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РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ РАДИОНИЦЕ 

„Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су 

нестала из породилишта у Републици Србији“ 

 

 

 

1.  Основни циљ Закона је утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се 

сумња да су нестала из породилишта или здравствених установа у Републици Србији. 

Увек треба имати у виду да нестанак из породилишта треба посматрати на исти начин 

као и када се говори о нестанку из било које друге здравствене установе у смислу члана 

1. овог Закона који ове две категорије поистовећује. 

Други циљ Закона је извршење обавезе Републике Србије из пресуде ЕСЉП Зорица 

Јовановић против Србије. 

Посебан значај треба дати тумачењу одредаба овог Закона и судије непрекидно морају 

имати у виду да се све одредбе овог Закона тумаче у циљу утврђивања истине о 

судбини и статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта или 

здравствених установа у Републици Србији. 

На овај начин се наглашава и афирмише - потврђује начело материјалне истине. 

 

2.  Стварна надлежност суда је прописана Законом тако да у првом степену суде Виши суд 

у Београду за подручје Апелационог суда у Београду; Виши суд у Крагујевцу за 

подручје Апелационог суда у Крагујевцу; Виши суд у Нишу за подручје Апелационог 

суда у Нишу; Виши суд у Новом Саду за подручје Апелационог суда у Новом Саду. 
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Месна надлежност је изберива према месту породилишта (здравствене установе) или 

боравишту предлагача. 

У случају да предлагач поднесе предлог месно ненадлежном суду, тај суд га мора 

позвати да се изјасни тј. изврши избор између два могућа законом прописана суда, 

водећи рачуна и о томе где ће се поступак лакше спровести (имајући у виду где се 

налази највећи број доказа) и да на то укаже предлагачу. 

Дужност суда на овакво поступање произлази из истражног начела тј. поступања суда 

ex officio. 

 

3.  Састав првостепеног и другостепеног суда је Законом прописана. 

У првом степену поступак води и доноси одлуке судија појединац. 

У другом степену Апелациони суд по жалби одлучује у већу од троје судија. 

 

4.  Законом је прописана специјализација судија тј. дужност судија да похађају посебну 

обуку за примену овог Закона коју спроводи Правосудна академија. 

Напомена: Важно је знати да судије које поступају у овим предметима морају имати и 

специјализацију из области породичног права. 

 

5.  Закон таксативно наводи начела поступка и то: 

− начело диспозиције 

− истражно начело 

− начело хитности 
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− начело поверљивости 

− начело саслушања предлагача и свих који учествују у поступку. 

 

Начело диспозиције је веома ограниченог домашаја и заступљено је утолико што се 

поступак покреће предлогом предлагача. Даљи ток поступка заснован је на истражном 

начелу и дужности суда да утврђује и чињенице које нису изнете у поступку, изводи 

доказе који нису предложени, захтева достављање писмених доказа и података од 

државних и других органа и физичких и правних лица; сви они су дужни да их доставе 

у року од 30 дана од дана пријема захтева суда под претњом новчаног кажњавања. 

Начело хитности налаже суду да поступак води без одлагања у складу са захтевима и 

критеријумима прописаним за суђење у разумном року, те да при одређивању рокова и 

заказивању рочишта води рачуна да је поступак хитан. 

Начело поверљивости захтева искључење јавности, али не у смислу искључења 

јавности у статусним споровима прописаној у Закону о ванпарничном поступку, јер на 

захтев предлагача суд може одлучити да поступак у целини или делимично буде 

отворен за јавност. 

Начело поверљивости захтева и дужност чувања тајности података свих који учествују 

у поступку, а које су сазнали у току поступка који није био отворен за јавност. 

У поступку се примењују прописи који се односе на заштиту података о личности и 

тајности података. 

Начело саслушања предлагача и свих који учествују у поступку значи да је суд дужан 

да предлагачу и свима који учествују у поступку пружи могућност да се изјасне о 

тврдњама и другим процесним радњама и предлозима предлагача и свих који учествују 

у поступку, без обзира што се ради о једностраначком поступку. 
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6.  Учесник у поступку је само предлагач. 

Сви остали који учествују у поступку немају својство учесника у смислу Закона о 

ванпарничном поступку. То значи да им се неће достављати одлука суда, не могу 

изјављивати жалбу. 

 

7.  Предлагач је ослобођен плаћања судске таксе. 

На захтев предлагача суд му може поставити пуномоћника из реда адвоката на терет 

средстава суда. 

Питање трошкова поступка Закон не регулише. 

Треба водити рачуна да предлагачи не буду дискриминисани у случају да имају 

изабраног адвоката као пуномоћника, а да им суд не призна трошкове изабраног 

пуномоћника. 

Значи: предлагач има једнако право на трошкове изабраног и постављеног 

пуномоћника (јер Закон не упућује на примену одредаба Закона о бесплатној правној 

помоћи, па се овако изабрани пуномоћници морају једнако третирати). 

 

8.  Суд поступак води по правилима Закона о ванпарничном поступку у једностраначком 

поступку. 

 

9.  Поступак се покреће предлогом предлагача. 

Активну легитимацију имају:  
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− родитељ новорођеног детета, ако се до дана ступања на снагу овог Закона 

обраћао државним органима или породилишту у вези са статусом новорођеног 

детета за које се сумња да је нестало из породилишта у Републици Србији; 

Напомена: обраћање може бити било ком државном органу, породилишту или 

здравственој установи, усмено или писмено, а о чему предлагач треба да 

предложи доказ. 

− ако ниједан родитељ није жив активну легитимацију имају брат, сестра, деда или 

баба несталог новорођеног детета, без обзира на то да ли су се обраћали 

државним органима или породилишту у вези са статусом новорођеног детета; 

− предлагач може бити и лице које сумња у своје порекло, без обзира на то да ли 

се обраћао државним органима у вези са својим породичним статусом; 

Напомена: рок за подношење предлога из овог Закона везује и лице које сумња у 

своје порекло, док би оспоравање или увтрђивање очинства или материнства, 

без ограничења рока могло да захтева само у парници применом одредаба 

Породичног закона. 

− предлог у име лица из става 2 до 4 члана 15. Закона (родитељ новорођеног 

детета, брат, сестра, деда, баба и лице које сумња у своје порекло) може да 

подносе и Заштитник грађана. 

Напомена: Заштитник грађана нема активну легитимацију у своје име већ само 

по овлашћењу наведених лица. 

 

10. Садржина предлога детаљно је регулисана чланом 16. Закона те поред генералија из 

става 1 обавезни део предлога је захтев да се утврди статус несталог новорођеног 

детета, а могуће је поднети и захтев за правичну новчану накнаду нематеријалне штете 

због повреде права на породични живот. 
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Напомена: у овом поступку није могуће тражити накнаду нематеријалне штете уколико 

није постављен захтев да се утврди статус несталог новорођеног детета. 

Предлагач је дужан уз предлог да приложи, или у предлогу предложи, доказе којима 

поткрепљује чињенице изнете у предлогу. 

Напомена: ако предлагач не приложи доказе на које се позвао у предлогу, предлог не 

треба одбацити као неуредан, већ сагласно начелима поступка из овог Закона позвати 

предлагача да се изјасни о прибављању потребних доказа а и сам суд може по 

службеној дужности, без изјашњења предлагача, да прибави доказе наведене у 

предлогу. 

Ово је посебно важно због остварења права на приступ суду предлагачу, јер приступ 

суду мора у овом случају бити максимално обезбеђен. 

 

11. Предлог се може поднети суду у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог 

Закона.  

Рок за подношење предлога истиче 12.9.2020. године, али он мора бити продужен за 

још 53 дана због Уредбе Владе Републике Србије о ванредном стању којом се регулишу 

судски рокови, тако да коначни датум за подношење предлога је 3.11.2020. године.  

Сви предлози поднети до 3.11.2020. године су благовремено поднети. 

 

12. Закон регулише доказна средства у овом поступку тако што прописује да суд може да 

одреди да се изведу сва доказна средства која су предвиђена законом којим се уређује 

парнични поступак.  

Закон посебно прописује као доказно средство ДНК анализу. 
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За разлику од парничног поступка извођење неких доказа је модификовано тако да нпр. 

само јавне исправе којима се доказује смрт нису довољан доказ да је нестало дете 

умрло.  

Значи: Закон изричито захтева спровођење доказа контра садржини извода из матичне 

књиге умрлих који представља јавну исправу. 

У погледу извођења доказа саслушањем сведока и вештака Закон прописује да они не 

могу да ускрате сведочење, односно вештачење, нити одговор на поједина питања, 

супротно Закону о парничном поступку, санкционишићи изостанак уредно позваних 

сведока или вештака привођењем и новчаним кажњавањем. 

За потребе ДНК анализе суд може одредити узимање биолошких узорака од предлагача 

и других лица која се могу довести у везу са несталим новорођеним дететом, као и са 

лешева. 

Предлагач може одбити узимање биолошких узорака за потребе ДНК анализе само ако 

би због тога наступила штета по његово здравље, а у случају неоправданог одбијања, 

сматраће се да је повукао предлог. То је једина фикција повученог предлога. 

Узимање биолошких узорака за потребе ДНК анализе од других лица може се 

спровести само уз њихову писмену сагласност. 

 

13. На захтев предлагача, али и без његовог захтева када је то потребно сам суд ће заказати 

рочиште. 

Практично, увек ће бити заказано рочиште. 

Међутим, потребно је прво прибавити писане доказе или извештаје од државних 

органа, физичких или правних лица на које указује предлог, или по службеној 

дужности. 
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Тек након прибављања потребних извештаја суд ће заказати рочиште, осим ако 

претходно треба отклонити неуредности предлога. 

На рочишту предлагача увек треба питати да ли је подносио тужбу за накнаду штете 

због повреде права на породични живот, ако јесте треба прибавити те списе и извршити 

увид у њих, јер ће се у њима налазити већина потребних извештаја, чиме ће се смањити 

дужина трајања поступка ради прибављања тих извештаја. 

Ако су предлагачи брат, сестра, деда, баба, од њих треба узети информацију да ли су 

родитељи несталог детета живи јер активну легитимацију они имају тек ако родитељи 

нису живи. 

 

14. Поступак се води применом Закона о ванпарничном поступку. 

Због тога треба посебно обратити пажњу на првих 30 одредаба Закона о ванпарничном 

поступку које се односе на све ванпарничне поступке, па самим тим и на статусне. 

Посебан значај има члан 30. став 2 ЗВП који прописује да се у ванпарничном поступку 

сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку ако овим или другим законом 

није друкчије одређено. 

Одмах треба навести да нема места примени одредаба које се односе на прекид и застој 

поступка, на упућивање на парнични поступак, на доношење одлука признањем захтева 

или одрицањем од захтева као и закључењем поравнања. 

Наведене одредбе нису прикладне остварењу заштите по овом Закону. 

Изостанак појединих учесника са рочишта не спречава суд да даље поступа ако у 

појединим случајевима није друкчије одређено. 

За случај да постоје два предлагача саслушање се може извршити и у одсуству другог. 
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Не примењује се одредба о обустави ванпарничног поступка и наставак по правилима 

парничног поступка, јер се у овом поступку одлучује о свим чињеничним и правним 

питањима. 

 

15. Мериторна одлука је решење: 

− о усвајању предлога и одређивању статуса несталог новорођеног детета 

(чињенице о смрти, месту где се тело налази; а ако не може да се утврди да је 

мртво, чињенице које објашњавају шта се догодило са несталим новорођеним 

дететом и место где се оно налази); 

− ако не могу да се утврде чињенице које објашњавају шта се са несталим 

новорођеним дететом догодило, суд решењем констатује да не може да се 

утврди статус несталог новорођеног детета. 

У случају када се констатује немогућност утврђивања статуса новорођеног 

детета правноснажно решење о констатовању, не спречава предлагача да поново 

покрене поступак о истој ствари ако је сазнао нове чињенице или нашао или 

стекао могућност да употреби нове доказе на основу којих је могло да буде 

донето решење да су те чињенице или докази били употребљени у ранијем 

поступку. 

 

16. Решење мора бити детаљно образложено, да се тачно види које чињенице су утврђене, 

на основу којих доказа, мора бити дата појединачна оцена сваког изведеног доказа, 

тачно навести који су докази прихваћени и које чињенице утврђене на основу њих, који 

нису прихваћени и зашто, јер није довољно ''да је правда задовољена, већ да се из 

образложења решења то несумњиво види.'' 
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17. Правичну новчану накнаду штете због повреде права на породични живот суд може да 

досуди само на опредељени захтев предлагача, не и по службеној дужности. 

Ако је захтевана правична новчана накнада нематеријалне штете због повреде права на 

породични живот суд ће је досудити без обзира на врсту одлуке о главном захтеву 

(захтеву за утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су 

нестала из породилишта у Републици Србији). 

Висина нематеријалне штете је лимитирана на 10.000 евра у динарској 

противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан доношења решења суда и 

исплаћује се из буџета РС. 

Нематеријална штета се одређује по слободној оцени суда ценећи све околности 

случаја, применом критеријума из Закона о облигационим односима (трпљење и 

интензитет душевних болова и страха). 

Досуђување правичне новчане накнаде не утиче на право предлагача на накнаду 

материјалне штете. 

 

18. Ако је правична накнада нематеријалне штете због повреде права на породични живот 

досуђена правноснажно у парничном поступку пре ступања на снагу овог Закона, суд 

ће извршити увид у парнични предмет, и водећи рачуна о опредељеном основу 

тужбеног захтева и утврђеном чињеничном стању, ако утврди да је досуђена у износу 

од 10.000 евра или већем, може одбити исти такав захтев у овом поступку. 

Наиме, то право на нематеријалну штету остварено је у парничном поступку, па иако се 

ради о различитој врсти судских поступака, ипак се ради о истој штети. 

Ако је парнични поступак у току о истом основу као и у овом поступку, суд ће у 

ванпарничном поступку одлучивати о овом захтеву водећи рачуна о лимитираној 

висини штете. 



11 

 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 

Теразије 41 

11000 Београд, Србија 

тел:       (+381 11) 2184 030 

факс:  (+381 11) 2183 276 

и-мејл: akademija@pars.rs 

https://www.pars.rs 

 

Парнични суд би у том случају могао да застане са поступком или прекине поступак, до 

окончања овог поступка, и да тек по правноснажности овог решења, ако се ради о 

захтеву већем од 10.000 евра или већем од досуђеног у овом поступку, настави 

парнични поступак и одлучи о основаности тужбеног захтева за већи износ. 

Сваки родитељ има своје посебно право да као предлагач поднесе предлог. 

Они нису нужни и јединствени супарничари, што значи да се могу и различито 

понашати у поступку. 

Износ од 10.000 евра на име нематеријалне штете прописан овим Законом није збирни 

износ за оба родитеља, већ сваки од њих има право на сопствени захтев и појединачни 

предлог. 

Исто важи и за друга активно легитимисана лица ако испуњавају законске услове за 

подношење предлога. 

 

19. Против решења се може поднети жалба апелационом суду у року од 15 дана преко 

вишег суда. 

Жалбом може да се побија и само висина накнаде. 

Апелациони суд одлучује у већу од троје судија. 

Ревизија није дозвољена. 
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20. Орган који води кривични или други поступак, везан је правноснажним решењем 

донетим у овом поступку којим су утврђене чињенице о смрти детета. 

Остаје упитно достављање правноснажног решења матичару, јер је за упис у матичне 

књиге потребно испунити и друге услове из Закона о матичним књигама. 

Међутим, ако је нестала беба била уписана у матичну књигу, чињеница њене смрти 

може бити евидентирана у МКР као белешка. 

 

21. Законом је образован као посебан орган Комисија за прикупљање чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС. 

Комисија прикупља и обрађује чињенице и податке који се налазе у поседу 

правосудних органа, органа унутрашњих послова, свих медицинских установа, 

матичних служби јединица локалне самоуправе, јавнокомуналних предузећа надлежних 

за сахрањивање, центара за социјални рад (нарочито у погледу података и сазнања која 

се односе на одузимање и трговину новорођеном децом) и свих других државних, 

покрајинских органа као и органа јединица локалне самоуправе и свих јавних 

предузећа и установа које би у свом поседу могле да имају чињенице, податке и 

сазнања који се односе на одузимање и трговину новорођеном децом. 

Поступак пред Комисијом не утиче на судски поступак. 

Листа субјеката од којих Комисија може да тражи податке је иста она од којих и судови 

треба да траже податке. 

Листа субјеката није лимитирана. 

Сви субјекти наведени у листи су обавезни да Комисији обезбеде приступ свим 

подацима којима располажу и разговор са запосленима у вези са задатком Комисије. 
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Ово се односи и на судске органе који поступају или су поступали у преткривичним 

или кривичним поступцима покренутим по кривичним пријавама родитеља или других 

особа, а која садрже наводе о одузимању и трговини новорођеном децом. 

 

Приредилe 

Љубица Милутиновић, судија ВКС у пензији, стални предавач на Правосудној 

академији  и Снежана Андрејевић, судија ВКС у пензији 

 

 

 

 

 

 

 

 


