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ПЕЈСМЕЈКЕР 
НАСЛЕДНИЦИМА

Посебне одредбе се односе на човеково 
тело, које под одређеним условима може 
бити објекат грађанских права. Одвојени 
делови тела или ствари трајно спојене са 
телом (на пример трансплантирани бубрег 
или пејсмејкер) припадају том човеку, који 
самостално одлучује о њиховој судбини. У 
случају његове смрту, право располагања 
тим стварима припада наследницима. 
Овакво изричито опредељење Преднацрта 
је од значаја за регулисање донације и 
трансплантацију органа.

Ако се стекну хумани, 
психо-социјални и 
медицински разлози, 
може се остварити 
право на еутаназију

После 170 година од 
доношења Српског 
грађанског законика 
из 1844, Србија ради 
на изради новог, 
модерног Грађанског 
законика

Забрањује се 
клонирање и избор 
пола детета применом 
биомедицинских 
техника

 Нова решења за заштиту интегритета човека 

 Србија је међу малобројним земљама које у 21. веку немају свој ГЗ 

 Правни акт који доприноси јачању сигурности сваког појединца и владавине права 

Велики подухват од 
националног значаја

Право на достојанство личности

Зашто је важно да се 
донесе Грађански законик

У току је једногодишња јавна расправа Преднацрта са циљем 
да се дође до што бољих и опште прихватљивих решења

У Швајцарској где су правне књиге папрено скупе, Законик се купује на трафици за 11 франака

ЦИЉ сваког друштва је стварање јединстве-
ног, модерног и хармонизованог правног 
система који је основ за владавину права и 

правну сигурност свих грађанско-правних 
субјеката, истакао је министар правде Никола 
Селаковић приликом отварања јавне расправе о 
Преднацрту Грађанског законика Србије, 2. 
јула, на Правном факултету, у Београду.

Он је нагласио да је реч о великом законодав-
ном подухвату у српској правној традицији, чак 
можда и највећем од 1844. године, када је донет 
први српски грађански законик.

- То су, сасвим оправдано, и основни мотиви 
за израду Грађанског законика Србије у коме 
остваривање и заштита уставног права на људ-
ско достојанство и знатно проширена права 
личности доминирају у целокупном тексту 
Преднацрта. Почетак јавне расправе о Грађан-

ском законику представља веома значајан дога-
ђај за нашу државу. Одлука о потреби кодифи-
кације грађанско-правне материје донета је 
2006. године и актуелна влада никако не жели 
да себи припише све заслуге за тај велики поду-
хват од националног значаја. Преднацрт буду-
ћег грађанског законика резултат је жеље неко-
лико влада Србије да врате нашу земљу на оно 
место на европској правној позорници које јој 
припада.

Министар се осврнуо и на кодификаторску 
правну традицију Србије. Једине европске 
земље које су пре нас имале грађанске законике 
јесу Француска, Аустрија и Холандија:

- Велики је његов значај за правну стабилност 
земље јер је опстао и примењивао се више од 
једног века, све до 1946. године, када је, након 
оснивања ФНРЈ, донет Закон о неважности 

правних прописа донетих пре 6. априла 1941. 
године и за време непријатељске окупације. 
Под утицајем снажне традиције разумљиво да је 
Србија у 21. веку приступила изради савременог 
грађанског законика. Међутим, традиција није 
једини мотив за кодификацију грађанског зако-
нодавства. Разлоге треба тражити пре свега у 
потреби и нужности да се грађанско право оса-
времени и регулише целовито, на јединствен и 
међусобно усклађен начин. Тај захтев се успе-
шније испуњава кад је резултат рада истог зако-
нописца који је у могућности да истовремено и 
јединствено сагледа целокупну грађанско-прав-
ну област.  n

У ПРЕАМБУЛИ актуелног Преднацрта изри-
чито је наведено да се овим пројектом 
настављају тековине европске правне 

цивилизације, полазећи од развоја правне 
науке, законодавства и српске праксе у прав-
ном поретку Републике Србије.

Кодификациjа у области грађанског права, 
објашњавају у Комисији за израду ГЗ, већ 
самим своjим постоjањем увеличава богатство 
сваке правне заjеднице. Она омогућава свим 
грађанима и правним лицима (фирме, инсти-
туције...) да у законодавном акту сазнају сва 
своја права и обавезе.

Основни циљ ГЗ је да допринесе јачању 
правне сигурности, владавине права и повећа-
њу укупне правне културе.

Он би требало да задовољи две наизглед 
супротне тежње: учврсти изграђене правне 
односе, доприносећи већем поштовању наче-
ла правне сигурности, али и да отвори пут 
даљем развоју грађанског права и његовом 
сталном усавршавау.

Преднацрт води рачуна о потребама прак-
тичног живота, jер се и кодекс, као и сваки 
други закон, доноси управо ради реалног и 
што квалитетниjег и хуманиjег живота. Обу-
хваћене су све правне целине од виталног 
значаја за квалитет живљења, рада и послова-
ња, у друштву које иде путем просперитета и 
све потпунијег поштовања људских права и 
слобода.

- Свака одредба Преднацрта тежи остваре-
њу врлине и правде. Посебна пажња посвеће-
на је остваривању и заштити грађанских права 
и правилном тумачењу законских решења, као 
и решавању спорова и усклађивању различи-
тих интереса кроз основна начела и принципе, 
који су садржани и разрађени у Општем делу 
Преднацрта - кажу у Комисији.

Такође додају да су у оквиру уводних и 
општих одредаба формулисана основна 

начела и општа правила од значаја, не само 
за понашање субјеката грађанског права, 
већ и за правосудне и друге органе који 
тумаче и примењују одредбе Грађанског 
законика.

Посебно су формулисане одредбе о једна-
кости људских права, аутономији воље, равно-
правности физичких и правних лица у грађан-
ском праву, дужној пажњи у остваривању 
права и извршавању грађанско-правних оба-
веза, заштити човекове средине, забрани про-
узроковања штете, тумачењу закона, анало-
гној примени закона (тзв. правној и законској 
аналогији), правичности као непосредном 
извору права, забрани изигравања закона и 
злоупотребе права.

Врховно начело je начело о савесности и 
поштењу. Предложено је да све одредбе ГЗ 
теже његовом остваривању, које се не може ни 
искључити, ни ограничити. Наиме, у бројним 
грађанско-правним односима савесност је 
одлучујућа чињеница важна за решавање 
одређених спорова.

Да би се рационализовао текст Грађанског 
законика, односно избегло сувишно понавља-
ње, формулисана је оборива претпоставка о 
савесности, према којој се савесност и поште-
ње претпостављају. Ко тврди супротно, дужан 
је то да докаже. Према Предлогу сматраће се 
да је савестан свако ко није знао или у кон-
кретној ситуацији није могао да зна за чиње-
нице и околности које су од битног значаја за 
остваривање и заштиту одређеног грађанског 
права.

У делу Преднацрта о правним лицима раз-
рађене су одредбе о врстама правних лица, 
дозвољеној сврси њиховог оснивања, начину 
настанка, правној способности, имовини, 
пословној способности, заступању правног 
лица и о судбини имовине након престанка 
правног лица. n

У ПРЕДНАЦРТУ су разрађена нова решења 
о многобројним правима личности која 
су, иначе, неотуђива и од непроцењивог 

значаја за све грађанско-правне субјекте.
Као основни извор тих права наглашено је 

право на достојанство личности. Оно је “непри-
косновено и сви су дужни да га поштују.” Пре-
дложен је и разрађен механизам заштите права 
на достојанство личности. Из њега произлазе: 
право на живот, здравље и телесни интегритет; 
право на слободу; право на част и углед; право 
на лични идентитет и психички интегритет и 
друга лична права. Листа тих права није такса-
тивна, јер су загарантована и друга права лич-
ности утврђена Уставом, међународним кон-
венцијама и посебним законима.

За сва права личности, која су неотуђива, 
предложене су и одредбе о њиховој заштити, 
као и посебне мере заштите у случају принуде 
или злостављања.

Грађанско-правна заштита права личности 
може се остварити захтевима за забрану про-
тивправне повреде, ако она непосредно пред-
стоји; за утврђивање противправне повреде; за 
престанак повреде ако је она у току; за уздржа-
вање од будућих повреда или уклањање после-
дица већ учињених, за накнаду материјалне и 
нематеријалне штете, као и другим правним 
средствима и мерама којима се могу обезбеди-
ти основна права личности.

- Имајући у виду могућност злоупотребе 
савремених научних тековина, Преднацртом 
се забрањује клонирање људског бића и избор 
пола детета применом биомедицинских техни-
ка. Интервенције на људском геному (генима) 
дозвољавају се искључиво ако се предузимају у 
превентивне, дијагностичке или терапеутске 
сврхе - објашњавају у Комисији за израду ГЗ.

Посебну новину представља норма којом се, у 
складу са уставним правом на достојанство лично-
сти, предлаже као алтернативно решење нови 
правни институт. То је право на достојанствену смрт 
(еутаназију), као право физичког лица на сагласни, 
добровољни и достојанствени прекид живота.

Према Преднацрту, само ако се кумулатив-
но стекну хумани, психо-социјални и меди-
цински разлози, може се остварити право на 
еутаназију. Кумулативни услови и прецизан 
поступак за остваривање тог права, након 
компаративне анализе законских решења и 
праксе у примени еутаназије у земљама где се 
легално спроводи, разрадили би се посебним 
законом. У њему би се обезбедила аутономија 
воље у остваривању права на живот.

Посебно би се санкционисала злоупотре-
ба права на еутаназију. Усвајањем тог 
новог института захтевало би да се изврши 
одговарајућа промена у Кривичном зако-
нику.

С обзиром на то да о овом институту постоје 
различита мишљења, као и да је он легализо-
ван само у четири европске државе (Швајцар-
ској, Белгији, Холандији и Луксембургу), пре-
длог је дат као алтернативна могућност, о чему 
ће се коначан суд донети после јавне расправе. 
У алтернативном законском члану предложено 
је да се ово право изостави.

Занимљиве су и одредбе о објектима гра-
ђанских права, које регулишу врсте ствари, 
људске радње, лична добра, производе људ-
ског духа и ума (објекти интелектуалне и инду-
стријске својине). Те одредбе представљају 
новину јер до сада нису биле целовито уређене 
важећим законима. n

СРБИJА jе данас jедна од малобројних 
земаља коjа почетком 21. века нема своj 
Грађански законик. То jе тешко разумети 

будући да jе она била међу првим европским 
земљама, коjе су га имале jош у 19. веку!

Одлуку о потреби доношења ГЗ, после седам 
деценија од престанка важења претходног, 
донела је Влада Србије 2006. године. Тада је и 
почео рад на његовој изради. Дакле, он траје 
целу једну деценију. 

На тексту Законика радили су чланови 
Комисије за израду Грађанског законика, коју 
је образовала Влада, и коју чине истакнути 
српски правници, професори Правног факул-
тета, судије Врховног касационог суда, адвока-
ти и представници државних органа. Предна-
црт је завршен ове године.

Грађански законик, односно Преднацрт ГЗ, 
уређује општи део грађанског права, облига-
ционе односе (уговори, накнада штете итд.), 
својину и друга стварна права, породичне 

односе и наслеђивање. Тако се Преднацрт и 
састоји од пет тематских делова: општи део, 
облигације, стварно право, породични односи 
и наслеђивање. Има 2.838 чланова и око 500 
алтернативних решења, који ће, по речима 
проф. Слободана Перовића бити база за дија-
лог током јавне расправе. 

Јавна расправа је почела 2. јула и трајаће 
годину дана, током којих ће се искристалисати 
став стручњака, али и најшире јавности, који 
институти ће бити укључени у коначну верзију, 
а који не (на пример да ли ће Србија добити 
убиство из милосрђа или сурогат мајку).

Јавна расправа ће, кажу у Комисији за изра-
ду ГЗ, трајати толико дуго због изузетног обима 
и разноврсности материје коју регулише и с 
обзиром на то да је реч о акту од значаја за 
сваког грађанина. Најшири круг људи имаће 
прилику да се упозна са Закоником и да пре-
длозима и сугестијама утиче на његов коначни 
садржај.

- У питању су одредбе које прате живот 
обичног човека, од рођења, током живота када 
ступа у различите правне односе, до смрти и 
чак и после ње кроз област наслеђивања - обја-
шњава проф. Миодраг Орлић. - У појединим 
тренуцима, за сваког човека, један или можда 
два члана ГЗ чине читав његов живот.

Колико је важно да овај закон буде доступан 
свим грађанима најбоље показује пример 
Швајцарске, у којој су правне књиге изузетно 
скупе, па често премашују 200 франака. За 
разлику од њих, Грађански законик је само 11 
франака, одштампан на рециклираном папиру 
и могуће га је купити у свакој трафици!

Интересантно је рећи и да је Србија, у 
моменту доношења Српског грађанског зако-
ника 1844. године, била трећа земља у Европи 
која је имала овај акт. Међутим, он је 1946. 
стављен ван снаге. Од тада до данас материја 
грађанског права је уређивана посебним зако-
нима.  n

Квалитетнији и хуманији живот
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАДУЖБИНАРСТВА

Поштујући српску традицију задужбинарства, значајне су и предложене законске одредбе о задужбинама. 
Оне представљају посебно правно лице, којем је оснивач наменио одређену имовину ради “доброчиног 
остваривања општекорисних циљева”. 
Према Преднацрту, задужбине се могу оснивати ради подстицања културе, образовања, верског и духовног 
живота, науке, уметности, здравствене заштите, спорта и рекреације, социјалног рада и помоћи, заштите 
животне средине и у другим областима у којима доброчинство може да допринесе људској срећи или убла-
жавању несреће и хуманијем прогресу и процвату појединаца и заједнице.

Наша земља је још 
у 19. веку, а међу 
првима у Европи, 
донела свој 
Грађански законик

Задовољава две, 
наизглед, супротне 
тежње: учвршћује 
изграђене правне односе 
уз веће поштовање 
начела и подстиче даљи 
развој грађанског права

Обухваћене су све 
области од виталног 
значаја за живот, рад и 
пословање, у друштву 
које иде ка просперитету 
и пуном поштовању 
људских права и слобода

 Министар правде Никола Селаковић    
 о Грађанском законику, на отварању јавне распаве 
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 Придаје се посебна пажња важним питањима попут заоставштине 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАКОН о наслеђивању Србије, донет 1995. 
године, а у примени од маја 1996. године, 
био је први реформски закон у материји 

класичног цивилног права. Он се, по општој 
оцени научне и стручне јавности, успешно 
примењује већ деценију и по.

- Тај закон унео је у наш правни живот, 
путем бројних новина, традиционалне вредно-
сти које су красиле наследно право - одредбе 
које пружају обиље могућности постизања 
високог степена правичности и правне сигур-
ности у сваком конкретном случају. Удовољио 
је високим стандардима заштите наследних, а 
тиме и својинских и других имовинских права 
бившег титулара и његових правних следбени-
ка, односно његових универзалних и сингулар-
них сукцесора - кажу у Комисији за израду ГЗ.

Такође додају да се, с обзиром на тенденци-
ју пораста вредности заоставштина, али и 
опште културе, наследно право код нас више 
не може посматрати само са становишта њего-
ве накнадне примене, већ све више и са стано-
вишта благовременог планирања расподеле 
имовине за случај смрти.

Преднацрт уређује важна питања почевши од 
тога шта чини заоставштину, ко може да је 
наследи, који су основи за наслеђивање, а који 

поступак за расправу заоставштине. Наше право 
пружа различите могућности преноса имовин-
ских, чак и неких неимовинских права на 
наследнике, и то не само путем законског (инте-
статског) наслеђивања, већ и вољног наслеђива-
ња - завештајног (тестаментарног) наслеђивања. 

Ту су и такозвани наследноправни уговори 
(уговор о уступању и расподели за живота, 
уговор о доживотном издржавању), уговор о 
поклону за случај смрти, оснивање задужбине 
и слично. Планирање расподеле имовине у 
случају смрти биће, већ у блиској будућности, 
још значајније.

Наћи праву меру између традиције, коју 

треба да негује свака држава кроз своје право, 
и промењених околности које доноси савреме-
на цивилизација (нпр. вештачка оплодња, 
могућност да се дете зачне после смрти оца, 
сурогат мајка...), није нимало лако. То, нарав-
но, није лако ни у наследном праву, где тради-
ција игра посебну улогу.

Имајући у виду одговарајуће промене које 
су се одиграле у правном животу од ступања на 
снагу Закона о наслеђивању до данас, предло-
жене су одређене измене важећих законских 
решења.

Поред два постојећа основа, додаје се и 
трећи - уговор о наслеђивању. Тиме се отва-

ра могућност да супружници сачине уговор о 
наслеђивању, чиме би се отклонили бројни 
спорови које пракса познаје после смрти 
једног од њих. Овај основ наслеђивања је 
законски строго ограничен на одређене 
субјекте. Наследници, иначе, могу бити 
потомци, усвојеници и њихова деца, супру-
жник, родитељи, усвојитељи, браћа и сестре... 
Преднацрт ГЗ даје право наслеђивања и 
нерођеном детету оставиоца које се роди 
живо после оставиовчеве смрти. Наследник, 
такође, може бити и правно лице (фирма или 
институција), али и држава, када покојника 
нема ко да наследи. Законик прецизно регу-
лише и која лица су недостојна да наследе 
оставиоца (на пример онај ко га с предуми-
шљајем убије или га трајно онеспособи за 
састављање тестамента итд.)

С обзиром на актуелне промене у правосу-
ђу и систему овере одређених правних посло-
ва, надлежност суда у области наслеђивања 
усклађена је са овлашћењима јавних беле-
жника из Закона о јавном бележништву и 
другим процесним законима.

Преднацрт ГЗ је резултат досадашњих струч-
них и научних сазнања, али  је и пружена 
могућност најширој јавности да се у једногоди-
шњој јавној расправи предложена решења 
допуне и усаврше, поручују из Комисије.  n

Новине у уговору о наслеђивању

ПРЕДНАЦРТ ЛАКО ДОСТУПАН
ПРЕДНАЦРТ закона је штампан и публикован у електронском облику (ЦД). Да би био доступан најширим 
круговима, налази се и на сајтовима Министарства правде, Е-управе, Удружења правника Србије, Копаоничке 
школе природног права и других заинтересованих институција.
Поред скупова, које ће у току јавне расправе организовати Министарство правде, посебне институције ће 
организовати специјализоване скупове на којима ће се разматрати поједини сегменти Преднацрта. Посебно 
ће се сарађивати у организовању и вођењу јавне расправе са: правосудним институцијама; факултетима и 
научним институтима; општим и специјализованим удружењима; адвокатским, јавнобележничким и привред-
ним коморама; републичким министарствима, радним телима у Народној скупштини и органима локалне 
самоуправе. Ове институције ће првенствено разматрати делове Преднацрта, који су од посебног значаја за 
остваривање њихових функција.

Октобар 2015.
1. ТЕМА: ОПШТИ ДЕО И СТВАРНО 
ПРАВО (чл. 1-157 и 1694-2211)
одржана 21. октобра 2015, у 
Апелационом суду, у Нишу

Новембар 2015.
2. ТЕМА: ОПШТИ ДЕО ОБЛИГАЦИОНИХ 
ОДНОСА (од чл. 159 до 661).
5. новембар, Апелациони суд у 
Београду.
3. ТЕМА:ШТЕТА И ЊЕНА НАКНАДА 
(чл. 295-369)
 19. новембар, Апелациони суд у 
Крагујевцу

Децембар 2015.
4. ТЕМА: ПРЕДНАЦРТ У ЦЕЛИНИ
На традиционалном саветовању 
правника у оквиру 28. сусрета 
Копаоничке школе природног права 
од 13 до 17 децембра 2015.

Јануар 2016.
5.ТЕМА: ОПШТИ ДЕО, ПОРОДИЧНИ 
ОДНОСИ И НАСЛЕЂИВАЊЕ (чл. 1-157; 
2212-2838).
21. јануар 2016, Апелациони суд у 
Новом Саду

Фебруар 2016.
6. ТЕМА: БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ, 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ХИПОТЕКА И 
ДРУГА ЗАЛОЖНА ПРАВА (чл. 396-405, 
1601-1693 и 2043-2175).
20. фебруар, Палата “Србија” на 
Новом Београду

МАРТ 2016.
7. ТЕМА: ПРАВО СВОЈИНЕ, ЗАЈЕДНИЧКА 
СВОЈИНА, СУСВОЈИНА И ПРАВО 
ГРАЂЕЊА (чл. 1694-1902 и 2019-2042).
19. март, Институт за упоредно право 
у Београду

Април 2016.
8. ТЕМА: ОБЛИГАЦИОНИ УГОВОРИ, 
ПОСЕБНО НОВИ ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ 
(чл. 662-1600).
16. април, Правни факултет у 
Београду

Мај 2016.
9. ТЕМА: ПРИВРЕДНЕ КОМПОНЕНТЕ У 
ПРЕДНАЦРТУ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА
Средином маја у Врњачкој Бањи на 
Традиционалном саветовању 
Удружења правника у привреди
10. ТЕМА: САВРЕМЕНО ЗАКОНОДАВСТВО 
СРБИЈЕ И ПРЕДНАЦРТ ГРАЂАНСКОГ 
ЗАКОНИКА
У првој половини јуна на Саветовању 
Савеза Удружења правника Србије и 
Републике Српске у Будви
 

Јун и јул 2016.
ЗАВРШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И СУМИРАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
13. јул, Палата “Србија” на Новом 
Београду
Јавне расправе ће бити организоване 
уз подршку ГИЗ Пројекта за правну и
правосудну реформу у Србији, 
финансираног од стране немачке 
владе.

предвиђене су  
следеће месечне активности

Преднацрт ГЗ даје 
право наслеђивања 
и нерођеном детету 
оставиоца, које се 
роди живо после 
оставиочеве смрти

Није нимало лако 
балансирати 
између традиције, 
коју негује свака 
држава кроз своје 
право и савремених 
друштвених 
околности (вештачка 
оплодња, зачеће 
после смрти оца, 
сурогат мајка...)

Oтвара се могућност 
да супружници 
сачине уговор о 
наслеђивању и 
отклоне евентуалне 
спорове после смрти 
једног од њих


