
Билтен судске праксе 

Апелациони суд у Крагујевцу 

Број 1/2019 

 

Правни ставови и закључци грађанског одељења и 

одељења за радне спорове 

 

Одговори на спорна правна питања виших и основних судова са подручја 

Апелационог суда у Крагујевцу усвојени на седници грађанског 

одељења Апелационог суда у Крагујевцу одржаној 17.05.2018.год. 

 

1. питање: Да ли је правилнп ппступаое суда када у судским ппступцима, у вези датпг налаза 

и струшнпг мищљеоа центра за спцијални рад, ппзива и саслущава кап сведпка радника кпји је 

ушествпвап у изради налаза и струшнпг мищљеоа? 

 

 Одговор: Представник пргана старатељства не мпже имати свпјствп сведпка у ппступку, 

јер су сведпци лица кпја имају неппсредна или ппсредна лишна сазнаоа п шиоеницама кпје суд 

утврђује у ппступку, те их не треба ппзивати у свпјству сведпка, пд истих не треба узимати 

лишне ппдатке, нити им се ппзиви щаљу на кућну адресу. Струшни радници су представници 

пргана старатељства према Закпну п спцијалнпј защтити и имају статус службенпг лица. На 

рпшищте мпже бити ппзван представник пргана старатељства ради евентуалнпг ппјащоеоа 

датпг налаза, струшнпг мищљеоа или дппуне. Налаз и струшнп мищљеое пргана старатељства 

нема дпказну снагу јавне исправе. Налаз и струшнп мищљеое сашиоава впдитељ слушаја и исти 

га пптписује, а щтп је предвиђенп пдредбпм шлана 62. Правилника п прганизацији, 

нпрмативима и стандардима рада центра за спцијални рад. Наведеним Правилникпм 

предвиђена је структура и садржај налаза и струшнпг мищљеоа. Укпликп суд сматра да налаз и 

струшнп мищљеое не садржи све щтп је предвиђенп Правилникпм или щтп је пптребнп ради 

разјащоеоа битних шиоеница, мпже да захтева дппуну налаза и струшнпг мищљеоа или мпже 

ппзвати представника пргана старатељства кпји је радип на изради налаза и струшнпг 

мищљеоа, ради оегпвпг ппјащоеоа. 

 

2. питање: Да ли у судским ппступцима у кпјима се кап иницијатпр ппступка (тужилац, 

предлагаш), ппјављује Центар за спцијални рад, трпщкпви извпђеоа дпказа шије је извпђеое 

предлпжип Центар за спцијални рад треба да падну на терет бучетских средстава суда? Да ли 

је неппхпднп да трпщкпви извпђеоа предлпжених дпказа кпји падају на терет бучетских 

средстава суда и фпрмалнп буду ппстављени у иницијалнпм акту? 

 

 Одговор: Не ппстпји закпнски пснпв да се у предметима у кпјима се Центар за 

спцијални рад ппјављује кап иницијатпр ппступка, трпщкпви вещташеоа „ex officio“ намирују из 

средстава суда, пднпснп бучета. Трпщкпви извпђеоа дпказа падају на бучет бучетских 

средстава суда јединп у слушају када се примеоује пдредба шлана 205. Ппрпдишнпг закпна, у 

ппступку у вези са ппрпдишним пднпсима када суд мпже утврђивати шиоенице и када пне нису 

међу странкама сппрне, а мпже сампсталнп истраживати шиоенице кпје ниједна странка није 

изнела. Укпликп се кап иницијатпр пваквих ппступака ппјави Центар за спцијални рад, 

трпщкпви извпђеоа дпказа мпгу пасти на терет бучетских средстава, укпликп је тп пптребнп 

сагласнп пдредби шлана 205. Ппрпдишнпг закпна, а Центар не предујми пптребне трпщкпве или 

пдустане пд извпђеоа пдређенпг дпказа.  

 

3. питање: Шта се ппдразумева ппд виђаоем детета у кпнтрплисаним услпвима? 

 

 Одговор: Суд пдређује меру виђеоа детета у кпнтрплисаним услпвима у слушајевима 

када ппремећени ппрпдишни пднпси тп захтевају. Циљ пдређиваоа виђеоа детета у 

кпнтрплисаним услпвима јесте нпрмализација ппремећених ппрпдишних пднпса, а прган 



старатељства је тај кпји има струшне кпмпетенције да се тај циљ пствари крпз пву меру 

(углавнпм је тп виђеое детета са рпдитељем уз присуствп радника Центра за спцијални рад). 

 

4. питање: Кп прпцеоује да ли је дете сппспбнп да фпрмира сппственп мищљеое и на кпји 

нашин - да ли тп шини суд или други прган пред кпјим се впди ппступак или привремени, 

пднпснп кплизијски старатељ детета, и да ли се ради п оихпвпј слпбпднпј прпцени, пднпснп 

слпбпднпм увереоу? 

 

 Одговор: Одредбе шлана 65. Ппрпдишнпг закпна прпписују да дете кпје је сппспбнп да 

фпрмира свпје мищљеое има правп слпбпднпг изражаваоа тпг мищљеоа, а у зависнпсти пд 

тпга да ли је дете млађе или старије пд 10 гпдина, дете има правп да ппсреднп или неппсреднп 

пред судпм изрази свпје мищљеое. Ппстпји пбприва претппставка да је свакп дете сппспбнп да 

изрази свпје мищљеое. Укпликп се ппјави сумоа, треба затражити мищљеое пргана 

старатељства или мищљеое педагпга, психплпга, прекп кпјих суд мпже утврђивати пву 

шиоеницу. Дете старије пд 10 гпдина мпже неппсреднп изразити свпје мищљеое пред судпм, 

с' тим да ће Центар за спцијални рад да изврщи припреме, такп да дете благпвременп дпбије 

сва пбавещтеоа кпја су му пптребна какп би мпглп да фпрмира свпје мищљеое и да слпбпднп 

изрази свпје мищљеое, билп самп, билп прекп лица кпје дете пдабере (ушитељ, наставник, 

впдитељ слушаја). Треба имати у виду да акп је дете сатрије пд 10 гпдина, не ппстпји пбавеза 

суда да дете саслуща, већ суд впди рашуна да дете старије пд 10 гпдина има правп да 

неппсреднп пред судпм изрази свпје мищљеое, у присуству лица кпје дете пдабере. Суд је у 

пбавези да мищљеоу детета ппсвети дужну пажоу, а мищљеое детета цени у склппу са 

псталим дпказима. 

 

5. питање: Какп суд треба да ппступи када је налаз и струшнп мищљеое Центра за спцијални 

рад у супрптнпсти са мищљеоем детета кпје је сатрије пд 10 гпдина? 

 

 Одговор: Суд цени малаз и мищљеое Центра за спцијални рад и мищљеое детета, а 

пдлуку дпнпси увек у складу са најбпљим интереспм детета. Мищљеое детета није 

препвлађујуће у дпнпщеоу пдлуке, већ најбпљи интерес детета. Овавеза суда да мищљеоу 

детета ппсвети дужну пажоу ппдразумева да суд цени мищљеое детета и пцени да ли је 

мищљеое детета у оегпвпм најбпљем интересу и да у слушају када не прихвати мищљеое  

детета пбразлпжи защтп га не прихвата. 

 

6. питање: Да ли у судским ппступцима за накнаду щтете пп пснпву пдгпвпрнпсти за другпг, 

ради пдлушиваоа п тужбенпм захтеву суд треба да примеоује принцип пбјективне 

пдгпвпрнпсти или принцип претппстављене кривице? 

 

 Одговор: Одгпвпр на пвп питаое је садржан у закпнскпм тексту: прпузрпкпваое щтете - 

пдсек 3. Закпна п пблигаципним пднпсима. Укпликп се питаое пднпси на предмете у кпјима се 

тужбеним захтевпм тражи накнада щтете пд Центра за спцијални рад за щтету кпју је оихпв 

щтићеник (нпр. лице над кпјим се врщи надзпр) пришинип трећим лицима, суд треба да 

примеоује принцип претппстављене кривице, псим када је у питаоу щтета кпју пришини 

малплетник узраста дп 7 гпдина, када се примеоује принцип пбјективне пдгпвпрнпсти.        

    


