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Курс измена радноправног 
законодавства

Повериоци из уговора о 
финансијском обезбеђењу 
у стечајном поступку

Шта доносе измене Закона 
о платним услугама?

Електронске јавне набавке

Осврт на Закон о изменама  
и допунама Закона о локалној 
самоуправи

Уговор о закупу стана према 
Закону о становању

Кривично дело издавање чека и 
коришћење платних картица без 
покрића из чл. 228. Кривичног 
законика



?Зашто баш

Зато што је прегледан и једноставан и не захтева никакву 
специјалну обуку за коришћење (user friendly).

Зато што је могућ приступ неограниченом броју 
докумената у току претплате.

Зато што има највећи број прописа, примера судске праксе, 
правних мишљења, модела и других докумената.

Зато што има претраживач који даје прецизно сортиране и брзе 
резултате претраге.

Зато што се документа – прописи и др. – могу претраживати путем 
одговарајућих синонима који се у правној пракси често користе.

Зато што је једини на тржишту који аутоматски бележи 
најпрегледаније документе сваког претплатника и издваја их 
на почетној страни.

Зато што има мејл-сервис који омогућава претплатницима да о 
новим прописима, новим примерима судске праксе, новим 
правним мишљењима и стручним коментарима и другим 
документима из области које претплатници сами изаберу, 
буду информисани путем мејла истог дана кад су 
објављени у бази.

Зато што ради са било ког рачунара на 
интернету, без икакве инсталације, а 
подржава рад и у интранет окружењу.

Зато што је увек ажуран (не захтева 
ажурирање од стране претплатника).

Зато што су текстови докумената и 
интерфејс доступни на ћирилици или 
латиници.

Зато што се једним кликом могу 
ископирати текстови у Wоrd или PDF 
формату.

Зато што има најсвеобухватнију и највећу 
базу судске праксе, са разгранатом 
структуром по одговарајућим правним 
гранама и правним институтима.

Зато што се из текста прописа једним 
кликом приступа повезаним документима.

Зато што се приликом претраживања 
појмова добијају већ понуђени резултати.
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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

Будимо на вези
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ПРОПИСИ У ПРАКСИ

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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      LEGE Artis : прописи у пракси / главни и одговор-
ни уредник Ана Фулетин. - [Штампано изд.]
. - Год. 3, бр. 25 (окт. 2014)-     . - Београд : ИНГ-ПРО, 
2014-  (Београд : Digital art). - 28 cm

Месечно. - Наслов лат., текст ћир.. - Преузима 
нумерацију електронског издања. - Друго издање на 
другом медијуму: Lege Artis (Online) = ISSN 2334-6140
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Поштовани претплатници,

У рубрици Радно право изложене су најзначајније измене 
радноправног законодавства до којих је дошло у јуну месе-
цу, које уносе значајне новине и, у односу на решења Закона 
о раду, представљају lex specialis. 

Закон о финансијском обезбеђењу и Закон о изменама и до-
пунама Закона о стечају из јуна месеца доносе бројне нови-
не, при чему се овом приликом у рубрици Привредно право 
бавимо положајем поверилаца из уговора о финансијском 
обезбеђењу у стечајном поступку. Скрећемо пажњу и на 
текст о изменама Закона о платним услугама у оквиру 
исте рубрике.

Очекује се доношење новог Закона о јавним набавкама који 
треба да донесе значајно унапређење на пољу електрон-
ских јавних набавки, па у домену Јавних набавки издвајамо 
текст о е-набавкама.

У пракси судова и даље су веома чести спорови који су на-
стали поводом права трајног закупа по одредбама Закона о 
становању и раније важећим законима о стамбеним одно-
сима, тако да је рубрика Грађанско право посвећена њима.

Када је у питању кривично право, кроз бројне примере из 
судске праксе анализирано је кривично дело издавање чека 
и коришћење платних картица без покрића.

Осврт на нови Закон о изменама и допунама Закона о ло-
калној самоуправи дат је у рубрици Унакрсни поглед.

Поред наведених, ту су и други текстови из наведених 
области, као и наше сталне рубрике Портал читалаца, 
Календар правних аката и Регистар прописа донетих 
између два броја.

Осим у штампаном издању, овај часопис је доступан и у 
електронском облику, на интернет адреси www.legeartis.rs.

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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РАДНО ПРАВО 

4 Курс измена радноправног законодавства

10 Услови и начин остваривања права на финансијску подршку породици са децом

17 Остваривање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена 
  ради посебне неге детета

21 Права запослених у случају стечаја послодавца – објашњење Министарства за рад,  
 борачка и социјална питања

ПРИВРЕДНО ПРАВО 

24 Повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку

34 Шта доносе измене Закона о платним услугама? 

42 Евиденција о члановима друштва са ограниченом одговорношћу

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ 

45 Електронске јавне набавке

52 Неправилности утврђене контролом коришћења трансферних средстава 

ГРАЂАНСКО ПРАВО 

58 Уговор о закупу стана према Закону о становању – утврђење права закупа на  
 неодређено време и отказ уговора о закупу

КРИВИЧНО ПРАВО 

67 Кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића  
 из чл. 228. Кривичног законика

УНАКРСНИ ПОГЛЕД

75 Осврт на Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

РУБРИКЕ

82 Календар важења правних аката

83 Портал читалаца 

87 Преглед прописа донетих између два броја

У овом броју...
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Курс измена радноправног 
законодавства
У датом тексту таксативно ће бити изложене најзначајније 
измене радноправног законодавства, садржане у одговарајућим 
„новелирајућим” законима, као и у новодонетом Закону о 
поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у 
одређеним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018), који уноси 
значајне новине и, у односу на решења Закона о раду, представља 
lex specialis.

Милан Ранђеловић, 
мастер правник и 
специјалиста за радно право

Током јуна текуће године законодавац је 
изменио низ закона из области радног 
права настојећи да разреши разноразне 

недоумице до којих је долазило у пракси пово
дом њихове примене, као и у циљу детаљнијег 
и свеобухватнијег дефинисања различитих 
појмова и института радног права у Србији. 
Исконска потреба сваког законодавца да пра
ти дешавања у друштву, као и да, сходно томе, 
новелира своја ранија решења, нашла је одраз 
и у овим „јунским законима”. Та потреба је 
дакако израженија и треба јој приступити с 
више истанчаности када су посреди извесне 
области које ће овде бити разматране, попут 
мирног решавања радних спорова и финан
сијске подршке породици с децом. 

Закон о изменама и допунама 
Закона о мирном решавању радних 
спорова

Закон о изменама и допунама Закона о 
мирном решавању радних спорова („Сл. гла-
сник РС”, бр. 50/2018) донет је крајем јуна, а 
ступио је на снагу 7. јула 2018. године. Тиме 
је, пре свега, проширен законски појам ко
лективног радног спора. Наиме, колективни 
радни спор сада може да се поведе и ради: 
1. остваривања права на утврђивање репре
зентативности синдиката код послодавца, 

односно 2. утврђивања минимума процеса 
рада, у складу са Законом. 

Осим тога, пре јунских новела законода
вац је прописивао да колективни радни спор 
може да се покрене због примене колектив
ног уговора. Сам законски израз „примена 
колективног уговора” у пракси је стварао не
доумице с обзиром на то да се није знало са 
сигурношћу да ли се предметни израз односи 
на колективни уговор у целини, поједине де
лове колективног уговора или је било могу
ће покренути колективни радни спор и око 
примене било које појединачне одредбе ко
лективног уговора. Јунским новелама законо
давац је разјаснио недоумице, прописујући да 
се, између осталог, колективним радним спо
ром сматра и радни спор поводом „примене 
колективног уговора у целини или појединих 
његових одредаба”.

С друге стране, промењен је приступ де
финисању стране у колективном спору тако 
што је сада законодавац таксативно побројао 
лица која могу да буду предметне стране, на
пустивши ранији приступ одређивања схо
дно мерилу учешћа у колективном уговору, 
односно мерилу предмета колективног рад
ног спора.

Законска решења су новелирана и у делу 
који се тиче појма индивидуалног радног спо
ра. Наиме, за разлику од ранијег опредељења 
законодавца, који је, између осталог, упући
вао на појединачна права утврђена колектив
ним уговором не би ли утврдио шта треба да 
се сматра предметом индивидуалног радног 
спора, наведено се сада утврђује таксатив
ним набрајањем, при чему је надлежност за 
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свеобухватан циљ, при чему остварење ис
тог неће моћи да се напада са аспекта пра
вичности. На овом примеру законодавац 
је прибегао покушају да заштити сезонске 
раднике и да смањи број случајева рада на 
„црно”, при чему је поново заштитио над
моћнију, снажнију и „опремљенију” страну 
социјалног дијалога – послодавца, про
писујући да се овакав један уговор, наиме 
уговор о обављању одговарајућих сезон
ских послова, закључује у усменој форми, 
притом не предвиђајући никакву обавезу 
послодавца да, примера ради, на захтев се
зонског радника, истом изда потврду или 
какав други писани доказ о уговореном, 
чиме би се штитила права сезонског рад
ника, само усмено уговорена, поводом оба
вљања датих послова.

Јунске новеле су донеле и добро и лоше, 
док су се на појединим местима суздржале 
од суштинских захвата. Поред правне воље 
потребна је и политичка воља, као и изо
штрена перцепција, да би се уочила главна 
друштвеноекономска кретања, која се не 
смеју пренебрегнути, али се и њихов ути
цај у својој целовитости не може пренети 
на један папир, документ, а управо то јесте 
закон. 

Иако донет зарад људи, закон је управо и 
донет од стране људи и зато подложан лошим 
проценама и грешкама (великим и малим). 
Због тога је од суштинског значаја да се на
стави с покушајима, колико год исти у датом 
тренутку изгледали недовољно, јер су упра
во ти покушаји предворје за неке значајније, 
крупније и плодоносније промене.

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швај
царски 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 ца
ринском 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 како 
би прилагодио обрачун камата сопственим потребама.

Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, а могу и 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 конформном методом. Поред ових, 
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 неблаговре
мено плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 2013. пропорци
онална 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.

КАЛКУЛАТОР КАМАТА у оквиру електронског издања 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ
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Правилником о ближим условима и 
начину остваривања права на финан
сијску подршку породици са децом 

(„Сл. гласник РС”, бр. 58/2017, ступио на сна
гу 27. 7. 2018) утврђују се ближи услови и на
чин остваривања права од општег интереса 
утврђених Законом о финансијској подршци 
породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон), 
и то права на: 
1. накнаду зараде, односно накнаду плате 
за време породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета и одсуства са рада ради 
посебне неге детета; 
2. остале накнаде по основу рођења и неге де
тета и посебне неге детета;
3. родитељски додатак; 
4. дечји додатак; 
5. накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања; 
6. накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу са сметњама у развоју и децу 
са инвалидитетом; 
7. накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу корисника новчане социјал
не помоћи.

1. Остваривање права на накнаду 
зараде, односно накнаду плате 
за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге 
детета

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ РАДИ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

Остваривање права на накнаду зараде, од
носно накнаду плате, као и обрачун накнаде 
зараде, односно накнаде плате за време по
родиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета (у даљем тексту: накнада зараде, 
односно накнада плате), врши се на основу 
поднетог захтева и прописаних доказа, при
бављених у складу са чланом 39. Закона, при 
чему су ти докази:
1) извештај о привременој спречености за 
рад мајке у време породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета – дознака;
2) мишљење надлежне комисије Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
о потреби да подносилац захтева због здрав
ственог стања детета одсуствује са рада ради 
посебне неге детета, односно да ради са поло
вином пуног радног времена;
3) Извод из матичне књиге рођених за децу;
4) извод из евиденције Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања о основу 
осигурања на дан подношења захтева;
5) решење о праву на породиљско одсуство, 
решење о праву на породиљско одсуство и 
одсуство са рада ради неге детета, решење о 
праву на одсуство са рада ради неге детета и 
решење о праву на одсуство са рада ради по
себне неге детета;
6) извод из евиденције Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања о основици 
на коју су плаћени доприноси на примања 
која имају карактер зараде, у складу са чла
ном 13. Закона, за последњих 18 месеци који 
претходе првом месецу отпочињања одсуства 

Услови и начин остваривања 
права на финансијску подршку 
породици са децом
Ради конкретног спровођења Закона о финансијској подршци поро
дици са децом донет је Правилник о ближим условима и начину 
остваривања права на финансијску подршку породици са децом. 

Редакција ИНГ-ПРО
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Обрачун накнаде трошкова боравка врши 
Министарство на основу унетих података о 
броју деце за коју је признато право и бро
ја дана боравка детета у установи. За дане 
одсуства детета установи се надокнађују 
трошкови у висини од 50% цене коју плаћа 
корисник. 

6. Накнада трошкова боравка у 
предшколској установи за децу 
са сметњама у развоју и децу са 
инвалидитетом

Захтев за признавање права на накнаду 
трошкова боравка у предшколској установи 
за децу са сметњама у развоју и децу са инва
лидитетом органу управе подноси родитељ, 
установа социјалне заштите, хранитељ, од
носно старатељ, на обрасцу НТПУДСРИ, 
који је одштампан уз Правилник и чини ње
гов саставни део. 

Право на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу са сметњама 
у развоју и децу са инвалидитетом оствару
је се на основу поднетог захтева и следећих 
доказа:
1) решења установе социјалне заштите о 
смештају детета у установу, односно решење 
надлежног органа старатељства о смештају 
детета у старатељску односно хранитељску 
породицу; 
2) мишљења интерресорне комисије, која је 
образована у складу са прописима из обла
сти просвете, о сметњама детета у развоју и 
инвалидитету;
3) потврде која се односи на неостваривање 
права на накнаду зараде за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета, односно 
осталих накнада по основу посебне неге 
детета; 
4) потврде предшколске установе која има 
решење министарства надлежног за послове 
просвете о верификацији – о упису детета;
5) потврде о висини учешћа корисника у 
цени услуге која се прописује одлуком једи
нице локалне самоуправе.

Право на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу са сметњама 
у развоју и децу са инвалидитетом, оства
рено у складу са Законом и Правилником, 

признаје се од дана поднетог захтева до ис
тека текуће радне године (31. августа). 

Обрачун накнаде трошкова боравка врши 
Министарство на основу унетих података о 
броју деце за коју је признато право и бро
ја дана боравка детета у установи. За дане 
одсуства детета установи се надокнађују 
трошкови у висини од 50% цене коју плаћа 
корисник. 

7. Накнада трошкова боравка у 
предшколској установи за децу 
корисника новчане социјалне 
помоћи

Захтев за признавање права на накнаду 
трошкова боравка у предшколској установи 
за децу корисника новчане социјалне по
моћи подноси родитељ, хранитељ, односно 
старатељ, органу управе на обрасцу НТПУ
ДНСП, који је одштампан уз Правилник и 
чини његов саставни део.

Право на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу корисника 
новчане социјалне помоћи остварује се на 
основу поднетог захтева и следећих доказа:
1) потврде која се односи на остваривање 
права на новчану социјалну помоћ породице; 
2) решења надлежног органа старатељства о 
смештају детета у старатељску односно хра
нитељску породицу; 
3) потврде предшколске установе која има 
решење министарства надлежног за послове 
просвете о верификацији – о упису детета;
4) потврде о висини учешћа корисника у цени 
услуге која се прописује одлуком јединице ло
калне самоуправе.

Право на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи, остварено у складу 
са Законом и Правилником, признаје се од 
дана оствареног права на новчану социјалну 
помоћ до истека текуће радне године (31. ав
густа). 

Обрачун накнаде трошкова боравка врши 
Министарство на основу унетих података о 
броју деце за коју је признато право и бро
ја дана боравка детета у установи. За дане 
одсуства детета установи се надокнађују 
трошкови у висини од 50% цене коју плаћа 
корисник. 
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Остваривање права на 
одсуство са рада или рада 
са половином пуног радног 
времена ради посебне неге 
детета
Предмет анализе у овом тексту је нови правилник који ближе 
регулише остваривање права на одсуство са рада или рада са 
половином пуног радног времена ради посебне неге детета. 

Закон о финансијској подршци поро
дици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: 

Закон) прописује право на накнаду зараде, 
односно накнаду плате за време породиљ
ског одсуства, одсуства са рада ради неге де
тета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета. Истовремено, према одредбама чл. 
96. Закона о раду, по истеку породиљског од
суства и одсуства са рада ради неге детета од 
365 дана, односно две године, један од роди
теља има право да, када је детету неопходна 
посебна нега због тешког степена психофи
зичке ометености, одсуствује са рада или да 
ради са половином радног времена најдуже 
до навршених пет година живота детета. 
Треба обратити пажњу на то да запосленом 
који се брине о детету припада:
● у случају одсуства са рада – накнада зара
де у складу са Законом, 
● у случају рада са половином радног вре
мена – за часове рада зарада у складу са уго
вором о раду, а за часове одсуства накнада 
зараде у складу са Законом. 

Према члану 38. став 2. Закона, министар 
надлежан за социјална питања прописује 
ближе услове одсуства са рада или рада са 
половином пуног радног времена родитеља, 

односно усвојитеља, хранитеља или старате
ља детета млађег од пет година, коме је по
требна посебна нега, а сагласно чл. 96. став 
5. Закона о раду, услове, поступак и начин 
остваривања права на одсуство са рада ради 
посебне неге детета ближе уређује министар 
надлежан за друштвену бригу о деци.

На основу ових законских овлашћења 
министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања донео је Правилник о бли
жим условима, поступку и начину оствари
вања права на одсуство са рада или рада са 
половином пуног радног времена ради по
себне неге детета, који је објављен у „Слу
жбеном гласнику РС” број 56/2018, а ступио 
је на снагу 18. 7. 2018. године (у даљем тексту: 
Правилник). Правилником се утврђују:
1) ближи услови, поступак и начин оствари
вања права на одсуство са рада или рада са 
половином пуног радног времена ради по
себне неге детета,
2) права на остале накнаде по основу посеб
не неге детета, 
3) састав, надлежност и начин рада комисије 
која даје мишљење о степену сметњи у пси
хофизичком развоју и инвалидитету детета 
и нивоу функционалности деце са сметњама 
у развоју и инвалидитетом и 
4) друга питања од значаја за остваривање 
права.

Према уводним одредбама члана 2. Правил
ника, родитељ, односно усвојитељ, хра нитељ 

Редакција ИНГ-ПРО
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накнаде по основу посебне неге детета не
запосленог лица доноси решење о праву на 
остале накнаде по основу посебне неге дете
та одмах, уколико није уложен приговор на 
мишљење Првостепене комисије, односно, 
уколико је уложен приговор, по добијању 
коначног мишљења Другостепене комисије.

Према одредбама Правилника, на ми
шљење Првостепене комисије подносилац 
захтева, као и послодавац, могу уложити 
приговор Другостепеној комисији у року 
од осам дана од дана пријема мишљења, 
при чему се поменути приговор подноси 
надлежном органу јединице локалне само
управе, који га одмах, а најкасније у року од 
три дана доставља Другостепеној комисији. 
Другостепена комисија одлучује по разма
трању медицинске документације и доказа 
прикупљених у поступку преиспитивања 
мишљења Првостепене комисије и по по
треби позива подносиоца захтева да са дете
том дође на поновни преглед. Другостепена 
комисија даје своје мишљење у року од 15 
дана од дана пријема приговора на обрасцу 
број 5, који је одштампан уз Правилник и 
чини његов саставни део. Мишљење Друго
степене комисије је коначно.

Коначно мишљење Другостепена коми
сија доставља надлежном органу јединице 
локалне самоуправе, који мишљење Дру
гостепене комисије доставља подносиоцу 
захтева и његовом послодавцу најкасније у 
року од три радна дана од дана пријема ми
шљења Другостепене комисије.

Комисије за вештачење 
здравственог стања детета

Сагласно члану 21. Правилника, Пр
востепена комисија има четири члана, од 

којих је један лекар вештак специјалиста 
Републичког фонда за пензијско и инвалид
ско осигурање, који је уједно и председник 
Првостепене комисије, затим један лекар 
специјалиста педијатар из развојног савето
валишта или службе за здравствену заштиту 
деце, као и један здравствени сарадник и је
дан представник надлежног органа једини
це локалне самоуправе задужен за послове 
дечје заштите, који је секретар Првостепене 
комисије. Чланови Првостепене комисије 
имају своје заменике.

Рад Првостепене комисије организује се 
у јединицама локалне самоуправе у којима 
филијале Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање имају седиште, ван 
радног времена, најмање једном у 15 дана, 
а по потреби и чешће, у зависности од броја 
поднетих захтева.

Другостепена комисија има четири чла
на, од којих је један лекар вештак специ
јалиста Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање, који је уједно и 
председник Другостепене комисије, затим 
један лекар специјалиста педијатар, један 
здравствени сарадник и један представник 
министарстава надлежног за социјална пи
тања (у даљем тексту: Министарство), који 
је секретар Другостепене комисије. Чланови 
Другостепене комисије имају своје замени
ке. Рад Другостепене комисије организује 
се у просторијама Дирекције Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигура
ње у Београду.

Даном ступања на снагу Правилника 
престао је да важи Правилник о условима, 
поступку и начину остваривања права на од
суство са рада ради посебне неге детета („Сл. 
гласник РС”, број 1/2002).
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У ситуацији када запосленом престаје рад
ни однос независно од његове воље или воље 
послодавца, због престанка рада послодав
ца, у складу са одредбом чл. 176. ст. 1. т. 5. За-
кона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС и 113/2017), Министарство рада 
указује на то да су могућа два начина престан
ка послодавца – привредног друштва, и то:
● ликвидација привредног друштва, која 
се спроводи у ситуацији када привредни су
бјект има довољно финансијских средстава за 
покриће свих својих финансијских обавеза и 
сам поступак ликвидације је под контролом 
чланова – оснивача привредног друштва, који 
сами одређују ликвидационог управника, при 
чему се потраживања пријављују ликвидаци
оном управнику, а поступак ликвидације је 
уређен члановима 524–548.  Закона о при-
вредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 
и 44/2018);
● стечај привредног друштва, који се спро
води када имовина привредног друштва није 
довољна за намирење свих потраживања по
верилаца, при чему стечајни поступак спро
води надлежни привредни суд, сви запослени 
имају могућност да пријаве потраживање у 

законом предвиђеном року, а поступак сте
чаја је уређен Законом о стечају („Сл. гла-
сник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 
71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 
44/2018).

Да би запослени остварили право у сте
чајном поступку, потребно је да пријаве по
траживање за неисплаћене зараде, накнаде 
зараде, накнаде штете  и  отпремнине због 
одласка у пензију,  у складу са чланом 125. 
Закона о раду, и то надлежном привредном 
суду (стечајном суду) у року који је регулисан 
чланом 70. став 1. тачка 5. Закона о стечају и 
који не може бити краћи од 30 дана од дана 
доношења решења којим се отвара стечајни 
поступак.

Када надлежни суд донесе решење којим су 
призната потраживања запосленог (потражи
вања за неисплаћене зараде или накнаде зара
де морају бити призната и утврђена решењем 
суда у 1. исплатном реду), запослени подноси 
захтев Фонду солидарности у року од 45 дана 
од дана пријема одлуке суда којом је утврђе
но потраживање. Уколико пропусти овај рок, 
запослени губи право на наведено потражи
вање пред Фондом солидарности. Поступак 
за остваривање права запослених регулисан 
је члановима од 139. до 145. Закона о раду.

Права запослених у случају 
стечаја послодавца – 
објашњење Министарства 
за рад, борачка и социјална 
питања
Министарство за рад, борачка и социјална питања дало је 
објашњење које се односи на права запослених којима престаје 
радни однос независно од њихове воље или воље послодавца, 
због престанка рада послодавца. 
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према подацима које објави републички ор
ган надлежан за послове статистике у месецу 
који претходи месецу отпочињања одсуства.

У складу са чланом 13. овог закона, обра
чун и исплату накнаде зараде врши послода
вац истовремено са обрачуном и исплатом 
зарада запосленима, а пренос средстава по
слодавцу врши се по пружању доказа да је 
извршио исплату накнаде зараде запосле
ном, док је чланом 29. прописано да о праву 
на накнаду зараде у првом степену решава 
општинска односно градска управа у којој је 
седиште послодавца запосленог.

Исплату накнаде зараде, у складу са Упут
ством овог министарства о поступку и на
чину обрачуна и исплате накнаде за време 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета за запослене код послодавца над 
којим је покренут стечајни поступак и по
слодавца који у дужем временском периоду 
(више од три месеца) не исплаћују зараде, 
број: 183002315/200210 од 10. 12. 2002. го
дине, могуће је вршити само у току трајања 
радног односа и коришћења одсуства. По
менутим упутством предвиђено је да доказ 
о чињеници да је над послодавцем покренут 
стечајни поступак обезбеђује сам послода
вац или орган општинске/градске управе по 
службеној дужности, а доказ о чињеници да 
послодавац дужи временски период не испла
ћује зараде подноси сам послодавац у облику 
потврде надлежне организације за послове 
платног промета или на неки други начин.

Запослени код послодавца који у дужем 
временском периоду (више од три месеца) 

не исплаћује зараде имају право на месечни 
износ накнаде зараде у висини минималне за
раде утврђене за месец за који се врши испла
та, а уколико послодавац код кога је запослен 
корисник накнаде зараде накнадно обрачуна 
и исплати зараде за запослене у вишем изно
су од минималне зараде, запосленом припа
да разлика до износа зараде коју би то лице 
остварило да ради пуно радно време и оства
рује стандардни учинак.

Обрачун и исплату накнаде зараде у ви
сини минималне зараде врши послодавац на 
основу обрасца НЗ1 – Списак обрачунатих 
накнада и исплата накнада, овереног у оп
штинској/градској управи по преносу сред
става из буџета Републике.

Требовање средстава за исплате накнада 
зараде за запослене из овог упутства врши се 
на обрасцу НЗ2 – Обрачун укупно потреб
них средстава за исплате права утврђених 
Законом.

Исплату накнаде зараде запосленима на 
које се односи ово упутство врши послода
вац на начин на који се врши исплата зарада 
осталим запосленима, а по преносу средста
ва из буџета Републике на основу поменутог 
обрасца НЗ1, претходно овереног од стра
не општинске/градске управе, док обрачун 
и исплату пореза на зараде и других јавних 
прихода послодавац врши на одговарајуће 
уплатне рачуне.

За запослене код послодавца над којима је 
покренут стечајни поступак обрачун и испла
ту минималне зараде врши општинска одно
сно градска управа из средстава обезбеђених 
у буџету Републике.
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Повериоци из уговора о 
финансијском обезбеђењу у 
стечајном поступку1

Закон о финансијском обезбеђењу и Закон о изменама и допунама 
Закона о стечају из јуна месеца 2018. године изузимају из стечајног 
поступка повериоце из уговора о финансијском обезбеђењу, било 
да је стечајни поступак отворен над примаоцем било над даваоцем 
средстава обезбеђења. 

Јасминка Обућина,
председник Привредног 
апелационог суда

Увод

Законом о изменама и допунама Закона о 
стечају, објављеном у „Службеном гласнику 
РС” бр. 44/2018 од 8. 6. 2018. године, изврше
но је усклађивање одредаба Закона о стеча
ју („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009 – 99/2011 
– др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 
113/2017) са Законом о финансијском обе
збеђењу, који је такође објављен у „Службе
ном гласнику РС” бр. 44/2018 од 8. 6. 2018. 
године. Стога су Измене и допуне Закона о 
стечају из јуна 2018. године искључиво ура
ђене ради примене Закона о финансијском 
обезбеђењу. Закон о изменама и допунама 
Закона о стечају из јуна 2018. године, као и 
Закон о финансијском обезбеђењу, ступили 
су на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику РС”, односно 16. 6. 
2018. године, а примењиваће се од 1. 1. 2019. 
године.2 Положај поверилаца из уговора о фи
нансијском обезбеђењу у стечајном поступку 
није могуће сагледати без познавања Закона 
о финансијском обезбеђењу, нити је могуће 
анализирати најновије измене стечајног зако
на без сагледавања положаја ових поверила
ца према одредбама Закона о финансијском 
обезбеђењу.

Појам уговора о финансијском 
обезбеђењу и повериоци из уговора 
о финансијском обезбеђењу

Законом о финансијском обезбеђењу 
уређена су следећа питања: појам уговора 
о финансијском обезбеђењу, субјекти уго
вора о финансијском обезбеђењу, средства 
обезбеђења, давање средстава обезбеђења, 
могућност коришћења заложених средстава 
обезбеђења и располагање тим средствима, 
реализација средстава обезбеђења, заштита 
уговорних страна од последица стечаја, затим 
надзор над применом одредаба Закона. Поред 
ових одредби, Закон о финансијском обезбе
ђењу садржи и казнене одредбе за поједине 
радње које се извршавају супротно одредбама 
Закона.

Према члану 2. Закона о финансијском 
обезбеђењу, уговором о финансијском обе
збеђењу обавезује се давалац обезбеђења да, 
ради обезбеђења извршења своје или туђе 
финансијске обавезе, пренесе средства обе
збеђења примаоцу обезбеђења или да на том 
средству установи заложно право у корист 
примаоца обезбеђења. Прималац обезбеђе
ња обавезује се да, у складу са тим уговором, 
примљена или еквивалентна средства обезбе
ђења врати даваоцу обезбеђења по извршењу 
финансијске обавезе, односно истовремено 
с тим извршењем. Давалац обезбеђења, по 
основу уговора о финансијском обезбеђењу 
којим се преносе средства обезбеђења, при
маоцу обезбеђења: 1) преноси право својине 
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10 Члан 93. став 1. Закона о стечају: „Од дана отварања стечајног поступка не може се против стечајног дужника, односно над 
његовом имовином одредити и спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења, осим извршења 
која се односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка.”

11 Члан 111. став 5. Закона о стечају: „Пријаве се могу поднети по истеку рока одређеног решењем стечајног судије, али нај
касније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а све пријаве поднете 
по истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблаговремене.”

12 Члан 62. став 2. тачке 1–4. и став 3. Закона о стечају: „Стечајни судија може изрећи једну или више мера из става 1. овог 
члана, и то: 

  1) именовати привременог стечајног управника који ће преузети сва или део овлашћења органа стечајног дужника; 
  2) забранити плаћања са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног судије или привременог стечајног управника, 

ако у тренутку доношења решења из става 1. овог члана рачуни стечајног дужника нису блокирани ради извршења основа 
и налога за принудну наплату код организације која спроводи поступак принудне наплате; 

  3) забранити располагање имовином стечајног дужника или одредити да стечајни дужник може располагати својом имо
вином само уз претходно прибављену сагласност стечајног судије или привременог стечајног управника; 

  4) забранити или привремено одложити спровођење извршења према стечајном дужнику, укључујући и забрану или 
привремено одлагање које се односи на остваривање права разлучних и заложних поверилаца. 

  Ако су у тренутку доношења решења из става 1. овог члана рачуни стечајног дужника блокирани ради извршења основа и 
налога за принудну наплату код организације која спроводи поступак принудне наплате, стечајни судија може решењем из 
става 1. овог члана одредити да су плаћања са рачуна дозвољена уз сагласност стечајног судије или привременог стечајног 
управника. 

13 Члан 17. Закона о финансијском обезбеђењу: „Уговором о финансијском обезбеђењу може се утврдити да се, по наступању 
услова за реализацију средстава обезбеђења у складу са чланом 14. овог закона, аутоматски или на захтев уговорне стране 
предузима следеће: 1) међусобне обавезе по основу једног или више уговора о финансијском обезбеђењу сматрају се до
спелим и изражавају се као новчане обавезе или престају и замењују се новим новчаним обавезама у складу са њиховом 
процењеном текућом вредношћу, односно вредношћу која је утврђена из уговора о финансијском обезбеђењу; и/или 2) 
врши се нетирање (пребијањем) међусобних потраживања и обавеза по основу једног или више уговора о финансијском 
обезбеђењу, тако да је уговорна страна која дугује већи износ дужна да плати разлику у износу потраживања (нето износ). 
Утврђивање вредности средстава обезбеђења и израчунавање финансијских обавеза у случају из става 1. овог члана врши 
се с пажњом доброг стручњака, узимајући у обзир тржишне околности. На намирење потраживања нетирањем из овог 
члана сходно се примењују одредбе о намирењу потраживања из заложених средстава обезбеђења из члана 15. став 5. и 6. 
овог закона.”

14 Члан 18. Закона о финансијском обезбеђењу: „Права и обавезе из уговора о финансијском обезбеђењу, укључујући давање, 
стицање, промену и реализацију средства обезбеђења, извршавају се несметано, без обзира на покретање/отварање и 
спровођење поступка стечаја, ликвидације или примене мера реорганизације над даваоцем или примаоцем обезбеђења.

  Одредбе уговора о финансијском обезбеђењу, као ни давање, стицање и промена средства обезбеђења у складу са тим 
уговором – не могу се побијати нити утврђивати ништавим само због тога што је:

  1) уговор о финансијском обезбеђењу закључен или је средство обезбеђења дато, стечено или промењено пре тренутка 
доношења одговарајуће одлуке о покретању/отварању поступка стечаја или ликвидације или примене мера реорганизације, 
односно предузимања правне радње у вези с тим поступком или у прописаном року пре покретања/отварања поступка 
стечаја или ликвидације или примене мера реорганизације над даваоцем или примаоцем обезбеђења;

  2) финансијска обавеза настала пре дана на који је средство обезбеђења дато, стечено или промењено.
  Ако је уговор о финансијском обезбеђењу закључен или је средство обезбеђења дато, стечено или промењено, или 

је финансијска обавеза настала на дан покретања/отварања поступка стечаја или ликвидације или примене мера 
реорганизације, а након тренутка доношења одговарајуће одлуке о покретању/отварању тог поступка или примени 
мера – уговор о финансијском обезбеђењу, као и давање, стицање и промена средстава обезбеђења, правно су важећи и 
обавезујући ако прималац обезбеђења докаже да није знао нити је био дужан да зна за покретање/отварање тог поступка 
или примену тих мера.

  На побијање правних послова и радњи стечајног дужника који је прималац или давалац обезбеђења примењују се одредбе 
закона којим се уређује стечај, ако нису у супротности са овим законом.

  Побијање, односно утврђивање ништавим појединих одредаба уговора о финансијском обезбеђењу које се односе само на 
одређене финансијске обавезе – не повлачи ништавост целог уговора, а нетирање осталих обавеза по основу тог уговора 
спроводи се несметано, у складу с чланом 17. овог закона.

  Поступак стечаја или ликвидације, у смислу овог закона, означава поступак стечаја или ликвидације или други поступак 
колективног намирења поверилаца, акционара или других чланова друштва из имовине дужника, било да је покренут 
добровољно било принудно, који се спроводи уз учешће судског или другог надлежног органа.

  Мере реорганизације, у смислу овог закона, означавају мере које судски или други надлежни орган примењује ради очувања 
или побољшања финансијског стања дужника, ако те мере утичу на стечена права трећих лица, посебно мере које се односе 
на забрану или ограничење плаћања, извршење обавеза или смањење потраживања.

15 Члан 22. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 14/15 и 44/18 – др. закон).
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Шта доносе измене Закона о 
платним услугама?
Изменама Закона тежи се већој транспарентности накнада и 
упоредивости трошкова и накнада које пружаоци платних услуга 
наплаћују у вези са платним рачуном, а дефинише се, између 
осталог, и појам замене платног рачуна, односно замене једног 
пружаоца другим пружаоцем платних услуга.

Ивана Бараћ,
дипл. правник, 
експерт за платни промет

У „Службеном гласнику РС” бр. 44/2018 
објављен је Закон о изменама и допу
нама Закона о платним услугама („Сл. 

гласник РС”, број 139/14), који je ступиo на 
снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се 
од 17. марта 2019. године, осим одредаба чл. 
28–30, које се примењују од дана приступања 
Републике Србије Европској унији.

Закон о платним услугама (у даљем тек
сту: Закон), који је почео са применом 1. 
октобра 2015. године, довео је до даљег уна
пређења и модернизације платног промета 
у земљи и увео низ новина, као што је пове
ћање броја пружалаца платних услуга уво
ђењем платних институција и институција 
електронског новца, а допринео је и модер
низацији платног промета и заштити кори
сника платних услуга. 

Законом о изменама и допунама Закона о 
платним услугама (у даљем тексту: измене и 
допуне Закона) додатно се унапређује плат
ни промет у земљи и врши усклађивање са 
Директивом ЕУ о упоредивости накнада за 
платне услуге у вези с платним рачуном, про
мени платног рачуна и праву на платни рачун 
са основним услугама. Измене и допуне За
кона извршене су у циљу стварања транспа
рентности накнада и упоредивости трошкова 
и накнада које пружаоци платних услуга на
плаћују у вези са платним рачуном. Значајна 
новина коју доносе измене и допуне Закона је
сте дефинисање појма замене платног рачуна, 

односно замене једног пружаоца другим пру
жаоцем платних услуга. Исто тако, дефини
сан је и платни рачун са основним услугама, 
који до сада није био прописан у платном си
стему земље.

Извршеним изменама постиже се боља 
информисаност корисника платних услуга и 
лакша упоредивост накнада за платне услуге 
у вези са платним рачуном, а све у циљу сма
њења трошкова у вези са платним рачуном 
и стварања услова за већу конкурентност на 
тржишту. Такође се доприноси стандарди
зацији појединих основних услуга у вези са 
платним рачуном, као и уједначавању терми
нологије која се користи у вези са пружањем 
платних услуга, а на тај начин и већој упо
редивости између услуга у вези са платним 
рачуном коју пружају поједини корисници 
платних услуга. Остављени рок од девет ме
сеци за примену изменама и допуна Закона 
довољан је за доношење подзаконских аката, 
као и за усклађивање општих аката и усло
ва пословања пружаоца платних услуга са 
одредбама измена и допуна Закона.

1. Значење појединих појмова

У члану 2. Закона о платним услугама, који 
уређује основне појмове који се користе у За
кону и њихово значење, извршене су допуне 
додавањем нових тачака од 38) до 42), којима 
је дефинисан појам пасивне камате, трајног 
налога и дозвољеног и недозвољеног преко
рачења рачуна, затим појам законитог борав
ка у Републици Србији физичких лица, као и 
промена платног рачуна као посебна услуга 
коју пружалац платних услуга пружа кори
снику платних услуга. 
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се уређују услуге повезане с платним рачуном 
и да предлог уговора доставе корисницима 
платних услуга најкасније месец дана пре по
четка примене овог закона. Уколико корисник 
платних услуга пре почетка примене овог за
кона писмено не обавести банку да одбија пре
длог уговора, сматраће се да је дао сагласност 
на достављени предлог уговора.

Ради поједностављења процедуре усклађи
вања закључених уговора са одредбама овог 
закона, предвиђена је могућност да банка из
врши усклађивање општих услова послова
ња који се примењују на закључене уговоре 
којима се уређују услуге повезане с платним 
рачуном, чиме ће се сматрати да је извршено 
усклађивање појединачних уговора. Уколико 
се банка одлучи за усклађивање општих услова 
пословања, дужна је да најкасније месец дана 
пре почетка примене овог закона корисника 
платних услуга обавести да је извршила ускла
ђивање општих услова пословања са одред
бама овог закона, као и да ове опште услове 
учини доступним корисницима. Уколико су 
одредбе уговора у супротности са усклађеним 

општим условима пословања, на уговорни од
нос између банке и корисника платних услуга 
примењиваће се одредбе општих услова по
словања, односно одредбе овог закона, од дана 
почетка примене овог закона.

Народна банка Србије може да пропише 
ближе услове и начин усклађивања из овог 
члана. Такође је предвиђено да ће Народна 
банка Србије предузети мере из своје надле
жности према банци која не поступи у складу 
са одредбама овог члана, односно не изврши 
усклађивање у складу са овим чланом.

Чланом 34. измена и допуна Закона про
писано је да Закон ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а да се примењује истеком 
9 месеци од дана ступања на снагу, односно од 
17. марта 2019. године, осим одредаба члано
ва од 28. до 30. овог закона, које се примењују 
од дана приступања Републике Србије ЕУ, а 
односе се на допуну Закона новим чл. 196а, 
196б и 196в, као и на измене у чл. 204. и 211. 
Закона, који се такође примењују по присту
пању Републике Србије ЕУ.

Евиденција о члановима 
друштва са ограниченом 
одговорношћу
Изменама Закона о привредним друштвима уведени су 
нови институти и измењена постојећа решења, при чему је 
у овом тексту пажња посвећена изменама које се односе на 
регистрацију података и вођење евиденције о члановима 
друштва са ограниченом одговорношћу. 

Подаци о лицима која се региструју

Према иновираном члану 9. и новом чла
ну 9а Закона о привредним друштвима („Сл. 

гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – 
др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тек
сту: Закон), који се примењују од 1. октобра 
2018. године, лица која оснивају друштво и 
лица која му накнадно приступе, у друштву 
с ограниченом одговорношћу јесу члано
ви тог друштва. То могу бити физичка или 
правна лица која својства члана друштва 

Редакција ИНГ-ПРО
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 Назив друштва:  ___________________
Име и презиме члана/сувласника/ 
пуномоћника:  _____________________
Предмет:  Захтев за пријаву адресе
 

Сходно члану 144. став 1. Закона о при-
вредним друштвима, молимо да нам у писаној 
форми доставите Вашу адресу – име града, 
назив улице и кућни број – на коју ће Вам дру-
штво достављати позиве за седницу скуп-
штине и другу пошту.

Као адресу можете пријавити адресу ста-
новања или Вашу имејл-адресу, или неку другу 
адресу на коју желите да Вам друштво до-
ставља пошту.

Напомињемо да је друштво дужно да води 
евиденцију искључиво о адреси коју као своју 
сами одредите и о којој обавестите друштво, 
а у супротном нећемо бити у могућности да 
вам достављамо пошту.

Директор
 

2) Друго, друштво треба да прикупи пријаве 
свих чланова/сувласника/пуномоћника и да 
формира досије њихових адреса. У прилогу 
дописа овим лицима друштво може да при
ложи и писану форму (формулар) пријаве 
адресе, како би сви чланови друштва, како 
физичка тако и правна лица, имали једно
образне пријаве. У пријави адресе треба да 
стоји назив града, улице и кућни број или 
имејладреса на коју члан жели да добија по
шту од друштва. Пријава адресе обавезно 
мора да буде потписана. 

Стога евиденција података о адресама 
може да буде збир пријава чланова или по
себан листинг сачињен на бази пријава, али 
уз обавезно чување и пријава као изворних 
докумената.

Према ставу 3. у члану 144. Закона, обаве
штено лице – члан, сувласник и заједнички 
пуномоћник – дужно је да о својој адреси за 
пријем поште обавести друштво без одла
гања. У случају промене пријављене адресе, 
члан, сувласник, односно заједнички пуно
моћник сувласника обавештава друштво без 
одлагања, а најкасније у року од осам дана од 
дана наступања промене. 

За тачност и благовременост уноса у еви
денцију података о адресама чланова, сувла
сника и заједничких пуномоћника, одговара 
директор друштва, и то друштву и том лицу. 
О извршеном уносу или стању те евиденције 
директор издаје потврду на захтев уписаног 
лица.

Достављање поште на евидентиране 
адресе

Према иновираном ставу 4. у члану 144. 
Закона, достављање поште члановима, су
власницима и заједничким пуномоћницима 
друштва врши се на адресу из евиденције по
датака о члановима друштва, а достављање 
се сматра извршеним даном слања препору
чене пошиљке на ту адресу, односно даном 
слања електронске поште. Примена ове еви
денције долази до изражаја приликом спро
вођења одредби члана 204. Закона, у којима 
се каже да се седница скупштине друштва 
сазива писаним позивом упућеним сваком 
члану друштва на адресу члана друштва из 
евиденције података о члановима друштва. 
Позив се сматра достављеним даном слања 
препоручене пошиљке поштом, осим ако је 
другачији начин позивања одређен осни
вачким актом или се са другачијим начином 
позивања члан друштва писаним путем са
гласио.

Позив за седницу доставља се сваком 
члану друштва најкасније осам дана пре 
дана одржавања седнице скупштине, осим 
ако је други рок предвиђен оснивачким ак
том.

Чување евиденције о адресама

Према члану 240. став 1. Закона, друштво, 
између осталог, чува и евиденцију о адреса
ма директора и чланова надзорног одбора 
и евиденцију о адресама чланова друштва. 
Друштво је дужно да ова документа чува у 
свом седишту или на другом месту које је по
знато и доступно свим члановима друштва, 
и то најмање пет година, након чега се она 
чувају у складу са прописима о архивској 
грађи.
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Милош Јовић, 
дипл. правник,  
виши саветник у Управи за 
јавне набавке

Електронске јавне набавке
Нови Закон о јавним набавкама, чија би примена требало да почне 
следеће, 2019. године, требало би да донесе значајно унапређење 
на пољу електронских јавних набавки.

Термин електронске набавке (e-procure-
ment) у систему јавних набавки односи 
се на употребу електронских средстава 

у спровођењу поступака јавних набавки за 
куповину добара, радова или услуга, али у 
ширем смислу он обухвата и фазе које прет-
ходе и следе након поступка. У поређењу са 
класичним поступцима набавке који се код 
нас спроводе (без електронских сервиса, на-
рочито електронског подношења понуда), 
електронске набавке омогућавају већу транс-
парентност, повећану конкуренцију, смање-
ње трошкова и лакшу комуникацију свих 
заинтересованих страна у поступку.

ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА 
НАБАВКА?

Електронска јавна набавка (у даљем тек-
сту: е-набавка) представља скуп процеду-
ра које се користе као замена за процедуре 
засноване на папиру, односно коришћење 
ИТ процедуре, те електронске комуника-
ције и обраду података у свим фазама јавне 
набавке. Е-набавке подразумевају увођење 
електронских процеса који подржавају ра-
зличите фазе процеса набавке – објављивање 
јавне набавке (тендера), чињење конкурсне 
документације доступном и расположивом, 
подношење понуда, стручну оцену понуда, 
доделу уговора, поручивање добара/услуга/
радова, фактурисање и плаћање. За разлику 
од осталих процеса, процеси који се односе 
на фактурисање и плаћање нису специфич-
ни за јавну набавку, али се решења која се 

развијају за шире тржиште могу примењи-
вати и у е-набавкама. Фазе подношења и ева-
луације понуда, као и поручивања добара/
радова/услуга, најизазовније су јер захтевају 
комплекснији сет протокола и стандарда за 
размену сложених докумената и интерак-
ције између наручиоца и добављача. Многе 
државе су изградиле портале за објављива-
ње огласа о јавним набавкама и обезбеђи-
вање приступа конкурсној документацији. 
Напредак у коришћењу аутоматизованих 
система за подношење, обраду и евалуацију 
понуда, као и електронско наручивање, јесте 
нешто мање распрострањен, али све више 
узима маха, нарочито у земљама Европе (све 
државе ЕУ увеле су већину сервиса е-набав-
ке, а све до једне – подношење понуда елек-
тронским путем), али и у другим развијеним 
тржиштима (САД, Канада, Јапан, Аустралија 
и сл.). 

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА Е-НАБАВКА?

Коришћење електронских набавки има 
следеће предности:
а) Повећана доступност и транспарентност: 
аутоматизовањем и централизовањем про-
тока информација о појединачним набавка-
ма (тендерима) е-набавке могу да побољшају 
приступ јавним набавкама привредним 
субјектима (потенцијалним понуђачима). 
У фази претраге доступних послова (по-
ступака јавних набавки) ефикасни систем 
онлајн-претраге много је бржи, ефикаснији 
и економичнији од класичног. У том смислу 
системи е-набавки могу бити конфигурисани 
тако да упозоравају понуђаче (добављаче) на 
одређене могућности и пружају непосредан 
приступ конкурсној документацији. Транс-
парентност се такође побољшава зато што је 
процес набавке отворенији и видљивији. Ре-
зултат је унапређење мониторинга и укупне 
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ESPD – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ 
ИЗБОР

ESPD је образац предвиђен чланом 59. 
Директиве 2014/24/ЕУ. Реч је о обрасцу који 
по својој сврси одговора изјави коју пону-
ђачи у нашем систему јавних набавки дају 
под пуном материјалном и кривичном од-
говорношћу и којом доказују испуњеност 
тражених услова од стране наручиоца. 
ESPD представља самодекларацију заснова-
ну на стандардном обрасцу који је усвојила 
Европска комисија, која нуди прелиминар-
не доказе у виду самопријављивања у вези 
са основима искључења (нпр. кривичне 
осуђујуће пресуде и критеријуми за избор 
(финансијски, пословни и технички капа-
цитети)). ESPD се попуњава и подноси ис-
кључиво у електронској форми. Како би се 
омогућио прелазак на обавезно коришћење 
електронских комуникационих средстава у 
ЕУ, и електронске и папирне верзије ESPD-а 
могле су да се користе до 18. априла 2018. 
године. 

E-CERTIS

E-Certis је електронски систем Европске ко-
мисије који садржи базу података о доказима 
који се достављају у поступцима јавне набавке 
и телима надлежним за њихово издавање у др-
жавама чланицама Европске уније. Наручилац 
користи систем e-Certis ради добијања пода-
така о врстама и форми доказа за испуњење 
критеријума за избор, као и о надлежним ор-
ганима који их издају у државама чланицама 
ЕУ. Наручилац је дужан да захтева првенстве-
но врсте и форме доказа који су обухваћени 
системом e-Certis, који је притом бесплатно 
доступан свим заинтересованим лицима.

Дакле, уколико наручилац добије понуду од 
понуђача из ЕУ, на интернет страници https://
ec.europa.eu/tools/ecertis/search моћи ће да из-
врши проверу веродостојности достављеног 
документа, која се односи на испуњеност кри-
теријума за квалитативни избор (обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку), тако 
што ће да утврди ко је издавалац одређеног до-
кумента, каква је његова садржина и колико 
дуго је исти временски валидан.

ИНГ-ПРО ЈАВНЕ НАБАВКЕ – електронско издање за праћење јавних набавки – налази се на јавној интернет адре-
си www.javne-nabavke.net и представља издање намењено службама којима је у свакодневном раду неопходно 
праћење јавних набавки, које се објављују на Порталу јавних набавки, као 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 им потребне и њиховим променама путем мејл-сервиса (директно на мејл корисника).

Зашто пратити ИНГ-ПРО Јавне набавке?
–  Зато што се добија дневно ажуран преглед свих јавних набавки и пратеће документације, које се објављују у 

складу са Законом о јавним набавкама.
–  Зато што нуди јединствену претрагу свих врста огласа по више различитих критеријума: по појмовима у називу 

тендера, по предмету, по периоду важења огласа (важи од – до), по датуму објављивања огласа, по статусу 
огласа (отворен, закључен, обустављен), по врсти поступака, наручиоцима.

–  Зато што је за добијање резултата претраге довољан један критеријум претраге.
–  Зато што корисник може да одабере категорије предмета набавки које су му потребне и да само о њима доби-

ја обавештења путем мејл-сервиса, чиме је поштеђен свакодневног, мукотрпног листања огласа на Порталу 
јавних набавки.

–  Зато што се за претплатну цену добија могућност неограниченог праћења свих категорија и свих типова јавних 
набавки (добра, услуге, радови).

–  Зато што има све измене постојећих јавних набавки, што омогућава њихово једноставно праћење.
–  Зато што има и базу победника тендера, са информацијама у ком је поступку јавне набавке одређени понуђач 

победио.
–  Зато што има листу 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.

Електронско издање за праћење јавних набавки
ИНГ-ПРО  ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Слободанка Келечевић, 
дипл. правник, 
виши буџетски инспектор у 
Министарству финансија

Неправилности утврђене 
контролом коришћења 
трансферних средстава
Законским прописима регулисано је шта су трансферна средства. 
У овом тексту биће приказан поступак контроле коришћења 
наменских трансфера који су пренети јединици локалне 
самоуправе, са освртом на најчешће неправилности приликом 
коришћења ових средстава.

Одредбама члана 2. став 1. тачка 44) 
Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17) 
утврђено је да су трансферна средства она 
средства која се из буџета Републике Србије, 
односно буџета локалне власти преносе буџе-
ту на другом нивоу власти, буџету на истом 
нивоу власти и организацијама за обавезно 
социјално осигурање, као и између органи-
зација за обавезно социјално осигурање за 
доприносе за осигурање.

Законом о финансирању локалне самоу-
праве („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 
и 83/16) уређује се обезбеђивање средстава је-
диницама локалне самоуправе за обављање 
изворних и поверених послова.

Према члану 2. овог закона, наменски 
трансфер је трансфер који се користи за фи-
нансирање одређених функција и издатака, а 
може бити:
● функционални трансфер – користи се за 
финансирање издатака у оквиру одређене 
функције;
● наменски трансфер у ужем смислу – кори-
сти се за тачно одређену сврху, односно врсту 
издатака за коју је трансфер додељен.

Јединици локалне самоуправе са нивоа 
Републике припадају уступљени приходи и 
трансфери, а и аутономна покрајина може да 
додели јединици локалне самоуправе намен-
ски трансфер, што је прописано одредбама 
члана 34. овог закона.

Република може да обезбеди јединицама 
локалне самоуправе наменски трансфер за 
обављање одређених послова у оквиру њи-
ховог изворног или повереног делокруга, а 
надлежно министарство, односно посебна 
организација утврђује висину наменског 
трансфера и критеријуме за његову расподелу 
по појединим јединицама локалне самоупра-
ве и динамику преноса средстава (наменски 
трансфер у ужем смислу).

Уредбом о наменским трансферима у со-
цијалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 18/16) 
утврђује се висина наменског трансфера за 
финансирање услуга социјалне заштите, за-
тим критеријуми за његову расподелу по 
појединим јединицама локалне самоуправе, 
критеријуми за учешће локалне самоуправе 
и динамика преноса средстава, као и услуге 
социјалне заштите од посебног значаја за Ре-
публику Србију.

У члану 2. ове уредбе прописно је да се у 
буџету Републике Србије обезбеђују средства 
за наменске трансфере којима се, у складу са 
Законом о социјалној заштити и прописима 
о финансирању локалне самоуправе, финан-
сирају:
● услуге социјалне заштите које, по Закону, 
финансирају јединице локалне самоуправе, и 
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радови у износу од 159.000,00 динара, сто-
ларски радови у износу од 881.300,00 дина-
ра и лимарски радови у износу од 84.640,00 
динара, при чему је потписана и оверена од 
извођача радова, надзорног органа и инве-
ститора. Вредност радова по овој ситуаци-
ји износи 3.047.255,00 динара, наплаћено I 
– привременом ситуацијом 1.489.715,00 ди-
нара, остало је за наплату по овој ситуацији 
1.557.540,00 динара, ПДВ од 20%, у износу од 
311.508,00 динара, што укупно за наплату по 
овој ситуацији износи 1.869.048,00 динара. 

Окончану ситуацију на изградњи објек-
та извођач радова испоставио је 12. 3. 2018. 
године. Вредност радова по овој ситуацији 
износи 4.156.416,00 динара, при чему је од 
тога наплаћено I – привременом ситуацијом 
1.489.715,00 динара, II – привременом ситу-
ацијом 1.557.540,00 динара, па за наплату по 
овој ситуацији остаје 1.109.161,00 динар, са 
ПДВ-ом од 20%, у износу од 221.832,20 дина-
ра, што укупно за наплату по овој ситуацији 
износи 1.330.993,20 динара.

Надзорни орган је доставио извештај о 
радовима на изградњи објекта у месној зајед-
ници 13. 12. 2017. године, у којем се наводи да 
су предметни радови изведени у свему према 
пројектној документацији и усклађени ниве-
лационо са постојећим тереном, као и да су, 
према документацији коју води извођач радо-
ва, рокови у складу са уговором и нема преко-
рачења радова у уговореном периоду.

Уговором је утврђено да извођач о завр-
шетку радова који су предмет овог уговора 
обавештава наручиоца и стручни надзор, а 
дан завршетка радова уписује се у грађевин-
ски дневник. Примопредаја радова врши се 
комисијски, најкасније у року од 15 дана од 
дана завршетка радова. Коначна количина и 
вредност радова по овом уговору утврђује 
се на бази стварно изведених радова, овере-
них у грађевинској књизи од стране струч-
ног надзора, и усвојених јединичних цена из 
понуде, које су фиксне и непроменљиве. Ко-
начни обрачун се испоставља истовремено 
са записником о примопредаји радова.

У овом случају дошло је до кашњења са 
завршетком радова у односу на уговорени 
рок извођача радова. Председник Општи-
не, који је потписао Уговор о бесповратном 

коришћењу средстава, био је дужан да, ради 
заштите интереса Општине, предузме по-
требне мере како би се овај уговор реали-
зовао у складу са законом. Пошто то није 
учињено, поступљено је супротно одред-
бама члана 71. став 2. Закона о буџетском 
систему, којима је регулисана одговорност 
функционера, односно руководиоца ди-
ректног односно индиректног корисника 
буџетских средстава за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских 
средстава. На овај начин почињен је прекр-
шај из члана 103. став 1. тачка 4) Закона о 
буџетском систему.

Закључак

Из претходно наведеног може да се за-
кључи да се наменски трансфери користе за 
тачно одређену сврху, односно врсту издата-
ка за коју је трансфер додељен, тј. у складу са 
законским прописима.

Контролу коришћења наменских трансфе-
ра врши буџетска инспекција. 

У поступку контроле контролише се сва 
књиговодствена и друга документација на 
основу које се утврђује наменско и законито 
коришћење ових средстава.

Уколико се утврди наменско или незако-
нито коришћење, одговорно лице поступа 
супротно одредбама члана 71. Закона о бу-
џетском систему.

Одредбама члана 71. Закона о буџетском 
систему прописано је да је функционер од-
носно руководилац директног односно ин-
директног корисника буџетских средстава 
одговоран за преузимање обавеза, њихову 
верификацију, издавање налога за плаћање 
које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за упла-
ту средстава која припадају буџету, као и за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну 
употребу буџетских апропријација.

Одредбама члана 103. став 1. тачка 4) Зако-
на о буџетском систему прописана је новчана 
казна од 10.000 до 2.000.000 динара за одго-
ворно лице корисника буџетских средстава 
ако не поштује одредбе чланова 49–61, као и 
члана 71. и 72. став 1. овог закона у поступку 
извршења буџета.
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Весна Филиповић,
судија Апелационог суда у 
Београду
Драгана Марчетић,
судија Првог основног суда у 
Београду

Уговор о закупу стана према 
Закону о становању – утврђење 
права закупа на неодређено 
време и отказ уговора о закупу
У пракси судова и даље су веома чести спорови тзв. „стамбењаци”, 
који су настали поводом права трајног закупа по одредбама Закона 
о становању и раније важећим законима о стамбеним односима. 
Иако је право трајног закупа реликт социјализма и вероватно нема 
свој пандан у модерном упоредном праву (осим евентуално у 
земљама бившег социјалистичког блока), због своје присутности у 
нашем правном систему и судској пракси завређује да буде посебно 
обрађен.

Закон о становању на посебан начин ре-
гулише право (трајног) закупа, раније 
називано и станарским правом, а битно 

је нагласити и да се ради о потпуно другачи-
јем правном институту од уговора о закупу 
облигационог права.

Ово право најчешће егзистира на станови-
ма у државној (друштвеној) својини, а нешто 
ређе и на становима у приватној својини фи-
зичких лица.

Како се по питању ове врсте уговора најче-
шће воде спорови о престанку права на трај-
ни закуп, то ће се овај текст бавити пре свега 
парницама везаним за отказ уговора о закупу 
и утврђење права да се настави са трајним за-
купом.

Правни оквир

Закон о становању и одржавању стамбе-
них зграда („Сл. гласник РС”, 104/2016) кроз 
одредбу члана 70. регулише уговор о закупу. 

Овај закон садржи више одредби главе 6, ко-
јом је посебно регулисана стамбена подршка 
као новина у погледу решавања стамбених 
потреба одређених категорија становника.

Прелазним и завршним одредбама Закона 
о становању и одржавању стамбених зграда 
(чланом 139) регулисано је то да лица која 
су стекла право закупа на неодређено време 
стана у јавној својини настављају са коришће-
њем тог стана по основу закупа на неодређено 
време у складу са тим законом и одредбама 
чл. 34–38. претходно важећег Закона о стано-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 50 од 25. јула 1992, 
76 од 22. октобра 1992, 84 од 23. новембра 1992 
– исправка, 33 од 4. маја 1993, 53 од 16. јула 
1993 – др. закон, 67 од 30. августа 1993 – др. 
закон, 46 од 11. јула 1994, 47 од 14. јула 1994 
– исправка, 48 од 20. јула 1994 – др. закон, 44 
од 27. новембра 1995 – др. закон, 49 од 24. но-
вембра 1995, 16 од 16. априла 1997, 46 од 29. 
децембра 1998, 26 од 20. априла 2001, 101 од 
21. новембра 2005 – др. закон, 99 од 27. децем-
бра 2011, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон). 
Та лица имају право на стицање својине на 
стану куповином у складу са одредбама чла-
нова 16–26. Закона о становању. Лица која 
су стекла право закупа на неодређено време 
стана у јавној својини имају обавезу да уче-
ствују у трошковима управљања текућим и 
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претпостављени власник. У таквој ситуацији 
ово лице нема активну легитимацију да тра-
жи утврђење ништавости уговора о закупу 
и откупу непокретности који су закључила 
трећа лица, јер за овакав захтев нема правни 
интерес.

Права подстанара

У одређеном броју случајева трећа лица 
која нису ни носиоци станарског права ни 
чланови њиховог породичног домаћинства 
тражила су утврђење права закупа на стану по 
основу дугогодишњег коришћења стана. Нај-
чешће су то тражили дугогодишњи подстана-
ри. Судска пракса је кроз више одлука стала 
на јединствено становиште да подстанар у 
стану није члан породичног домаћинства 
последњег уговорног носиоца станарског 
права, па након смрти носиоца станарског 
права и чланова његовог породичног дома-
ћинства, који су као такви уписани у Уго-
вор о коришћењу стана, односно Уговор о 
трајном закупу стана, не може да настави да 
користи стан јер за то нема никакав правни 
основ, а ни дугогодишње становање подста-
нара у стану не представља основ за коришће-
ње предметног стана.

ЗАКЉУЧАК

Уговор о трајном закупу, који се надове-
зује на раније постојећи Уговор о коришће-
њу стана, представља правни институт sui 
generis. Ова два уговора су по својој суштини 
практично истоветна, а регулисана су чита-
вим низом закона о стамбеним односима, као 
и Законом о становању из 1992. године. Они 
представљају остатак социјалистичког по-
ретка и данас се више не могу закључивати, 
али они и даље постоје у правном промету и 
судска пракса се и данас бави њима кроз број-
не парнице које се поводом њих воде.

Намера је била да се укаже на неке од нај-
значајнијих дилема које муче судове и стран-
ке у овим парницама, при чему овај текст не 
обухвата све врсте спорова који поводом њих 
могу да настану. Циљ је био да се да преглед 
најзначајнијих питања везаних за ове уговоре 
и да се евентуално одговори на могуће дилеме 
које у пракси искрсавају.

Оно што поводом ових уговора свакако 
може да се закључи јесте то да закони којима 
су они регулисани представљају lex specialis у 
односу на општа правила облигационог пра-
ва која се у вези са њима готово и не приме-
њују.

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 итд.
Од рубрика у часопису издвајамо: 

– РАЧУНОВОДСТВО;  – БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО; 
– ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ; – ЗАРАДЕ, ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА;
– ЦАРИНЕ; – 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 излази из штампе месечно, на приближно 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 ча-
сопис обрађује. Под слоганом „Будимо на вези” часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне 
предлоге, похвале и критике, а читаоци их могу упутити на имејл redakcija@ingpro.rs. Такође, претплатници и 
сами могу да предлажу 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  

ПОСЛОВНИ  САВЕТНИК
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Кривично дело издавање 
чека и коришћење платних 
картица без покрића из чл. 
228. Кривичног законика
Законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се 
односи на ово кривично дело предмет су анализе у овом тексту.

Драган У. Калаба,
заменик вишег јавног 
тужиоца у Чачку

картицу за коју нема покрића или користи 
кредитну платну картицу за коју не обезбе-
ђује покриће у уговореном року, па тиме себи 
или другом прибави противправну имовин-
ску корист у износу који прелази десет хиља-
да динара, казниће се…”.

Овај облик кривичног дела има заједничку 
карактеристику са другим основним обликом 
(чл. 228. ст. 2) и квалификованим обликом 
(чл. 228. ст. 3), а то је да се у суштини ради о 
једном облику преваре, али преваре у плат-
ном промету.

Основни облик овог кривичног дела, пред-
виђен у чл. 228. ст. 1. КЗ-а, има нужне елемен-
те:
● коришћење дебитне платне картице за коју 
нема покриће; 
● коришћење кредитне платне картице за 
коју нема покриће у одређеном уговореном 
року;
● настале последице у виду прибављања за 
себе или другог противправне имовинске 
користи у износу који прелази десет хиљада 
динара.

Предмет основног облика кривичног дела 
јесу: дебитна платна картица и кредитна 
платна картица. 

За наведене предмете кривичног дела, као 
и за предмете предвиђене у ст. 2. истог чла-
на, нужно је консултовати бланкетне пропи-
се који регулишу ту материју: Закон о чеку, 
Закон о меници, Закон о платном промету и 
друге прописе. 

Дебитна картица је исправа код које се ра-
чун задужује када се и врши исплата.

У питању је изузетно карактеристично 
кривично дело, које је предвиђено у чл. 
228. Кривичног законика („Сл. гласник 

РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) под називом 
„Кривично дело издавање чека и коришћење 
платних картица без покрића”, а припада гла-
ви ХХ у којој су кривична дела против при-
вреде.

Нужно је одмах указати на то шта опреде-
љује карактеристичност наведеног кривичног 
дела. То су, прво, постојање грађанскоправ-
них елемената, који опредељују биће кривич-
ног дела, а ради се о средствима плаћања и 
обезбеђења; друго, управо наведена средства 
обезбеђења опредељују и бланкетни карак-
тер тог кривичног дела. То значи да је у оп-
тужном акту, као и у изреци пресуде којом се 
окривљени оглашава кривим због наведеног 
кривичног дела, нужно навођење бланкет-
них прописа који регулишу материју меница, 
чека, платних картица, акцептних налога, га-
ранција и др. 

Кривично дело издавање чека и коришће-
ње платних картица без покрића има два 
основна облика (став 1 и 2) и један квалифи-
ковани облик (став 3). 

Први основни облик, предвиђен у чл. 228. 
ст. 1. КЗ-а, гласи: „Ко користи дебитну платну 
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ли та противречност онемогућава испити-
вање правилности и законитости пресуде и, 
сходно томе, да ли је учињена битна повреда 
одредаба кривичног поступка. 
(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу, Кж 5616/13 од 
17. децембра 2013) 

Случај 4.
За постојање квалификованог облика 

кривичног дела издавање чека без покрића 
из чл. 172. КЗ-а СФРЈ није довољно да је из-
давалац чека без покрића подигао одређени 
износ новца или путем чека платио одређену 
робу или услугу, знајући при томе да чек нема 
покриће, већ код њега мора бити утврђен и 
умишљај у погледу прибављања противправ-
не имовинске користи. 

Одсуство разлога о умишљају у односу на 
прибављање противправне имовинске ко-
ристи у пресуди којом је оптужени оглашен 
кривим за кривично дело из чл. 172. ст. 3. у 
вези са ст. 1. и 2. КЗ-а СФРЈ представља битну 
повреду одредаба кривичног поступка из чл. 
364. ст. 1. т. 11. ЗКП-а. 
(Пресуда Врховног суда Србије, Кж 1255/81)

V 
Кривично дело издавање чека и 
коришћење платних картица без 

покрића из чл. 228. ст. 1. КЗ-а и однос 
са другим кривичним делима

Случај 1.
Одељење за борбу против високотехно-

лошког криминала надлежно је за поступак 
у којем се окривљеном ставља на терет да је, 
коришћењем платних картица на банкомати-
ма, уносио нетачне податке ради изигравања 
рачунарског система, па се, имајући у виду 
чињенично стање у описаним радњама окри-
вљеног, не стичу објективна обележја кривич-
ног дела рачунарске преваре из чл. 301. ст. 1. 
КЗ-а, већ кривичног дела издавање чека и ко-
ришћење платне картице без покрића из чл. 
228. ст. 3. у вези са ст. 1. КЗ-а. 
(Решење Апелационог суда у Београду, Кж 15/11 од 30. 
маја 2011) 

Електронски часопис Леге Артис – Прописи у пракси налази се на интернет страници www.
legeartis.rs, ажурира се свакодневно и користи путем корисничког имена и лозинке. 

Сви чланци могу да се претражују на различите начине: по речима у називу или самом чланку, 
правним областима или ауторима, а дат је и преглед најчитанијих чланака у току месеца. Такође, 
на једном месту налази се и архива свих бројева од почетка објављивања. Чланци се могу чувати 
у ПДФ формату, а могу и да се штампају и копирају.

Осим оних које чине штампано издање, у електронском издању налазе су и додатне рубрике: 
Образовање, Ауторско право, Планирање и изградња и др. 

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

електронски часопис 

ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ
www.legeartis.rs
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Осврт на Закон о изменама и 
допунама Закона о локалној 
самоуправи
Изменама Закона тежи се унапређењу система локалне самоуправе, 
омогућавању боље међуопштинске сарадње и унапређењу 
механизма непосредног учешћа грађана у обављању послова 
локалне самоуправе, а такође и обезбеђењу учешћа јавности у 
припреми нацрта прописа органа локалне самоуправе.

1. Који су разлози за доношење 
измене и допуна Закона о локалној 
самоуправи

Разлози за доношење Закона о изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС”, број 47/2018) налазе се у потреби 
да се ускладе одредбе овог закона са закони-
ма који уређују поједина питања од значаја за 
рад и функционисање локалне самоуправе, и 
то са: Законом о удружењима („Сл. гласник 
РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09 и 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12 и 43/13 – одлука УС), Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), Законом о предшколском васпитању 
и образовању („Сл. гласник РС”, број 18/10), 
Законом о јавним путевима („Сл. гласник 
РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), Зако-
ном о одбрани („Сл. гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 - др. закон и 104/09 - др. закон), 
Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гла-
сник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Законом 

о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), Законом о 
уређењу судова („Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 
104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. за-
кон и 101/11), Законом о пољопривредном зе-
мљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. 
закон и 41/09), Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС”, број 119/12), Законом о ре-
гионалном развоју („Сл. гласник РС”, бр. 51/09 
и 30/10), Законом о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС”, број 111/09) и Законом о ефика-
сном коришћењу енергије („Сл. гласник РС”, 
број 25/13).

Овим законом проширен је круг питања 
која се уређују статутом као највишим прав-
ним актом јединице локалне самоуправе, и то 
нарочито: права и дужности јединице локалне 
самоуправе и начин њиховог остваривања; број 
одборника скупштине јединице локалне само-
управе; организација и рад органа и служби; 
одређивање органа овлашћеног за иницирање 
поступака пред Уставним односно Управним 
судом; начин управљања грађана пословима 
из надлежности јединице локалне самоуправе; 
услови за покретање грађанске иницијативе; 
спровођење обавезног поступка јавне расправе 
приликом припреме одређених општих аката 
(статут, буџет, стратешки план развоја и сл.); 
оснивање, начин избора органа и рад месне за-
једнице и других облика месне самоуправе; слу-
жбена употреба језика националних мањина у 
складу са Законом и друга питања од значаја за 
јединицу локалне самоуправе.

Алжбета Марко,  дипл. ек., 
с дугогодишњим радним 
искуством на пословима 
буџетског пословања, 
начелник за финансије у 
Општини Ковачица
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Прописи који одложено престају да важе или чија  
одложена примена почиње у наредном периоду

● Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, обја
вљен у „Службеном гласнику РС”, бр. 44/2018 од 8. 6. 2018, ступио је на снагу 16. 6. 2018. 
године

– примењује се од 17. 9. 2018. године.

● Закон о заштити потрошача, објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 62/2014, 6/2016 
– други закон, 44/2018 – други закон

 – 17. 9. 2018. године престају да важе одредбе члана 29. ст. 9. и 10. и члана 37. став 2.

● Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, објављен у „Слу
жбеном гласнику РС”, бр. 44/2018 од 8. 6. 2018, ступио је на снагу 9. 6. 2018. године

– одредбе чл. од 1. до 26, од 28. до 78, од 81. до 118, од 121. до 128, од 130. до 149, од 
152. до 158, као и члана 160. овог закона, примењују се од 1. 10. 2018. године. 

● Закон о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоупра-
ви о праву да се учествује у пословима локалних власти, објављен у „Службеном гла
снику РС – Међународни уговори”, бр. 8/2018 од 18. 6. 2018. године

 – ступа на снагу 1. 10. 2018. године.

● Правилник о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у 
страну путну исправу, објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 57/2018 од 25. 7. 2018, 
ступио је на снагу 2. 8. 2018. године

– примењује се од 3. 10. 2018. године.

Kaлендар важења правних аката

мишљења, најкасније девет месеци од сту
пања на снагу Закона. При томе је министар
ство надлежно за локалну самоуправу дужно 
да у року од 30 дана од пријема предлога ста
тута да мишљење о усклађености статута са 
прописаним решењима из Закона, а ако се на
длежно министарство не изјасни у предвиђе
ном року, сматраће се да је дато позитивно 
мишљење.

Дакле, јасно је да Закон о изменама и до
пунама Закона о локалној самоуправи пре
дложеним правним решењима унапређује 
систем локалне самоуправе, омогућује бољу 
међуопштинску сарадњу и унапређује механи
зме непосредног учешћа грађана у обављању 
послова локалне самоуправе, а такође обе
збеђује и учешће јавности у припреми нацрта 
прописа органа локалне самоуправе.
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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.

РАДНО ПРАВО

Уговор о привременим и 
повременим пословима

П: Да ли особи ангажованој по уговору о при-
временим и повременим пословима која је у 
другом стању можемо да откажемо уговор јер 
не постоји потреба за обављањем послова?

О: Постоји таква могућност јер се ради о по-
словима ван радног односа, док се посебна за-
штита од отказа уговора о раду односи само 
на породиље у радном односу.

П: Да ли може да се уведе прерасподела радног 
времена за ангажоване ван радног односа по 
уговору о привременим и повременим посло-
вима?

О: Прерасподела радног времена обично 
се везује за запосленог, али са становишта 
одредбе члана 57. став 1. Закона о раду, по ко-
јој послодавац може да изврши прерасподелу 
радног времена када то захтева природа де-
латности, организација рада, боље коришће-
ње средстава рада, рационалније коришћење 
радног времена и извршење одређеног посла 
у утврђеним роковима, сматрамо да тај за-
конски став може да се односи и на обављање 
повремених и привремених послова унутар 
дозвољеног рока за обављање ових послова.

 Годишњи одмор
П: У случају када запослено лице ради код три 
послодавца, и то 15% радног времена у јавном 
предузећу, 55% радног времена у образовној 
установи и 30% у другој образовној установи, 

ко од послодаваца је дужан да донесе решење 
за годишњи одмор запосленом и колико дана 
годишњег одмора следује запосленом?

О: Запослени код свих послодаваца остварује 
пуно радно време и има право на пун годи-
шњи одмор, а послодавци треба да се догово-
ре да га користи истовремено код сваког од 
послодаваца, као и што треба да се догово-
ре ко ће издати решење, при чему то обично 
чини онај код кога запослени ради са више 
часова рада.

Отказ уговора о раду
П: Како да поступи послодавац када запосле-
ни отвори боловање дан након што му је у 
службеним просторијама уручен анекс уго-
вора о раду, са писменим обавештењем које 
садржи разлоге за понуђени анекс уговора, уз 
остављени рок од 8 дана за изјашњење? Уко-
лико се запослени не изјасни у остављеном 
року, да ли послодавац продужава рок за изја-
шњење запосленог до закључења боловања или 
може да откаже уговор о раду запосленом ако 
он не испоштује рок за изјашњење? 

О: Ако је уредно доставио обавештење и 
анекс запосленом и има доказ за то, посло-
давац има право да откаже уговор о раду, у 
складу са Законом о раду, ако се запослени 
не изјасни у остављеном року. Нема потребе 
продужавати рок за одговор нити боловање 
штити запосленог од отказа.

Отварање боловања није разлог за проду-
жавање рокова за изјашњавање запосленог на 
анекс уговора о раду. Без обзира на отворено 
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осуђивани из Вишег суда у Београду – посебно 
одељење или само из МУП-а? 

О: Предузетник уписан у АПР као доказ ис-
пуњености обавезног услова из члана 75. став 
1. тачка 2) ЗЈН-а доставља само уверење да 
није осуђиван из МУП-а.

УПИС У КАТАСТАР

П: У Катастру је поднет захтев за упис пра-
ва државине на стану и поднета је потребна 

документација. По захтеву још није посту-
пљено, а подносилац је у међувремену преми-
нуо. Да ли да се сачека да се донесе решење 
о укњижби, које ће се касније приложити у 
оставинској расправи, или се овај поступак 
укњижбе за сада мора прекинути, док се не 
донесе оставинско решење? 

О: Поступак би по правилу требало да се пре-
кине по сили закона, да би се после оставин-
ске расправе окончао поступак укњижбе на 
наследнике.

ИНГ-ПРО организује скупове, саветовања, семинаре и обуке с правном и 
финансијском тематиком, представљајући прописе који су не само актуелни 
већ су и у најширој примени у оквиру законодавства Републике Србије. Ова-
кав вид организације постао је неизбежан начин упознавања с бројним недо-
умицама и проблемима у пракси, али и пут ка њиховом бржем и успешнијем 
превазилажењу како би се омогућила сврсисходна и адекватна примена про-
писа.

Предавачи су врсни и посвећени стручњаци који настоје да подстакну учеснике 
на промишљање најделотворнијег начина за превазилажење немалих пробле-
ма и повећање ефикасности из области које су тема саветовања.

Саветовања се одржавају у пријатном амбијенту, у технички потпуно 
опремљеним салама, са паузама за кафу и ручак.

На нашим интернет странама www.propisi.net, www.legeartis.rs и www.
poslovnisavetnik.net увек се можете информисати о актуелним саветовањима и, 
уколико сте заинтересовани, попунити електронску пријаву.

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

ИНГ-ПРО  САВЕТОВАЊА
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РАДНИ ОДНОСИ
● Закон о поједностављеном радном ангажова-
њу на сезонским пословима у одређеним делатно-
стима („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Закон о измени и допуни Закона о запошља-
вању странаца („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 од 
29. 6. 2018)

● Закон о изменама и допунама Закона о услови-
ма за упућивање запослених на привремени рад 
у иностранство и њиховој заштити („Сл. гласник 
РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Закон о изменама и допунама Закона о мирном 
решавању радних спорова („Сл. гласник РС”, бр. 
50/2018 од 29. 6. 2018)

● Одлука о Јединственом кодексу шифара за 
уношење и шифрирање података у евиденцијама 
у области рада („Сл. гласник РС”, бр. 56/2018 од 
18. 7. 2018)

● Правилник о измени Правилника o ближим 
критеријумима и условима за укључивање запо-
сленог у обуке за потребе послодавца ради стица-
ња додатних знања и вештина („Сл. гласник РС”, 
бр. 57/2018 од 25. 7. 2018)

● Одлука о изменама и допунама Одлуке о утвр-
ђивању Програма за решавање вишка запослених 
у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 
2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 59/2018 од 31. 
7. 2018)

● Уредба о допунама Уредбе о програму и начи-
ну полагања државног стручног испита („Сл. гла-
сник РС”, бр. 60/2018 од 3. 8. 2018)

● Правилник о дозволама за рад („Сл. гласник 
РС”, бр. 63/2018 од 17. 8. 2018)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
● Закон о изменама и допунама Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Сл. гла-
сник РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Закон о изменама и допунама Закона о основ-
ним правима бораца, војних инвалида и породи-
ца палих бораца („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 од 
29. 6. 2018)

● Закон о изменама и допунама Закона о правима 
бораца, војних инвалида и чланова њихових поро-
дица („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Закон о ратним меморијалима („Сл. гласник 
РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Уредба о номиналним износима и начину 
усклађивања цензуса за остваривање права на 
дечји додатак и висини и начину усклађивања из-
носа дечјег додатка („Сл. гласник РС”, бр. 54/2018 
од 13. 7. 2018)

● Правилник о ближим условима, поступку и 
начину остваривања права на одсуство са рада 
или рада са половином пуног радног времена 
ради посебне неге детета („Сл. гласник РС”, бр. 
56/2018 од 18. 7. 2018)

● Правилник о ближим условима и начину 
остваривања права на финансијску подршку по-
родици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 58/2018 
од 27. 7. 2018)

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
● Правилник о посебним елементима, односно 
критеријумима процене ризика, учесталости вр-
шења инспекцијског надзора на основу процене 
ризика и посебним елементима плана инспекциј-
ског надзора у области транспорта опасне робе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 55/2018 од 16. 7. 2018)

● Правилник о посебним елементима, односно 
критеријумима процене ризика, учесталости вр-
шења инспекцијског надзора на основу процене 
ризика и посебним елементима плана инспекциј-
ског надзора у области железничког саобраћаја 
(„Сл. гласник РС”, бр. 55/2018 од 16. 7. 2018)

● Правилник о посебним елементима, односно 
критеријумима процене ризика, учесталости вр-
шења инспекцијског надзора на основу процене 
ризика и посебним елементима плана инспек-
цијског надзора у области безбедности пловидбе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 55/2018 од 16. 7. 2018)

● Правилник о посебним елементима, односно 
критеријумима за процену ризика, учесталости 
вршења инспекцијског надзора на основу проце-
не ризика и посебним елементима плана инспек-
цијског надзора у области шумарства и ловства 
(„Сл. гласник РС”, бр. 56/2018 од 18. 7. 2018)

● Правилник о облику и начину вршења унутра-
шње контроле инспекције у области шумарства 
и ловства („Сл. гласник РС”, бр. 56/2018 од 18. 7. 
2018)

... донетих између два броја

Преглед прописа...
ИЗДВАЈАМО ЗНАЧАЈНЕ ПРОПИСЕ КОЈИ СУ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА…
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... донетих између два броја

ЕНЕРГЕТИКА
● Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о техничким и другим захтевима за течна гори-
ва нафтног порекла („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 
од 29. 6. 2018)

● Уредба о изменама и допунама Уредбе о енер-
гетски угроженом купцу („Сл. гласник РС”, бр. 
59/2018 од 31. 7. 2018)

СТАНДАРДИ
● Правилник о безбедности дечјих игралишта 
(„Сл. гласник РС”, бр. 63/2018 од 17. 8. 2018)

САОБРАЋАЈ
● Правилник о изменама Правилника о опера-
тивној дозволи за обављање јавног авио-превоза 
(„Сл. гласник РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Правилник о измени Правилника о одређива-
њу сидришта („Сл. гласник РС”, бр. 55/2018 од 16. 
7. 2018)

● Уредба о начину остваривања сигурносне за-
штите бродова, лука отворених за међународни 
саобраћај и објеката безбедности пловидбе на ме-
ђународним водним путевима („Сл. гласник РС”, 
бр. 56/2018 од 18. 7. 2018)

● Правилник о изменама Правилника о услови-
ма за обављање ваздушног саобраћаја („Сл. гла-
сник РС”, бр. 56/2018 од 18. 7. 2018)

● Правилник о одржавању жичара за транспорт 
лица („Сл. гласник РС”, бр. 58/2018 од 27. 7. 2018)

● Правилник о престанку важења Правилника о 
пружању услуге калибраже из ваздуха („Сл. гла-
сник РС”, бр. 58/2018 од 27. 7. 2018)

● Правилник o измени Правилника о регистра-
цији моторних и прикључних возила („Сл. гла-
сник РС”, бр. 63/2018 од 17. 8. 2018)

● Правилник о допуни Правилника о летачком 
особљу („Сл. гласник РС”, бр. 63/2018 од 17. 8. 2018)

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
● Уредба о начину достављања докумената у по-
ступку уписа у катастар и начину издавања изво-
да из катастра електронским путем („Сл. гласник 
РС”, бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ 
● Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о начину вођења евиденције о поступцима 

извршења и обезбеђења и финансијском посло-
вању јавног извршитеља, начину извештавања, 
садржини извештаја о раду јавног извршитеља и 
начину поступања са архивом („Сл. гласник РС”, 
бр. 50/2018 од 29. 6. 2018)

● Правилник о надзору над радом јавних извр-
шитеља и заменика јавних извршитеља („Сл. гла-
сник РС”, бр. 63/2018 од 17. 8. 2018)

ПРОЦЕНИТЕЉИ
● Правилник о испиту за стицање звања ли-
ценцирани проценитељ („Сл. гласник РС”, бр. 
63/2018 од 17. 8. 2018)

УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА, 
СТРАНЦИ
● Уредба о изменама и допунама Уредбе о мери-
лима за утврђивање приоритета за смештај лица 
којима је признато право на уточиште или доде-
љена супсидијарна заштита и условима коришће-
ња стамбеног простора за привремени смештај 
(„Сл. гласник РС”, бр. 56/2018 од 18. 7. 2018)

● Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину 
укључивања у друштвени, културни и привредни 
живот лица којима је признато право на уточи-
ште („Сл. гласник РС”, бр. 56/2018 од 18. 7. 2018)

● Правилник о изгледу печата забране уласка и 
начину уношења забране уласка у страну путну ис-
праву („Сл. гласник РС”, бр. 57/2018 од 25. 7. 2018)

● Правилник о здравственим прегледима тра-
жиоца азила приликом пријема у Центар за азил 
или други објекат за смештај тражилаца азила 
(„Сл. гласник РС”, бр. 57/2018 од 25. 7. 2018)

● Правилник о изгледу обрасца о одбијању зах-
тева за издавање визе на граничном прелазу и о 
изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење 
рока важења визе („Сл. гласник РС”, бр. 63/2018 
од 17. 8. 2018)

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
● Правилник о општим условима за обављање 
делатности електронских комуникација по ре-
жиму општег овлашћења („Сл. гласник РС”, бр. 
58/2018 од 27. 7. 2018)

● Уредба о ближем уређењу услова које морају 
да испуне шеме електронске идентификације за 
одређене нивое поузданости („Сл. гласник РС”, 
бр. 60/2018 од 3. 8. 2018)
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САВЕТНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ 
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

– са обрасцима који се могу попуњавати –

Кроз јединствен и оригиналан концепт читаоцима се у Саветнику, уз велики број 
примера обрачуна, у потпуности објашњава обрачун и исплата свих накнада 
предвиђених Законом о финансијској подршци породици са децом.

Саветник је намењен правним и рачуноводственим службама у привредним 
друштвима, јавном сектору и образовним институцијама, као и предузетницима, 
рачуноводственим агенцијама, синдикатима, адвокатима итд.

Аутор: Мр Жељко Албанезе

Садржај CD-а:

● Врсте одсуства породиља и очева по Закону о раду, које се плаћају по Закону;
● Остваривање права на накнаду зараде по основу рођења детета – услови, начин обрачуна 

основице и накнаде зараде, потребна документација;
● Остваривање права на остале накнаде незапослених породиља по основу рођења детета – 

начин обрачуна и потребна документација;
● Остваривање права на родитељски додатак и дечји додатак;
● Остваривање права на остале накнаде родитељима по основу регресирања трошкова 

смештаја у предшколску установу;
● Обавезе надлежних органа градова и општина у вези са обрачуном и исплатом накнаде 

зараде породиљама и подношењем пореске пријаве;
● Поступак и начин остваривања права на финансијску подршку породици с децом код 

надлежних органа градова и општина;
● Успостављање и коришћење информационог система за исплате по Закону.

● Обрасци у PDF формату, који могу да се попуњавају, предвиђени су Правилником о 
ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са 
децом и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на од-
суство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета.

● Текст Закона и подзаконских аката

О цени и начину наручивања информишите се на нашој  
интернет страници www.propisi.net.

НОВО ИНГ-ПРО ИЗДАЊЕ НА CD-у:
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Унакрсни поглед

Радно право

Грађанско право

Привредно право

Кривично право

Јавне набавке и буџети

Управно право




