
135

С  У  Д  С  К  А    П  Р  A  К  С  A

СУДСКА ПРАКСА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

1.

Устав чл. 32 ст. 1; ЗР чл. 191.
Поништајем отказа као незаконитог запослени стиче право на 
накнаду штете без обзира на разлог због којег је поништен. Супротно 
схватање, које подразумева да се послодавац може ослободити 
одговорности за накнаду штете у зависности од природе разлога 
за поништај, представља арбитрерну примену права као повреду 
права на правично суђење.

УС, одлука од 9. новембра 2016. – Уж 1844/15 (АС у Новом Саду)

Из образложења: [...] [6] Пресудом Основног суда у Суботици П1 274/13 од 24. априла 
2014, између осталог, одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиље, овде подноситељке 
уставне жалбе, којим је тражила да се обавеже тужена школа, њен послодавац, да јој 
исплати опредељене новчане износе, на име зарада које јој због незаконитог отказа нису 
исплаћене. Из образложења означене пресуде произлази да је у току поступка првостепени 
суд утврдио да је тужиља била у радном односу код тужене до 26. марта 2008, када јој је 
радни однос престао решењем тужене, након што је у дисциплинском поступку утврђено 
да је тужиља учинила повреду радне обавезе из члана 141 став 1 тачка 9 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно из члана 8 став 1 тачка 14 Правилника о 
дисциплинској и материјалној одговорности запослених код тужене. Даље је утврђено да је, 
пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж1 3880/10 од 6. јула 2011, поништено решење 
тужене на основу којег је тужиљи престао радни однос, јер је парнични суд утврдио да 
је у току дисциплинског поступка, који је претходио доношењу спорног решења, учињена 
битна повреда поступка, будући да тужиљи, као припаднику националне мањине, није 
било омогућено да се користи матерњим језиком. Истом пресудом тужена је обавезана да 
тужиљу врати на рад и накнади јој трошкове парничног поступка. Надаље је утврђено да је 
између парничних странака 23. августа 2011. закључен уговор о раду на неодређено време.
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[7] Образлажући своју одлуку, а полазећи од утврђеног чињеничног стања, 
првостепени суд је навео да, будући да је у дисциплинском поступку утврђено постојање 
кривице тужиље за отказ уговора о раду, а дисциплинска одлука је поништена услед 
процесних недостатака, то нема аутоматизма приликом одлучивања о захтеву тужиље за 
накнаду штете, већ утврђена кривица тужиље представља основ искључења одговорности 
послодавца за накнаду штете.

[8] Оспореном пресудом Гж1 1923/13 од 19. јануара 2015. Апелациони суд у Новом 
Саду је одбио као неосновану жалбу тужиље и потврдио ожалбену пресуду Основног суда 
у Суботици П1 274/13 од 24. априла 2014, уз образложење да је правилно првостепени суд 
одлучио када је одбио тужбени захтев тужиље, будући да послодавац није одговоран за 
штету коју запослени трпи због незаконитог отказа, уколико се, као у конкретном случају, 
утврди да је одговоран за повреду радне обавезе услед које му је престао радни однос.  [...]

[10] Одредбама члана 191 Законa о раду (Службени гласник РС 24/05, 61/05 и 
54/09), који је у конкретном случају примењивао, било је прописано: да ако суд донесе 
правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос, 
суд ће одлучити да се запослени врати на рад, ако запослени то захтева (став 1); да је 
поред враћања на рад, послодавац дужан да запосленом исплати накнаду штете у висини 
изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору 
о раду и уплати доприносе за обавезно социјално осигурање (став 2); да се накнада штете 
умањује за износ прихода које је запослени остварио по основу рада, по престанку радног 
односа (став 3). 

[11] 5. Оцењујући основаност уставне жалбе са становишта повреде права на 
правично суђење зајемченог чланом 32 став 1 Устава, а полазећи од тога да подносилац 
повреду наведеног уставног права заснива на тврдњи о произвољној примени материјалног 
права, Уставни суд и овом приликом подсећа на свој став да није надлежан да у 
уставносудском поступку оцењује правилност чињеничних и правних закључака редовних 
судова. С друге стране, Уставни суд указује да се уставна гаранција права на правично 
суђење, поред осталог, састоји у томе да судска одлука о нечијем праву или обавези 
мора бити донета у поступку који је спроведен у складу с важећим процесним законом, 
применом меродавног материјалног права и образложена на уставноправно прихватљив 
начин, јер би се у супротном могла сматрати резултатом произвољног и арбитрерног 
поступања и одлучивања надлежног суда. Будући да произвољност и арбитрерност 
у утврђивању чињеница и примени меродавног права не може задовољити стандард 
правичног суђења на начин како је то утврђено чланом 32 став 1 Устава, у одређеним 
ситуацијама, које првенствено зависе од чињеница и околности конкретног случаја, те 
наведених уставноправних разлога, има основа да се у поступку по уставној жалби повреда 
наведеног уставног права цени и са становишта произвољно утврђеног чињеничног стања 
и примене меродавног права. У прилог изложеном, Уставни суд указује и на став Европског 
суда за људска права изражен у пресуди Van Kück против Немачке, од 12. јуна 2003, према 
којем задатак тог суда није да преиспитује и утврђује чињенице и тумачи домаће законе, 
осим ако пресуда домаћег суда није очигледно произвољна, или ако није на разумљив и 
задовољавајући начин образложена.

[12] У конкретном случају, оспореном другостепеном пресудом правноснажно 
је одбијен тужбени захтев подноситељке, којим је тражила да суд обавеже тужену да јој 
исплати накнаду штете у висини зарада и других примања која јој нису исплаћена због 
незаконитог отказа, уз образложење да је одговорна за повреду радне обавезе услед које 
јој је престао радни однос, те да то представља основ искључења одговорности тужене као 
послодавца за накнаду штете. 

[13] С тим у вези, Уставни суд, најпре, указује да приликом одлучивања о захтеву 
запосленог за накнаду штете због незаконитог отказа треба имати у виду да је Закон о 
раду у том погледу lex specialis у односу на Закон о облигационим односима и у својим 
одредбама које регулишу права запосленог поводом незаконитог отказа не садржи 
одредницу, нити пак упућујућу норму о сходној примени Закона о облигационим односима, 
односно његових правила о деликтној одговорности. По схватању Уставног суда, интенција 
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законодавца приликом прописивања права запосленог на накнаду штете због незаконитог 
отказа у Закону о раду (члан 191) била је да само постојање правноснажне судске одлуке 
којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос аутоматски даје право 
на накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која том запосленом 
припадају по закону, општем акту и уговору о раду, уз уплату припадајућих доприноса 
за обавезно социјално осигурање. При томе, Закон изричито прописује услове под којима 
се висина накнаде штете може умањити, а то су само приходи остварени након престанка 
радног односа, без навођења других изузетака.

[14] Уставни суд указује да је исти став изразио у Одлуци Уж 776/2012 од 11. априла 
2013. (видети интернет страницу Уставног суда на:  www.ustavni.sud.rs).

[15] Дакле, у ситуацији када је правноснажном судском одлуком поништено решење 
којим је отказан уговор о раду подноситељки, као запосленом, Уставни суд је оценио 
да становиште и дати разлози у оспореној пресуди који, заправо, искључују примену 
специјалних норми о правима запосленог поводом незаконитог отказа садржаних у 
меродавном Закону о раду, услед чега је дошло до одбијања тужбеног захтева подноситељке 
за накнаду штете, нису уставноправно прихватљиви. Стога је Уставни суд утврдио да је 
подноситељки уставне жалбе оспореном пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 
1923/14 од 19. јануара 2015. године повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 
32 став 1 Устава [...]. 

[16] Уставни суд је оценио да су у конкретном случају последице учињене повреде 
права такве природе да се могу отклонити само поништајем оспорене пресуде Апелационог 
суда у Новом Саду и одређивањем да тај суд у поновном поступку донесе нову одлуку о 
жалби подноситељке изјављеној против пресуде Основног суда у Суботици П1 274/13 од 
24. априла 2014. [...] 

[18] 7. У погледу захтева подноситељке за накнаду трошкова на име састава уставне 
жалбе, Уставни суд подсећа да је у својој досадашњој пракси више пута разматрао наведено 
питање, те да је заузео став да, у смислу одредбе члана 6 Закона о Уставном суду, нема 
основа за накнаду трошкова поступка пред Уставним судом. С тим у вези Уставни суд се 
позива на становиште које је изражено, поред других, у Одлуци Уж 633/2011 од 8. маја 
2013. године (видети на: www.ustavni.sud.rs). [...]

2.

Устав чл. 32 ст. 1; ЗПП из 2004. чл. 1, 16 (= ЗПП чл. 1, 16).
За тужбу против лица које је дужно да исплаћује доприносе 
пензијскоинвалидског осигурања постоји апсолутна надлежност 
суда. Супротно схватање представља арбитрерну примену права и 
води ускраћивању приступа суду као повреде права на правично 
суђење.

УС, одлука од 9. новембра 2016. – Уж 2086/15 (ВС у Зајечару)

Из образложења: [...] [3. [...] [7] Пресудом Основног суда у Врању П 3727/13 од 11. 
јуна 2013. године, ставом 1 изреке, усвојен је тужбени захтев тужиље, овде подноситељке 
уставне жалбе, те је обавезана тужена Национална служба за запошљавање – Филијала 
Врање да у име тужиље уплати Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање 
– Филијала Врање, одређени новчани износ на име доприноса за обавезно пензијско и 
инвалидско осигурање, који ће обрачунати на основицу коју чини разлика новчане накнаде 
за период од 13. марта 2005. до 20. јануара 2006. године, у износу од 11.954,89 динара 
или у висини колико утврди вештак финансијске струке, са законском затезном каматом, 
по стопи утврђеној Законом о пореском поступку и пореској администрацији почев 
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од 11. октобра 2013. године, као дана исплате разлике новчане накнаде тужиљи до дана 
уплате, у року од осам дана од дана пријема отправка пресуде. Ставом 2. изреке означене 
пресуде одбијен је приговор ненадлежности суда, као неоснован, док је ставом 3. изреке 
одлучено о трошковима поступка. У образложењу пресуде је, између осталог, наведено да 
је суд одбио приговор ненадлежности, оцењујући да је у конкретном случају тужена била 
у обавези да тужиљи исплати накнаду по основу права која произлазе из радног односа и 
на тако исплаћену накнаду изврши уплату обавезних доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање, са позивом на одредбу члана 56. Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање.

[8] Тужена је изјавила жалбу против првостепене пресуде.
[9] Оспореним решењем Вишег суда у Зајечару Гж 874/14 од 21. јануара 2015. године, 

у ставу 1. изреке,  укинута је ожалбена пресуда Основног суда у Врању П 3727/13 од 11. 
јуна 2013. године и тужба тужиље је одбачена, док је у ставу 2 изреке тужиља обавезана да 
накнади трошкове поступка туженој. У образложењу оспореног решења, између осталог, 
наведено је: да су средства од доприноса за обавезно социјално осигурање јавни приход; 
да је поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода уређен Законом о пореском 
поступку и пореској администрацији, који се на основу члана 3 став 2 наведеног Закона 
спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни 
поступак; да је тужиља као самосталан поставила захтев за уплату доприноса за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање, те да је тужба одбачена због ненадлежности суда јер се 
не ради о спору из члана 1 Закона о парничном поступку. [...]

[11] Одредбом 32 став 1 Устава утврђено је да свако има право да независан, 
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и 
одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање 
поступка, као и о оптужбама против њега, док је одредбом члана 36 став 1 Устава зајемчена 
једнака заштита права пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних 
овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

[12] Oдредбом члана 69 став 3 Устава се утврђује да запослени има право на 
накнаду зараде у случају привремене спречености за рад, као и право на накнаду у случају 
привремене незапослености, у складу са законом.

[13] За оцену навода и разлога уставне жалбе битне су и следеће одредбе закона:
[14] Одредбе Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Службени 

гласник РС 84/04, 61/05, 62/06, 7/08, 5/09, 7/09, 3/10, 4/11, 52/11, 101/11 и 7/12) прописују: 
да се доприносима обезбеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, 
и то пензијског и инвалидског, здравственог и осигурања за случај незапослености (члан 
2); да су средства доприноса јавни приход, под контролом и на располагању организација 
за обавезно социјално осигурање, основаних законима који уређују систем обавезног 
социјалног осигурања, за намене утврђене у складу с тим законима (члан 4); да је 
обвезник доприноса осигураник и послодавац или исплатилац прихода, на чији терет 
се плаћа допринос (члан 6 став 1 т. 1); да је обвезник обрачунавања, односно плаћања 
доприноса осигураник и послодавац, односно други исплатилац прихода који је дужан 
да обрачуна, односно плати допринос у своје име и у своју корист или у своје име, а у 
корист осигураника (члан 6 став 1 тачка 2); да се у погледу утврђивања, наплате и повраћаја 
доприноса, правних лекова, камате, казнених одредби и других питања која нису уређена 
овим законом, изузев одредаба које се односе на пореска ослобођења, олакшице и отпис, 
примењују  одговарајуће одредбе закона који уређује порез на доходак грађана, односно 
закона који уређује порески поступак и пореску администрацију, ако овим законом поједина 
питања нису друкчије уређена (члан 65). 

[15] Одредбом члана 125 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (Службени гласник РС 71/03 и 84/04 – др. закон) је било прописано да 
корисник новчане накнаде има право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање за 
време остваривања права на новчану накнаду, да је основица на коју се плаћају доприноси 
утврђени износ новчане накнаде, да обрачун и уплату доприноса за осигурање из става 1. 
овог члана врши Национална служба, у складу са општим актом.



139

[16] Законом о парничном поступку (Службени гласник РС 125/04, 111/09 и 36/11) 
било је прописано: да се овим законом уређују правила поступка за пружање судске правне 
заштите по којима се поступа и одлучује приликом решавања грађанскоправних спорова из 
личних, породичних, радних, привредних, имовинскоправних и других грађанскоправних 
односа, осим спорова за које је посебним законом предвиђена друга врста поступка  
(члан 1); да суд у току целог поступка по службеној дужности пази да ли решавање спора 
спада у судску надлежност (члан 16 став 1); да кад суд у току поступка утврди да за 
решавање спора није надлежан суд него неки други домаћи орган, огласиће се ненадлежним, 
укинуће спроведене радње у поступку и одбациће тужбу (члан 16 став 2).

[17] Одредба члана 22 став 3 Закона о уређењу судова (Службени гласник РС 116/08, 
104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13) прописује да основни суд у првом степену 
суди у стамбеним споровима, споровима поводом заснивања, постојања и престанка 
радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, о накнади штете 
коју запослени претрпи на раду или у вези с радом, споровима поводом задовољавања 
стамбених потреба на основу рада. 

[18] Члан 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Службени 
гласник РС 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 
101/11, 2/12 и 93/12) предвиђа да ако је другим законом питање из области коју уређује овај 
закон уређено на друкчији начин, примењују се одредбе овог закона (став 1), а ако овим 
законом није друкчије прописано, порески поступак се спроводи по начелима и у складу са 
одредбама закона којим се уређује општи управни поступак (став 2). [...]

[20] Уставни суд и у овом уставносудском предмету констатује да у поступку по 
уставној жалби није надлежан да преиспитује закључке и оцене редовних судова у погледу 
утврђеног чињеничног стања, као ни начин на који су редовни судови применили прописе 
у поступку који је вођен ради одлучивања о правима и обавезама подносиоца. У том 
смислу, задатак Уставног суда је да испита да ли је у том поступку од стране редовних 
судова дошло до повреде или ускраћивања Уставом гарантованих права и да ли је примена 
процесног и/или материјалног права била произвољна или дискриминациона, чиме би 
указала на очигледну арбитрерност и неправичност у поступању редовних судова, а на 
штету подносиоца. 

[21] Оцењујући да ли је у предметном парничном поступку дошло до арбитрерне 
примене процесног права на штету подноситељке, Уставни суд најпре указује на то да 
новчана накнада у случају привремене незапослености представља специфично примање 
које de facto потиче из радног односа, јер се средства за исплату ове накнаде обезбеђују 
уплатом доприноса за случај привремене незапослености за време трајања радног односа 
који улазе у бруто зараду запосленог. Право на новчану накнаду у случају привремене 
незапослености зајемчено је чланом 69 став 3 Устава, као један од видова социјалне 
заштите запослених. Кориснику накнаде у случају привремене незапослености законом 
је признато право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, које се обезбеђује 
уплатом доприноса од стране Националне службе за запошљавање. У парничном поступку 
који је претходио подношењу уставне жалбе подноситељка је тужбеним захтевом тражила 
да се обавеже тужена Национална служба за запошљавање да изврши своју законску 
обавезу тако што ће Републичком фонду пензијског и инвалидског осигурања уплатити за 
тужиоца одређени новчани износ на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 
а по основу остварене накнаде за време привремене незапослености. Дакле, подноситељка 
је у парничном поступку истакла имовински захтев за исплату социјалног давања које 
проистиче из радног односа, а не захтев за обрачунавање, принудну исплату или контролу 
уплате доприноса за социјално осигурање. Стога је оспорено решење о апсолутној 
ненадлежности суда да поступа по тужби подноситељке засновано на произвољној примени 
одредаба Закона о уређењу судова, Закона о парничном поступку и Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање.

[22] У вези с напред изнетим, Уставни суд сматра уставноправно неприхватљивим 
одбијање редовних судова да поступају у споровима о правима из радног односа. Таквом 
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праксом сужава се право на приступ суду, као једно од гарантија права на правично суђење 
из члана 32. став 1. Устава. 

[23] 6. Како је, у конкретном случају, очигледно, дошло до произвољне примене 
меродавног права на штету подноситељке уставне жалбе, Уставни суд је утврдио да је 
оспореним решењем Вишег суда у Зајечару подноситељки уставне жалбе повређено право 
на правично суђење зајемчено чланом 32 став 1 Устава [...].

[24] Уставни суд је оценио да су последице учињене повреде такве природе да се 
могу отклонити само поништајем решења Вишег суда у Зајечару Гж 874/14 од 21. јануара 
2015. и одређивањем да исти суд донесе нову одлуку о жалби тужене изјављеној против 
пресуде Основног суда суда у Врању П 3727/13 од 11. јуна 2013. [...].

3.

ЗОСПО чл. 42; Закон о промету непокретности чл. 2, 4; ЗПП чл. 211
1. Уговор о заснивању стварне службености представља уговор 
о промету непокретности и мора бити у писаној форми, па није 
могућа конвалидација усменог уговора.
2. У спору ради престанка узнемиравања мирног коришћења 
непокретности у погледу које постоји сувласништво не постоји 
нужно супарничарство на страни тужиоца, већ сваки сувласник 
посебно може да тражи престанак узнемиравања.

ВКС, пресуда од 17. новембра 2016. – Рев 1714/16 (АС у Крагујевцу)

Из образложења: [1] Пресудом Основног суда у Крагујевцу П број 1111/2015 од  
07. 08. 2015, одбијен је тужбени захтев тужиље којим је тражила да суд утврди да тужени 
нема право пролаза пешице, колима и теретним возилима преко кат. парцеле број ... 
уписане у лист непокретности број ... КО ..., насеље „... ...“ у сукорисништву тужиље, те 
да се забрани туженом да прелази преко описане парцеле или на други начин узнемирава 
тужиљу у праву својине на описаној кат. парцели број... Другим ставом изреке обавезана је 
тужиља да туженом плати трошкове парничног поступка.

[2] Апелациони суд у Крагујевцу је пресудом Гж 3268/2015 од 10. 05. 2016. године 
преиначио првостепену пресуду тако што је усвојио тужбени захтев тужиље којим је 
тражила да се утврди да тужени ББ нема право пролаза пешице, колима и теретним 
возилима преко кат. парцеле ... уписане у лист непокретности број ... КО ... ..., насеље „... 
...“ у сукорисништву тужиље и забрањује туженом да прелази преко описане парцеле или на 
други начин узнемирава тужиљу у праву сукоришћења на описаној парцели. Другим ставом 
изреке одбијен је тужбени захтев тужиље у делу којим је тражила да се забрани туженом 
да је узнемирава у праву својине на кат. парцели ... КО ... ..., насеље „... ...“ . Трећим ставом 
изреке обавезан је тужени да тужиљи плати трошкове парничног поступка.

[3] Против правноснажне пресуде донесене у другом степену, тужени је благовремено 
изјавио ревизију због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно 
утврђеног чињничног стања и погрешне примене материјалног права с предлогом да 
ревизијски суд преиначи другостепену пресуду, одбије жалбу и потврди првостепену 
пресуду.

[4] Испитујући побијану пресуду у смислу члана 408 ЗПП, Врховни касациони суд је 
нашао да ревизија није основана.

[5] У поступку доношења побијане пресуде нема битне повреде одредаба парничног 
поступка из члана 374 став 2 тачка 2 ЗПП, на коју овај суд као ревизијски пази по службеној 
дужности. Није учињена ни битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374 
став 1 ЗПП у вези са чланом 192 и чланом 211 Закона о парничном поступку, будући да 
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тужба није неуредна, зато што тужиља као један од сукорисника предметне парцеле 
захтева забрану пролаза пешице, колима и теретним возилима преко своје парцеле, јер 
ово њено право не може бити ограничено и условљено заједничким подношењем тужбе 
свих сукорисника. Тужени није лице које је сукорисник ове парцеле, а тужиља као један од 
сукорисника има право да штити државину и коришћење предметне парцеле независно од 
активности осталих сукорисника.

[6] Према утврђеном чињеничном стању тужиља је носилац права коришћења са 
уделом од 111/705 делова на кат. парцели ... површине 0.07,05 ha уписане у власнички 
лист ... КО ... – ..., насеље „... ...“ као градско грађевинско земљиште у државној својини, у 
улици ... број ..., на којој се налази породична стамбена зграда на којој тужиља има право 
сусвојине. Тужени је корисник суседних непокретности и то катастарске парцеле .../..., 
површине 0.03,30 ha, кат. парцеле .../... површине 0.00,97 ha и власник стамбено пословне 
зграде на кат. парцели .../..., све уписано у земљишно књижни број ... КО ... ..., насеље 
„... ...“. Путни пролаз који је предмет овога спора у односу на званично стање катастра 
непокретности се налази западним делом у површини од 14 m2 на кат. парцели .../... 
средишњим делом у површини од 54 m2 на кат. парцели ... и источним делом у површини 
од 54 m2 на кат. парцели ... и источним делом у површини од 75 m2, на кат. парцели .../... и 
.../... све уписано у КО .... Тужени је са тужиљом, њеном снахом и супругом као и са ВВ 
(као корисником кат. парцеле .../... и .../...) сачинио договор, уступио део своје катастарске 
парцеле, финансирао грађевинске радове и користио наведени пролаз без ометања других 
сукорисника односно тужиље у конкретном случају. Тужени је зазидао пасаж преко кога 
је могао са осталим корисницима станова стамбене зграде коју је градио да пролази у 
дубину свога плаца, сматрајући да је са тужиљом и осталима постигао трајни договор о 
конституисању сукорисничког права туженог на катастарској парцели на којој тужиља има 
право сукоришћења.

[7] Првостепени суд је, поклањајући веру исказу туженог да је на тај начин трајно 
уређен начин коришћења пролаза преко тужиљине парцеле, стекао и право службености 
за пролаз преко те парцеле, одбио тужбени захтев тужиље. Међутим, другостепени суд 
је преиначио првостепену пресуду налазећи да међу странкама не постоји споразум, 
већ неспоразум у вези са коришћењем тог пролаза и да сагласно члану 63 ЗОО у таквим 
случајевима уговор није настао, па тужени самим тим а ни по усменом уговору нема основ 
за стицање права сукоришћења, а нарочито ако се има у виду да се тужени током поступка 
изјаснио да право пролаза заснива на стеченом праву сукоришћења по усменом уговору.

[8] Врховни касациони суд налази да је правилно примењено материјално право од 
стране другостепеног суда, и да пролаз преко парцеле на коју је тужиља сукорисник није 
последица нужде на страни туженог, а нису се стекли законски услови за конституисање 
права службености ни на основу закона ни на основу уговора. Наиме, у конкретном случају 
се ради о усменом уговору, који је нижестепени суд оценио као привремени, а осим тога 
уговор о промету непокретности се закључује у писаној форми и потписи уговарача 
оверавају од стране суда, те уговори који нису закључени на основу одредаба члана 2 и 
4 Закона о промету непокретности у писаној форми и нису оверени не производе правно 
дејство. Самим тим није дозвољена ни конвалидација усменог уговора. [...]
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4.

ЗР чл. 192
Запослени регистрован у АПР као лице које неограничено може да 
заступа правно лице није уједно овлашћен да одлучује о правима и 
обавезама запослених уместо директора, већ је за то нужно посебно 
писано овлашћење директора.

ВКС, пресуда од 29. јуна 2016. – Рев2 2263/15 (АС у Крагујевцу)

Из образложења: [...] [6] Према утврђеном чињеничном стању, сви тужиоци су били 
запослени код тужене на неодређено време по закљученим уговорима о раду од 1.12.2011. 
године на разним пословима наведеним у уговорима о раду. Чланом 21 став 2 свих уговора 
о раду било је прописано да запосленом може престати радни однос отаказом уговора о 
раду, ако запослени својом кривицом учини повреде радних обавеза и то поред осталих и 
ако: неоправдано изостане са посла до 5 и више радних дана са прекидом у току месеца 
и не извршава налог послодавца. Оспореним решењима туженог свим тужиоцима су 
отказани уговори о раду на основу члана 179 став 3 Закона о раду, с позивом и на члан 
192 истог закона, а стављено им је на терет да су својом кривицом учинили повреде радне 
обавезе утврђене општим актом уговором о раду из члана 21 тач. 1, 8 и 15 и то због тога 
што су дана 28. 3. 2012. године незаконито обуставили процес рада на свом радном месту 
што је супротно Закону о раду. О обустави процеса рада послодавац није благовремено 
обавештен, чиме му је нанета штета јер због обуставе процеса рада, уговорена испорука 
поруџбине са иностраним купцем је била онемогућена. Сва оспорена решења туженог о 
отказу уговора о раду тужиоцима лично је потписао заменик директора туженог, Д.С., без 
писаног овлашћења директора туженог С.С. Пре доношења оспореног решења тужиоци 
су упозорени на постојање разлога за отказ уговора о раду упозорењима које је потписао 
заменик директора туженог Д.С.. Тужиоци су се изјаснили на наводе из упозорења, а према 
утврђењу судова тужиоци су дана 28. 03. 2012. године ступили у штрајк због неисплаћених 
зарада и неуредног уплаћивања доприноса, у штрајку су били и на дан достављања 
упозорења, као и да је правноснажним решењем инспектора рада одложено извршење 
решења о отказу уговора о раду тужиоцима.

[7] Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, правилан је закључак 
нижестепених судова да су оспорена решења туженог којима су тужиоцима отказани 
уговори о раду, незаконита, јер су донета супротно одредби члана 192 Закона о раду. [...]

[9] Према одредби члана 192 став 1 тачка 1 Закона о раду (Службени гласник 
РС, бр. 24/05 ... 54/09), који се у конкретном случају има применити, прописано је да о 
правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује у правном лицу директор 
или запослени кога он овласти. Ставом два наведене законске одредбе прописано је да се 
овлашћење из става 1 овог члана даје у писаном облику.

[10] Из наведених одредби закона, произилази да овлашћење да о правима, обавезама 
и одговорностима из радног односа одлучује директор, а други запослени само ако га 
директор на то овласти у писаној форми. С обзиром да је у поступку утврђено да С.Д., 
заменик директора, такво писано овлашћење дато од стране директора туженог, није 
имао када је доносио оспорена решења, та решења су незаконита и правилно поништена 
побијаном пресудом уз обавезу туженог да тужиоце врати на рад.

[11] Неосновани су наводи ревизије да је заменик директора Д.С. био овлашћен 
да потпише решења о отказу уговора о раду тужиоцима, јер је у Агенцији за привреднe 
регистре регистрован као лице које неограничено самостално заступа друштво, што 
је наведено и у члану 13 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу  
Т. ДАС. Ово из разлога што по оцени Врховног касационог суда, овлашћење за заступање у 
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смислу члана 32 став 1 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/11), који 
прописује да осим законских заступника, заступници друштва у смислу тог закона су лица 
која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и 
као тако регистровани у складу са Законом о регистрацији, не подразумева и овлашћење из 
члана 192 Закона о раду, да о правима, обавезама или одговорностима запослених одлучује 
дирeктор правног лица или запослени кога он овласти у писаном облику. [...]

5.

ЗПП из 2004. чл. 421 т. 9 (= ЗПП чл. 426 т. 10)
Неуједначена судска пракса и различите одлуке апелационих судова 
у истој чињеничној и правној ситуацији се не могу сматрати новим 
доказом у смислу разлога за понављање поступка.

ВКС, решење од 26. маја 2016. – Рев2 860/16 (ВС у Лесковцу)

Из образложења: [...] [7] Решењем Основног суда у Лесковцу П1 743/14 од 09.02. 
2015. одбачен је као недозвољен предлог пуномоћника тужиље за понављање поступка.

[8] Решењем Вишег суда у Лесковцу Гж1 75/15 од 22.10.2015. године одбијена је као 
неоснована жалба тужиље и потврђено је првостепено решење.

[9] Против другостепеног решења тужиља је преко пуномоћника изјавила ревизију 
због повреде права на правично суђење и права на једнаку заштиту права, зајемчених 
чланом 32 и 36 Устава Републике Србије и чланом 6 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода.

[10] Врховни касациони суд је испитао побијано решење на основу члана 399 у вези 
са чланом 412 ЗПП и утврдио да ревизија тужиље није основана. [...]

 [12] Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је преко пуномоћника дана 
06.03.2014. године поднела предлог за понављање поступка правноснажно окончаног 
пресудом Основног суда у Лесковцу П1 1777/11 од 19.04.2012, којом је одбијен тужбени 
захтев тужиље да се тужена обавеже да јој накнади разлику зараде за период од 01.01.2007. 
до 31.04.2009. године са припадајућом законском затезном каматом, по основу увећања 
коефицијента за обрачун зараде утврђеног решењем Управе за извршење заводских 
санкција у Л. од 12.02.2007. године. У предлогу за понављање поступка, тужиља је навела 
да је након правноснажног окончања парничног поступка сазнала за нове чињенице и 
стекла могућност да употреби нове доказе, на основу којих би за њу била донета повољнија 
одлука, с обзиром да је средином априла 2014. године сазнала да је Апелациони суд у Нишу 
заузео другачији правни став поводом истог правног питања, па је приложила пресуду 
Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. 2444/13 од 27. 12. 2013, и решење Врховног касационог 
суда Рев2 393/13 од 26. 9. 2013. године.

[13] По оцени Врховног касационог суда, правилно је побијаним другостепеним 
решењем одбијена жалба тужиље против првостепеног решења.

[14] Наиме, нису испуњени законски услови за понављање поступка у смислу 
члана 421 тачка 9 ЗПП, с обзиром да се неуједначена судска пракса и различите одлуке 
апелационих судова у истој чињеничној и правној ситуацији не могу сматрати новим 
доказом у смислу наведене законске одредбе. Такође, нису испуњени ни законски услови 
за понављање поступка у смислу члана 422 тачка 6 ЗПП, јер се не ради о првноснажној 
одлуци суда која је раније међу истим странкама донета о истом захтеву. Стога се ревизијом 
тужиље неосновано истиче погрешна примена материјалног права. [...]
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6.

ЗОО чл. 280; ЗУрС чл. 25 ст. 1. т. 3.
Спор поводом побијања правне радње дужника у виду отуђења удела 
у привредном друштву није спор који произлази из примене Закона 
о привредним друштвима, па се стварна надлежност одређује према 
општим критеријумима.

ВКС, решење од 16. новембра 2016. – Р1 561/16 (ОС у Лесковцу; ПС у  Лесковцу)

Из образложења: [1] AА из ... поднео је тужбу против тужених ББ и ВВ, којом је 
тражио да се утврди да уговор о поклону закључен између ГГ из ..., као поклонодавца и 
туженог ББ, као поклонопримца, Ов3 .../..., не производи правно дејство према тужиоцу, 
који из имовине која је предмет овог уговора може наплатити своја потраживања која има 
према ГГ. Истом тужбом тражио је и да се утврди према туженима да решење о промени 
чланова правног субјекта „ДД” из …, не производи правно дејство према тужиоцу, те да 
он своја потраживања која има према ГГ може наплатити из оснивачких права наведеног 
правног субјекта.

[2] Поступајући по тужби тужиоца, Основни суд у Лесковцу је донео решење  
П 48/14 од 23. 10. 2015. године, којим се огласио стварно ненадлежним за одлучивање о 
делу тужбеног захтева којим је тужилац тражио да се утврди према туженима да решење о 
промени чланова правног субјекта „ДД” из ..., не производи правно дејство према тужиоцу. 
По правноснажности решења предмет је достављен Привредном суду у Лесковцу, као 
месно и стварно надлежном.

[3] Привредни суд у Лесковцу није прихватио своју стварну надлежност, па је 
предмет доставио Врховном касационом суду ради решавања сукоба стварне надлежности.

[4] Решавајући настали сукоб стварне надлежности [...] Врховни касациони суд 
је нашао да је за поступање у овом предмету стварно и месно надлежан Основни суд у 
Лесковцу.

[5] Наиме, према члану 25 став 1 тачка 1 Закона о уређењу судова, привредни суд 
у првом степену, суди у споровима између домаћих и страних привредних друштава, 
предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у 
споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању 
делатности привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака 
физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства, док према тачки 
3 истог става, привредни суд суди у споровима који произлазе из примене Закона о 
привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних 
субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији. Одредбом члана 22 став 
2 истог Закона, предвиђено је да основни суд у првом степену суди у грађанскоправним 
споровима, ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне 
поступке за које није надлежан неки други суд.

[6] Тужбом у овом спору тужилац побија правне радње свог дужника ГГ, за које 
сматра да су предузете на његову штету, а између осталог и отуђење – пренос његових 
оснивачких права на правном лицу на тужене, уз предлог да се утврди да је ова радња без 
правног дејства према тужиоцу, те да он своје потраживање према дужнику – ГГ, може 
наплатити из оснивачких права овог правног лица. Из наведеног произлази да се не ради 
о спору који произлази из примене Закона о привредним друштвима или других прописа 
о организацији и статусу привредних субјеката, јер се тужбом не тражи поништај или 
промена одлуке којом је извршена промена оснивача, већ само да је ова одлука без правног 
дејства према тужиоцу, те да он своје потраживање према ГГ може намирити из основачког 
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улога овог правног лица, без обзира што његов дужник више није искључиви власник истог 
(правног лица).

[7] Дакле ради се о тужби за побијање дужникових правних радњи (Паулијанска 
тужба), што значи да је у питању облигационо-правни спор између физичких лица, што 
значи да се не ради ни о спору између лица обухваћених чланом 25 став 1 тачка 1 Закона о 
уређењу судова, па је, применом члана 22 став 2 Закона о уређењу судова за суђење у овој 
правној ствари стварно надлежан Основни суд у Лесковцу. [...]

7.

ЗПП чл. 35, 358, 366, 374 ст. 2. т. 1.
1. У споровима ради оспоравања очинства у првом степену суди 
и одлуке доноси трочлано веће без обзира да ли се спор окончава 
пресудом или решењем, а исти састав суда нужан је и приликом 
доношења допунске одлуке, укључујући и допунско решење о 
трошковима.
2. Жалбени навод којим се указује да се у првостепеној одлуци 
није одлучило о захтеву за досуђивање камате на износ трошкова 
поступка се сматра предлогом за доношење допунског решења о 
трошковима у том делу.

АС у Новом Саду, решење од 19. фебруара 2016. – Гж2 98/16 (ВС у Ср. Митровици)

Из образложења: [1] Првостепеним решењем од 2. новембра 2015. тужба је одбачена 
(став 1 изреке). Тужилац је обавезан да туженој надокнади трошкове парничног поступка у 
износу од 27.000,00 динара, у року од 15 дана под претњом извршењем (став 2 изреке), док 
је захтев за накнаду трошкова парничног поступка за износ од 13.500,00 динара одбијен 
(став 3 изреке).

[2] Против дела овог решења којим је одлучено о парничним трошковима 
првотужена је изјавила благовремену жалбу из свих разлога предвиђених одредбом чл. 
373 став 1 ЗПП, посебно указујући на почињену повреду одредаба парничног поступка 
предвиђену у чл. 374 став 2 тачка 12 ЗПП и да је првостепени суд игнорисао захтев за 
досуду припадајуће законске затезне камате на износ парничних трошкова од пресуђења до 
исплате, са предлогом да га овај суд преиначи тако да јој поред износа од 27.000,00 динара 
досуди и тражени износ од 13.500,00 динара, са законском затезном каматом на ове износе 
од пресуђења до исплате, или га укине и предмет врати првостепеном суду на поновно 
одлучивање.

[3] Поступајући по налогу овог суда из решења Гж2 550/15 од 9. децембра 2015, 
допунским решењем од 4. 1. 2016. првостепени суд обавезује тужиоца да туженој на износ 
парничних трошкова досуђен претходним решењем исплати и законску затезну камату од 2. 
новембра 2015. године до исплате.

[4] Против овог решења првотужена је изјавила благовремену жалбу из свих разлога 
предвиђених одредбом чл. 373 ст. 1 ЗПП, посебно указујући да одредба члан 355 став 4 
ЗПП није искључивала обавезу суда да донесе допунско решење у трочланом већу, па када 
је ово решење донето без предлога за доношење допунске одлуке по налогу другостепеног 
суда, предлаже да га овај суд укине. Поставља опредељен захтев за накнаду трошкова 
жалбеног поступка.

[5] Жалбе су основане.
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[6] Испитавши првостепена решења у границама жалбених, као и разлога на које пази 
по службеној дужности у смислу одредбе чл. 386 ст. 3 и чл. 402 ЗПП, овај суд налази да је 
доношењем допунског решења у непрописном саставу предвиђеном одредбама чл. 35 ст. 1 
и чл. 357 ст. 4 ЗПП првостепени суд починио битну повреду одредаба парничног поступка 
предвиђену чл. 374 ст. 2 т. 1. ЗПП, што искључује могућност испитивања законитости 
решења од 2. новембра 2015, те у смислу одредбе чл. 391 ст. 1 ЗПП налаже укидање оба 
побијана првостепена решења.

 [7] У парници за оспоравање очинства по одредбама чл. 35 ст. 1 и 5 ЗПП, чл. 355 ст. 
3, чл. 363 и чл. 357 ЗПП суди и одлуке доноси трочлано веће, а судије морају имати посебна 
знања из области права детета, без обзира да ли се спор окончава пресудом или решењем. 
Исти састав суда нужан је и приликом доношења допунске одлуке.

[8] Суд по одредбама чл. 163 ст. 1–4 ЗПП одлучује о парничним трошковима 
поступајући по опредељеном захтеву, па када је жалба првотужене изјављена против 
решења о трошковима поступка садржаног у решењу од 2. новембра 2015. указивала да је 
првостепени суд пропустио да одлучи о делу захтева за исплату законске затезне камате, 
не стоји жалбено незадовољство да није било услова за доношење допунског решења од 4. 
јануара 2016.

[9] Међутим, када одлука није донета од стране суда у прописаном саставу, нити 
из њене садржине јасно произилази које лице на туженој страни је у обавези да тужиоцу 
надокнади парничне трошкове, обавеза првостепеног суда је да у поновљеном поступку 
поново одлучи о целокупним парничним трошковима, укључујући и трошкове овог 
жалбеног поступка, применом релевантних одредби чл. 153 и 154 ЗПП. [...]

8.

ПЗ чл. 279, 280; ЗПП чл. 198.
Ако се током брачног спора подигне противтужба ради супружничког 
издржавања суд је дужан да поступке споји и да донесе заједничку 
пресуду – није дозвољено касније раздвајање поступака и доношење 
појединачних пресуда.

АС у Новом Саду, решење од 1. септембра 2014. – Гж2 442/14 (ОС у Новом Саду)

Из образложења: [1] Првостепеном пресудом разведен је брак парничних странака, 
закључен дана … … …. године у Т. под текућим бројем …/… и одлучено да трошкове 
судских такси странке сносе у једнаким деловима, а остале трошкове сносе свака своје.

[2] Против ове пресуде благовремену жалбу је изјавила тужена, због погрешне 
примене материјалног права, наводећи да је првостепени суд противно одредбама 
Породичног закона раздвојио расправљање о тужбеном захтеву за развод брака и захтеву по 
противтужби тужене, који се односи на супружанско издржавање.

[3] Жалба је основана.
[4] Испитавши првостепену пресуду у границама жалбених, као и разлога на које 

пази по службеној дужности у складу са одредбом члана 386 став 3 ЗПП, овај суд је утврдио 
да постоји битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374 став 1 ЗПП у вези са 
чланом 279 Породичног закона, на коју жалба основано указује.

[5] Процесна ситуација у парници је таква да је првостепени суд на рочишту од 
8. 5. 2014. најпре извршио спајање предмета по тужби за развод брака и противтужби 
за супружанско издржавање. Потом је на рочишту од 3. 7. 2014. раздвојио поступак по 
противтужби за супружанско издржавање и спровео поступак по тужби за развод и о том 
захтеву решио побијаном пресудом.
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[6] Такво поступање првостепеног суда у супротности је са процесним правилима 
садржаним у одредбама члана 279 Породичног закона, који прописује да се тужба за 
издржавање супружника може поднети током трајања брака, најкасније до закључења 
главне расправе у брачном спору а изузетно у року од годину дана од дана престанка брака.

[7] У погледу могућности заједничког или раздвојеног расправљања пред судом, 
цитиране одредбе морају се тумачити у смислу обавезе суда да о наведеним питањима 
истовремено одлучује, јер се тако омогућава остваривање начела процесне економије и 
хитности поступка у поступку за издржавање у складу са чланом 280 став 1 Породичног 
закона, и омогућава се свеобухватно одлучивање о разводу брака и другим питањима која 
из развода могу проистећи.

[8] Решавање о брачном статусу у брачним споровима законом је везано за 
одлучивање о супружанском издржавању, уколико такав захтев у парници егзистира. У 
ситуацији подношења тужбе за супружанско издржавање до закључења главне расправе у 
брачном спору, суд је дужан да о оба ова питања заједно расправи и реши, без права да у 
смислу члана 198 ЗПП цени испуњеност услова и целисходност заједничког расправљања 
и одлучивања. Стога је правилно првостепени суд поступио када је извршио спајање 
поступака по тужби за развод и противтужби за супружничко издржавање. Међутим, без 
правног основа и без датих разлога, супротно одредбама Породичног закона и интенцији 
законодавца да се о брачним питањима заједнички расправља и одлучује, тај суд је извршио 
раздвајање предмета, чиме је повредио процесне одредбе Породичног закона, што је 
утицало на законитост првостепене пресуде.

[9] У поновном поступку првостепени суд ће имати у виду изнето, отклониће битну 
повреду одредаба парничног поступка тако што ће спојити предмете по тужби за развод и 
за супружанско издржавање, те ће на основу оцене доказа које изведе у складу са чланом 
205 Породичног закона изнова донети одлуку у овој правној ствари. Тада ће одлучити и о 
трошковима поступка, како досадашњим, тако и о трошковима који у даљем буду настали, а 
све зависно од исхода спора, водећи рачуна о разлозима правичности. [...]
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