХ (1987. године), те
да су у брачној заједници рођена и дјеца. О другим везама с
државом БиХ апелант није доставио Уставном суду било какве
доказе. У погледу веза са Ираком, као земљом свог поријекла,
Уставни суд примјећује да апелант не тврди да не говори језик земље поријекла или да је пресјекао све везе са земљом поријекла.
Даље, апелант није доставио Уставном суду било какве доказе о
томе да у Ираку, као земљи свог поријекла, има било каквих проблема с јавним властима.
Одговарајући на питање да ли је предметно мијешање пропорционално легитимном циљу, односно да ли представља мјеру
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неопходну у демократском друштву ради поштовања владавине
права, Уставни суд сматра да је у предметном поступку утврђено
да апелант представља пријетњу националној безбједности, да је
користио више лажних идентитета, те да је контактирао са другим
лицима која представљају пријетњу националној безбједности.
Даље, у конкретном случају Суд БиХ је размотрио околности у
вези са апелантовим личним приликама као што су брак и породица, те, доводећи их у везу с питањима из националне безбједности, утврдио да је мјера протјеривања која је изречена апеланту
пропорционална његовом уживању у праву на породични живот.
Уставни суд сматра да је образложење које је дао Суд БиХ о
односу националне безбједности и поштовања апелантовог права
на породични живот - задовољавајуће и да оно не указује на било
какву произвољност. Одлуке управних органа су биле предмет
судске контроле у смислу Европске конвенције, тако да је Суд БиХ
у околностима наведеног случаја испитао опасност апеланта по
националну безбједност, а да је при томе, с друге стране, обезбиједио да тајне информације не буду јавно откривене. Уставни суд
сматра да наведено задовољава принцип који је Уставни суд изразио у Одлуци број АП 1222/07, а то је да судови морају пажљиво
оцијенити основе за удаљавање и размотрити да ли се мијешање у
право на приватни и породични живот може да оправда у околностима предмета. Такође, Уставни суд сматра да је апеланту изречена мјера протјеривања на период од пет година, као и да апелант
ничим не доказује да постоји опасност за њега и његову породицу
да бораве у Ираку.
Према томе, Уставни суд сматра да оспорене одлуке представљају мјеру неопходну у демократском друштву с циљем поштовања владавине права, те да постоји разуман однос пропорционалности између заштите законитог циља који се тиче заштите
јавног поретка и националне безбједности БиХ, с једне стране, и, с
друге стране, заштите апелантовог права на породични живот.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, број АП
2533/10 од 13. јуна 2012. године)
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ПРАВО НА ДЈЕЛОТВОРАН ПРАВНИ ЛИЈЕК И ПРАВО НА
НЕДИСКРИМИНАЦИЈУ
Нема повреде права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези са правом на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције будући да из стања списа произилази да је апелантов предмет разматран на три судске инстанце, а оне су размотриле све чињеничне и правне аспекте овог
предмета.
Нема повреде права на недискриминацију из члана II/4
Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције
у вези са правом на правично суђење из члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, јер
апелант није понудио било какав доказ о томе да је друкчије
третиран у односу на лица која се налазе у истој и сличној
ситуацији, а таква дискриминација не произилази ни из
оспорених пресуда.
Из образложења:
Апелант се, такође, жали на повреду права на дјелотворан
правни лијек из члана 13 Европске конвенције. У вези с тим, Уставни суд запажа да је апелант имао и користио могућност подношења жалбе и изјављивања ревизије. О жалби и ревизији су
одлучивали надлежни судови који су размотрили апелантове приговоре, те у образложењу својих одлука дали јасне и прецизне разлоге свог одлучења, односно зашто наводи апелантове жалбе и ревизије нису могли довести до друкчијег рјешења конкретне правне
ствари. Дакле, из стања списа неспорним произилази да је о апелантовом предмету одлучивано на три судске инстанце. Чињеница
да исход предметног поступка није био позитиван за апеланта –
сама по себи не представља кршење права на ефективан правни
лијек. Стога, Уставни суд закључује да су апелантови наводи о
повреди права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске
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конвенције у вези са правом на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције
у цијелости неосновани.
Према пракси Европског суда за људска права, коју слиједи
и Уставни суд, дискриминација постоји само ако се лице или група
лица у истој ситуацији различито третира, а не постоји неко објективно и разумно оправдање за различит третман (види Европски
суд, Белгијски предмет о језицима, пресуда од 23. јула 1968.
године, серија А, број 6).
У конкретном случају апелант сматра да му је ово право
повријеђено због измијењених околности и законских рјешења, те
сматра да је практично „због недовољног правног знања дискриминисан у остварењу свог права“. Међутим, Уставни суд запажа
да апелант није доставио било какав доказ који би могао показати
да се према њему поступало различито од других у истој или
сличној ситуацији, односно да се заиста ради о дискриминацији у
уживању права на правично суђење, према било којем основу, како
је наведено у члану II/4 Устава Босне и Херцеговине, нити то произилази из информација и докумената предочених Уставном суду,
нарочито имајући у виду да су сви прописи на којима су оспорене
одлуке засноване објављени у службеним гласилима, а њихове
одредбе су довољно јасне и прецизне, те је апелант, будући да
наведени прописи имају општи карактер, као и сва друга лица, био
у обавези да своје понашање прилагоди њиховим одредбама. Стога, апелант, имајући у виду општеприхваћено правило ignorantia
iuris nocet, не може своје пропусте стављати на терет редовним
судовима у смислу евентуалне дискриминације у вези са уживањем права на правично суђење.
Према томе, Уставни суд сматра да су неосновани апелантови наводи о повреди права на недискриминацију из члана II/4
Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у
вези са правом на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 1405/08 од 9. фебруара 2011. године)
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ПРАВО НА НЕДИСКРИМИНАЦИЈУ
Није повријеђено апелантово право на забрану дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске
конвенције у вези с правом на рад из члана 6 Међународног пакта
о економским, социјалним и културним правима (1996) и члана 1
Протокола број 12 уз Европску конвенцију, јер апелант није
понудио доказе и аргументе из којих произилази да је био различито третиран у односу на друге запосленике тужене.
Из образложења:
Уставни суд подсјећа да право на рад и право на уживање повољних услова рада није гарантовано Уставом Босне и Херцеговине
нити Европском конвенцијом која се сходно члану II/2 Устава Босне
и Херцеговине директно примјењује у Босни и Херцеговини. Међутим, у Анексу I тачка 8 Устава Босне и Херцеговине - Додатни споразуми о људским правима који се примјењују у Босни и Херцеговини је, између осталог, наведен и Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима (1996). Овим пактом у чл. 6 и 7 је
гарантовано право на рад и право на уживање погодних услова рада.
Уживање овог права гарантовано је чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине којим је одређено да је уживање права и слобода, предвиђених у овом члану или међународним споразумима наведеним у
Анексу I овог устава, обезбијеђено свим лицима у Босни и Херцеговини без дискриминације по било ком основу као што је пол, раса,
боја, језик, вјера, политичко и друго мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност с националном мањином, имовина,
рођење или други статус.
Даље, Уставни суд запажа да сходно пракси Европског суда за
људска права дискриминација наступа ако се лице или група лица
који се налазе у аналогној ситуацији различито третирају на основу
пола, расе, боје, језика, вјере (...) у погледу уживања права из Европске конвенције, а не постоји објективно и разумно оправдање за такав
третман или употреба средстава наспрам жељеног циља који нису у
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пропорционалном односу (види Европски суд за људска права, Белгијски језички случај, пресуда од 23. јула 1968. године, серија А, број
6, став 10). При томе је неважно да ли је дискриминација посљедица
различитог законског третмана или примјене самог закона (види
Европски суд за људска права, Ирска против Велике Британије,
пресуда од 18. јануара 1978. године, серија А, број 25, став 226). Члан
1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију садржи општи принцип
забране дискриминације и гарантује уживање свих права одређених
законом без дискриминације на било ком основу као што је пол, раса,
боја коже, језик, вјера, политичко или друго мишљење, национално
или социјално поријекло, припадност националној мањини, имовина,
рођење или други статус.
Уставни суд запажа да у конкретном случају апелант, осим
паушалног навода да је дискриминисан због свог здравственог стања,
није понудио доказе и аргументе који би указивали да је он због свог
здравственог стања другачије третиран у односу на друге запосленике туженог, нити из навода апелације и достављене документације
произилази да је дјелимично одбијање апелантовог захтјева
условљено његовим здравственим стањем. При томе, Уставни суд
запажа да апелантове генералне тврдње о дискриминацији, без прецизирања у односу на које лице или групу лица је дискриминисан и
без доставе релевантне документације везане за те околности –
онемогућава Уставни суд да испитује апелантове наводе о дискриминацији. С друге стране, Уставни суд запажа да из оспорених
одлука, као и документације у спису, не произилази да је апелант био
подвргнут различитом третману у аналогној ситуацији, нити је примјена закона била произвољна или дискриминаторска.
Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да су апелантови наводи о повреди права на забрану дискриминације из члана II/4
Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у вези
с правом на рад из члана 6 Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (1996), те члана 1 Протокола број 12 уз
Европску конвенцију - неосновани.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 2077/09 од 10. октобра 2012. године)
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ПРАВО НА ИМОВИНУ
Нема кршења права на имовину из члана II/3к) Устава Босне
и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију
када су судови на све три инстанце дали темељито образложење и
одговоре на све апелантове наводе, а пресуде су засноване на
законским прописима који у погледу јасноће и транспарентности
задовољавају критеријуме Европске конвенције, чиме је испуњен
и принцип правне сигурности, јер је мијешање у имовину
извршено на основу закона и након спроведеног судског поступка.
Из образложења:
Уставни суд запажа да су редовни судови на конкретну ситуацију примијенили одредбу члана 99 Закона о облигационим
односима којом је прописано да се одредбе уговора (у конкретном
случају одредбе уговора о заједничком удруживању средстава ради изградње стана) прије свега примјењују онако како гласе, а при
тумачењу спорних одредби не треба се држати дословног значења
употријебљених израза већ треба истраживати заједничку намјеру
уговарача и одредбу разумјети како одговара принципима облигационог права. С тим у вези, утврђено је да су тужилац и апелант
договорили цијену стана по 1 м² (члан 2 став 1 уговора) и да су
уговорили да цијена није коначна, односно да ће се цијена по 1 м²
дефинисати након изградње објекта (члан 2 став 2 уговора).
Будући да је апелант у поступку оспорио висину захтјева преко
износа који је уговорен у одредби члана 2 став 1 уговора, вјештак
грађевинске струке је спровео вјештачење и апелант није оспорио
његов налаз и мишљење, па дакле ни цијену стана. Сем наведене
одредбе, примијењена је и одредба члана 124 Закона о облигационим односима којом је прописано да када у двостраним уговорима
једна страна не испуни своју обавезу, друга страна може, ако није
што друго одређено, захтијевати испуњење обавезе или под условима који су прописани у сљедећим одредбама Закона о облигационим односима: раскинути уговор простом изјавом, ако раскид
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уговора не наступа по самом закону, а у сваком случају има право
на накнаду штете. Дакле, из наведеног произилази јасна правна
основа за мијешање у апелантову имовину на основу закона
(одредбе чл. 99 и 124 Закона о облигационим односима) који испуњава стандарде Европске конвенције у погледу јасноће и транспарентности и чија је сврха да заштити уговорне стране за случај
неиспуњења двостраног уговора, што значи да мијешање слиједи
легитимне циљеве у јавном и општем интересу.
Мијешање је пропорционално, с обзиром на то да је апелант
обавезан да тужиоцу исплати одређени новчани износ који је суд,
имајући у виду неспорне чињенице и прихватање апеланта да
изврши своју обавезу али до одређене висине, утврдио на основу
налаза и мишљења вјештака грађевинске струке који у поступку
није оспорен. Тиме је поштован принцип правне сигурности, будући да је мијешање извршено на основу закона и након спроведеног судског поступка. С тим у вези, Уставни суд запажа да
прихватањем тужиочевог тужбеног захтјева у досуђеном износу,
којим је за апеланта створена обавеза да тужиоцу на име цијене
стана исплати одређени новчани износ (према налазу и мишљењу
вјештака), на апеланта није стављен претјеран терет, односно није
доведено у питање поштовање принципа „пропорционалности“,
јер релевантне одредбе Закона о облигационим односима за случај
неиспуњења обавезе у двостраним уговорима прописују и захтјев
за испуњење уговорене обавезе, а у сваком случају накнаду штете.
Уставни суд сматра да је у конкретном случају успостављена правична равнотежа између заштите апелантовог права на
имовину и општег интереса, односно у овој ситуацији на апеланта
није стављен претјеран терет, јер се досуђени новчани износ односи на вриједност стана који користи и за чију је изградњу са
тужиоцем закључио двострани обавезујући уговор, прихватајући
обавезу да након изградње стана испуни своју обавезу у виду плаћања цијене, која наведеним уговором није фиксно одређена.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 3933/09 од 6. децембра 2012. године)
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ПОЗИВ АУТОРИМА
Обавјештавамо Вас да припремамо нове бројеве наших
часописа „ГОДИШЊАК“ Правног факултета и „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Оба ова часописа штампаћемо пред крај ове године.
Због тога Вас позивамо на сарадњу.
Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар,
приказ неке научне књиге или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у наредном броју неког од ових часописа,
потребно је:
- Да нам најкасније до 20. октобра ове године доставите своје
радове искључиво на e – mail адресу czp@pravobl.org .
- Уз то потребно је да нам на исту адресу доставите поднесак
са личним подацима аутора, телефонима за контакт и изјаву да рад
није претходно нигдје објављиван.
Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све доље набројане
стандарде. 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.
УПУСТВО
Рад мора бити написан ћирилицом, фонтом Times New
Roman, величине 12, а фусноте, као и ознаке за фус-ноте, које се
налазе у тексту величине 10.
Рукописи не могу бути дужи од једног табака. Један табак
износи 16 страна од 28 редова сa 66 словних знакова у реду,
односно 28.800 знакова.
-Извори (литература) наводе се на крају рада, ћирилицом,
осим страних наслова, тако што наводимо презиме аутора (зарез)
име (тачка) наслов рада (тачка) мјесто и година издања.
Једна фуснота не смије бити дужа од три реда.
Научни радови и стручни чланци морају да садрже:
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- Име и презиме аутора које се исписује у горњем лијевом
углу на првој страници рада. У првој фусноти наводи се ауторово
звање и назив установе у којој је запослен.
- Наслов рада исписује се великим словима величине 14 на
средини прве стране, одмах испод имена аутора. Наслов треба да
буде што краћи и да што боље објасни суштину садржаја тог
чланка. Наслови у једном реду су графички и визуелно најефективнији.
- Резиме са основним налазима рада (обима до 20 редова)
исписује се одмах испод наслова. Кључне ријечи (до пет ријечи)
су испод резимеа.
- Све ово напријед набројано, дакле име и презиме аутора,
наслов, резиме и кључне ријечи, мора бити написано и на енглеском језику и пише се на крају рада одмах послије закључка који
не смије бити дужи од 20 редова. У фусноти на крају рада на енглеском језику исписује се и звање аутора и установа у којој је
запослен.
- Међунаслови у тексту не смију бити дужи од једног реда.
Пишу се на средини великим словима величине 12 и нумеришу се
арапским бројевима од 1....
Уколико међунаслов садржи више цјелина, оне се такође
означавају арапским бројевима, нпр 1.1. и исписују се курентом тј.
малим обичним словима (фонт 12).
Редакција задржава право да прилагођава рад општим
правилима уређивања часописа, графичким стандардима и стандарду српског језика.
ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА
- Када цитирамо текст из књиге једног аутора придржавамо
се сљедећих правила: име и презиме аутора, наслов књиге написан
у италику, у малој загради наводимо мјесто издања и година
издања, и на крају број странице са које нешто цитирамо.
Примјер:
Раде Михаљчић, Огледи о старом српском праву, (Бања Лука
2013), 35.
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Ако се ради о већем броју страница онда се бројеви раздвајају цртицом.
У сваком сљедећем навођењу тог истог аутора, ако између не
цитирамо неког другог, користимо ознаку Ibid у италику (тачка
зарез) и број странице са које цитирамо текст. Ако у том тексту
између цитирамо неког другог аутора , свако сљедеће навођење
оног претходног аутора пишемо као у првом примјеру. Навођење
назива издавача није обавезно, али је пожељно.
-Текст два аутора једне књиге наводимо раздвајајући име и
презиме оба аутора везником „и“, док све друго пишемо као што
је већ описано у претходном примјеру.
-Текстови објављени у магазинима, новинама и другим
периодикама се цитирају наводећи име и презиме аутора, назив
чланка под наводницима, назив периодике у италику, број, (година
издања) ,број стране са које цитирамо текст без икаквих додатака.
Уколико је назив периодике дуг, приликом првог цитирања у
загради се наводи и скраћеница под којом ће се периодика надаље
појављивати.
Уколико постоји више аутора чланка, раздвајају се зарезом.
Ако постоји више од три аутора чланка, онда пишемо име и
презиме првог аутора, уз навођење скраћенице et al.
-Цитирани текст преводиоца као аутора наводимо: име и
презиме, напомена превео на енглеском-trans, наслов текста у
италику, у малој загради мјесто и година изадања. Ако се ради о
приређивачу, пишемо све исто само у напомени приредио.
-Прописи се наводе пуним називом у италику, потом се
наводи гласило у којем је пропис објављен, број и година
објављивања уз навођење скраћенице прописа , ако ће се даље
појављивати у тексту. Уколико је пропис измјењиван и допуњаван,
неводе се бројеви и године објављивања и допуна.
- Члан, став и тачка прописа означава се скраћеницама чл.,
ст., и тач., а иза посљедњег броја се не ставља тачка.
Примјер:
Чл.5, ст.2, тач.3
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-Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније
податке (врста и број одлуке, датум када је донесена публикација
у којој је евентуално објављена).
-Цитирање текста са интернета треба да садржи назив
цитираног текста, ако се ради о књизи- име и презиме аутора,
наслов књиге или наслов текста написан у италику, (мјесто
изадања и година), адресу интернет странице уз напомену
преузето исписану италиком и датум и вријеме приступа тој
страници.
Примјер:
European Commission for Democracy through Law, Opinion on
the Constitution of Serbia, http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDLAD(2007)004e. asp, 24. мај 2007, 14:52.
-Цитирани текст преузет на конференцијама, конгресу или
научном скупу наводимо поштујући сљедећи редосљед:
има и презиме аутора, наслов рада под наводмоцима, (напомена материјал прзентован на назив скупа, датум одржавања).
-Када цитирамо текст преузет из докторске дисертације, онда
пишемо: прво слово имена аутора и презиме, под наводницима
наслов рада, (напомена докторска дисертација, име универзитета, година) и број странице са које се цитира текст.
-Инострана имена се транскрибују на ћирилици на српском
језику како се изговарају, а приликом првог помињања у тексту
њихово презиме се наводи у загради у изворном облику на страном
језику писано у италику.
Примјер:
Годме (Gaudeme ).
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