ГОРУЋЕ ТЕМЕ СРПСКОГ ПРАВОСУЂА

ИЗ УГЛА СТРУКЕ

ШТА ДОНОСИ ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
КОЈИ ЋЕ ПОЧЕТИ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1.ОКТОБРА 2019.
M. РОГАЧ

П

РАВО на правично суђење
подразумева да су грађани
равноправни у приступу
правди и да пред судом могу делотворно и под једнаким условима заштитити своја права. Да би
у томе успели, грађанима мора
бити доступна правна помоћ и
када нису у стању да је плате.
У таквим случајевима, држава
је обавезна да свима обезбеди
пружање правне помоћи одговарајућег квалитета и у области

на правну помоћ одређеним рањивим групама грађана или правну
помоћ грађанима у тачно одређеним ситуацијама. Једном речју,
пружање правне помоћи није било
уређено од стране државе као опште право, већ је могућност грађана Србије да остваре своје право на
правну помоћ зависило од околности сваког конкретног случаја.
Како кажу наши саговорници, у
раду на овом закону, адвокатура је
инсистирала на поштовању члана
67. Устава као полазне основе за
успостављање система бесплатне

АДВОКАТСКО
ЗАСТУПАЊЕ
СВИМА
ДОСТУПНО
АКБ: Грађани имају право на квалитетну
правну помоћ, која подразумева стручност
и одговорност оних који је пружају
кривичноправне, као и у области
грађанскоправне заштите.
Према члану 67. Устава Републике Србије из 2006. године
сваком појединцу је гарантовано
право на правну помоћ коју пружа адвокатура као самостална и
независна служба и службе правне
помоћи у јединицама локалне са-

правне помоћи. Овом одредбом
прописано је да су адвокатура и
службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе једини пружаоци бесплатне правне помоћи.
- Овакав став адвокатуре није био
захтев за успостављањем монопола како је то погрешно представљано

вају услове за
социјалну помоћ којима треба
додати још 63.500
потенцијалних
корисника (тзв. "рањиве
групе"), што укупно износи
648.328 потенцијалних корисника бесплатне правне помоћи.

Правично суђење
подразумева да су
грађани равноправни
у приступу правди и
да пред судом могу
делотворно и под
једнаким условима
заштитити своја права
моуправе. Међутим, у протеклих
тринаест година није био донет Закон о бесплатној правној помоћи
који би уредио начин остваривања
овог уставног права грађана.
- Током овог периода, правна
помоћ грађанима је пружана кроз
разне пројекте који су претежно
финансирани из донација а реализовани од стране невладиних
организација - кажу из Адвокатске коморе Београда. - Ово је било
изнуђено решење у одсуству законског оквира. У највећем броју
случајева пројекти су се односили

КВАЛИФИКОВАНО ЗАСТУПАЊЕ
Адвокатура је, кажу у АКБ поднела иницијативу да ова одредба из члана 85. поново гласи
онако као што је и гласила:
"Странке могу да предузимају

у јавној расправи, већ захтев да се
приликом доношења Закона мора
поштовати Устав који грађанима
Србије - због којих се овај систем и
успоставља - јамчи право на правну
помоћ која је одговарајућег квали-

радње у поступку лично или
преко пуномоћника, који мора
да буде адвокат." Предуслов
једнаке правне заштите грађана у парничним поступцима је

тета и која подразумева стручност и
одговорност оних који ту правну помоћ пружају - објашњавају из АКБ.
Према анализи Светске банке у Србији, наводе из АКБ, има
584.828 становника који испуња-

квалификовано заступање које
обезбеђују адвокати. Ова измена, појашњавају из АКБ, унапредиће истовремено и ефикасност и квалитет поступка.

Такође, процењује се да ће бити
око 95.000 судских предмета на
годишњем нивоу - у којима један
од учесника може бити корисник
права на бесплатну правну помоћ.
- Када буде успостављен систем

Пуномоћник
у парничном
поступку мора
да буде адвокат
бесплатне правне помоћи, велики
број грађана који до сада нису могли да себи обезбеде правну помоћ
или су у остварењу права били неуспешни због неравноправности у
поступку, биће сада у могућности
да делотворно остварују своја права уз бесплатну правну помоћ коју
ће им пружати адвокати са листе
Адвокатске коморе Србије, која ће
бити надлежна и за контролу квалитета пружања бесплатне правне
помоћи - прецизирају из АКБ.
Према њиховим речима, пуномоћник у парничном поступку
мора да буде адвокат.
- Пре шест година измењен је
члан 85. Закона о парничном поступку јер је Уставни суд огласио
неуставном ову одредбу у делу
који је прописивао да пуномоћник у парничном поступку мора
бити адвокат - подсећају из АКБ.
- Тадашње образложење било
је: "да би ово ограничење било
пропорционално циљу заштите
странака од неквалификованих
пуномоћника, само када би право на правну помоћ преко адвокатуре и службе правне помоћи
у локалној самоуправи били не
само гарантовани, већ и обезбеђени оним лицима који нису
сама у стању да сносе трошкове
заступања". Међутим, након успостављања система бесплатне
правне помоћи и обезбеђења
права на правну помоћ свим
грађанима Србије дефинитивно
отпада разлог због којег је својевремено измењен члан 85.n
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ДЕТАЉИ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ, КОЈИ СЕ ДОНОСИ
В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ

Т

ОКОМ претходне четири године примене
Закона о извршењу и
обезбеђењу, уочене су различите мањкавости, због
чега је у току израда Нацрта измена и допуна закона.
Десет је битних ствари
које грађани морају да
знају у вези са овим прописом, истичу у Адвокатској
комори Београда. Као прво, морају да воде рачуна
да на адреси на којој имају
пребивалиште или боравиште, постоје услови да
приме писмене пошиљке,
да би уопште знали да ли
се против њих води неки
извршни поступак.
- Уколико грађанин не
прими писмено и не зна
да се против њега води
поступак извршења, ризикује да пропусти рок
за улагање правног лека
и тиме себе доводи у ситуацију да се извршење
против њега може спроводити на целокупној
имовини.
Предложене
измене предвиђају да се
писмена достављају физичком лицу на адресу
пребивалишта или боравишта. Ако се не затекне
на адреси, достављач у
поштанском
сандучету
оставља обавештење које
садржи податке о томе
шта се доставља и назнаку да ће писмено бити
истакнуто на електронској огласној табли суда,
уз упозорење да ће се по
истеку рока од осам дана
од дана истицања на електронску таблу сматрати
да је достава извршена кажу у АКБ.
Друга новина је поступак
добровољног
намирења
новчаног потраживања пре
покретања извршног поступка. На предлог повериоца, јавни извршитељ позива дужника да добровољно
намири потраживање. Ова

ИЗВРШИТЕЉИ
МОГУ ДА ПЛЕНЕ
САМО ДЕСЕТИ ДЕО
МИНИМАЛНЕ
ПЕНЗИЈЕ

ПОСЛЕ УОЧЕНИХ МАЊКАВОСТИ ОВОГ ЗАКОНА
Све поступке које
је спроводио суд - спроводиће
јавни извршитељи, што ће
повериоце коштати додатних
25 процената предујма из
извршитељске тарифе.
Требало би изменити правило
о награди за успешно
спровошење извршења, која
су изузетно високе. Табеле за
израчунавање трошкова треба
учинити јавно доступним

Уводи се електронско јавно
надметање, а кућа неће
моћи да иде на добош због
дуга испод 5.000 евра
измена погодује дужнику
који жели да испуни обавезу, јер му се пружа могућност да то учини уз знатно
мање трошкове.
Трећа новина је увођење
електронског јавног надметања за продају непокретности.
- У досадашњој примени закона утврђено је да
одредбе о јавној продаји
омогућавају бројне злоупотребе, због чега је измењен ток јавног надметања
увођењем лицитационог
корака (нуђења више цене од почетне). Наиме, у

одсуству лицитационог корака дешавало се да одмах
по прихватању почетне
цене од једног понудиоца,
други понуди толико већу
цену, после које више нико нема интереса да нуди
више. Потом понудилац
који је понудио много већу
цену од почетне одустане
од куповине и непокретност се прода по почетној
цени првом понудиоцу кажу у АКБ.
Јавна је тајна, додају,
да је куповина на јавним
продајама прерасла у посебан бизнис, као и да су

Новина је поступак
добровољног намирења. На предлог повериоца,
јавни извршитељ позива дужника да пре
покретања извршног поступка добровољно
намири потраживање, чиме се смањују трошкови
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понудиоци били изложени претњама или им се
плаћало да одустану од
надметања. Законодавац
то овим изменама прописа покушава да спречи.
Изменама закона прописана је и четврта новина - да продајом непокретности престаје њен
закуп, осим ако је уговор о закупу закључен у
писаној форми, на коме
су потписи уговарача

оверени пре доношења
најстаријег решења о извршењу. Измена је предложена јер су у пракси
закључивани фиктивни
уговори о закупу како би
се онемогућило исељење
и предаја непокретности
која је купљена на јавној продаји. С обзиром
да је уговор о закупу неформалан уговор који не
подлеже овери, оваквим
фиктивним
уговорима

о закупу се изигравало
спровођење извршења.
За грађане је посебно
занимљива пета новина:
извршење на заради је сада
ограничено тако што се може спровести највише до
половине зараде, односно
до четвртине, уколико је
она мања од "минималца".
Уколико она не прелази износ просечне нето зараде,
извршење се може спровести до трећине. На пензији

се извршење спроводи до
њене трећине или до четвртине, ако не прелази
износ просечне пензије.
На минималној пензији
извршење се спроводи до
њене десетине.
Изузетак од ових правила је једино извршење
ради намирења потраживања по основу законског
издржавања и оно се може спровести до половине
примања, у циљу заштите
егзистенције издржаваних лица, пре свега деце.
Шестом важном изменом прописано је да се не
може одредити извршење
продајом једине непокретности у власништву
извршног дужника, физичког лица, ради намирења потраживања чија
главница не прелази износ од 5.000 евра.
- Тиме се желе предупредити
парадоксалне
ситуације да се продаје

је поступак покренут против корисника буџетских
средстава.
- На овај начин се без
посебног разлога штите
буџетска средства од трошкова поступка и додатно пролонгира поступак
спровођења извршења на
буџетским средствима упозоравају у Комори.
Такође додају да осма
важна новина предвиђа,
у завршним одредбама,
да ће се сви поступци
спровођења извршења у
којима извршење спроводи суд наставити пред
јавним извршитељем, кога
ће одредити председник
суда.
- Извршни повериоци
ће бити дужни да плате додатних 25 одсто предујма
из јавноизвршитељске тарифе, а уколико се не плати - извршење се обуставља. Ово ће бити додатан
трошак за све повериоце,
независно од тога што су
већ уплатили предујам.
Девета новина је да ће
сви поступци извршења за
намирење потраживања
из комуналних делатности, као и потраживања
Републике Србије, једнице локалне самоуправе
или јавних предузећа,
у којима није започето
спровођење
извршења,
бити обустављени са даном ступања на снагу измена закона ако главница
потраживања не прелази
2.000 динара.
- Дакле, држава практично опрашта дуг у свим
овим случајевима, како не
би имала ове предмете у
статистичким прегледима
на основу којих се оцењује

О СПОРНОМ РЕШЕЊУ ИЗ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ УСКРАЋУЈЕ
ИЗДАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О УВИЂАЈУ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Грађани су
изложени
манипулацијама
с одштетама
З. УСКОКОВИЋ

С

ЕПТЕМБРА 2018. године, МУП Србије и
Удружење осигуравача Србије успоставили су
систем дигиталног преузимања записника о увиђају
саобраћајних незгода! На тај
начин, међутим, грађанима
и њиховим адвокатима ускраћено је право на преузимање записника о увиђају у
полицији.
Ово упозоравају из
Адвокатске коморе Београда (АКБ) уз напомену
да основ овакве праксе
представља Правилник о
начину прикупљања, чувања и достављања података
из записника о увиђају саобраћајних незгода, који
је донело Удружење осигуравача Србије. Овим правилником је предвиђено

да оштећени грађани могу комуницирати само са
осигуравајућим друштвом
које треба да им надокнади штету.
- Овакво решење је крајње
проблематично - наводе у
Адвокатској комори Београда. - Правилник удружења
осигуравача не може ускратити право грађана на податке неопходне за остварење
права на накнаду штете, које
подразумева да свако ко има
правни интерес, има и право
да добије податке о догађају
у којем је учествовао и право
да ангажује адвоката који ће
га заступати.
Члан 7. овог Правилника
предвиђа да оштећено лице
има право да писмено затражи извештај о саобраћајној
незгоди и скицу лица места,
само ако му захтев буде одбијен у целости или дели-

ПРАВО АДВОКАТА
ЧЛАН 36. Закона о адвокатури прописује да
адвокат, у циљу пружања правне помоћи, има
право да од државних органа, установа, предузећа и других организација тражи и благовремено добије информације, списе и доказе
који су у њиховом поседу или под њиховом
контролом. Државни органи, установе и предузећа дужни су да адвокату омогуће приступ
овим информацијама, списима и доказима.

нечија кућа збг дуга од
700-800 евра - кажу у АКБ.
Седмом изменом прописана је обавеза писменог обавештавања Министарства финансија о
намери подношења предлога за извршење најмање месец дана пре подношења предлога, уколико

ПРОМЕНА ТАРИФЕ
АДВОКАТУРА инсистира на преуређењу тарифе за рад јавних извршитеља тако да се, као и
у адвокатури, могу тарифирати и наплаћивати
само нужне радње и поднесци, да се не би дешавало да трошкови спровођења извршења
буду несразмерно високи. Тиме се само додатно
отежава положај извршног дужника и јавни извршитељи неосновано богате - поручују из АКБ.

ефикасност судских поступака - примећују у АКБ.
И за крај, после измена
Закона о извршењу и обезбеђењу, мораће се променити и тарифа јавних
извршитеља. На пример,
награда за успешно спровођење извршења је неоправдана за извршење на
средствима на рачуну дужника, јер јавни извршитељ само достави решење
Народној банци Србије.
Потребно је правила о награди за успешно спровођење извршења изменити
и онемогућити јавним извршитељима да мултипликовањем радњи и поднесака који нису непоходни,
за себе стварају могућност
наплате награде за сваку
поједину радњу.n

мично, или из неког другог
разлога не буде задовољно
одлуком о штети.
- Ова одредба има за циљ
да осигуравајућа друштва
оштећенима исплате што
мање износе штете, рачунајући на то да
ће оштећени пристајати на било
који износ који
му понуде, јер
нема записник
о увиђају и
скицу лица
места и не
може проверити да
ли има, на
пример,
подељене
одговорности или не наводе у АКБ.
Овим начином

преузимања записника о
увиђају, две стране у поступку накнаде штете или
будућем судском спору
(осигуравајуће друштво и
оштећени) стављени су у
неравноправан
положај,
јер једна страна има све информације и доказе, а друга
страна нема практично ништа.
- Стране у спору, у било
ком поступку, морају бити
равноправне - наводе наши
саговорници. - У конкрет-

Две стране у
поступку су
стављене у
неравноправан
положај
ном случају се онима, који
су претрпели штету у саобраћајној незгоди, онемогућава да благовремено сазнају све чињенице од значаја
за заштиту њихових права и
интереса.
Према њиховим речима, није спорно да постоји
потреба за електронском
комуникацијом надлежних
управа МУП са осигуравајућим друштвима, у циљу
убрзања поступка наплате
штете и смањења трошкова
пословања.
- Међутим, начин на који
се тај циљ остварује не може
да онемогућава оштећене
грађане, да као страна у поступку, добију записнике о
увиђају и то без одлагања наводе у АКБ.
Из Адвокатске коморе Београда поручују да Записник о
увиђају саобраћајне незгоде
није и не може бити некакав
тајни документ који је доступан само ограниченом броју
лица, при чему у тај круг лица не спада оштећени.
- Грађанин који је оштећен мора имати благовремен и потпун увид у доказе
који представљају основ за
утврђивања свих права и
обавеза које проистичу из
штетног догађаја - истичу у
Комори.n
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АДВОКАТИ ИМАЈУ СВАКОДНЕВНО ВЕЛИКИ БРОЈ ПРИТУЖБИ НА РАД СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Н. БИЈЕЛИЋ

З

АКОНОМ о поступку уписа
у катастар непокретности и
водова, адвокати су добили
статус професионалних корисника услуга катастра. Међутим,
предуслов за стицање овог статуса је закључење уговора између
Службе катастра и сваког адвоката, који се још не закључују јер је
законом прописано да је примена одредбе о приступу подацима
катастра планирана најкасније
до 31.12.2020.године.
Адвокати се свакодневно сусрећу са великим бројем проблема у
ситуацијама када су им потребне
информације, списи и документа
којима располаже служба катастра, кажу из Адвокатске коморе
Београда, што је неприхватљиво с
обзиром на посао којим се адвокати баве, а то је пружање правне
помоћи грађанима.
- Уобичајена образложења запослених у Службама за катастар непокретности су да немају
довољно запослених, да им је
директор наложио да не примају
странке, да не знају у ком року
могу да обезбеде доказе који се
траже и слично - наводе наши саговорници.
Према њиховим речима, Чланом 3.ст.3.тач.3. Закона, прописано је да су подаци катастра јавни и
да свако може тражити да изврши
увид у те податке, да се нико не
може позивати на то да му подаци

УМЕСТО
ОДГОВОРА
ДАЈУ ИЗГОВОРЕ
Адвокатска комора Београда: Модернизација службе
катастра дискриминише грађане у остваривању права
претходно поднети захтев који
се односи на исту непокретност.
Због тога су грађани принуђени
да чекају решавање претходних
захтева годинама. Поступци по
жалбама такође трају изузетно
дуго - појашњавају адвокати.
Посебан проблем представља
поступак доставе решења катастра, наводе из АКБ, јер се по

говремено вршење увида у списе
предмета и копирање докумената
са којима располаже катастар објашњавају из АКБ. - Истовремено, од Републичког геодетског завода затражено је да предузме све
потебне мере како би се са свим
адвокатима који поднесу захтев
за добијање статуса професионалног корисника, закључио уговор
и омогућио електронски приступ
свим подацима у централној бази
података катастра.
Циљ Закона је обезбеђивање
правне сигурности која се не
може постићи ако се занемарују
радње које претходе закључењу уговора о преносу права на
непокретностима, а то је увид у
документацију којом распола-

огласној табли катастра. По истеку рока од 8 дана сматра се да је
достава извршена, тако да грађани трајно губе право жалбе против тако достављених решења, за
које ни не знају.
- Уколико желе да избегну овакве ситуације грађани би требало да захтевају да им се одлука
достави на одређену адресу или

Прво решавају
захтеве које добијају
од јавних бележника
а тек онда од
грађана који су
их сами поднели

НЕДОСТАТАК Е-ШАЛТЕРА
ОПШТЕ је познато да је у Србији мали број корисника
услуга преко е-шалтера, а мане овог система су осим
малог броја корисника и недостатак интеракције и изостанак могућности добијање потребних информација.
Начело правне сигурности налаже да Службе за катастар
непокретности омогуће једнаг приступ грађана свим информацијама и доказима. Исто тако треба да им омогуће
да их у поступку заступа адвокат и да у заступању адвокату на његов захтев, пруже све потребне информације и
доказе на увид - наводе из Адвокатске коморе Београда.

уписани у катастру нису били познати, као и да се то не може чак
ни доказивати. Сва заинтересована лица могу извршити увид и у
документацију катастра која није
преведена у електронску форму,
што се чини у присуству овлашћеног лица Завода.
- Адвокатска комора затражила
је од надлежног Министарства да
изврши надзор над радом Републичког геодетског завода и затражи информације из којих разлога
се адвокатима онемогућава бла-
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же катастар ради исправки могућих грешака и провере уписа
носиоца права. Овим послом се
квалификовано баве искључиво
адвокати, кажу из АКБ, којима
се мора омогућити приступ свим
подацима и документима којима
катастар располаже како би грађанима могли пружити квалитетну правну помоћ.
- Један од кључних проблема
службе катастра је велика спорост, као и правило да се нерешава поднети захтев док се не реши

су захтеве поднели сами и грађана који су захтеве поднели пре
увођења овакве праксе. На овај
начин се грађани стављају у неједнак положај у погледу остваривања њихових права.
Проблем је што се на телефоне за
заказивање оператери се врло често
уопште не јављају, а и када се јаве
сви термини су редовно заузети.
Циљ закона о поступку уписа у
катастар непокретности и водова
био је да се увођењем електронске управе смање трошкови, поједностави поступак и унапреди
ефикасност. Међутим, истичу из
АКБ - електронска управа не сме
да функционише на штету оних
грађана који немају услове за при-

закону решења достављају препорученом пошиљком на адресу
странке, а ако странка не прими
пошиљку, решења се достављају
јавним саопштењем на интернет
страници Завода и објављују на

На телефоне
се оператери често
не јављају, а и када се
јаве-нема термина

Генерални директор Компаније „Новости“ АД
Срђан Мушкатировић

Главни и одговорни уредник
Милорад Вучелић

непосредно у просторијама Службе катастра, у случају када се
поступак води по захтеву странке, а ако се поступак води по службеној дужности, требало би да
обавесте орган који исправу доставља катастру - на коју адресу
треба да им се изврши достава истичу наши саговорници.
Уведена је пракса да Служба
катастра приоритетно решава
захтеве за уписе права које добија од јавних бележника, која се
остварује на штету грађана који

Арт Директор
Никола Обрадовић

Уредник додатка
Никола Недељковић

ступ и подношење захтева преко
е-шалтера. Они не могу бити дискриминисани у погледу остваривања права, јер је то супротно начелу
добре управе, односно једнакости
у поступању са грађанима у истим
или сличним ситуацијама.
- Проблематичан је став катастра да потврде или изјаве за
упис права својине морају бити
оверене у истој форми као и Уговор (солемнизациона форма) јер
грађани имају потврде и изјаве из
ранијег периода кад се по закону
нису морале оверавати. У ситуацији када предузећа или лица која су потврде потписала непостоје
или нису жива, нема могућности
да буду ове потврде буду оверене
од стране јавног бележника па
самим тим и да се изврши упис
права својине на непокретности
у великом броју случајева. Због
тога је у закону ово правило требало предвидети само за убудуће

