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Преднацрт грађанског законика: 
Стварно право и породични односи 

Право својине 
као људско 
право 

ПРЕДНАЦРТОМ су разрађени 
следећи основи стицања својине: 
на основу правног посла (нпр. 

куповином), наслеђивања, одлуке 
суда или других органа власти, као и 
на основу самог закона. Посебно је 
разрађен институт стицања својине 
путем одржаја. 

Одређена особа, која има државину 
на ствари са потребним својствима и у 
чију корист протекну законом пропи-
сани рокови, може да стекне право 
својине на терет претходног власника 

коме право својине одржајем преста-
је. Поједностављено речено, ако неко 
обрађује туђу њиву мислећи да ју је 
купио, али се испостави да продавац 
није био законити власник, ипак може 
да задржи земљу и постане њен вла-
сник ако је непрекидно и савесно 
обрађује 10 година. Ако се некадашњи 
стварни власник не интересује за ту 
земљу, закон омогућава да буде фор-
мализовано фактичко стање - да онај 
ко ради може и да постане власник 
земље. Ако изостане принцип савесно-
сти, он може постати власник за 20 
година. 

Посебно су разрађени начини сти-
цања својине путем прираштаја као 
што су: грађење, сађење и сејање на 
туђем земљишту, као и прирастање 
(увећање) земљишта, не само природ-
ним путем, већ и људским радњама. 
До увећања земљишта природним 
путем долази ако неко, рецимо, има 
њиву на обали, па му река нанесе 
земљу с друге обале и тако је увећа. До 
увећања људским радњама долази ако 
неко посеје или засади земљиште, или 
нешто на њему изгради, не знајући да 

је туђе. Уколико се власник није побу-
нио у међувремену, он задржава сво-
јину над плодовима, али не и на 
земљишту. 

Разрађена су и прецизна правила о 
стицању својине налазом ствари, пра-
ва и скривеног блага. 

Поред одредаба о престанку права 
својине, посебно су предложене пре-
цизне одредбе о њеној заштити. У њима 

је предвиђено да сопственик има пра-
во да захтева предају ствари од сваког 
лица у чијој се државини ствар налази. 
Захтев власника за предају ствари не 
застарева, осим ако је у питању стица-
ње својине путем одржаја. 

Законска правила о заштити власни-
ка, односно својинског држаоца ако овај 
има јачи правни основ за државину, 
примењују се и када је реч о правној 
заштити сувласника, затим титулара 
заједничке својине (нпр. корисника 
заједничког тавана) и етажних власника. 

У оквиру одељка о модалитетима 
права својине више лица на једној 
ствари, предложена су савремена 
решења која се односе на право 
сусвојине, заједничку својину и на 
веома актуелну етажну својину, која 
је доста детаљно нормирана. 

Значајно је иновиран законски 
систем етажне својине, у складу са 
савременом концепцијом о јединству 

својине на згради и на земљишту на 
коме је саграђена. Тиме се превази-
лази садашњи нефункционалан и 
неефикасан дуализам о својинским 
односима у оквиру етажне својине. 

Етажна својина је регулисана као 
својина два или више лица на згра-
ди у којој свако од њих има искљу-
чиво право својине на посебном 
делу зграде, а сви заједно сусвојину 
на заједничким деловима зграде и 
на земљишту за редовну употребу 
зграде. 

То значи да ће, по овим законским 
решењима, ако буду усвојена у пре-
дложеној форми, грађани који имају 
станове у некој згради, уједно бити 
сувласници ходника, фасаде, лифта, 
крова и парцеле на којој је зграда. 
Ове одредбе требало би да спрече 
неспоразуме када је потребно попра-
вити лифт или кров, јер онима на 
последњем спрату прокишњавају 
станови, или пак када треба испум-
пати воду из подрума, која прети да 
поплави станове у приземљу. Сви 

станари као сувласници биће подјед-
нако одговорни и за кров и за 
подрум, али и за фасаду, и мораће 
да одржавају целу зграду. У супрот-
ном, сносиће законске последице. 

Пошто грађани постају власници 
и плаца на ком је зграда, али и 
земљишта око зграде, они ће моћи 
да направе паркинг, посаде дрвеће 
и цвеће, поставе клупе. Неће више 
морати да чекају да им градске 
службе уреде непосредну околину. 
Уједно, грађани више неће плаћати 
таксу на грађевинско земљиште, 
већ већи порез пошто ће им имо-
винска маса бити већа. Тако ни 
држава неће бити на губитку. 

Ради јачања правне сигурности и 
смањења судских спорова и неспо-
разума, у посебним одељцима регу-
лисана су тзв. суседска права и 
законско право прече куповине. Из 
истих мотива регулисани су и право 
стварне службености право власника 
једне некретнине (повласно добро) 
да употребљава у одређеном смислу 
или обиму непокретност другог соп-

ственика (послужно добро). Овакве 
ситуације карактеристичне су када 
неко има њиву кроз коју мора да се 
прође да би се ушло у суседну њиву, 
јер ова нема други излаз на пут. 
Закон каже да је власник њиве кроз 
коју иде прилазни пут дужан да трпи 
употребу дела своје њиве (односно 
пута). 

Поред регулисања садржине ствар-
не службености разрађени су и начи-
ни њеног стицања, њихов престанак, 
заштита права. 

У оквиру одељка о личним службе-
ностима, посебно су разрађени право 
плодоуживања, као и право станова-
ња. Ово прво односи се на склапање 
уговора власника земљишта са другим 
људима који стичу право да користе 
плодове са његове имовине (на при-
мер, под одређеним условима да обе-
ру и задрже грожђе или друго воће). 
Право становања односи се нпр. на 
људе који добију службени стан на 
одређено време (рецимо државни 
функционери из унутрашности док им 
траје мандат). n

 Преднацртом посебно разрађен институт стицања својине путем одржaја као и законски систем етажне својине 

Власници становa мораће да брину о згради 

Сви станари као 
сувласници, мораће да 
одржавају целу зграду, 
иначе сносе законске 
последице 

Као власници земљишта 
око зграде грађани ће 
сами уређивати своју 
околину, неће плаћати 
таксу за грађевинско 
земљиште

Односи намераваних 
родитеља и жене која 
ће родити дете се 
регулишу уговором, 
а она ће морати 
по рођењу да дете 
преда намераваним 
родитељима 

ВЕЋ сам назив стварно право, изазива недоумицу. Какво је то право које је ствар-
но и каква су остала права која то нису? У разумевању појма стварног права 

помоћи ће нам један од наших великих претходника на овом послу, Валтазар Боги-
шић, Србин католик из Цавтата, творац Општег имовинског законика за Црну Гору 
(коме је са разлогом Београд доделио улицу изнад зграде некадашњег БИГЗ). Он је 
појам стварног права упоредио са правом потраживања, и то речима свакодневног 
говора: 

„Кад имаш своју властиту земљу, свога властитог коња, или коју било другу ствар 
којој си власник, свак је дужан то твоје право влаштине признати, поштовати и 
оставити те да га, у законитим границама, мирно и у потпуној слободи уживаш. Така 
права која су у самој ствари укоријењена, закон с највишом оштрином од свачијег 
нападаја штити. Ради те особите тјесне и крепке везе међу стварју и имаоцем таких 
права, у којој никоме трећему мјеста нема, и ради природне стварности њихове, 
закон их и називље стварна права.” 

Облигациона права
Наспрам стварних права као непосредне правне власти на ствари, Богишић је 

поставио потраживања (облигациона права) на упечатљиво јасан и језгровит 
начин: 

„Право које имаш: да ти неко ствар какву даде, или да за те неко дјело или радњу 
изврши, или да нешто ради тебе и твоје удобности пропусти или ти допусти: то све 
разумије се, припада као и стварна права, твојој имовини. Али ... ствар коју ти 
дужник дугује... док год дуг намирен није, међу тобом и стварју која ти је на дугу, 
налази се дужник, његова воља, хоће ли или неће извршити што је дужан. 

Ти, истина, можеш дужника судом гонити да дуг намири, али ту треба парниче-
ња... Па и кад се парница сврши повољном за тебе пресудом, још је могуће да не 
достигнеш оно што желиш, јер се и тада још не зна хоће ли ти ствар о којој је у пре-
суди ријеч, збиља до руке доћи, или ће то каква запрјека осујетити (нпр. дужник 
међутим умре, предигне у далеке земље итд.)”. 

Дакле, за разлику од облигационих права, која садрже елемент неизвесности, 
стварна права су извесна јер субјекту дају непосредну правну власт на ствари. Завр-
шна фаза одређивања појма стварних права је кад их поименце наведемо. То су: 
својина са својим модалитетима - сусвојина, заједничка својина и етажна својина, 
стварне службености, право плодоуживања, право употребе и право становања, 
неимарско право, заложно право на покретним стварима и потраживањима, право 
ретенције и хипотека. Поред стварних права у ужем смислу у Преднацрту се говори 
и о државини, о појму и поделама ствари и сл. 

Неотуђиво располагање
У средишту овог дела Преднацрта налази се својина, њен појам, обележје, садр-

жина, стицање, престанак и заштита. Својина је дефинисана као најшире право 
физичког или правног лица да ствар по свом нахођењу држи, употребљава, приби-
ра плодове и друге користи од ствари и да њоме располаже у границама закона. 
Разуме се, то је класично правило изражено у већини правних система. 

Али, има и предлога којима се развој права својине упућује у новом правцу, зна-
чајно другачијем од погледа који су преовлађивали у нашем досадашњем праву. 
Прва значајна новина огледа се у томе што се својина проглашава за људско право. 

„Свако физичко или правно лице има право на неометано вршење и (мирно) 
уживање својих добара, на којима има право својине или неко друго стварно право. 
Својина се може одузети неком лицу само из разлога јавног (општег) интереса и под 
условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права.” 

Правило није оригинално. Оно је преузето из Првог додатног протокола уз 
Европску конвенцију о људским правима. Новост је у томе што је норма из једног 
међународног уговора преузета у национално право. 

Равноправност својина
Друга новина огледа се у проглашавању истоврсности свих права својине: 
„Право својине је јединствено, има исту садржину и ужива једнаку правну зашти-

ту, без обзира да ли је сопственик грађанин (физичко лице) или Република Србија, 
аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно лице 
јавног или приватног права.” 

Новина у односу на досадашња схватања у законима, а још више пракси управ-
них и других државних органа, огледа се у томе што је као сопственик на првом 
месту поменут грађанин као појединац, а не држава. Полазна тачка је да својину 
треба штитити као право појединца од противправних захвата свих и свакога па и 
од државе, а не обрнуто. 

Писци Преднацрта немају илузију да ће предложена правила променити устаље-
на схватања, чим се Законик донесе. Биће потребно да се води свакодневна борба 
са окошталим идејама и схватањима која наведена начела примају чисто формал-
но, као празне декларације, а у пракси настављају државну својину (као што су 
раније друштвену) да третирају као надсвојину. 

ПРОФ. ДР МИОДРАГ ОРЛИЋ 
члан Комисије за израду Грађанског законика 

Ове одредбе требало би да спрече неспоразуме када је потребно поправити лифт и кров или испумпати воду из подрума

Сурогат може да буде и сродник и несродник, а јајне ћелије се узимају од намераване мајке или треће жене

 Значајна новина у области грађанског законика је увођење сурогат мајке 

Рађање за другог као метод лечења
ЗНАЧАЈНА новина се односи и на 

легализацију сурогат материнства. 
- Циљ је доследније остваривање 

права на родитељство, која су предви-
ђена и нашим Уставом и Европском 
конвенцијом о људским правима. На 
овај начин се доприноси и примени 
уставног и конвенцијског принципа 
забране дискриминације према полу, 
који је сада грубо прекршен забраном 
лечења женске неплодности на овај 
начин, за разлику од допуштености свих 
видова лечења мушке неплодности. То 
је реликт прошлости и неразумевања 
дубине породичних проблема парова 
који не могу да имају децу природним 
путем или уз допуштене видове биоме-
дицинске помоћи, а желе да постану 
родитељи - објашњава проф. Олга Цве-
јић Јанчић, члан Комисије за израду ГЗ. 

Рађање за другог је предвиђено 
искључиво као метод лечења неплодно-
сти, а не као вид слободе избора начина 
зачећа. Предвиђено је да сурогат мајка 
може бити и сродница и несродна 

жена, уз понуђене алтернативе за само 
једну од те две могућности. Исто тако је 
предвиђено да се за оплодњу сурогат 
мајке може користити јајна ћелија 
намераване мајке, која не може да 
носи и роди дете из здравствених разло-
га, или дарована јајна ћелија треће 
жене, а не сурогат мајке, што значи да 

се предност даје гестацијској, а не 
генетској сурогацији. Није допуштено 
уговарање накнаде за рађање за другог, 
али може бити уговорено плаћање нак-
наде трошкова изазваних трудноћом и 
рађањем. 

Међусобни односи намераваних 
родитеља и жене која ће родити дете 

се регулишу уговором који подлеже 
судској овери. Судија је дужан да упо-
зори странке на последице уговора, а 
нарочито да ће жена која је родила 
дете морати по рођењу да га преда 
намераваним родитељима. Пре закљу-
чења уговора намеравани родитељи и 
жена која се обавезује да роди дете за 
њих, морају се обратити саветовали-
шту ради психо-социјалне припреме. 
Уговор може бити закључен само изме-
ђу држављана Србије или лица које 
имају пребивалиште у нашој земљи 
најмање три године, уз отворену алтер-
нативу да то буде пет година. Евентуал-
не спорове око родитељства решаваће 
суд. 

Сурогат материнство је иначе допу-
штено у Руској Федерацији, Украјини, 
Естонији, Грчкој, Израелу, Румунији, 
Словачкој, Пољској, Грузији, Белгији, 
Великој Британији, Луксембургу, 
Холандији, Аустралији (у државама 
Викторија и Квинсленд), у неким држа-
вама САД, Индији и другим.  n

Генерални директор и главни уредник 
Компаније „Новости“ АД 
Ратко Дмитровић

Специјални додатак 
 

13. новембар 2015. 

Уредник додатка  
Александар Палић

Арт директор  
Марко Марковић

Текстови у додатку
Војислава С. Црњански

СВОЈИНА ОБАВЕЗУЈЕ 
ПОСЛЕДЊИ део Преднацрта грађанског законика, који смо представили у 

два додатка, објављена 23. октобра и 6. новембра, односи се на стварно пра-
во. Овај део, објашњавају у Комисији за израду ГЗ, доноси највише новина јер 
та законодавна материја у досадашњем правном систему Србије није била 
целовито, конзистентно и функционално регулисана. То је, наравно, последи-
ца посебних историјских околности, а посебно превазиђених друштвено-еко-
номских односа у сфери власништва. 

Део о стварном праву кроз 617 чланова и 121 алтернативно решење на 
савремен начин регулише право својине и друге стварноправне односе. На 
тај начин ће бити попуњена знатна правна празнина у нашем правном систе-
му. Својина обавезује правно, друштвено и морално. У складу са тим, сопстве-
ник, односно власник, приликом вршења свог права дужан је да поступа са 
потребним обзирима према општем јавном интересу и правима и интересима 
других лица, која нису у супротности са његовим правом. Забрањена је и 
злоупотреба права својине. 

 ПРОМЕНЕ И У БРАЧНИМ УГОВОРИМА 
ЗНАЧАЈНИЈЕ новине су предвиђене и у делу који се односи на брачни уговор. Нпр. 
судији је дата могућност да одбије оверу уговора ако њиме нису заштићени интереси 
обе стране и он је приликом овере дужан да упозори супружнике на последице уговора, 
посебно да незапослени супружник или онај који током трајања брака остане без посла 
неће имати права на део у имовини стеченој током брака. 
- Битно је да судија упозори на ту последицу уговора, јер будући супружници не морају 
имати сазнања шта њихов уговор практично значи и у каквој се ситуацији могу наћи ако 
дође до престанка брака. То је подједнако значајно и ако је један од њих у моменту 
склапања брака незапослен, као и ако су оба запослена, јер сигурност радног места није 
извесна. У Преднацрту су затим дати и модели могућих клаузула брачног уговора, што 
садашњи Закон не предвиђа - каже проф. Олга Цвејић Јанчић. 

НОВИНЕ У НЕИМАРСКОМ ПРАВУ 
ПОСЕБНУ новину представљају предложене одредбе везане за такозвано неимарско 
право, односно право грађења. Овде је реч о праву грађења као временски ограниченом 
праву да се на туђем земљишту стекне својина. Тај релативно нови правни институт, кажу 
у Комисији за израду ГЗ, могао би да допринесе рационалнијем коришћењу грађевинског 
земљишта и подстицању грађевинских инвестиција. 
Како пластично објашњава проф. Драгор Хибер, члан Комисије, грађани који имају плац, 
али не и новац да на њему зидају зграду, убудуће ће моћи да за надокнаду, уступе право 
грађења на свом плацу другоме на 100 година. После истека века, они, односно њихови 
наследници, постају власници не само земљишта, већ и зграде. Током тих 100 година 
онај ко је купио право грађења може да се понаша као власник плаца, да зида и руши, 
мења објекту намену, ставља га под хипотеку, као и да етажира зграду и прода станове. 
- Али, у сваком купопродајном уговору мора писати да после истека најдуже једног века 
власник земљишта добија све назад, укључујући и продате станове. Дакле, они су прода-
ти само на одређени временски период - објашњава проф. Хибер. 

АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА О ХИПОТЕЦИ 
ПРЕДНАЦРТ садржи и савремене одредбе о заложном праву као облику реалног обезбе-
ђења потраживања и то посебно о заложном праву на покретним стварима уписаним у 
регистар и на непокретностима (хипотеци). Предложена алтернативна решења о хипоте-
ци (њеном заснивању, дејству, намирењу и престанку), разликују се од важећих закон-
ских решења, о чему ће бити драгоцено изјашњење у јавној расправи. 
Посебно је регулисан веома важан правни институт који се односи на државину, која се 
примењује у свим деловима грађанског законика. У овом делу предложен је посебан 
одељак о стварноправним правима странаца у Србији, што ће бити предмет посебних 
консултација са надлежним министарствима, због значаја те регулативе и обавеза које 
предстоје придруживањем Србије Европској унији. 
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Забрањено физичко злостављање 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). одржана
5. новембра у Апелационом суду 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 

Јун и јул 2016.
10. ТЕМА: САВРЕМЕНО 
ЗАКОНОДАВСТВО СРБИЈЕ И 
ПРЕДНАЦРТ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА
У првој половини јуна на 
Саветовању Савеза удружења 
правника Србије и Републике 
Српске у Будви

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 немачке владе.

Алтернативни члан предвиђа могућност 
црквеног брака без потребе склапања 
грађанског, за шта је потребна промена Устава 

Малолетник нема право да одбије медицинску интервенцију ако му је живот угрожен

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 
ПРОГРАМ ЈАВНЕ 

РАСПРАВЕ
предвиђене су  

следеће месечне 
активности

Забрану физичког кажњавања деце 
има 47 земаља, а стручњаци тврде да 
оставља штетне последице на развој 

ДЕО Преднацрта ГЗ који регулише породич-
не односе базиран је на садашњем Поро-
дичном закону, чије одредбе су новелирене 

у складу са ратификованим међународним кон-
венцијама, са научним достигнућима значајним 
за породично-правне односе и захтевима савре-
меног живота, као и достигнутог степена дру-
штвеног развоја. При томе су узета у обзир и 
искуства судске праксе домаћих судова као и 
Европског суда за људска права у Стразбуру, 
објашњава проф. Олга Цвејић Јанчић. 

У настојању да се допринесе побољшању демо-
графске слике земље, Преднацртом је предвиђе-
на дужност државе и локалне самоуправе да 
разним спектром мера (финансијским, пореским, 
стамбеним, радноправним, економским, социјал-
ним) утиче на подстицање рађања. У том циљу се 
препоручује оснивање демографског фонда. 

- Веома лоша демографска ситуација је позна-
та, па је стога потребно предузети опсежне мере 
како би се то стање бар донекле променило - 
каже проф. Цвејић Јанчић. 

Преднацртом се затим предлаже боља поро-
дичноправна заштита посебно осетљивих лица, 
као што су малолетници или 
лица неспособна за расуђива-
ње, која су засновала ван-
брачну заједницу, најче-
шће баш вољом другог 
ванбрачног партнера. 
Њима се признају правна 
дејства која су призната 
и супружницима, иако 
малолетство и неспо-
собност за расуђи-
вање представљају 
брачне сметње 
услед којих им по 
садашњем закону 
та права нису при-
зната. 

Један од алтер-
нативних чланова 
предвиђа и могућ-
ност склапања брака 
у црквеној форми као 
пуноважној, без 
потреба склапања 
грађанског брака. За 
ово је, међутим, 
потребна промена 
Устава. 

- У складу са 
Конвенцијом о 
правима детета, 
ставовима Комите-
та за права детета и 

ставовима бројних релевантних стручњака и 
удружења, као и академија из наше земље и ино-
странства, предложена је забрана телесног 
кажњавања детета. Сви они су се изјаснили про-
тив физичког кажњавања деце, јер најчешће 
оставља штетне последице на здравље и развој 
малишана - каже наша саговорница. 

Ова забрана је до сада уведена у 47 земаља, 
као што су Грчка, Албанија, Кипар, Македонија, 
Малта, Хрватска, Аустрија, Немачка, Бугарска, 
Румунија, Мађарска, Украјина, Израел, Пољска, 
Холандија, Шпанија, Португалија, све скандинав-
ске земље и многе ваневропске земље. 

Преднацрт такође детаљније уређује имовин-
ске односе између чланова породичне заједнице, 
побољшава одредбе о заштити од породичног 
насиља и слично. На пример, регулисано је упу-
ћивање члана породице који врши насиље на 
лечење од алкохолизма, наркоманије и осталих 
болести зависности. 

У делу који је посвећен правима детета унета 
су нека побољшања. На пример, право на личне 
контакте са дететом је признато не само детету 
него и сродницима и лицима који су са дететом 
развила односе посебне блискости, ако је 
признавање тог права у најбољем интере-
су детета. 

Ради заштите интереса детета, 
малолетнику, без обзира на узраст, 
није признато право да одбије 
медицинску интервенцију без сагла-
сности органа старатељства, ако је 
она потребна да би се спречило 
тешко нарушење здравља или смрт. 
Ово је предвиђено да би се онемогућио 
евентуални штетни утицај родитеља 
припадника одређених верских кон-

фесија на одлуку детета о одбијању медицин-
ског пристанка. 

Враћена је и могућност непотпуног усвојења, 
јер има мишљења да ће то допринети повећању 
броја усвојења, посебно деце старијег узраста, за 
коју у пракси влада мање интересовање од усво-
јења сасвим мале деце. 

У делу који се односи на старатељство изврше-
на су знатна побољшања положаја штићеника. 
Њему су призната бројна права уколико је спосо-
бан за расуђивање и у границама те способности. 

Пре свега је истакнуто да се старатељство 
заснива на поштовању људских права, основних 
слобода и достојанства лица под старатељством. 
Штићенику је признато право да предложи да му 
одређена особа буде или не буде постављена за 
стараоца, уз обавезу органа старатељства да 
образложи одлуку којом се штићеников предлог 
одбија. Побољшању положаја штићеника допри-
носи и обавеза стараоца да предузме све мере 
како би се лице под старатељством укључило у 
свакодневни живот и слободне активности, у 
складу са његовим здравственим стањем, склоно-
стима, жељама и способностима. 

Ту је и обавеза да једном месечно посећује 
штићеника (ако не живе заједно) и непо-

средно се обавештава о условима у којима 
живи. Наиме, у пракси се дешава да ста-
ралац не посећује штићеника или то 

чини ретко, па штићеник нема ни 
могућност да се изјасни или 

пожали на услове у који-
ма живи или поступке 

лица у установи у 
коју је смештен. 

Старалац је, 
затим, дужан да 
пре предузима-
ња значајнијих 
мера које се 
тичу личности 
и имовинских 
и н т е р е с а 
ш т и ћ е н и к а 
прибави и 
р а з м о т р и 
њ е г о в о 
м и ш љ е њ е , 
ставове и 
жеље, а 
затим и да га 

обавештва о 
п о с л о в и м а 
у п р а в љ а њ а 

његовом имо-
вином.  n


