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Часопис Lege Artis – ПРОПИСИ У ПРАКСИ отворен је за 
сва ваша питања, мишљења, конструктивне предлоге, по-
хвале и критике. Можете их упутити ауторима текстова 
или на имејл редакције часописа redakcija@legeartis.rs

Пратите нас:
●  www.legeartis.rs
●  www.propisi.net
●  www.ingpro.rs
●  www.facebook.com/IngProLegeArtis
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Поштовани претплатници,

Почетак нове године у знаку је нових закона којима у овом 
броју посвећујемо посебну пажњу. 

У рубрици Радно право пружамо приказ најбитнијих измена 
закона из области радног права усвојених у децембру 2017. 
године.

Усвојене су измене Закона о буџетском систему и нови 
буџет за 2018. годину, па тим темама посвећујемо два 
текста у рубрици Јавне набавке и буџети.

У области привредног права издвајамо Коментар Закона 
о изменама и допунама Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Поред наведених, истичемо и текстове о Закону о дуалном 
образовању и Изменама Закона о јавној својини.

Наведене текстове прате и други текстови из грађанског, 
кривичног и радног права, као и сталне рубрике Портал 
читалаца и Регистар прописа донетих између два броја.

Желимо вам успешан почетак, надамо се, још успешније 
године.

Редакција
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(6) Трошкови продатих производа износе 1.250.000,00 динара.Укалкулисана разлика у цени је 25% 
на цену коштања, што износи 312.500,00 динара (1.250.000,00 × 25%). Обрачунати ПДВ по општој 
стопи износи 312.500,00 динара, од чега на цену коштања 240.000,00 250.000,00 (1.250.000,00 × 20%) 
и ПДВ на разлику у цени 62.500,00 (312.500,00 × 20%). 

(7) Купцу су фактурисани спортски дресови са обрачунатим ПДВ-ом у износу од 1.875.000,00 дин.

(8) Купац је извршио плаћање фактуре у целости у износу од 1.875.000,00 динара. 

(9) Треба извршити затварање свих конта класе 9 – Обрачун трошкова и учинака.

(10) Треба саставити Извештај о стању залиха производње на крају обрачунског периода.

(11) Треба прокњижити свођење почетног стања залиха производње на коначно стање залиха про-
изводње на крају обрачунског периода на бази података из Извештаја о стању залиха производње 
на крају обрачунског периода.

Напомена: Трошкови продатих производа од 1.250.000,00 динара израчунати су на бази цене 
коштања (682 комада × 1.832,80 динара по комаду), док је продајна цена спортских дресова од 
1.875.000,00 динара по комаду израчуната у износу од 2.500,00 динара (750 × 2.500,00).

Књижење:

Р. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
дугује потражује дугује потражује

1 2 3 4 5 6
1. 910 Сировине и материјал – спортски дресови 200.000,00

9000 Рачун за преузимање залиха материјала 200.000,00
За отварање почетног стања 1. 1. 2016. за залихе материјала – спортски дресови

1а 9500 Материјали за израду – спортски дресови 500.000,00
9600 Готови производи – спортски дресови 120.000,00

9001 Рачун за преузимање залиха недовршене 
производње 500.000,00

9003 Рачун за преузимање залиха готових 
производа 120.000,00

За отварање почетног стања залиха недовршене производње и готових производа 1. 1. 2016. године на 
основу података из почетног стања тих залиха из финансијског књиговодства

2. 9100 Сировине и материјал – спортски дресови 1.000.000,00

9010 Рачун за преузимање набавке материјала 
и робе 1.000.000,00

За примљен материјал у магацин у вези са производњом спортских дресова

3а 9500 Материјал за израду – спортски дресови 680.000,00
9100 Сировине и материјал – спортски дресови 680.000,00

За извршено улагање материјала у производњу у току године

3б 9502 Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 408.000,00

9503 Трошкови амортизације основних 
средстава основне делатности 136.000,00
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У овој рубрици доносимо преглед прописа који током овог месеца престају 
да важе (у целости или у делу), односно који одложено ступају на снагу и/
или се одложено примењују у целости или у делу:

● Правилник о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и 
службеног пасоша, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 9/16 од 5. 2. 2016. године, а ступио 
је на снагу 13. 2. 2016. године

– примењује се од 13. маја 2016. године

● Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 18/15 од 13. 2. 2015. године, а ступио је на снагу 21. 2. 2015. године

– одредбе члана 16. ст. 6. и члана 20. овог закона  
примењиваће се од 1. јуна 2016. године

● Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 49/15 од 5. 6. 2015. године, а ступио је на снагу 13. 6. 2015. године

– одредба члана 2. овог правилника важи  
до 1. јуна 2016. године

● Закон о енергетици, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 145/14 од 29. 12. 2014. године, а 
ступио је на снагу 30. 12. 2014. године

– одредбе члана 98. ст. 1. тач. 1) до 3), члана 99. и  
члана 225. ст. 1. тач. 1) до 3) и члана 225. ст. 4.  

овог закона се примењују од 1. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи 
између територијалних заједница или власти, објављен у „Сл. гласнику РС – 
Међународни уговори”, бр. 2/16 од 8. 2. 2016. године

– Конвенција ступа на снагу 16. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни 
уговори”, бр. 4/16 од 26. 2. 2016. године

– Амандмани ступају на снагу 19. јуна 2016. године

Kaлендар важења правних аката
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оца је примао пензију своје мајке, а пок. А. М. 
издржавање није ни било потребно. Не може се 
говорити ни о ускраћивању помоћи оставиоцу, 
јер то не произилази из изведених доказа.

Код овако утврђеног чињеничног стања, ни-
жестепени судови правилно закључују да нема 
основа за примену члана 4. Закона о наслеђивању 
који регулише појам недостојности за наслеђи-
вање. Према ставу 1. тач. 1) овог члана, не може 
се наследити на основу закона или завештања 
нити стећи какву корист из завештања (недос-
тојан је), онај ко је умишљајно усмртио оставио-
ца, или је то покушао. Према тачки 4. овог члана, 
недостојан је онај ко се теже огрешио о законску 
обавезу издржавања, или ускратио нужну по-
моћ. Према ставу 2. овог члана, суд на недостој-
ност пази по службеној дужности. У конкретном 
случају, истакнути разлози за недостојност ту-
жиоца да наследи свог оца, сада пок. А. М., нису 
испуњени. У току поступка у прилог ових својих 
тврдњи тужиља није пружила одговарајуће до-
казе. Зато је суд о постојању (непостојању) тих 

Недостојност за наслеђивање
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете 
пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне 
случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на 
недостојност за наслеђивање

Недостојност за наслеђивање

Члан 4. Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/03 – Одлука УС РС и 6/15)

Члан 4.
Не може наследити на основу закона или завештања, нити стећи какву корист из завештања 
(недостојан је):
1) онај ко је умишљајно усмртио оставиоца или је то покушао;
2) онај ко је принудом, претњом или преваром навео оставиоца да сачини или опозове за-
вештање или неку његову одредбу, или га је у томе спречио;
3) онај ко је у намери спречавања оставиочеве последње воље уништио или сакрио његово 
завештање, или га је фалсификовао;
4) онај ко се теже огрешио о законску обавезу издржавања оставиоца, или му је ускратио 
нужну помоћ;

Суд на недостојност пази по службеној дужности.

О недостојности за наслеђивање 
суд води рачуна по службеној 
дужности, али је терет чињеничне 
тврдње и доказа да ова недостојност 
постоји, на странци која то тврди.

Из образложења:
„Разлози ревизије о погрешној примени мате-
ријалног права нису основани. Према утврђеном 
чињеничном стању, тужилац је ванбрачни син 
пок. А. М. Свог оца је упознао када је имао 10 
година. До 1992. године имао је ретке контакте са 
оцем, а од те године никако. Брига о оцу са његове 
стране није изостала његовом кривицом. Није се 
теже огрешио о обавезе издржавања, нити му је 
ускратио нужну помоћ. Нису постојали ни дру-
ги разлози који би указивали на недостојност за 
наслеђивање оца. Тужилац није умишљајно ус-
мртио свога оца, нити је то покушао. Између њих 
је било само свађе. Није се теже огрешио о за-
конске обавезе издржавања према њему. Преко 

К А ЛЕНД АРИ .. .  
 ● ВАЖЕЊА ПРАВНИХ АКАТА
 ● ДОГАЂАЈА

АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ СА ОБИЉЕМ 
КОРИСНИХ ПРИМЕРА И СТРУЧНИХ 
ТУМАЧЕЊА

СУДСКА ПРАКСА И СЛУЖБЕНА МИШЉЕЊА
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Милош Јовић

саветник у Управи за јавне набавке
budzeti@legeartis.rs

о јавним набавкама из 2008. године. Сходно 
тада важећим прописима, наручиоци су имали 
могућност да одбију понуду уколико поседују 
доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходних пет 
година за радове, односно три године за добра 
и услуге.

Закон о јавним набавкама из 2012. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12) значајно је проши
рио обухват негативних референци, установи
вши их као обавезу за наручиоце, проширујући 
њихово дејство и на сâм поступак јавне набавке 
(не само на уговоре), те установивши својевр
сну „црну листу” понуђача – списак негативних 
референци.

Последње измене и допуне Закона о јавним 
набавкама из августа 2015. године („Сл. гласник 
РС”, бр. 68/15) донеле су собом неколико изме-
на када је реч о негативним референцама:
● негативна референца као могућност, не и оба
веза за наручиоце;
● невезивање других, таксативно законом 
ненаведених доказа негативне референце за 
одређеност у конкурсној документацији;
● прецизирање претходног периода који је 
обухваћен негативном референцом;
● укидање списка негативних референци.

Можда и најзначајнија измена јесте та да 
наручилац сада више није у обавези, већ има 
могућност да примени негативну референцу 
према понуђачу. Како су ове законске измене 
биле још један корак ближе директивама Европ
ске уније из области јавних набавки, и у овом 
сегменту извршено је усклађивање са „кровним 
прописима” који примену негативне референ
це предвиђају управо као могућност, а не и као 
обавезу на страни наручиоца. Наиме, опште 

 Кад су у питању јавне набавке, појам ре
ференце има двоструки појавни облик. 
У случају кад одређује додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, наручилац 
као услов пословног капацитета може захтева
ти одређено искуство понуђача које се огледа у 
реализацији уговора истог или сличног предме
та набавке, односно да је у претходном периоду 
испоручивао добра, извршавао услуге или изво
дио радове који су предмет конкретне јавне на
бавке. Тада је реч о пословним референцама, 
које би се условно речено могле назвати пози-
тивним референцама. И док је у том случају 
реч о референцама које понуђача квалификују 
за добијање уговора о јавној набавци, негативне 
референце су оне које га могу дисквалификова
ти из „трке” за добијање уговора.

Институт негативне референце установ
љен је ради обезбеђивања поузданијег и солид
нијег уговорног партнера наручиоца, а што је 
претпоставка целисходнијег и рационалнијег 
трошења јавних средстава. На тај начин, санк
ционишу се понуђачи који не извршавају своје 
обавазе у поступку јавне набавке или уговорне 
обавезе или их не извршавају на уговорен начин и 
под уговореним условима. С друге стране, будући 
да санкција никада није сама себи сврха, управо 
би свест о могућности да се нађе „на црној листи” 
код одређеног наручиоца, требало да понуђача 
додатно мотивише на озбиљнији, професионал
нији и пословнији приступ извршавању сопстве
них обавеза како у поступку јавне набавке, тако и 
у реализацији уговора о јавној набавци.

У систем јавних набавки у Републици Ср
бији, негативне референце су уведене Законом 

Негативне референце у 
систему јавних набавки
Последње измене и допуне Закона о јавним набавкама из августа 
2015. године донеле су собом неколико измена када је реч о 
негативним референцама о којима ћемо говорити у овом тексту
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Милош Јовић

саветник у Управи за јавне набавке
budzeti@legeartis.rs

о јавним набавкама из 2008. године. Сходно 
тада важећим прописима, наручиоци су имали 
могућност да одбију понуду уколико поседују 
доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходних пет 
година за радове, односно три године за добра 
и услуге.

Закон о јавним набавкама из 2012. године 
(„Сл. гласник РС”, бр. 124/12) значајно је проши
рио обухват негативних референци, установи
вши их као обавезу за наручиоце, проширујући 
њихово дејство и на сâм поступак јавне набавке 
(не само на уговоре), те установивши својевр
сну „црну листу” понуђача – списак негативних 
референци.

Последње измене и допуне Закона о јавним 
набавкама из августа 2015. године („Сл. гласник 
РС”, бр. 68/15) донеле су собом неколико изме-
на када је реч о негативним референцама:
● негативна референца као могућност, не и оба
веза за наручиоце;
● невезивање других, таксативно законом 
ненаведених доказа негативне референце за 
одређеност у конкурсној документацији;
● прецизирање претходног периода који је 
обухваћен негативном референцом;
● укидање списка негативних референци.

Можда и најзначајнија измена јесте та да 
наручилац сада више није у обавези, већ има 
могућност да примени негативну референцу 
према понуђачу. Како су ове законске измене 
биле још један корак ближе директивама Европ
ске уније из области јавних набавки, и у овом 
сегменту извршено је усклађивање са „кровним 
прописима” који примену негативне референ
це предвиђају управо као могућност, а не и као 
обавезу на страни наручиоца. Наиме, опште 

 Кад су у питању јавне набавке, појам ре
ференце има двоструки појавни облик. 
У случају кад одређује додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, наручилац 
као услов пословног капацитета може захтева
ти одређено искуство понуђача које се огледа у 
реализацији уговора истог или сличног предме
та набавке, односно да је у претходном периоду 
испоручивао добра, извршавао услуге или изво
дио радове који су предмет конкретне јавне на
бавке. Тада је реч о пословним референцама, 
које би се условно речено могле назвати пози-
тивним референцама. И док је у том случају 
реч о референцама које понуђача квалификују 
за добијање уговора о јавној набавци, негативне 
референце су оне које га могу дисквалификова
ти из „трке” за добијање уговора.

Институт негативне референце установ
љен је ради обезбеђивања поузданијег и солид
нијег уговорног партнера наручиоца, а што је 
претпоставка целисходнијег и рационалнијег 
трошења јавних средстава. На тај начин, санк
ционишу се понуђачи који не извршавају своје 
обавазе у поступку јавне набавке или уговорне 
обавезе или их не извршавају на уговорен начин и 
под уговореним условима. С друге стране, будући 
да санкција никада није сама себи сврха, управо 
би свест о могућности да се нађе „на црној листи” 
код одређеног наручиоца, требало да понуђача 
додатно мотивише на озбиљнији, професионал
нији и пословнији приступ извршавању сопстве
них обавеза како у поступку јавне набавке, тако и 
у реализацији уговора о јавној набавци.

У систем јавних набавки у Републици Ср
бији, негативне референце су уведене Законом 

Негативне референце у 
систему јавних набавки
Последње измене и допуне Закона о јавним набавкама из августа 
2015. године донеле су собом неколико измена када је реч о 
негативним референцама о којима ћемо говорити у овом тексту
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У овој рубрици доносимо преглед прописа који током овог месеца престају 
да важе (у целости или у делу), односно који одложено ступају на снагу и/
или се одложено примењују у целости или у делу:

● Правилник о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и 
службеног пасоша, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 9/16 од 5. 2. 2016. године, а ступио 
је на снагу 13. 2. 2016. године

– примењује се од 13. маја 2016. године

● Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 18/15 од 13. 2. 2015. године, а ступио је на снагу 21. 2. 2015. године

– одредбе члана 16. ст. 6. и члана 20. овог закона  
примењиваће се од 1. јуна 2016. године

● Правилник о измени и допуни Правилника о реглоскопима, објављен у „Сл. гласнику 
РС”, бр. 49/15 од 5. 6. 2015. године, а ступио је на снагу 13. 6. 2015. године

– одредба члана 2. овог правилника важи  
до 1. јуна 2016. године

● Закон о енергетици, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 145/14 од 29. 12. 2014. године, а 
ступио је на снагу 30. 12. 2014. године

– одредбе члана 98. ст. 1. тач. 1) до 3), члана 99. и  
члана 225. ст. 1. тач. 1) до 3) и члана 225. ст. 4.  

овог закона се примењују од 1. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи 
између територијалних заједница или власти, објављен у „Сл. гласнику РС – 
Међународни уговори”, бр. 2/16 од 8. 2. 2016. године

– Конвенција ступа на снагу 16. јуна 2016. године

● Закон о потврђивању Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту, објављен у „Сл. гласнику РС – Међународни 
уговори”, бр. 4/16 од 26. 2. 2016. године

– Амандмани ступају на снагу 19. јуна 2016. године

Kaлендар важења правних аката

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ НАШЕМ АУТОРУ, 
НАСТОЈАЋЕМО ДА ОДГОВОРИМО  
НА СВАКО ОД ЊИХ
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оца је примао пензију своје мајке, а пок. А. М. 
издржавање није ни било потребно. Не може се 
говорити ни о ускраћивању помоћи оставиоцу, 
јер то не произилази из изведених доказа.

Код овако утврђеног чињеничног стања, ни-
жестепени судови правилно закључују да нема 
основа за примену члана 4. Закона о наслеђивању 
који регулише појам недостојности за наслеђи-
вање. Према ставу 1. тач. 1) овог члана, не може 
се наследити на основу закона или завештања 
нити стећи какву корист из завештања (недос-
тојан је), онај ко је умишљајно усмртио оставио-
ца, или је то покушао. Према тачки 4. овог члана, 
недостојан је онај ко се теже огрешио о законску 
обавезу издржавања, или ускратио нужну по-
моћ. Према ставу 2. овог члана, суд на недостој-
ност пази по службеној дужности. У конкретном 
случају, истакнути разлози за недостојност ту-
жиоца да наследи свог оца, сада пок. А. М., нису 
испуњени. У току поступка у прилог ових својих 
тврдњи тужиља није пружила одговарајуће до-
казе. Зато је суд о постојању (непостојању) тих 

Недостојност за наслеђивање
У склопу сасвим новог формата који од овог броја можете 
пратити у нашем часопису доносимо неке карактеристичне 
случајеве из судске праксе, а који се овом приликом односе на 
недостојност за наслеђивање

Недостојност за наслеђивање

Члан 4. Закона о наслеђивању („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/03 – Одлука УС РС и 6/15)

Члан 4.
Не може наследити на основу закона или завештања, нити стећи какву корист из завештања 
(недостојан је):
1) онај ко је умишљајно усмртио оставиоца или је то покушао;
2) онај ко је принудом, претњом или преваром навео оставиоца да сачини или опозове за-
вештање или неку његову одредбу, или га је у томе спречио;
3) онај ко је у намери спречавања оставиочеве последње воље уништио или сакрио његово 
завештање, или га је фалсификовао;
4) онај ко се теже огрешио о законску обавезу издржавања оставиоца, или му је ускратио 
нужну помоћ;

Суд на недостојност пази по службеној дужности.

О недостојности за наслеђивање 
суд води рачуна по службеној 
дужности, али је терет чињеничне 
тврдње и доказа да ова недостојност 
постоји, на странци која то тврди.

Из образложења:
„Разлози ревизије о погрешној примени мате-
ријалног права нису основани. Према утврђеном 
чињеничном стању, тужилац је ванбрачни син 
пок. А. М. Свог оца је упознао када је имао 10 
година. До 1992. године имао је ретке контакте са 
оцем, а од те године никако. Брига о оцу са његове 
стране није изостала његовом кривицом. Није се 
теже огрешио о обавезе издржавања, нити му је 
ускратио нужну помоћ. Нису постојали ни дру-
ги разлози који би указивали на недостојност за 
наслеђивање оца. Тужилац није умишљајно ус-
мртио свога оца, нити је то покушао. Између њих 
је било само свађе. Није се теже огрешио о за-
конске обавезе издржавања према њему. Преко 
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(6) Трошкови продатих производа износе 1.250.000,00 динара.Укалкулисана разлика у цени је 25% 
на цену коштања, што износи 312.500,00 динара (1.250.000,00 × 25%). Обрачунати ПДВ по општој 
стопи износи 312.500,00 динара, од чега на цену коштања 240.000,00 250.000,00 (1.250.000,00 × 20%) 
и ПДВ на разлику у цени 62.500,00 (312.500,00 × 20%). 

(7) Купцу су фактурисани спортски дресови са обрачунатим ПДВ-ом у износу од 1.875.000,00 дин.

(8) Купац је извршио плаћање фактуре у целости у износу од 1.875.000,00 динара. 

(9) Треба извршити затварање свих конта класе 9 – Обрачун трошкова и учинака.

(10) Треба саставити Извештај о стању залиха производње на крају обрачунског периода.

(11) Треба прокњижити свођење почетног стања залиха производње на коначно стање залиха про-
изводње на крају обрачунског периода на бази података из Извештаја о стању залиха производње 
на крају обрачунског периода.

Напомена: Трошкови продатих производа од 1.250.000,00 динара израчунати су на бази цене 
коштања (682 комада × 1.832,80 динара по комаду), док је продајна цена спортских дресова од 
1.875.000,00 динара по комаду израчуната у износу од 2.500,00 динара (750 × 2.500,00).

Књижење:

Р. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
дугује потражује дугује потражује

1 2 3 4 5 6
1. 910 Сировине и материјал – спортски дресови 200.000,00

9000 Рачун за преузимање залиха материјала 200.000,00
За отварање почетног стања 1. 1. 2016. за залихе материјала – спортски дресови

1а 9500 Материјали за израду – спортски дресови 500.000,00
9600 Готови производи – спортски дресови 120.000,00

9001 Рачун за преузимање залиха недовршене 
производње 500.000,00

9003 Рачун за преузимање залиха готових 
производа 120.000,00

За отварање почетног стања залиха недовршене производње и готових производа 1. 1. 2016. године на 
основу података из почетног стања тих залиха из финансијског књиговодства

2. 9100 Сировине и материјал – спортски дресови 1.000.000,00

9010 Рачун за преузимање набавке материјала 
и робе 1.000.000,00

За примљен материјал у магацин у вези са производњом спортских дресова

3а 9500 Материјал за израду – спортски дресови 680.000,00
9100 Сировине и материјал – спортски дресови 680.000,00

За извршено улагање материјала у производњу у току године

3б 9502 Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 408.000,00

9503 Трошкови амортизације основних 
средстава основне делатности 136.000,00
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Приказ најбитнијих измена 
закона из области радног 
права усвојених у децембру 
2017. године
Следи приказ Закона о изменама и допунама Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закона 
о изменама и допунама Закона о раду и Закона о изменама и 
допунама Закона о запошљавању странаца, који су усвојени и 
почели су да се примењују крајем децембра 2017. године.

Милан Ранђеловић, 
адвокат у Адвокатској 
канцеларији ЈПМ Јанковић –  
Поповић – Митић

Дана 14. децембра Народна скупштина 
Републике Србије усвојила је сет из-
мена и допуна закона који регулишу 

радноправну материју, односно Закон о из-
менама и допунама Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, Закон о 
изменама и допунама Закона о раду и Закон 
о изменама и допунама Закона о запошљава-
њу странаца. Наведене измене и допуне обја-
вљене су у „Службеном гласнику Републике 
Србије” број 113/17, а ступиле су на снагу 25. 
12. 2017. године, изузев одредаба чланова 6. и 
7. Закона о изменама и допунама Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај незапосле-
ности, које почињу да се примењују почев од 
1. 1. 2018. године (члан 6), односно почев од 
1. 1. 2019. године (члан 7). У наставку текста 
уследиће приказ најбитнијих измена и допуна 
горенаведених закона. 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ 
И ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Закон о изменама и допунама Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапо-
слености (у даљем тексту: Измене Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапо-
слености) донет је у циљу обезбеђивања пуне 
ефикасности у функционисању Национал-
не службе за запошљавање (у даљем тексту: 
НСЗ), смањења трошкова и детаљнијег уре-
ђивања одређених питања, односно унапре-
ђења праксе, као и креирања активних мера 
политике запошљавања са циљем подстица-
ња/одржавања запослења. Најважније измене 
одредби односе се на следеће:

1. Обрачун за остваривање права 
на новчану накнаду за случај 

незапослености (измена  
чланова 69. и 70)

Недовољно одређена методологија обра-
чуна за остваривање права на новчану нак-
наду за случај незапослености (да ли се при 
обрачуну полази од минималне зараде у нето 
или у бруто износу), предвиђена старим за-
конским текстом, стварала је велике пробле-
ме у пракси послодаваца и судова. Законска 
непрецизност поводом овог питања довела 
је до различитог поступања и одлучивања 
нижестепених судова у више десетина хи-
љада спорова корисника новчаних накнада 
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упућена лица, кретање у оквиру привредног 
друштва и независне професионалце, овом 
изменом уводи се и нова врста радне дозволе 
која се издаје за оспособљавање и усаврша-
вање. Ова врста радне дозволе може да буде 
издата лицима која обављају стручну праксу, 
стручно оспособљавање и усавршавање или 
приправнички стаж у Републици Србији и по 
том основу остварују права по основу рада.

Како Република Србија напредује у при-
ступним преговорима за чланство у Европ-
ској Унији и постаје део европских мрежа за 
мобилност младих, појавила се потреба за 
детаљнијим регулисањем правног оквира 
боравка и рада странаца по поменутим осно-
вима у Републици Србији. Такође, ова измена 
ће омогућити и ажурнију евиденцију о стран-
цима који се налазе на специјализацији, оспо-
собљавању, односно приправничком стажу у 
Републици Србији. 

Дозвола за оспособљавање и усавршавање, 
као и друге радне дозволе за посебне случајеве 
запошљавања, издаје се на захтев послодав-
ца односно странца, под условом да странац 
поседује одобрење за привремени боравак и 
закључен уговор са послодавцем о обављању 
обуке (приправнички стаж, стручна прак-
са, стручно оспособљавање или усавршава-
ње), који садржи место и рок трајања обуке. 
Период важења ове дозволе ограничен је на 

период трајања обуке (приправнички стаж, 
стручна пракса, стручно оспособљавање или 
усавршавање), а у сваком случају не може да 
буде дужи од годину дана. Предметна дозвола 
може да буде продужена за још годину дана.

4. Измена рока за подношење 
захтева за продужење радне  

дозволе (допуна члана 28)

Старо законско решење које је предви-
ђало да захтев за продужење радне дозволе 
мора да се поднесе најраније 30, а најкасније 
15 дана пре истека рока важења радне дозво-
ле, због своје непрецизности доводило је до 
велике несигурности у пракси, како за НСЗ 
као органа надлежног за издавање дозвола 
за рад, тако и за саме странце имаоце радних 
дозвола. 

У циљу превазилажења наведених по-
тешкоћа Измене Закона о запошљавању 
странаца уводе новину у погледу рока за под-
ношење захтева за продужење радне дозволе, 
односно предвиђају да је исти могуће поднети 
најкасније до истека важења радне дозволе. 
Имајући у виду велики број странаца радно 
ангажованих у Републици Србији, оваква 
измена несумњиво ће допринети једностав-
нијем остваривању њихових права, као и 
ефикаснијем функционисању НСЗ.

Електронско правно издање

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ
Прописи.нет нуде преко 200.000 докумената – прописе, судску праксу (преко 40.000 
сентенци), службена мишљења надлежних министарстава, моделе уговора и обрасце 
из свих области, и коментаре прописа врхунских стручњака. Ту су и калкулатори камата 
и судских такси, бројне актуелности и много тога јoш, у јединственом, дневно ажурном 
интернет издању с међусобно повезаним документима. Прописи.нет функционишу без 
икакве инсталације, имају бесплатан Мејл-сервис који прати све промене из области 
пословања коју корисник одабере и доставља их на мејл кориснику. Комфор, тачност и 
брзина, прегледни менији и једноставно коришћење расположиви су свима у било које 
доба дана и с било које локације у земљи и свету. 

Пратите нас путем интернета на адреси: www.propisi.net

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Радни спорови и суђење у 
разумном року
Аутор се бави анализом радног спора ослањајући се на 
законодавни оквир и бројне примере из судске праксе.

Милан Ранђеловић, 
адвокат у Адвокатској 
канцеларији ЈПМ Јанковић –  
Поповић – Митић

Радни спорови су посебна врста гра-
ђанскоправних спорова, те их је и сам 
Закон о парничном поступку („Сл. 

гласник РС” бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013 и 
55/2014 – у даљем тексту: ЗПП) препознао 
као специјалне и прописао посебна правила у 
глави XXIX. О хитности решавања истих све-
дочила је и одредба члана 195. став 3. Закона 
о раду пре измена тог закона из 2014. године, 
која је прописивала да се радни спор има ре-
шити у року од 6 месеци од дана подношења 
тужбе суду. Иронично, радни спорови су по-
стајали све учесталији и дуготрајнији, али, по 
свему судећи, у питању су други разлози од-
носно фактори који су до тога довели. Важећа 
верзија Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 – у даљем тексту: ЗОР) не прописује 
такво временско одређење.

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОГ СПОРА 
У ОДНОСУ НА ОПШТИ ПАРНИЧНИ 
ПОСТУПАК 

Суд посебно води рачуна о потреби хит-
ног решавања радних спорова, а нарочито 
приликом одређивања рокова и рочишта. 
Што се функционалне надлежности тиче, у 
првом степену суди судија појединац. У току 
поступка суд и по службеној дужности може 
да одреди привремене мере, у складу са за-
коном који уређује извршење и обезбеђење, 
ради спречавања насилног поступања или 

ради отклањања ненадокнадиве штете. Суд 
ће одлуку о одређивању привремене мере по 
предлогу странке да донесе у року до осам 
дана од дана подношења предлога. Против 
решења о одређивању привремене мере није 
дозвољена посебна жалба.

Даље, суд ће у пресуди којом налаже из-
вршење неке чинидбе да одреди рок од осам 
дана за њено извршење. Ако тужени не дође 
на рочиште за главну расправу, а уредно је 
позван, суд ће да одржи рочиште и одлучи 
на основу утврђеног чињеничног стања. О 
последици изостанка са рочишта за главну 
расправу суд ће да упозори туженог у позиву 
за рочиште.

Веома је битно да се нагласи да је ревизија 
дозвољена у парницама о споровима о засни-
вању, постојању и престанку радног односа, 
мада право на изјављивање ревизије може да 
буде прописано и посебним законима, као 
што је то случај са законом који регулише за-
штиту узбуњивача. Поред свега наведеног, у 
парницама из радних односа сходно се при-
мењују, наравно, остале одредбе ЗПП-а.

ПРИМЕРИ ДОЗВОЉЕНОСТИ, 
ОДНОСНО НЕДОЗВОЉЕНОСТИ 
РЕВИЗИЈЕ У РАДНИМ СПОРОВИМА 

У Решењу Врховног касационог суда, бр. 
Рев2-14/2016 од 7. 4. 2016. године, наведено 
је следеће: „Наиме, у овој парници, по оцени 
овог суда, нису испуњени законски услови за 
одлучивање о посебној ревизији тужене као 
изузетно дозвољеној, на основу одредбе чла-
на 404. став 1. ЗПП-a, с обзиром на то да не 
постоји потреба за разматрањем правних пи-
тања од општег интереса или правних пита-
ња у интересу равноправности грађана, ради 
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УМЕСТО  ЗАКЉУЧКА

Да ли се излаз из кризе у којој се налази 
„радноправно судство” налази у стварању 
специјалних судова који ће судити само рад-
не спорове? Тешко је рећи, али примери из 
упоредне праксе показују позитиван ефекат. 
И у стручним круговима се у последње време 
све више чује идеја о формирању специјал-
них радноправних судова, али конкретнијих 

предлога и формалних иницијатива још 
увек нема. У сваком случају, неопходно је 
систематски радити на убрзању суђења и 
јачању правосудног апарата у свим области-
ма, укључујући и радно право – где су такви 
спорови исувише важни запосленима, који-
ма много тога зависи од исхода спора и за-
штите њихових права по основу рада, али 
и послодавцима ради правне сигурности и 
извесности, те остваривања накнаде штете 
од запосленог који је штету проузроковао.

Одабрана мишљења 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања
У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у 
овом тексту је издвојено неколико мишљења Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Редакција ИНГ-ПРО

РАД У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ВЕРСКИХ 
ПРАЗНИКА И ПРАВО НА УВЕЋАНУ 
ЗАРАДУ

Чланом 3. Закона о државним и другим 
празницима у Републици Србији („Сл. гла-
сник РС”, бр. 43/2001, 101/2007, 92/2011) 
прописано је да у дане државних и верских 
празника у Републици Србији не раде др-
жавни и други органи, привредна друштва 
и други облици организовања за обављање 
делатности или услуга, осим на Дан победе 
који се празнује радно (став 1). Државни и 
други органи, привредна друштва и други 

облици организовања за обављање делатно-
сти или услуга дужни су да, у складу са Зако-
ном и прописима донетим на основу Закона, 
обезбеде непрекидно обављање делатности 
односно услуга и у дане државних и верских 
празника који се празнују у Републици Срби-
ји, ако би због прекида обављања делатности 
односно услуга настале штетне последице за 
грађане и државу (став 2). Привредна дру-
штва и други облици организовања за оба-
вљање делатности или услуга, чија природа 
делатности, односно технологија процеса 
рада захтева непрекидан рад, могу да раде и 
у дане државних и верских празника који се 
празнују у Републици Србији. 

Чланом 108. став 1. тачка 1. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14) прописано је да запослени има пра-
во на увећану зараду у висини утврђеној оп-
штим актом и уговором о раду, за рад на дан 
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или која проузрокују наследна обољења, као 
и ризик по здравље због хладноће, топлоте, 
буке или вибрације; 
3) који би, на основу налаза надлежног здрав-
ственог органа, могли штетно и са повећа-
ним ризиком да утичу на његово здравље и 
живот, с обзиром на његове психофизичке 
способности. 

Запослени између навршене 18. и 21. го-
дине живота може да ради на пословима 
из члана 84. тач. 1) и 2) овог закона само на 
основу налаза надлежног здравственог орга-
на којим се утврђује да такав рад није штетан 
за његово здравље. 

Трошкове лекарског прегледа из члана 84. 
тачка 3) и члана 85. сноси послодавац. 

Пуно радно време запосленог млађег од 
18 година живота не може да се утврди у 
трајању дужем од 35 часова недељно нити 
дужем од осам часова дневно. 

Забрањен је прековремени рад и прера-
сподела радног времена запосленог који је 
млађи од 18 година живота. 

Запослени млађи од 18 година живота не 
може да ради ноћу, осим: 
1) ако обавља послове у области културе, 
спорта, уметности и рекламне делатности; 
2) када је неопходно да се настави рад пре-
кинут услед више силе, под условом да та-
кав рад траје одређено време и да мора да се 
заврши без одлагања, а послодавац нема на 
располагању у довољном броју друге пуно-
летне запослене. 

Послодавац је дужан да, у случају из ста-
ва 2. овог члана, обезбеди надзор над радом 
запосленог млађег од 18 година живота од 
стране пунолетног запосленог.”

Одредбом члана 3. Правилника о пре-
вентивним мерама за безбедан и здрав рад 
младих („Сл. гласник РС”, број 102/16) про-
писано је:

„Послодавац је дужан да за сва радна ме-
ста у радној околини на којима раде млади 
изврши процену ризика од настанка повреда 
и оштећења здравља пре почетка обављања 
послова, као и да изврши делимичну измену 
и допуну акта о процени ризика уколико је 
дошло до промене у обављању послова, од-
носно појаве нових опасности и штетности, 
водећи рачуна о:

1) прилагођавању и организацији рада на 
радном месту;
2) природи, степену и трајању изложености 
физичким, биолошким и хемијским штетно-
стима;
3) начину, обиму и коришћењу опреме за 
рад, машина, уређаја и алата, и начина на 
који
се њима рукује;
4) утврђивању одговарајућих радних проце-
са и операција и начина на који се они ком-
бинују (организација рада);
5) нивоу оспособљавања за безбедан и здрав 
рад и писаним инструкцијама и упутствима 
које добијају млади.

Ако се у поступку процене ризика утвр-
ди да постоји ризик за безбедност, физичко 
или психичко здравље или развој младих, 
послодавац је дужан да обезбеди финансиј-
ска средства за праћење здравственог стања 
младих, које се врши на начин, по поступку 
и у роковима као и претходни и периодич-
ни лекарски прегледи запослених на рад-
ним местима са повећаним ризиком.”

Уредбом о утврђивању опасног рада за 
децу („Сл. гласник РС”, број 53/17), која се 
примењује се од 1. јануара 2018. године, у 
члану 5. став 2 прописано је: 

„Излагање специфичним ризицима при-
ликом стручног образовања забрањује се 
или ограничава, и то за случај изложености:
1) штетностима, које се односе на: 
(2) дувански дим – дозвољена је максимал-
но до једне трећине месечног времена пред-
виђеног за рад одраслих.”

Из наведеног произлази да у оквиру со-
цијалног предузећа за које постоји намера 
да буде основано, могу да се ангажују деца 
старију од 15 година на пословима припре-
ме и послуживања пића, уз примену свих 
мера за безбедан и здрав рад прописаних 
одредбама прописа из области безбедности 
и здравља на раду, при чему се мора имати 
у виду да запослена деца не смеју да буду 
изложена дуванском диму дуже од једне 
трећине месечног времена предвиђеног за 
рад одраслих.
(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду, број 
011-00-00037/2017-01 од 1. 8. 2017)
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Коментар Закона о изменама и 
допунама Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС”, бр. 113/2017) ствара услове за увођење Централног регистра 
фактура, који ће се ближе уредити посебним подзаконским актом 
чије се доношење ускоро очекује. 

Владимир Саичић,
дипл. правник, с вишегодишњим 
искуством у области привредног 
права

Закон о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакци-
јама уређује тематику рокова изми-

рења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама између јавног сектора и 
привредних субјеката, између привредних 
субјеката, односно између субјеката јавног 
сектора, а у циљу спречавања неизмире-
ња новчаних обавеза у року, с тим што се 
одредбе овог закона не примењују на при-
вредне субјекте над којима је отворен по-
ступак стечаја, у складу са законом којим се 
уређује стечај, у комерцијалним трансакци-
јама у којима су ови привредни субјекти ду-
жници. Изменама овог закона предвиђено 
је да се истим уређује и регистровање фак-
тура и других захтева за исплату издатих од 
стране поверилаца у комерцијалним транс-
акцијама између јавног сектора и привред-
них субјеката, односно између субјеката 
јавног сектора, у којима су субјекти јавног 
сектора дужници. 

Овим изменама обавезују се повериоци 
субјеката јавног сектора да издате фактуре 
и друге захтеве за исплату у комерцијалним 
трансакцијама у којима су субјекти јавног 
сектора дужници, пре достављања дужни-
цима региструју у Централном регистру 
фактура. У ту сврху послужиће информа-
циони систем Управе за трезор који реги-
струје унете податке из фактуре, односно 
другог захтева за исплату, у Централном 
регистру фактура и додељује тој фактури, 
односно другом захтеву за исплату, једин-
ствени идентификациони број. Регистрова-
не фактуре повериоци су дужни да доставе 
дужницима у року од три радна дана од дана 
регистровања, са инструкцијом за плаћање 
фактуре, односно другог захтева за испла-
ту. Дужници измирују новчане обавезе по 
фактурама и другим захтевима за исплату 
само ако су оне исправно регистроване у 
Централном регистру фактура, што утвр-
ђују провером у том регистру.

Изменама закона предвиђене су и новча-
не казне за прекршај од 100.000 до 2.000.000 
динара за правно лице, односно привредни 
субјекат или субјекат јавног сектора, ако не 
региструје издате фактуре и друге захтеве 
за исплату у Централном регистру фактура, 
као и новчане казне за прекршај од 5.000 до 
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ПОТРАЖИВАЊЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ

Уколико дужник испуни своју новчану 
обавезу на име главног дуга, потражи-
вање повериоца на име затезне камате 
обрачунате за период доцње у плаћању 
постаје самостално потраживање.

Из образложења:
У конкретном случају тужени је, као ду-

жник из пословног односа, испунио сво-
ју новчану обавезу на име главног дуга, те 
је његово потраживање доспелог новчаног 
потраживања, на име затезне камате обра-
чунате за период доцње у плаћању, постало 
самостално. У конкретном случају у рачуну 
број 653584813 означен је рок плаћања – 28. 
8. 2012. године. Тужени је рачун примио и 
на тај начин био обавештен о року доспело-
сти, а како је исплатио главни дуг дана 16. 7. 
2015. године, правилно га је првостепени суд 
обавезао да исплати затезну камату по стопи 
прописаној Законом о затезној камати, почев 
од 29. 8. 2012. године до 16. 7. 2015. године, 
сходно одредбама члана 277. и 324. Закона о 
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 
29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и „Сл. лист СРЈ”, бр. 
31/93), а у вези са одредбом члана 77. наведе-
ног закона.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 854/15 од 8. 
10. 2015, потврђена Пресудом Привредног апелационог 
суда у Београду, Пж. 7017/15 од 27. 4. 2017)

ЗАТЕЗНА КАМАТА КАО СПОРЕДНО 
ПОТРАЖИВАЊЕ

Затезна камата има правну природу 
споредног потраживања које није само-
стално утуживо све док главница није 
плаћена.

Из образложења:
Одредбом члана 279. став 2. Закона о обли-

гационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 
29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, и „Сл. лист 
СРЈ”, бр. 31/1993) прописано је да на износ не-
исплаћене камате може да се захтева затезна 
камата само од дана кад је суду поднесен зах-
тев за њену исплату.

Затезна камата има правну природу спо-
редног потраживања које не може самостално 
да се утужи све док главни дуг не буде плаћен. 
Уколико је главни дуг плаћен, затезна камата 
која је до тада имала карактер споредног по-
траживања, прераста у самостално утуживо 
потраживање на које тече камата из одредбе 
члана 279. став 2. Закона о облигационим 
односима. Поверилац из основног правног 
посла има право да затезну камату захтева 
почев од одређеног датума до исплате или пак 
да изврши обрачун затезне камате за период 
доцње у плаћању главног дуга у апсолутном 
износу за одређени период и утужи тако об-
рачунату камату. У складу са том одредбом, 
тужиоцу припада право на процесну камату 
од дана подношења захтева суду за њену ис-
плату.

У конкретном случају правилно је првосте-
пени суд усвојио тужбени захтев и обавезао 
туженог да изврши своју уговорну обавезу 
исплатом затезне камате за период доцње и то 
на износе главног дуга почев од дана доспећа 

Камата кроз судску праксу 
привредних судова
Камата је у овом случају обрађена кроз примере нове 
судске праксе привредних судова. 

Редакција ИНГ-ПРО
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камате и трошкова. Притом је првостепени суд 
правилним тумачењем утврдио да наведеном 
одредбом није уређено урачунавање трошко-
ва поступка, већ трошкови испуњења обавезе 
коју дужник из правног посла дугује повериоцу. 
Ово произлази из одредбе члана 298. Закона о 
облигационим односима, којом је прописано да 
трошкове испуњења сноси дужник уколико их 
није проузроковао поверилац. 

Привредни апелациони суд констатује да је 
правилна одлука првостепеног суда којом је од-
био захтев тужиоца, образлажући своју одлуку 
тиме што се приликом уплата извршених после 
подношења предлога за извршење не могу ура-
чунавати трошкови извршног поступка, што 
је део у ком је решење о извршењу на основу 
веродостојне исправе постало правноснажно и 
спроведено је принудним путем.
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 239/16 од 17. 
6. 2016, потврђена Пресудом Привредног апелационог 
суда у Београду, Пж. 5991/16 од 18. 5. 2017)

КАМАТА НА ПОВРЕМЕНА НОВЧАНА 
ДАВАЊА

Затезна камата на повремена новчана 
давања може да тече од дана подношења 
захтева суду.

Из образложења:
Одредбом члана 279. став 3. Закона о обли-

гационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 

29/78, 39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93) 
прописано је да на повремена доспела новча-
на давања тече затезна камата од дана кад је 
суду поднесен захтев за њихову исплату. 

У конкретној правној ствари првостепени 
суд је погрешно одлучио о захтеву тужиоца 
за камату на правилно досуђени део потра-
живања од 3.384.223,31 динар, који предста-
вља разлику правилно обрачунате закупнине 
и плаћеног износа од 2.500.000,09 динара. 
Према одредбама уговора, ради се о потра-
живању на име закупнине која се фактурише 
месечно, до 5. у месецу, за радове извршене 
у претходном месецу. Из напред наведеног 
следи да се ради о доспелим повременим да-
вањима, независно од тога што је тужилац 
по уговору испоставио само две фактуре, су-
протно уговореном. С обзиром на природу 
потраживања тужиоца, камата може да тече 
од дана подношења захтева суду, у смислу 
цитиране одредбе члана 279. став 3. Закона о 
облигационим односима. Како је предлог за 
извршење на основу веродостојне исправе – 
рачуна број 17 – поднет 3. 9. 2007. године, а 
предлог за извршење на основу веродостојне 
исправе – рачуна број 27 – поднет 5. 10. 2007. 
године, о захтеву за камату одлучено је од 
дана подношења тужбе, па до исплате. 
(Пресуда Привредног суда у Пожаревцу, П. 514/16 од 27. 
12. 2016, делимично потврђена – делимично преиначена 
Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, Пж. 
1363/17 од 6. 4. 2017)

Калкулатор камата у оквиру електронског издања 
ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швајцарски франак), уз помоћ 
нашег калкулатора претплатници могу да врше и обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне приходе и за 
неблаговремено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по есконтној/референтној 
стопи Народне банке Србије и по референтној стопи Европске централне банке (ЕЦБ), као и обрачун камате по пресудама/
одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз помоћ индекса потрошачких цена, а осим 
свих ових дефинисаних каматних стопа које ми ажурирамо, постоји и опција Моје каматне стопе, помоћу које сваки 
корисник може да дефинише каматне стопе и да на тај начин прилагоди обрачун камата сопственим потребама.
Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, као и што могу да врше промене на рачуну, односно да 
евидентирају нова задужења и отплате, уз могућност да бирају да ли ће се делимична отплата дуга прво одузимати од 
камате или од главнице.
Калкулатор врши обрачуне камата пропорционалном или конформна методом. Осим наведених, постоји и јединствена 
мешовита метода (за затезну камату до 2. 3. 2001. примењује се конформна метода, а од 3. 3. 2001. пропорционална) која 
омогућава јединствен обрачун камате за период пре и после тог периода. Сходно томе, по истом принципу функционише 
и обрачун камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, на неблаговремено плаћен царински дуг и неблаговремено 
плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 2013. пропорционална метода).
Збирни обрачун камата омогућава обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), по принципу: један поверилац, 
један дужник, више новчаних потраживања и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Дана 14. децембра ове године усвојен је 
сет закона о буџету. У том пакету је и 
Закон о буџету Републике Србије за 

2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017).
Законом о буџету Републике Србије за 

2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) 
планирани су приходи у износу од 1.178 ми-
лијарди динара и расходи од 1.207 милијарди 
динара. 

Планирани фискални дефицит на нивоу 
Републике за наредну годину износи 0,6 одсто 
БДП-а, односно 28,4 милијарде динара, што 
је 40,7 милијарди динара ниже од дефицита 
планираног буџетом за 2017. годину. 

Поред тога, у 2018. години предвиђено је 
повећање плата за 10 одсто у јавном сектору и 
пет одсто у администрацији, као и повећање 
пензија за пет одсто. Осим простора за веће 
плате и пензије, у идућој години обезбеђено 
је и више новца за инвестиције.

Буџет за идућу годину планиран је на осно-
ву пројекције по којој ће привредни раст у 
идућој години бити 3,5 одсто БДП-а, уз БДП 
дефлатор од 2,8 одсто и индекс потрошач-
ких цена на мало од 2,7 одсто. Та пројекција 
раста БДП-а, поред осталог, заснована је и на 
елементу подизања агрегатне тражње кроз 
повећање плата и пензија, као и на развојној 

оријентацији буџета која се базира на вели-
ком повећању инвестиција.

За капиталне инвестиције предвиђено 
је укупно 128,3 милијарде динара, од чега је 
највише, и то 54 милијарде, намењено инфра-
структури.

У односу на реализацију у текућој години, 
инвестиције ће у следећој години први пут 
бити 30 одсто веће и износиће више од 180 
милијарди динара на нивоу опште државе, 
односно 128 милијарди динара на нивоу Ре-
публике.

Основни циљеви буџета за наредну годину 
фокусирани су на одржавање постигнуте ма-
кроекономске стабилности и наставак при-
мене мера фискалне консолидације, као и на 
даље смањење учешћа јавног дуга у БДП-у, 
започето у 2016. години.

Приоритет остаје даље унапређење по-
реског система који стимулативно делује на 
привредну активност и запошљавање и исто-
времено обезбеђује већу ефикасност наплате 
пореза и смањење сиве економије.

Фокус ће бити и на јачању стабилности и 
отпорности финансијског сектора, отклања-
њу препрека привредном расту и подизању 
конкурентности спровођењем свеобухватних 
структурних реформи, затим на наставку ре-
форми јавних предузећа, као и на подизању 
укупне ефикасности јавног сектора.

Треба напоменути да је у пакету буџетских 
закона усвојен и Закон о изменама и допуна-
ма Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС”, бр. 113/2017), који представља кров-
ни закон за правну регулативу пословања 

Алжбета Марко, 
дипл. ек., с дугогодишњим 
радним искуством на пословима 
буџетског пословања, начелник за 
финансије у Општини Ковачица

Коментар одредби Закона о 
буџету за 2018. годину које се 
односе на локалну самоуправу
Осим коментара одредби Закона које су битне за све кориснике 
буџетских средстава, посебан осврт је учињен на релевантне 
одредбе које се односе на АП Војводину и јединице локалне 
самоуправе (општине и градове).
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за број запослених максимално до броја 
утврђеног у Одлуци о максималном броју 
запослених за 2017. годину, а највише до 
дозвољеног нивоа за исплату плата, у скла-
ду са чланом 36. Закона о буџету Републике 
Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, 
број 99/16).

Укупну масу средстава за плате треба ума-
њити за плате запослених код корисника бу-
џетских средстава које су се финансирале из 
буџета локалне власти, са економских кла-
сификација 411 и 412, а више се не финанси-
рају (због престанка рада корисника и сл.), 
односно за масу средстава за плате запосле-
них који су радили а нису преузети у органе 
и службе управе или јавне службе јединице 
локалне власти, код којих се плате запосле-
них финансирају из буџета локалне власти 
на економским класификацијама 411 и 412.

Тако планирана укупна маса средстава 
за плате увећаће се код корисника средста-
ва буџета локалне власти за 5%, осим код 
предшколских установа, установа културе 
и установа социјалне заштите, код којих по-
већање износи 10%.

Средства добијена по основу умањења, у 
складу са одредбама Закона о привременом 

уређивању основица за обрачун и испла-
ту плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средста-
ва („Сл. гласник РС”, број 116/14), треба 
планирати на апропријацији економској 
класификацији 465 – Остале дотације и 
трансфери.

Уколико локална власт у својим одлука-
ма о буџету за 2018. годину не планира и 
не извршава укупна средства за обрачун и 
исплату плата на начин утврђен у ст. 1, 2, 
3. и 4. овог члана, министар надлежан за 
послове финансија може привремено да 
обустави пренос трансферних средстава 
из буџета Републике Србије, односно при-
падајућег дела пореза на зараде и пореза на 
добит правних лица, док се висина средста-
ва за плате не усклади са ограничењем из 
ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана.

Министар надлежан за послове финан-
сија ближе ће уредити начин и садржај 
извештавања о планираним и извршеним 
средствима за исплату плата из ст. 1, 2, 3. 
и 4. овог члана, као и о структури расхода 
за запослене на апропријацијама економ-
ским класификацијама 413–416. у 2018. 
години.

Штампани и електронски часопис „Пословни саветник” представља издање са стручним ауторским текстовима 
из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства, пословних финансија и зарада. Намењен је, 
пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном и приватном сектору, рачуноводственим 
агенцијама и слично.

Од рубрика у часопису издвајамо: 
●  ЗАРАДЕ, ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА;      ●  РАЧУНОВОДСТВО;
●  ПОРЕЗИ;         ●  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО; 
●  КАЛЕНДАР ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ОБАВЕЗА;      ●  ПРЕГЛЕД АКТУЕЛНИХ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА.
●  ОСТАЛО (новине у платном промету; актуелности у спровођењу царинских прописа;  

тумачења министарстава,  друга актуелна питања);
Штампани часопис  „ПОСЛОВНИ САВЕТНИК” месечно излази из штампе на 100 страна. У току године излази 
10 бројева и 1 двоброј.
Електронска верзија часописа, са комплетном архивом чланака и свим бројевима часописа у пдф формату, 
налази се на интернет адреси www.poslovnisavetnik.net.
Претплатници добијају могућност да писано, путем мејла, добију одговоре на питања у вези с темама које 
часопис обрађује.
Под слоганом  „Будимо на вези” часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне предлоге, похвале 
и критике, а читаоци их могу упутити на адресу главног и одговорног уредника: zeljko.albaneze@ingpro.rs. 
Такође, претплатници могу и сами предлагати теме које су важне за њихово пословање.

 За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

Штампано и електронско издање
ИНГ-ПРО  „ПОСЛОВНИ САВЕТНИК”
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Закон о буџетском систему („Сл. гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-

ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17 – у даљем тексту: ЗОБС) 
представља „кровни” закон којим се уре-
ђује буџетски систем, односно буџетско по-
словање, при чему је од увођења буџетског 
система од 2002. године претрпео низ изме-
на и допуна, да би 2009. године био донет и 
објављен текст новог закона. Овај закон из 
2009. године још увек је на снази, а претрпео 
је десет измена.

Када се за ЗОБС каже да је „кровни” закон 
у буџетском пословању, мисли се на одредбу 
члана 105. овог закона, којом се прописује 
правна норма која му даје „кровност”, одно-
сно њоме се прописује да се одредбе ЗОБС-а 
примењују у случају да су одредбе других за-
кона у супротности са њим.

С обзиром на то да је у уводном делу ове 
анализе напоменуто да је ЗОБС претрпео 
чак 10 измена и допуна, мора се констато-
вати и истаћи да је нестабилан јер се често 
мења, а до тих промена последњих година 
долази барем једном годишње, пред крај 
фискалне године, када се у Народној скуп-
штини ради усвајања нађе пакет „буџетских 
закона”. Јасан је разлог тих промена, а то је 

да се тим изменама створи предуслов за 
нека правна решења за извршење расхода 
у Закону о буџету Републике Србије који је 
Скупштина усвојила за наредну годину (на 
пример, измена фискалних правила у делу 
раста зарада и пензија, чија пројекција је 
ушла у Закон о буџету Републике Србије, и 
сличне измене). Дакле, нестабилан је зато 
што су поједине одредбе склоне честим 
променама, а и због тога што је, због честих 
измена од стране корисника Закона, теже 
наћи, ради примене, актуелну ажурирану 
консолидовану верзију важећег ЗОБС-а. 

Међутим, Закон о буџетском систему мо-
гао би да се изведе као добар Закон јер, у 
суштини, уређује сва битна питања везана 
за буџетско пословање на свим нивоима (Ре-
публички буџет, буџет АП и буџет ЈЛС, као 
и пословање Републичког фонда за пензиј-
ско и инвалидско осигурање, Републичког 
фонда за здравствено осигурање, Фонда за 
социјално осигурање војних осигураника 
и Националне службе за запошљавање). 
Он на адекватан и применљив начин про-
писује планирање, припрему, доношење и 
извршење буџета; буџетско рачуноводство 
и извештавање; финансијско управљање и 
контролу и ревизију корисника јавних сред-
става, као и буџета РС, АП, ЈЛС и финансиј-
ских планова ООСО. 

Закон о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 
113/17) донет је у пакету буџетских закона 
половином децембра ове године и ступио је 
на снагу 18. децембра 2017. године.

Осврт на нова правна решења у 
Закону о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему
У наставку ће уследити анализа одредби Закона о буџетском 
систему које су измењене у децембру 2017. године.

Алжбета Марко, 
дипл. ек., с дугогодишњим 
радним искуством на пословима 
буџетског пословања, начелник за 
финансије у Општини Ковачица
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уколико државна ревизорска институција не 
поступи по благовремено поднетом захтеву 
локалне власти из става 5. овог члана до 15. 
априла, сматраће се да је дата сагласност да 
екстерну ревизију буџета локалне власти 
обави лице које испуњава услове за такву 
ревизију.

Нове одредбе везане за програмски 
буџет и оснивање Савета за 
унапређење програмске структуре 
буџета 

Чланом 12. измена и допуна овог закона 
предвиђено је увођење програмске структуре 
исказивања расхода и издатака организација 
за обавезно социјално осигурање од доноше-
ња финансијских планова тих организација 
за 2018. годину, као и поступно увођење за 
кориснике средстава Републичког фонда за 
здравствено осигурање до 2020. године, док 
се чланом 13. овог закона предлаже оснивање 
Савета за унапређење програмске структуре 
буџета, имајући у виду да је унапређење про-
грамске структуре континуиран процес, који 
захтева праћење, опсежне анализе, израду 
смерница и препорука. 

Задаци Савета су:
● унапређење методологије за припрему 

програмског буџета;
● унапређење методологије за праћење и 

извештавање о учинку програма:
● анализа примене програмског буџета у 

циљу унапређења процеса израде програм-
ског буџета;

● анализа достављених годишњих и полу-
годишњих извештаја о учинку програма;

● израда смерница и препорука за побољ-
шање квалитета циљева, индикатора и других 
програмских информација у оквиру програм-
ског буџета;

● оцена и одобравање достављених измена 
програмских структура;

● разматрање и усвајање збирног годи-
шњег и полугодишњег извештаја о учинку 
програма;

● евалуација програма, програмских ак-
тивности и пројеката корисника буџетских 
средстава свих нивоа власти, као и корисника 
средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање;

● унапређење процеса финансијског упра-
вљања капиталним издацима корисника бу-
џетских средстава.

Према усвојеним изменама и допунама 
Закона за члана Савета може бити именова-
но лице које поседује стручно знање и ис-
куство у нормативним и другим пословима 
везаним за програмску структуру буџета, а 
председник и чланови Савета имају право 
на накнаду за свој рад у висини утврђеној 
актом министра о образовању Савета.

Министар ће Савет образовати у року од 
30 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
односно до 17. јануара 2018. године.

Прелазне одредбе Закона о 
изменама и допунама Закона о 
буџетском систему

Одредба члана 1. став 1. овог закона 
примењиваће се од припреме и доношења 
Закона о буџету Републике Србије и одлука 
о буџетима локалне власти за 2019. годи-
ну, што практично значи да од те године 
буџетски фондови нису индиректни кори-
сници буџетских средстава јер је буџетски 
фонд евиденциони рачун у оквиру главне 
књиге трезора, који се отвара по одлуци 
Владе, односно надлежног извршног орга-
на локалне власти, како би се поједини бу-
џетски приходи и расходи и издаци водили 
одвојено. 

Предлаже се доношење овог закона по 
хитном поступку, у складу са чланом 167. 
Пословника Народне скупштине („Сл. гла-
сник РС”, број 20/12 – пречишћен текст), 
како би се стекли услови за примену предло-
жених законских решења у Закону о буџету 
Републике Србије за 2018. годину, као и у 
одлукама о буџету локалне власти за 2018. 
годину.

Овај закон је ступио на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гла-
снику Републике Србије”, дакле 18. децембра 
2017. године. Оправдани разлози за раније 
ступање на снагу овог закона, у смислу члана 
196. став 4. Устава Републике Србије, састоје 
се у потреби да се предложена решења при-
мене у Закону о буџету Републике Србије за 
2018. годину и одлукама о буџету локалне 
власти за 2018. годину.
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Закон о јавној својини („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – 
др. закон и 108/16) још једном је кра

јем 2017. године измењен и допуњен. Закон 
о изменама и допунама Закона о јавној сво
јини објављен је у „Службеном гласнику 
РС” број 113/17 од 17. децембра 2017. године 
(у даљем тексту: Закон), а ступио је на сна
гу већ сутрадан, односно 18. децембра 2017. 
године. Разлог за то што је тако брзо ступио 
на снагу (као и за то што је предложен за 
усвајање по хитном поступку) лежи у томе 
што је рок за подношење накнадног захте
ва за упис права јавне својине аутономне 
покрајине и јединица локалне самоуправе, 
као и права својине јавних предузећа и дру
штва капитала, у јавну евиденцију из члана 
82a став 2. Закона о јавној својини, истицao 
31. децембра 2017. године. Законом је тај 
рок продужен до 31. децембра 2020. године, 
с обзиром на ноторну чињеницу да многи 
од субјеката на које се односи тај рок нису 
спровели поступак уписа права својине на 
непокретностима које користе, те је било 
неопходно продужење наведеног рока.

У наставку ће уследити преглед најва
жнијих измена и допуна наведеног закона, 
настао применом методолошког присту
па према коме основу овог прегледа чине 
одредбе Закона о јавној својини, које се ме
њају или допуњују одговарајућим одредба
ма Закона. Другим речима: ова анализа се 

базира на одредбама Закона о јавној својини 
у које се уносе измене и допуне (осим, ра
зуме се, уколико се не ради о новим члано
вима које основни текст није имао), а не на 
одредбама Закона које уносе те измене или 
допуне. Методолошки приступ се у овом 
случају чини целисходнијим, ако ни због 
чега другог, бар због тога што ће у пречи
шћеном тексту Закона све измене и допуне 
наћи своје место у одговарајућим одредбама 
основног текста Закона. Притом се под из
разом „основни текст Закона” подразумева 
текст Закона о јавној својини пре ступања 
на снагу Закона, а то значи са свим изменама 
и допунама учињеним до тада.

Најпре, следећи разлоге из образложења 
предложених измена и допуна Закона о јав
ној својини, може се закључити да су они 
садржани у „потреби да се отклоне недо
стаци који су уочени у досадашњој приме
ни Закона о јавној својини, прецизирањем 
појединих одредаба и побољшањем посто
јећих законских решења, као и у потреби да 
се уреди питање располагања и коришћења 
одређених имовинска права у својини но
сиоца права јавне својине” (из образложе
ња Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о јавној својини). У материјално
правном смислу, ово су више него ваљани 
разлози за измене и допуне Закона о јавној 
својини. Пажљивом анализом одредаба 
закључује се да је један број измена Зако
на мотивисан још једним, условно речено, 
формалноправним разлогом: његовим се 
одредбама усклађују одредбе са законима и 
другим прописима који су донети или изме
њени и допуњени у међувремену, односно 
од ступања на снагу основног текста Закона 

Новине у Закону о изменама 
и допунама Закона о јавној 
својини
Одредбе Закона о јавној својини које су промењене крајем 
децембра 2017. године, предмет су детаљне анализе аутора.

Саша Кулић,
 дипл. правник
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овог закона, ако је уз захтев или накнадно 
органу надлежном за упис достављена по
тврда Агенције за реституцију да за ту не
покретност није поднет захтев за враћање 
одузете имовине у складу са Законом о вра
ћању одузете имовине и обештећењу („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 
– УС). Ова измена је последица чињенице 
да је рок за подношење захтева за враћање 
одузете имовине Агенцији за реституцију 
истекао 3. марта 2014. године. Наведеном из
меном практично је прописано да се потврда 
о томе да за непокретност која ће се уписати 
као јавна својина није поднета пријава неће 
тражити од Дирекције за имовину, према 
одредбама Закона о пријављивању и евиден
тирању одузете имовине („Сл. гласник РС”, 
бр. 45/05 и 72/11 – др. закон), већ ту потврду, 
у складу са Законом о враћању одузете имо
вине и обештећењу, треба да изда Агенција 
за реституцију.

Имајући у виду чињеницу да је рок за под
ношење захтева за враћање одузете имовине 
Агенцији за реституцију, прописан одред
бом из члана 42. став 1. Закона о враћању од
узете имовине и обештећењу („Сл. гласник 
РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 – одлука 
УС), истекао 3. марта 2014. године, измењен 
је члан 78. став 4. основног текста Закона о 
јавној својини. Том изменом прописано је 
да се потврда о томе да за непокретност која 
ће се уписати као јавна својина није поднета 
пријава неће тражити од Дирекције за имо
вину, према одредбама Закона о пријављи
вању и евидентирању одузете имовине („Сл. 
гласник РС”, бр. 45/05 и 72/11 – др. закон), 
већ ту потврду, у складу са Законом о враћа
њу одузете имовине и обештећењу, треба да 
изда Агенција за реституцију.

У Закон о јавној својини, у члан 81, по
ред постојећег, уведени су и нови прекршаји 
предвиђени за одговорно лице у органу Ре
публике Србије, аутономне покрајине и једи
нице локалне самоуправе, али и прекршаји 
за правно лице. Прекршајне санкције које 
се прописују јесу новчане казне у распону и 

границама предвиђеним Законом о прекр
шајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 
98/16 – одлука УС).  

У члану 85. после става 1. додат је нови 
став 2, који даје овлашћење Дирекцији за 
имовину да, по претходно прибављеном ми
шљењу Државног правобранилаштва, може 
накнадно да дâ сагласност, у смислу члана 
8а Закона о средствима у својини Републике 
Србије, на уговор о прибављању непокрет
ности у државну својину закључен до дана 
ступања на снагу Закона, ако су за пунова
жност тог уговора испуњени сви прописани 
услови, осим постојања сагласности Дирек
ције, и ако су обавезе по таквом уговору у 
потпуности извршене. 

Најзад, треба поменути и то да је чланом 
18. Закона унета једна важна одредба о тзв. 
временском важењу Закона, и то у погледу 
започетих поступака принудног извршења, 
односно поступака који су у току. Наиме, 
том одредбом је прописано да од дана ступа
ња на снагу Закона (а он је, како је претход
но наведено, ступио на снагу 18. децембра 
2017. године) не може да се спроведе запо
чето принудно извршење на предметима 
који по овом закону не могу да буду предмет 
принудног извршења. Наведена одредба се 
односи и на допуне члана 16. Закона о јавној 
својини, о којима је већ било речи. 

Генерално узевши, стиче се утисак да се 
ове измене и допуне Закона о јавној своји
ни у већој мери баве правима, за разлику 
од ранијег текста Закона који је, пре свега, 
нормирао правни режим ствари, посебно 
непокретности. То је, разуме се, квалитатив
ни помак напред јер је концепт својине (па 
и јавне својине) непотпун ако се сведе само 
на правни режим прибављања, управљања 
и располагања стварима. Само се по себи 
разуме да и многа права, пре свега имовин
ска, имају велики значај за титуларе права 
јавне својине, због чега је и разумљиво да су 
у већој мери и обиму она нашла своје место 
у изменама и допунама Закона којима је по
свећен овај чланак.
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Скраћени приказ Закона о 
дуалном образовању
Закон о дуалном образовању, чији је приказ овде дат, омогућава 
увођење учења уз рад преко послодаваца и почиње да се 
примењује од школске 2019/2020. године.

Скупштина Републике Србије је 8. но
вембра 2017. године усвојила Закон о 
дуалном образовању. 

Закон је објављен у „Службеном гласнику 
РС” бр. 101/2017 од 10. 11. 2017. године, а при
мењује се од школске 2019/2020. године.

Сам Закон је конципиран у 10 одвојених 
целина, и то:
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ;
2. ОСТВАРИВАЊЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВА
ЊА;
3. УГОВОРИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ;
4. РЕГИСТАР УГОВОРА;
5. ИНСТРУКТОР;
6. ОЦЕЊИВАЊЕ И ИСПИТИ У ДУАЛНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ;
7. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА;
8. НАДЗОР;
9. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ;
10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.

У наставку ће уследити покушај да се кон
статује и објасни свака одредба.

Закон је иначе веома концизан, има само 
41 члан, па се сматра да је тиме постигнут пун 
погодак у намери регулативног дефинисања 
огромне и комплексне материје као што је ду
ално образовање у Републици Србији.

На овај начин остављена је могућност Ми
нистарству просвете да преко подзаконских 
аката у потпуности дефинише комплексно 
дуално школовање, са свим захтевима које 
оно ставља пред Министарство.

Оваквим садржајем Закона на самом 
старту је дато до знања да се даља разрада 
дуалног школовања одвија путем подзакон
ских аката, а у оквирима који су зацртани у 
самом закону.

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Основним одредбама је дефинисано да се 
одредбе Закона односе само на део средњег 
стручног образовања и васпитања, за обра
зовне профиле од три односно четири године, 
као и на део специјалистичког образовања.

Као и у сваком закону, и у Закону о ду
алном образовању посебно је дато значење 
одређених појмова који се у њему користе:

„Дуално школовање” је модел реали
зације наставе у систему средњег стручног 
образовања и васпитања, у којем се, кроз те
оријску наставу и рад код послодавца, стичу 
знања, вештине и способности у складу са 
планом и програмом наставе.

„Послодавац” је правно лице или преду
зетник који испуни прописане услове за уче
ње кроз рад ученика у дуалном образовању.

„Учење кроз рад” је процес током којег 
ученик стиче компетенције за рад у одређе
ном занимању, а све у радној околини и под 
вођством и надзором инструктора и коорди
натора.

„Инструктор” је лице запослено код по
слодавца.

„Координатор” је лице запослено у сред
њој стручној школи.

„План реализације учења кроз рад” 
садржи опис активности, место и динамику 
учења кроз рад.

У Закону су дефинисани посебни принци
пи дуалног образовања којима су обавезни да 

Јован Беара, дипл. инж.,  
председник Пословног 
удружења УВРА Нови Сад
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Напред изнета констатација – да ће за 
велики број малих предузећа и предузетни
ка Закон представљати велику препреку за 
увођење дуалног школовања – поткрепиће се 
следећом кратком анализом једног од сектора 
средњестручног образовања.

Ако се посматра структура најчешће бира
них стручних квалификација, добија се следе
ћи процентуални приказ:

 

Назив стручног образовања
% уписаних 

ученика
Економија, право и 
администрација

14,5

Електротехника 9,8
Медицина 9,5
Машинство 9,0
Трговина, угоститељство, 
туризам

● У даљем току разматрања посматраће се 
стручно образовање ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ.

Ако би неко желео да учи кроз рад за РА
ЧУНОВОЂУ, најпогоднији послодавац је РА
ЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА, код које се 
током рада појављују различити послови. У 
Републици Србији има близу 7.500 рачуно
водствених агенција (2.500 правних лица и 
5.000 предузетника).

Од ових 7.500 агенција, око 20% има више 
од 10 запослених.

За све ове агенције велики проблем је отва
рање новог радног места ИНСТРУКТОР и 
његова обука за рад.

Много боље решење је да се ИНСТРУК
ТОР појављује за више малих послодаваца и 
да је запослен у Регионалној привредној ко
мори.

Уколико остане обавеза да код послодавца 
мора бити радно место ИНСТРУКТОР, вели
ки број предузетника одустаће од учешћа у 
примени Закона о дуалном школовању.
● Надокнаде за које је Законом предвиђено 
да их сноси послодавац исплатом превоза, то
плог оброка, осигурања и накнаде ученику за 
његов рад, представљаће непремостиву пре
преку за укључивање предузетника у систем 
дуалног школовања.
● У „СТУДИЈИ ИЗВОДЉИВОСТИ – ДУ
АЛНО СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 
У СРБИЈИ” ПРОФ. ДР ДИТЕРА ОЈЛЕРА, 

између осталог се, везано за обезбеђење одр
живог финансирања, наводи:

„У начелу постоје два начина за финанси
рање система средњег стручног образовања. 
Једна могућност је јавно финансирање опре
дељењем новца пореских обвезника за покри
вање различитих расхода у оквиру система 
средњег стручног образовања. Друга могућ
ност била би модел суфинансирања који би 
наплаћивао свима онима који имају корист 
од постигнућа.

Може се увести систем надокнада на на
ционалном нивоу или за привредне секторе. 
На пример, у Данској свако предузеће плаћа 
допринос фонду на основу броја запослених. 
Фондација управља и распоређује тај новац, 
који користи за плаћање трошкова похађања 
средње стручне школе и финансирање обуке 
у предузећима; осим тога, предузећима која 
обезбеђују места за обуку, исплаћују се суб
венције.” 
● У ОБРАЗЛОЖЕЊУ КОЈЕ ЈЕ БИЛО УПУ
ЋЕНО СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
у једном делу стоји:

„Стратешка намера је да у дуалном обра
зовању учествују само послодавци који имају 
интерес за то, односно који имају проблем са 
проналажењем адекватних кадрова, а у складу 
са тим очекује се да ће ти послодавци моћи и 
бити спремни да плаћају трошкове обуке и ис
пита за инструкторе, као и да ученицима обе
збеђују материјалнофинансијска средства.”

Ако се прихвати ово опредељење као стра
тешки мото дуалног образовања, онда је ве
лики број послодаваца скрајнут и налази се 
мимо дуалног система образовања. Примера 
ради, СТРУЧНА СРЕДЊА ЕКОНОМСКА 
СТРУКА је с једне стране веома дефицитар
на у односу на обучен кадар са дужим стажом, 
а с друге стране, послодавци којима је таква 
обучена стручна радна снага потребна, нису 
финансијски јаки да поднесу терет трошкова 
дуалног образовања.

То значи да ће се у дуално образовање 
укључивати велике компаније које имају ин
терес за добијање јефтине радне снаге током 
школовања, а после школовања – за добијање 
квалитетног и обученог кадра, и те компаније 
ће сигурно имати финансијске капацитете да 
издрже трошкове дуалног образовања.
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Посебна интеграција директног 
умишљаја код кривичних дела 
са субјективним бићем
Аутор се у овом тексту бави структуром диспозитива оптужног акта, 
односно анализира случајеве у којима су изостављени елементи 
који су у пракси добили статус „обавезујућих”.

Никола Пантелић,
заменик јавног тужиоца у 
Трећем основном јавном 
тужилаштву у Београду

Поред одређених правила која се пошту-
ју од стране надлежних правосудних 
органа, која своју снагу, недвосми-

слено, црпе из легислативе, постоји одређе-
ни број радњи тих органа које су, иако нису 
(чврсто) утемељене у прописима, учесталом 
применом добиле својеврсне техникалије. 
Као такве постале су аксиоми у својој среди-
ни. Ретко ко их испитује, а још ређе оспорава 
њихове утабане стазе. Оне својом формом 
надживљавају многе законске промене, које 
на њих готово да и не утичу деценијама. Је-
дан од таквих института је и диспозитив оп-
тужног акта који саставља јавно тужилаштво, 
чија структура је давно утемељена и промене 
трпи само у изузетним случајевима.

Диспозитив оптужног акта чини централни 
део оптужења. Поред генералија окривљеног и 
назива суда пред којим треба одржати главни 
претрес, он мора да садржи и кратак опис кри-
вичног дела, законски назив кривичног дела 
(тзв. правна квалификација), предлог доказа и 
предлог санкције. То су елементи које предви-
ђа Законик о кривичном поступку. Међутим, 
ради прегледности диспозитива пракса је из-
недрила и додатне елементе, који су обичајем 
добили статус „обавезујућих”, макар када је у 
питању свест тужилаца, судија, али и одбране. 
Наиме, без обзира на законске одредбе, диспо-
зитив се, по неписаном правилу, не експедује 

суду док се у њега не унесу 1. законски текст 
кривичног дела (а не само правна квалифика-
ција, тј. наслов кривичног дела) и 2. одредбе о 
умишљају. Овај текст се бави анализом случаје-
ва у којима су та два („неписана правила”) еле-
мента изостављена из диспозитива оптужних 
аката. 

Након што је Основни суд у Младеновцу, 
Пресудом К. 162/16, дана 24. 11. 2016. године 
ослободио окривљеног (а Виши суд у Београду 
жалбу Основног јавног тужиоца одбио као нео-
сновану) због кривичног дела превара из члана 
208. КЗ-а, јер у диспозитив оптужног акта није 
био унет субјективни елемент кривичног дела 
– умишљај, стручна јавност, чак и да је била у 
прилици да се суочи са оваквом одлуком, пре-
тежно не би имала примедбе. Наиме, изоста-
вљање умишљаја из диспозитива до скоро је 
био неопростив гест јавног тужилаштва, те је 
вероватно у већини таквих случајева суд осло-
бађао окривљене оптужбе позивајући се на 
битан недостатак оптужења, односно на то да 
таква формулација диспозитива не представља 
опис кривичног дела. 

Ожалбени суд је такође био на становишту 
да „догађаји описани у диспозитивима опту-
жног предлога нису кривична дела јер недо-
стају субјективни елементи кривичног дела, у 
смислу чланова 14. и 22. КЗ-а.” У наставку своје 
одлуке ожалбени суд је анализирао оба члана 
(14. и 22. КЗ-а), након чега је подвукао пропуст 
јавног тужиоца да у опис кривичних дела из 
члана 208. КЗ-а унесе директан умишљај, тач-
није да цитира законску одредбу. Заиста, суд је 
и у другим случајевима, углавном услед изоста-
вљања само дела формулације умишљаја, осло-
бађао окривљене, образлажући такву одлуку на 
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Кривично дело 
непријављивање кривичног 
дела и учиниоца у  
судској пракси
Тема овог чланка је анализа бића кривичног дела из члана 332. 
Кривичног законика, уз посебан осврт на један карактеристичан  
случај из судске праксе.

Драган У. Калаба,
заменик Вишег јавног тужиоца 
у Чачку

Свака друштвена заједница, без обзира 
на степен развоја, има своју негативну 
страну која се огледа у вршењу кри-

вичних дела. Та појава с једне стране угро-
жава личност појединца, а с друге стране 
угрожава и значајне друштвене вредности. 
Због тога је сузбијање криминалитета пре-
васходно задатак државних органа, али и 
појединца. 

Појединац има и моралну и законску оба-
везу пријављивања припремања како извр-
шеног кривичног дела тако и учиниоца. 

У одређеним ситуацијама, а под остваре-
њем одређених услова, кршење наведених 
обавеза представља кривично дело. 

Међу њима је и кривично дело неприја-
вљивање кривичног дела и учиниоца, које је 
предвиђено у чл. 332. Кривичног законика 
(„Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 
111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16), а нала-
зи се у Глави XXX, под називом „Кривична 
дела против правосуђа”. 

Само благовременим пријављивањем 
кривичног дела или учиниоца ствара се мо-
гућност правовременог реаговања органа 
правосуђа, а то значи да се открију и кри-
вично дело и учинилац, а потом да се исти 

процесуирају и да се донесе одговарајућа 
судска одлука. 

Ово кривично дело има основни облик 
(став 1), два облика у односу на својство из-
вршиоца (став 2. и 3) и одредбу о некажња-
вању (став 4). 

Основни облик, чл. 332. ст. 1. КЗ-а, гласи: 
„Ко зна да је неко лице учинило кривично 
дело за које се по Закону може изрећи за-
твор од тридесет до четрдесет година или 
зна само да је такво дело учињено, па то не 
пријави пре него што су дело односно учи-
нилац откривени, казниће се …”

Наведено кривично дело, као свој основ-
ни облик, има нужне елементе: 
● знање да је неко лице учинило кривично 
дело;
● знање да је учињено кривично дело; 
● учињено кривично дело односи се само 
на оно за које се може изрећи затвор од 
тридесет до четрдесет година; 
● непријављивање лица које је учинило такво 
кривично дело, односно непријављивање 
таквог кривичног дела; 
● моменат пријављивања – док дело или 
учинилац не буду откривени. 

Суштина свих наведених елемената је у 
непријављивању, односно неподношењу 
пријаве да је учињено кривично дело 
надлежном државном органу, а то су 
превасходно полицијске управе, судови и 
тужилаштва. 

Пријава се може односити на учињено 
кривично дело или пак на кривично дело и 
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Случај #3.

Кривично дело непријављивање кривич-
ног дела отмице (чл. 64. ст. 2. у вези са ст. 1. 
КЗ-а РС) из чл. 202. ст. 1. КЗ-а РС, акцесорно 
је у односу на кривично дело отмице, а да би 
постојало кривично дело из чл. 202. ст. 1. КЗ-а 
РС, потребно је да је кривично дело отмице 
било извршено или пак покушано. 
(Решење Окружног суда у Ваљеву, Кж 342/02 од 8. окто-
бра 2002) 

Случај #4.

Приликом извршења кривичног дела из 
чл. 203. ст. 1. КЗ-а РС мора претходно по-
стојати сазнање окривљеног о чињеничној 
садржини извршеног дела, односно његовог 
учиниоца, тј. мора да се ради о кривичном 
делу за које се по Закону може изрећи казна 
затвора од четрдесет година, као и да постоји 
један објективни услов – да од пријаве зави-
си и благовремено откривање учиниоца или 
дела. 

Из образложења:
Окривљена је оглашена кривом да је извр-

шила кривично дело непријављивање кри-
вичног дела или учиниоца из чл. 203. ст. 1. 
КЗ-а РС и изречена јој је условна осуда. 

Што се тиче кривичне одговорности оп-
тужене, првостепена пресуда је морала бити 
укинута по службеној дужности јер је пр-
востепени суд повредио Кривични закон на 
штету окривљене када ју је огласио кривом за 
извршење наведеног кривичног дела. 

За постојање овог кривичног дела суд мора 
претходно да разјасни о ком кривичном делу 
се ради (за кривично дело за које се по Зако-
ну може изрећи казна затвора до четрдесет 
година). Овде се ради о кривичном делу уби-
ства за које се може изрећи казна затвора од 
петнаест година. Поред тога, за постојање 
овог кривичног дела потребно је да постоји и 
један објективни услов – да од пријаве зави-
си благовремено откривање кривичног дела 
или учиниоца, о чему првостепени суд није 
дао правилне и потпуне разлоге, а ради се о 
одлучним чињеницама, па је тиме учињена и 

апсолутна битна повреда одредаба кривичног 
поступка из чл. 368. ст. 1. т. 11. ЗКП-а, на коју 
другостепени суд пази по службеној дужно-
сти. 
(Пресуда Окружног суда у Сремској Митровици, К 83/04 
од 17. марта 2004, и Решење Врховног суда Србије, Кж 
1518/05 од 10. новембра 2005)

Случај #5.

Како је радња извршења кривичног дела 
непријављивање кривичног дела и учиниоца 
свршена стицањем сазнања да је неко лице 
учинило кривично дело и непријављивањем 
одмах учиниоца и дела, застарелост кривич-
ног гоњења почиње да тече од датума сазнања 
за учиниоца и дело. 
(Пресуда Апелационог суда у Београду, Кж 27/13 од 18. 
децембра 2013) 

Поновни осврт на основни случај:
Окривљени – начелник саобраћајне по-

лиције није извршио пријављено кривично 
дело предвиђено у чл. 332. ст. 2. КЗ-а, јер није 
свесно пропустио да пријави кривично дело 
за које је сазнао у вршењу своје дужности, а 
у односу на другу двојицу саобраћајних по-
лицајаца. 

То значи да постоји ово кривично дело 
када учинилац „свесно и директно” пропу-
сти да пријави, односно не предузме никакву 
радњу у циљу пријављивања кривичног дела 
и учиниоца. 

Како је окривљени у конкретном случају 
предузео радње да би саобраћајни полицајац 
… исправио грешку коју је направио вршећи 
службу, односно добио налог од окривљеног 
да пронађе право лице које је контролисано 
и алкотестирано у саобраћају ради уручења 
налога за плаћање новчане казне, као и да би 
се потом саобраћајни полицајац уписао у ра-
портну књигу, то даље значи да би надлежно 
лице истог саслушало и проверило да ли у ње-
говим радњама има дисциплинске, прекршај-
не или пак кривичне одговорности. 

Осим тога, саобраћајни полицајци о који-
ма је претходно било речи, оглашени су кри-
вим због извршења наведених кривичних 
дела. 
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Промет непокретности се у нашем дру-
штву најчешће обавља путем уговора 
о купопродаји. Овај уговор је регули-

сан у посебном делу Закона о облигационим 
односима (ЗОО) као први и најважнији име-
новани уговор који наше право, а и грађанско 
право уопште познаје.

Промет непокретностима, како због вред-
ности самог предмета уговора тако и због зна-
чаја који непокретности, посебно земљиште, 
имају у једном друштву и правном поретку, 
изискује и посебну регулативу. Она је код нас 
обезбеђена Законом о промету непокретно-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 93/2014, 121/2014 и 
6/2015), који је заменио раније важећи истои-
мени закон. Овај закон представља lex specialis 
у односу на одредбе ЗОО-a о купопродаји, па 
се опште одредбе облигационог права на уго-
вор о купопродаји непокретности примењују 
само ако нешто друго није прописано Зако-
ном о промету непокретности.

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ 
ОДНОСИМА

Закон о облигационим односима овај уго-
вор назива продајом и дефинише га као уго-
вор којим се продавац обавезује да пренесе 
на купца право својине на продату ствар и да 
му је у ту сврху преда, а купац се обавезује 
да плати цену у новцу и преузме ствар (члан 
454).

Уговор о продаји непокретних ствари 
мора бити закључен у писменој форми, под 
претњом ништавости (чл. 455).

Главни елементи уговора о продаји јесу 
ствар и цена. Ствар мора бити у промету, ина-
че је уговор о купопродаји ништав (члан 458). 
Међутим, поред предмета продаје и купопро-
дајне цене, основни елемент сваког уговора, 
па и уговора о купопродаји, јесте и допуштен 
основ (члан 51. став 1. Закона о облигацио-
ним односима).

Закон о облигационим односима пропи-
сује да за продају ствари чији је промет огра-
ничен важе посебни прописи, што поново 
упућује на примену Закона о промету непо-
кретности за купопродају која за предмет има 
непокретност. 

Продаја туђе ствари обавезује уговараче, 
али купац који није знао или није морао зна-
ти да је ствар туђа, може, ако се услед тога не 
може остварити циљ уговора, раскинути уго-
вор и тражити накнаду штете (члан 460).

Спорови настали из уговора о 
купопродаји непокретности – 
први део
Спорови поводом уговора о купопродаји непокретности 
релативно су чести у судској пракси, а због своје сложености 
и вредности добара чији се промет овим уговором врши, 
завређују посебну пажњу, тако да ће ауторке најпре дати увид у 
правни оквир кроз приказ законског основа, а затим ће изнети 
карактеристичне и занимљиве примере из новије судске праксе.

Драгана Марчетић,
судија Првог основног 
суда у Београду, заменик 
руководиоца судске праксе у 
грађанској материји

Весна Филиповић,
судија Првог основног суда 
у Београду и руководилац 
Одељења судске праксе у 
грађанској материји
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члана 973. став 1. ЗОО-а прописано је да 
је забрањено уговарање када су у питању 
уговори о залози којима стране уговорнице 
предвиђају да ће заложена ствар прећи у 
својину повериоца ако његово потраживање 
не буде намирено о доспелости, као и да ће 
у том случају поверилац моћи да по унапред 
одређеној цени прода ствар или да је задржи 
за себе. Одредба према којој сваки уговор, па 
и уговор о купопродаји непокретности мора 
да има допуштен правни основ, прописана 
је у циљу заштите дужника, како поверилац 
не би искористио стање нужде или тешко 
материјално стање приликом тражења зајма. 
Разлог обавезивања, због кога је уговор и 
настао, мора бити допуштен, а недопуштен 
је ако је противан принудним прописима, 
јавном поретку или добрим обичајима. 

Последице ништавости уговора о 
купопродаји непокретности

Утврђење ништавости закљученог угово-
ра о купопродаји непокретности (члан 103. 
ЗОО-а) производи правно дејство од момен-
та закључења таквог уговора (ех tunc), што 
значи да ће се сматрати да никада није ни 
настао (закључен), што даље значи да право 
својине које је продавац имао на непокретно-
сти која је била предмет ништавог уговора, 
никада није ни пренето на купца.

Уколико се утврди да је уговор о купопро-
даји ништав, купац такође има право да од 
продавца потражује да му врати исплаћену 
купопродајну цену, и то према ценама одно-
сно вредности непокретности у време враћа-
ња, како то предвиђа члан 104. ст. 1. ЗОО-а.

Побуда (causa) за закључење уговора  
о продаји

Утврђење ништавости уговора о купопро-
даји непокретности у више случајева је тра-
жено због недопуштене побуде, а најчешће 
када је уговор закључен под повољнијим 
условима од тржишних или уз установљено 
право плодоуживања продавца, при чему се 
односи између уговорних страна касније про-
мене (поремете) или изостане очекивани до-
гађај или пажња коју је једна уговорна страна 

очекивала од друге. У тим случајевима по-
бијани уговор је двострано теретан уговор о 
продаји непокретности. Код оваквих уговора 
кауза се гаси испуњењем, те стога незаконит и 
неморалан мотив односно побуда доводи до 
ништавости уговора, у смислу члана 53. став 
2. и 3. ЗОО-а, ако је недопуштена побуда бит-
но утицала на одлуку једног уговарача да за-
кључи уговор, а то је други уговарач знао или 
је морао знати. Побуда (causa) за закључење 
уговора о продаји за продавца је исплата цене, 
а за купца стицање права својине на купљеној 
ствари (члан 454. ЗОО-а). Ова побуда се гаси 
извршењем уговора, о чему говори и следећи 
пример. Наиме, тужени је, као купац, испла-
тио продавцу цену коју је сам продавац опре-
делио, чиме је остварена продавчева побуда 
за закључење уговора о продаји. Продавац је 
пренео на купца право својине на стану, а ту-
жени се одмах уписао у јавне књиге као његов 
власник, чиме је и за купца остварена побуда. 
Чињеница да је уговорена купопродајна цена 
стана који је оптерећен доживотним стано-
вањем ранијег власника (плодоуживањем), 
мања од тржишне и износи њену трећину, не 
може да води закључивању да битна побуда 
за закључење уговора о продаји није пренос 
права својине и исплата цене, зато што су 
странке у облигационим односима слободне 
да уговарају све битне елементе уговора, што 
цена јесте, осим ако нешто друго није пропи-
сано Законом (члан 10. ЗОО-а).

Напомена Редакције:

У другом делу овог текста, који ћемо обја-
вити у следећем броју часописа, биће речи о: 
● вишеструкој продаји исте непокретности; 
● продаји непокретности која је у режиму 
заједничке својине брачних или ванбрачних 
другова; 
● случајевима када је несавестан продавац; 
● правном дејству предуговора о купопрода-
ји непокретности; 
● праву на накнаду штете због недостатака на 
непокретности.

Осим претходно наведеног, други део ће 
садржати и нека закључна разматрања аутор-
ки везана за ове спорове. 



68

LE
G

E 
A

R
TI

S 
 ●

 П
РО

П
И

СИ
 У

 П
РА

КС
И

ГР
АЂ

А
Н

СК
О

 П
РА

В
О

Јавни бележник је, према члану 4. Закона 
о јавном бележништву, овлашћен да са-
ставља, оверава и издаје јавне исправе о 

правним пословима, изјавама и чињеницама 
на којима се заснивају права, затим да овера-
ва приватне исправе, да преузима на чување 
исправе, новац, хартије од вредности и друге 
предмете, као и да на основу тог закона и по 
одлуци суда обавља послове који му се по 
Закону могу поверити и да предузима друге 
радње, у складу са Законом.

Јавни бележник не сме да ускрати преду-
зимање радњи за које је овлашћен, осим када 
је то Законом прописано. Према члану 53. 
истог закона, он је дужан да одбије обавља-
ње службене радње ако је она неспојива са 
његовом службеном делатношћу, нарочито 
ако се његово учешће захтева ради пости-
зања очигледно недопуштеног или непо-
штеног циља, затим ако утврди да је радња 
према Закону недопуштена, за коју сумња 
да је странка предузима привидно или да би 
избегла законске обавезе или да би против-
правно оштетила треће лице, као и ако утвр-
ди да странка нема пословну способност или 
из другог законског разлога не може пуно-
важно да закључује правне послове, изузев 
ако у поступку учествује законски заступ-
ник тог лица и ако располаже чињеницама 
да странка нема озбиљну и слободну вољу 
да закључи одређени посао.

Тростепеност одлучивања 
у поступцима пред јавним 
бележником
Тростепеност у одлучивању и прописана хитност у поступању 
гаранција су заштите интереса грађана у ситуацијама када је 
одбијено предузимање радње од стране јавног бележника.

Снежана Марјановић,
судија Првог основног суда 
у Београду

Након изјављивања приговора странке на 
решење јавног бележника којим одбија пре-
дузимање радње, одлуку доноси  основни 
суд према седишту јавног бележника. 

Против решења којим се одбија приговор 
странка може да изјави жалбу надлежном  
вишем суду у року од 15 дана од дана до-
стављања преписа решења. Другостепени 
суд је дужан да о жалби одлучи у року од 
15 радних дана од дана достављања жалбе, 
а непоступање у року сматра се несавесним 
радом судије. Тада се јавља тростепеност у 
одлучивању.

Када поступа као повереник суда, јавни 
бележник доноси решење на које учесници 
у поступку имају право жалбе вишем суду 
као и у случају када се оставински поступак 
води пред судом. Тада постоји двостепеност 
у одлучивању.

Из образложења:
Одредбом члана 2. Јавнобележничке та-

рифе јавног бележника као повереника суда 
прописано је да у поступку за расправљање 
заоставштине награду и трошкове утврђује 
и обрачунава јавни бележник и наплаћује их 
од странака, у складу са Законом о јавном 
бележништву, при чему је дужан да у реше-
њу којим одлучује о повереном поступку 
образложи одлуку о награди и трошкови-
ма, у складу са Законом. Члан 4. исте тарифе 
прописује да је основица за обрачун награде 
вредност заоставштине умањена за оставио-
чеве дугове, при чему се поменута вредност 
одређује на основу процене тржишне вред-
ности ствари и права која сачињавају зао-
ставштину, а јавни бележник је утврђује на 
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Неосновано је позивање предлагача да је 
суд погрешно применио материјално право, 
односно да није применио члан 10. Закона о 
облигационим односима, члан 4а Закона о 
промету непокретности, чланове 24–26. За-
кона о основама својинскоправних односа, 
члан 3. Закона о промету непокретности и 
члан 105. Закона о планирању и изградњи, 
имајући у виду да се ради о прописима на 
основу којих овде предлагачи евентуално 
могу да утврде своје право својине у пар-
ничном поступку за утврђење права своји-
не, а не могу да утичу на другачију одлуку у 
овој правној ствари. 

Суд је ценио и наводе жалбе који се одно-
се на грађење на туђем земљишту у случају 
да је градитељ савестан, а власник земљишта 
није знао за изградњу, па је оценио да и ови 
наводи могу да представљају наводе у пар-
ничном поступку за утврђење права својине, 
а не могу да утичу на другачију одлуку у овој 
правној ствари. 
(Решење Вишег суда у Београду, Гжјб бр. 8/17 од 15. 6. 2017. 
године)

Према стању у списима, жалиоци су под-
нели приговор против решења јавног бе-
лежника зато што је јавни бележник одбио 
захтев којим је тражена солемнизација уго-
вора о купопродаји непокретности, као не-
основан. Јавни бележник је у својој одлуци 
ценио да је објекат који је предмет уговора 
у својини продавца, али да су катастарске 
парцеле у државној својини РС, док је про-
давац корисник односно закупац предмет-
ног земљишта, те да се у конкретном случају 
ради о промету права коришћења грађевин-
ског земљишта у својини РС. Одлучујући о 
поднетом приговору, првостепени суд је 
ценио изјашњење јавног бележника прили-
ком оцене испуњености услова за примену 
одредбе члана 102. ЗПИ-а, при чему је имао 
у виду и да продавац није доставио доказ да 
је измирио обавезе које су неопходне да би 
се дозволила конверзија уз накнаду, нити је 

доставио доказ да се ради о конверзији без 
накнаде, па је, применом одредбе члана 53. 
Закона о јавном бележништву, у вези са чла-
ном 103. Закона о облигационим односима, 
одлучио као у изреци побијаног решења. 

Жалбени наводи подносиоца приговора 
оцењени су као неосновани зато што, има-
јући у виду неспорне чињенице да захтев за 
солемнизацију уговора о купопродаји не-
покретности за предмет има промет права 
коришћења грађевинског земљишта у си-
туацији када продавац није доставио доказ 
да је измирио обавезе које су неопходне да 
се дозволи конверзија уз накнаду, нити је 
доставио доказ да се ради о конверзији без 
накнаде, дакле у ситуацији када нису пруже-
ни неопходни докази о измирењу обавеза за 
конверзију, у смислу члана 102. ЗПИ-а, про-
мет непокретности није дозвољен, супро-
тан је јавном поретку и добрим обичајима, 
те као такав апсолутно ништав. 
(Решење Вишег суда у Београду, Гжјб. бр. 1/17 од 23. 2. 2017. 
године)

Закључак

Судска контрола рада јавних бележника 
обезбеђује правну сигурност грађана, али 
и омогућава бележницима да провере своје 
становиште у погледу допуштености преду-
зимања одређених правних послова. Тросте-
пеност у одлучивању и прописана хитност 
у поступању гаранција су заштите интереса 
грађана у ситуацијама када је одбијено пре-
дузимање радње од стране јавног бележника. 
У свим осталим ситуацијама странкама је на 
располагању само  двостепеност у одлучи-
вању у циљу економичности и ефикасности. 
Странкама је увек на располагању и могућ-
ност оспоравања исправа које је потврдио 
или сачинио јавни бележник у парничном по-
ступку, уколико за то имају правни интерес.
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Имате питање? 
Имамо одговор! 
У овој рубрици дајемо одговоре на нека од питања која сте упутили 
нашем часопису. Подсећамо да право на постављање питања и 
добијање одговора имају искључиво претплатници на наш часопис.

начин прописан за заснивање радног одно-
са на неодређено време, па с обзиром на то, 
сматрамо да се решење из члана 155. Закона 
оглашава на званичној интернет страници 
Министарства када постане коначно.

Избор директора школе

П: Школи је потребно тумачење одредбе ЗО-
СОВ-а која се односи на избор директо-
ра школе. Наиме, шта се подразумева под 
одредницом „сви запослени”, тј. да ли посеб-
ној седници Наставничког већа присуствују и 
запослени који су на боловању, породиљском 
одсуству и сл.? 

О: Седници присуствују само запослени (на 
одређено и неодређено време) који су радно 
ангажовани, али не и запослени који су од-
сутни по било ком основу (ово је новина).

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Додатни услови

П: Ако је у поступку јавне набавке мале вред-
ности промоматеријала  (хемијске оловке, 
кишобрани, торбе за лаптоп, роковници, 
календари итд.) напоменуто да је потребно 
да понуђачи доставе узорке, а није нарочито 
напоменуто да су то додани услови, да ли се 
сматра да је понуда понуђача који није доста-
вио узорке неисправна?

О: Уколико је недвосмислено наведено у 
конкурсној документацији да је потребно 

ОБРАЗОВАЊЕ

Помоћник директора школе

П: Да ли закон дозвољава да директор основне 
школе има три помоћника директора, одно-
сно да се коефицијент за помоћника директо-
ра подели на три особе из Школе?

О: Закон предвиђа да школа може да има по-
моћника директора, у складу са Уредбом о 
финансирању образовања у основној/средњој 
школи. Овом уредбом је регулисано колико 
помоћника директора школа може да има, с 
обзиром на број одељења/класа у музичким 
школама. Ако у наведеној уредби пише да 
школа има право на 1 место (или 1,5 место) 
помоћника директора, сматрамо да нема 
сметњи да директор решењем постави 2/3 по-
моћника директора по 50% норме, а по 50% 
норме у настави, уз таксативно набрајање 
описа послова који морају бити различити. 
Решење се издаје за школску годину.

Оглашавање решења о избору 
кандидата на званичној интернет 
страници Министарства просвете

П: Да ли су предшколске установе у обавези да 
решење комисије о избору кандидата за при-
јем у радни однос на одређено време, када по-
стане коначно, огласe на званичној интернет 
страници Министарства?

О: Радни однос на одређено време у установи 
заснива се на основу конкурса спроведеног на 
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СТЕЧАЈ

Примена члана 136. Закона о стечају

П: Пријављено потраживање у стечајном 
поступку признато је у целости. Стечајни 
поступак је обустављен против стечајног 
дужника и настављен против стечајне масе, 
уз добијање новог броја предмета. Да ли при-
знати стечајни поверилац треба поново да 
се обрати стечајном суду поднеском, сада у 
поступку против стечајне масе, и ако треба, 
у којој форми, с обзиром на то да је потражи-
вање признато?

О: Када дође до продаје стечајног дужника 
као правног лица, обуставља се стечај у од-
носу на стечајног дужника, али се наставља 
према стечајној маси.

С обзиром на то да се стечај наставља 
према стечајној маси, није потребно поново 
пријављивати потраживање, већ ће оно бити 
намирено, у складу са одредбама Закона о 
стечају, из средстава добијених продајом сте-
чајног дужника.

ЗАКОН О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

П: Предшколска установа има портире. Да ли 
они морају да имају лиценцу у складу са Зако-
ном о приватном обезбеђењу или предшкол-
ске установе не спадају у обавезно обезбеђене 
објекте по поменутом закону?

О: Који објекти су обавезно обезбеђени – ре-
гулисано је Уредбом  о ближим критерију-
мима за одређивање обавезно обезбеђених 
објеката и начину вршења послова њихове 
заштите („Сл. гласник РС”, бр. 98/2016). 

У пракси се на великом броју радних места 
(на пријавницама, рецепцијама, у другим де-
ловима објекта) обављају послови који нису 
подударни са пословима службеника обезбе-
ђења, што се нарочито огледа у чињеници да се 
ти послови обављају без примене овлашћења 
која имају службеници обезбеђења, тј. која су 
Законом опредељена само (искључиво) за њих. 
Међутим, ако у конкретном случају „портир” 
обавља послове и примењује наведена овла-
шћења службеника обезбеђења, правно лице 
мора да усклади тај свој рад са Законом.

Електронско издање за праћење јавних набавки

ИНГ-ПРО  ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИНГ-ПРО ЈАВНЕ НАБАВКЕ – електронско издање за праћење јавних набавки – налази се на јавној ин-
тернет адреси www.javne-nabavke.net и представља издање намењено службама којима је у свакод-
невном раду неопходно праћење јавних набавки, које се објављују на Порталу јавних набавки, и свих 
других пратећих докумената, при чему су заинтересоване за једноставан, ефикасан и брз приступ 
путем интернета, без икаквих поступака ажурирања од стране клијената (ажурира се аутоматски), 
као и са могућношћу обавештавања о набавкама које су вам потребне и њиховим променама путем 
имејл-сервиса (директно на ваш имејл).

Разлози за праћење  ИНГ-ПРО Јавних набавки:
• дневно ажуран преглед свих јавних набавки и све пратеће документације;
• јединствена претрага свих врста огласа по више различитих критеријума;
• за добијање резултата претраге довољан један критеријум претраге;
• пријем обавештења на имејл за оне категорије предмета набавки које сами одаберете;
• за претплатну цену добијате могућност неограниченог праћења свих категорија и свих типова ЈН;
• евиденција свих измена постојећих јавних набавки што омогућава њихово једноставно праћење;
• преглед базе победника тендера са информацијама у ком поступку јавне набавке је одређени 
понуђач победио;
• преглед листе ЈН УЖИВО која се ажурира свака два минута, и на којој се налазе најновије јавне 
набавке које још нису прошле процес редакцијске обраде.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Преглед прописа...

... донетих између два броја

ИЗДВАЈАМО ЗНАЧАЈНЕ ПРОПИСЕ КОЈИ СУ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА…

РАДНИ ОДНОСИ

• Одлука о изменама Одлуке о максимал-
ном броју запослених на неодређено време 
у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне Покрајине Вој-
водине и систему локалне самоуправе за 
2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 111/2017 
од 11. 12. 2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 17. 
12. 2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај незапо-
слености („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 
17. 12. 2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о 
запошљавању странаца („Сл. гласник РС”, 
бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године)

• Закон о запосленима у јавним службама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 
2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. 
године)

• Закон о платама службеника и намеште-
ника у органима аутономне покрајине и је-
динице локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о си-
стему плата запослених у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 
2017. године)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

• Закон о финансијској подршци породици 
са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 
17. 12. 2017. године)

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

• Правилник о Програму усавршавања зна-
ња и другим питањима у вези са усаврша-
вањем знања лица за безбедност и здравље 
на раду („Сл. гласник РС”, бр. 108/2017 од 
1. 12. 2017. године)

• Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о обезбеђивању ознака за безбед-
ност и здравље на раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2017 од 1. 12. 2017. године)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

• Уредба о допуни Уредбе о планирању и вр-
сти роба и услуга за које се спроводе центра-
лизоване јавне набавке („Сл. гласник РС”, бр. 
111/2017 од 11. 12. 2017. године)

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

• Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о систему извршења буџета Републике 
Србије („Сл. гласник РС”, бр. 110/2017 од 6. 
12. 2017. године)

• Уредба о измени Уредбе о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у кул-
тури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покра-
јине, односно јединица локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 112/2017 од 15. 12. 2017. 
године)

• Закон о допуни Закона о буџету Републике 
Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2017 од 17. 12. 2017. године)

• Закон о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2017 од 17. 12. 2017. године)

• Закон о буџету Републике Србије за 2018. 
годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 од 17. 
12. 2017. године)
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Преглед прописа...

... донетих између два броја

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

• Правилник о утврђивању Плана издавања 
пригодних поштанских марака и вредносни-
ца и мотива редовних издања поштанских 
марака и вредносница („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2017 од 1. 12. 2017. године)

СТАНДАРДИ

• Правилник о аеросолним распршивачима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 106/2017 од 24. 11. 2017. 
године)

• Правилник о начину ванредног прегледа 
мерила („Сл. гласник РС”, бр. 112/2017 од 15. 
12. 2017. године)

• Правилник о утврђивању Листе српских 
стандарда из области опште безбедности 
производа („Сл. гласник РС”, бр. 115/2017 од 
22. 12. 2017. године)

СПОРТ

• Правилник о садржини и начину вођења 
Јединствене евиденције удружења, организа-
ција и предузетника у области спорта („Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2017 од 1. 12. 2017. го-
дине)

• Правилник о раду и делатности полициј-
ских спортских удружења („Сл. гласник РС”, 
бр. 111/2017 од 11. 12. 2017. године)

АУТОРСКА ПРАВА

• Тарифа накнада за кабловско реемито-
вање филмских дела (кинематографских и 

телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС 
АФА ЗАШТИТА – Организација филмских 
аутора Србије („Сл. гласник РС”, бр. 112/2017 
од 15. 12. 2017. године)

• Тарифа за остваривање права на накнаду за 
јавно саопштавање музичких дела, интерпре-
тација и фонограма у угоститељским објек-
тима и објектима за приређивање игара на 
срећу (ресторани, кафеи, кафићи, интернет 
кафеи, баште, киосци брзе хране који посе-
дују простор за смештај гостију, кладионице, 
коцкарнице, сплавови, дискотеке, клубови и 
други слични објекти) („Сл. гласник РС”, бр. 
114/2017 од 20. 12. 2017. године)

• Правилник о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија построје-
ња и објеката за запаљиве и гориве течности 
и о ускладиштавању и претакању запаљивих 
и горивих течности („Сл. гласник РС”, бр. 
114/2017 од 20. 12. 2017. године)

• Решење о испуњавању услова за обављање 
контроле система за грејања („Сл. гласник 
РС”, бр. 114/2017 од 20. 12. 2017. године)

ПРИВРЕДНА КОМОРА

• Правилник о Суду части при Привредној 
комори Србије („Сл. гласник РС”, бр. 114/2017 
од 20. 12. 2017. године)

• Одлука о висини, начину и роковима пла-
ћања јединствене чланарине и финансирању 
Привредне коморе Србије у 2018. години 
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/2017 од 20. 12. 2017. 
године)



ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

С НАМА НЕМА ЛУТАЊА



Унакрсни поглед

Радно право

Грађанско право

Привредно право

Кривично право

Јавне набавке и буџети

Управно право




