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ставе осигураних потраживања 
од износа накнаде за експро- 
присане некретнине?
Како тумачити члан 197 КЗ
Правни положај мањих уго- 
ститељских радњи
Белешке
Из судске праксе;
Службена саопштења.



D

£ ■': -I;.-' .■

£ ; :  ̂ > Д



Поштарина нлаћена у готову

Г Л А С Н И К
а д в о к а т с к е  к о м о р е  з а  а . п. в о ј в о д и н у

Година V Нози CajTf март 19о5 Број 3

и м а  л и  м е с та  к о н ту м а ц и ји  ТУЖЕНИКА („КОНАЧНО 
РЕШЕЊЕ ЗБОГ ИЗОСТАНКА”) У ПОСТУПКУ ЗБОГ СМЕТАЊА

ПОСЕДА?
Устаљује -се цракса 'Судова да се jvi поступку због сметања 

поседа, када су испуњене одр^дбе из чл, 12 Закоиа о убрзавању 
парничног поступка пред редовним судовима (у даљем тексту 
ЗУПП), до»оси противу туженика контумациоиа одлука (ко- 
вачн'0 решење због изО'Станка). Тврдоглав, непокоран (contumax) 
туженик ставља се у положај т|у!Ж©ника из парнице и дели ње- 
1'ову судбину у погледу примене овог процеоног института.

D E  L E G E  L A T A :

Оваасва пракса судова нема свог законског оправдања ки у 
погледу позитивних прописа (чл. 12 и 13 ЗУПП-а), ни у неспор- 
ним правним прзБИлима (§§ 492 до 499 ГПП-а), јер исти знају за 
кскнтумациону .одлуЈ̂ ,- само у форми пресуде, па обзиром да суд 
у постз̂ пку због сметања поседа одлучује о тужбеком тражењу 
^меритуму) у форми коначног решења (коначног закључка) то 
следствено томе у пракси судова бивше Ју|гославије није ни било 
„•коначЈ-шх закључака због даостанка” a У пракси €удо1Ва ФНРЈ 
до 'гтојаве ЗУЛП-а, „коначних решења због изостаика” . ^

У нашој правној литератури (посматраној кантинуирано 
од иојаве ГГШ-а) нема, ни епизодног карактера, појаве теорет- 
ског разматрања могућности доношеша контумацианих одлука у 
паступку због сметања поседа a поготову не, захтева за увођење 
тог института у поступак због сметаша поседа и жегову афир- 
мзцију. "

9 ПрЈтивници примене контумациоие одлуке у поступку због сметања 
лоседа, говорећи de lege lata, истичу уве.ч, ,и :у првом плану, баш овај apri'- 
менат (види: Из рада грађанскоправ.не секције Подружнице Удружења прав- 
р.ика Хрватске у Загребу, Наша законитогт бр. 6—7 из 1955 год., стр. 
315—317).

®) 'Изузетак од овог је чланак М. Митића: Неколимо напомена о спо- 
ровима због сметања паседа, Гласник Адо. ко.чоре за АГВВ, фебруар 1956 
год'Ине, стр. 16—18.

У чланку ое писац залаже за примену' колтумације у постугасу због 
С-четања поседа и- тумачећи чл. 12 ЗУПП-а налази да "пз има свог оправдања 
и са сте»ан.5Ш1Та lata, ма да доеоољава могуФлост са другојачијег ту-
мачења поменутог члана. De lege ferenda аутор, неопозиво, стојииа позицијама 
омогућавањз колтумадионе .одлуке у поступку због сметања поседа.



To mxio Др. Д. Аранђеловић каже; „Ако туженик из01стане 
са рочишта, одређеног за расправу, донеће се закључа« због изо- 
станка, — §§ 527, 492”. (Грађанско процесно право, књига друга, 
Београд 1933 година, сграна 268), a Др. Г, Кајман: ,,У случају да 
туженик изостане, доноси се закључак због изосташса” (Ко.мш- 
тар Грађаноког ларничног покггупка, друга књ;ига, Београд 1935 
родина, страна 1226), — никако се не може узети као њихов јашо 
кздифербнцира1ни став у овом !питању, већ као тренутни пад њи- 
хове критичке мисли; као lapsus calami... Jep када би се (\лзело 
да је то ши.хово свесно и неопозиво мишљење, онда бк било 
нужно претпО'Стављити да је оно резултат ировереног размиш- 
љања, па да би они, посигурно, (обзиром да исто вема никакве 
подлоге ни у југословенском ии у аустријском -парничном -поступ- 
ку, као ни у пракси судова тих зе.маља) свој став исцрпно аргу- 
менти1сали, — уместо да то помену само узгред и кажу caiio то- 
лико колико је напред цитирано. (при том Др. Аранђеловић упу- 
ћује на пропис § 492 ГПП-а, иако исти јасно говори само о нре- 
суди због изо;стаика).

Ни то што професор С,- Цул>а (Грађанско процесно право, 
Београд 1936 год., ст. 605) оставља отвореним: питаше доношења 
делимичне контумације на расправи заказаној ловодом уложеног 
приговора у маидатвом поступку (Др. Г. Најман!, opus citatum, 
стр. 1088 и 1102 — изричито сматра да приговори 1претстављају, 
уствари, одговор на тужбу, a да се рочиште које је п.о истима од̂ - 
ређано не може сматрати „првим рочиштем”, те да недолазак ту- 
женика на рочиште није услов за вотпун|у конту.мадију туженика, 
— док се ке изјашњава о могЈ г̂но-Ди делимичне контумације), — 
не даје одгрвор на наше питање јер се по прироворим.а одређује 
расправа (губе се све ознаке мандатиог лоступка) a о тужбеном 
тражењу одлучује се у .форми пресуде.

Заководавац (ГПП, ЗУПП) није објашњавао ни наводио ра- 
злоге због којих кије о-могућио примену кРнтумације |у поступку 
због шетања поседа (природно  ̂сматрајући да ће се његова воља 
и без Tora поштовати) остављајући да то покаже сама природа 
тих института a у склопу њихове узајамне повезано!Сти и услов- 
љености.

Прито.м треба по.менути:
1) У поступку због сметања поседа није дозвољен повраћај 

у лређашње стање (§ 554 ГПП-а, чл, 405 ст. 1 Нацрта закона о 
парнично.ч nOiCTyuKy из 1955 године) изванредни правни лек лро- 
тив последица нескривљене конт}|.мације. А-ко се узме да фе про- 
пис чл. 334 тачка 3 Нацрта из 1955 годиие постати пропис de lcge 
lata, те да ће се противу пресуде (коначног решеша) због изостан- 
ка моћи улагати жалба само из разлога што нису по1стојали усло- 
ви за изрицање кокту.мационе одлуке (ГПП .контумациону пресуду 
у погледу обпма упатребе правних лекова не издваја од осталих 
пресуда), те да дуженик неће Моћи побијати -кондумациону одлуку 
н^албом хао 0|аку другу одилуку тј. изнасити нове чињенице и 
предлагат.ч нове доказе, — онда туженик у ластушф'1 због 
с.метања поседа ке могући да се П01служи поврћајем у пре-
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ђашње стање, бива лишен основног правног лека противу конач- 
ног решењз због изостанка.

2) по ГПП-у у nO'CrynKy због сметања поседа искључени 'су 
сви правни лекови изузев рекурса (§ 554) који, пак, нема суспен- 
зиБНО дејсгво (§ 618 ст. 1), Те је према томе закључак 'одмах из- 
вршан. Када се томе додају још прописи §§ 550 и 552 ГПП-а онда 
је несумњиво да је тужиоцу i\- доступку због сметања поседа дата 
далеко бржа заштита, но што је случај са туживцем у парници 
искључен је и ревизиони курс)3) те да је нецелисходн-о повла- 
шћивати положај 1ужи&ца дозво„’Бавањем и контумационе одлуке,
•—■ те тиме већ, тежак положај туженика до- краја отежати.'* *)

3) По ГПП-у, у поступку због сметгња преау1да искљЈ̂ Јен 
је ревизио1Ни курс (§ 622 ст. 1) a по HappTV из 1955 год., искључена 
је ревизија противу свих решења другостепшог суда (изузетак 
су решења другостепевог суда доиета у поступк!у;( поводом жалбе 
против гаресуде, —• чл. 371) — па се то скраћење ожалбенаг по- 
ступка, такође, појављује као чинила|Ц који убрзава заштиту ту- 
жиоца у поступку због Сметања иоседа.

DE LEGE EERENDA:
Треба одмах напо-менути да Нацрт из 1955 године, зна само 

за пресуд,’ због изостанка (Нацрт из 195-2 године, није знао за 
пресуду због изастаека), те да би схватање да bcth дозвољава 
„коначно решење 3i5or изостаика” престављало изнуђавање На- 
црта: да каже оно, шчо садржи!

Несумњиво је да -правиа природа поступка у споровима 
због сметања псседа и-мператиЕИо налаже хитност у решавању, 
и да је законодавац ту потребу хитности недвосмислено назначио 
и потенцирао (§§ 318 ст. 2 тачка 3 и 549 ГПП-а, чл. 401Нацрта 
из 1955 године, каб и чл. 1 стч 1 ЗУПП-а).

He одричу'ћи постојање лролиса који у^рзав&ју паступак у 
споровима због сметања поседа, aaiq.inpoT постутку у парницама, 
a упсређујући њихово дејство са дејством пресуде због изо1Станка 
очигледчо Еидимо сву ограниченост њиховог дејства и виссжо 
изражену супериорност пресуде због изостанка у погледу хитно- 
сти у лружању заштите тужиоцу: • ‘

3) То што наше гграво зна само за жа-тбу, као јед-ини правни лек (,чл. 
120 Замжа о 'Суд'Ови,ма) и шт,о иста има, у на-челу, сус-пензив-но дејство не 
з«ачи-да своју ознаку ,,С1у1гпензивноста’ ' Ш1а, или треба- да има, и у пс-ступку 
због :смегања поседа императивно налаже х-итност у решавању, 
те да.према томе, на'р\1прот једи:н1ствен.(>ј прс-кси судсва, коначпО р-ешење иије 
одмах извршно.

(Биди: М. Митић, °Р. стр. 13— 14)
*) Треба напоменут да icv спорови збот агетања поседа у искљ-учив1с.ј 

надлежност-и -судије лоједвнца (ч,т. 1 ст. 1 ЗУПП-а) и да се по истима одмах 
заказује прзо рочиште за главну расправу тј. за- расправљање о сам1о:ј ствари, 
па би се могло схватити да и то убрзава посту-лшк у спор-овима збтог сметања 
поседа. (Као ТТ13< ћемо касније 1изл0жи'ги -аво би се дало и другојачије ту- 
мачити).



1. — PasHOBpoHacT, и о,собе^а индивидуалност, разних спо- 
рова у посту1пку због 'Сметаша ■по1седа онемогућава пуно коришће- 
ње праписа који омогућавају хитност у решавању (шузев оних 
који се тичу одређивања рокова и рочишта), a погреба з^иђаја на 
лицу места, у шјвећем броју случајева >сметан>а поседа, и тешкоћа 
око њиховог обављања (превозно 01>едство, вештак-геометар, ру- 
жно време, итд.), немиласрдио раввлачи пост̂ т̂пак и несавеаном 
тужеиику даје изанредтђг могућвост да шикаиира тужиоца.®)

2. — Провизорност, решеша у поступк]  ̂због сметања поседа 
(тужеааику увек остаје могућност да, на!шадно, води власничку 
парницу) умањује ризик материјалног уиропашћивања туженика 
доношењем ,,коначног решеша због изостанка” (код преоуде због 
изастанка Taj ризик Je, кудикамо, већи).

3. — Поступак по 1ужбама због сметаи>а пооеда, регулисан 
је по:се6ким трописима баш да би 'се истакла потреба хитиости у 
решава1Н>у тих спорова абог 1сметања лоседа у односу на остале 
спарове: мериториа одлука о тужбеном захтеву заједнички је 
садржалац и коначних решења и иресуда.

4. — По ГПП-у (§ 548) тужба због сметања ласеда мора се 
предати у року од 30 дана, пошто т[;<ркилад саз1на за сметање, a 
доцн1ИЈе подилнуту тужбу суд ће одбацити гао службеној дужности 
По Нацрту из 1955 годиие (чл, 400) тужба се мора поднети у року 
од 30 дана од сазвања за сметање и учиииоца, 'Стим да се по про- 
теку године дана од дана када је сметање настало тужба, уопште, 
не М'Оже подаети,

Оваква изузетна краткоћа рока за подношен>е тужбе, та- 
кође, ук^ује на |неповољ1Нијв положај тужиоца у споровима због 
сметан>а иоседа, у односу на тужиоце у осталим споровима.

Још ако' се узме да је овај рок прекл[>тзивни рсж материјал- 
Bor права ('Сврха и омвир чланка не дозвољавају разматрање овог 
проблема) онда тужилац мора да стрепи од сваког миравања 
постутка, јер у случају мировања поступка аутоматски губи право 
на даљ1И наставак поступка услед застарелости тужбе. (За време 
мцровања поступка строги рокови не престају тећи, па 1обзиром 
да|у 'П0стуику због сметања поседа није дозвол>ен повраћај у пре- 
ђашн>е стаље то сваиоо мироваи>е паступка озиачава ттужбу као 
неуредну, те се иста сматра као да није поднета тј. преквд заста- 
релости који је настао подношењем тужбе укида се a застфелост 
тече за све време док поступак мирује; a како поступак мора да 
мирује најмање три месеца, — та ]е тужилац увек> вшие н€го, пре- 
корачио рак за 1подношен>е тужбе).®) *)

5) To што се у лостутау због сметаша поседа одмах заказује прнорочи- 
ште за главну pacnpaiay са,мо незнатно убрзава лоступак (чак и када бл се узе- 
ло да ј€ туженкк нг време доствио (одговор иа тужбу в сул био у могућности 
да изврши концентрашију дрказа) јер ће увек неки од сведока изостати «ли 
ће се појавити потреба за судским удађајем на лицу места.

*) Г. Нбјман: ®Р- прва књига, страла 631.
С. Цуља: »Р. cit., стр. 435, 527—52S,
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He упуштајући .ce y оправдано1СТ постојања контумационих 
одлука у нашем судству, не размагграјући потребу њиховог евенту- 
алног модифицирања, 'сматраад да се погрешило што ЗУПП прред 
цресуде због изостанка иије омогућио и доношење контумаци10не 
одлуке („коначног решења због изо1Станка”) у поступку због .сме- 
тања поседа. Мислим, да је неувођењем овог института повре1>ен 
ошовни циљ ЗУПП-а: убрзање парничног 1Пост[у[пка пред редов- 
ним судовима!

Свакако да се оправдан»е не може наћи у непостојању ова- 
'Квих адредби у ГПП-у; поготову када се и;ма у виду чињеница да 
појава ЗУПП-а .није потреба треиутаа већ неопходност диктирана 
хроничном затрјпаношћу наших судова, и да ће о тој неопходно- 
сти и наш будући коначни Закон о париичнам nocryniqy! морати 
да води рачуна (Нацрт из 1955 године о томе води рачуна).

Стога сам мишљења да наш уудући Закон о парничном по- 
ступку (ефикасније; целисходна допума ЗУГШ-а), уколико задржи 
установу контумацисших одлука у парницама, и у мери у  којој их 
задржи, мора да омогући и контумациону одлуку у поступку због 
сметања поседа.

Jep нигде није брзЈТна у пружањ|у заштите тужиоцу изједка- 
чена 'Са самом вредношћу заштитног добра, као што је tio случај 
у впоровима због сметања. поседа!

Heifa разлога -да у отсуству одлучујућих cyinporiffix разло- 
га, noicrynaK у опоровима збаг сметања поседа — taj no превад- 
сходству хитии поступак, баш у погледу хитности постане con- 
tradictio in adjecto; формално хитиост: defacto развученосг и ду- 
готрајност?!

Љубиша Б. Стојановић

ДЕОБА КОЛОНИСТИЧКЕ КОЛШЕТЕНЦИЈЕ
Ззкон о аграрној реформи и колоиизацији лрвобитно је 

скоро 5ез изузетка садржавао одредбу о забрани сваке врсге оту- 
ђења коло;ни.стичке компетенције. 'Односне проашсе садржавали 
су Савезни Захон (у чл. 24) те сви републички закони (Србије у 
чл. 39; Хрватоке у чл. 50; Словеније у чл. 26; Бооне и Херцеговине 
у чл. 40; Македоније у чл. 28 и Црне Горе у чл. 25). Ми ћемо се 
овде ограничити на разматран>е одповарајућих прописа Закона о 
аграрној реформи и учугграшњој колонизацији HP Србије (Сл. 
Глаших HP Србије бр. 5/48). Према npionncy чл. 39 ст. 1, помену- 
тог закона. земљиште дадел>ено по овом Закону не може бити 
у року од 20 година .раздел>ено, продато, дато у закуп, заложено, 
даровано или размењево ни у целини ни делимично. Овај рок тече 
од дана уписа у земљишне кшиге. По сг. 2 чл. 39 ова забрана уне- 
ће се у земљишне књиге у часу уписивања земљишта на пме чла- 
нова породиге (к1>|ћ.не заједнице) којима је земљиште додељено. 
За прекршитеље је у ст. 3 чл. 39 предвиђена- санкција у томе што 
они ryi6e право на додељ>енно земљиште. Једини изузетак је био 
дазводубн, према ст. 4 чл. 39, само у случајуј замене за друго зе- 
мљиште исте вредности.



Међутим, Законом о кзменама и допунама Закона о алрар- 
ној реформи и унутрашњој колеиизацији HP Србије (Сљ гласник 
НРС бр. 7/49) a у складу са одгова1рај>'ћим измшама, Савезиог За- 
кона о аграрној ргформи' и колонизацији (Сл. лист ФНРЈ бр. 105/ 
1948). шмењен је rape каведени пропис ст. 4 гјл. 39 т[омбн>'тог За- 
кона у правцу што су изузеци у логледу размене земљишта доде- 
љеног на осзову истог Закона проширени, a дозвол>ена је и деоба, 
тако да се ЈЈзузетко може дозволити:

1) Деоба земљишта када се псродица (кућИа заједница)
која је земљу добила дели на два или- В1ише зејиљорадничких до- 
маћинстава, ” .

2) Размена земљишта кад пор'Одица.(кућна заједница) улази 
у сељачку радну задјругу, a у циљу арондације задружне земље:

3) Размена земљиипа исте вреднасти из других аправданих
разлога, • .

Дозаолу за деоб|,-; односко размену даје Извршни одбор 
cpecKor однс<но градског на|родгаог дбора.

Није задатак овбга члеичка да расправља о томе из којих 'се 
разлога указала потреба за наведеиим новелирањем односних 
лролиса Закола о агрграој реформи и колонизацији у правц[у1про- 
ширења могућности размене као и давања могу^нрсти десбе ко- 
лонистачких компетенција те да ли на’ведене измене задовољавају 
ту потребу. Желимо само да укажемо на иека спорна питања која 
се у вези наведених прописа појављују у пракси, a у циљу ства- 
рања мопу.ћности за једнообразну шихову иримену на терену. 
Огргиичкћемо се при то.ме на питање деобе колонистичке компе- 
тенције, јер -ct ови случајеви најчешће појављују. Дневни живт 
доноси стгдвге промеве у односи-ма између лица која су као за- 
једница надсљена коланизаци]0|М. Услед женидаба и уда,ја фор- 
мирају се нове порадице a са друне стране услед несугдаеица те 
прекида брачр:их односа између лица која w  надел>ена колО|Низа- 
Ц‘ијам долаеи до захтева заинтереооваиих чланова дасадашње за- 
једнице за деобом колонисгичке компетенције.

У свим овахвим и сличним случајевима када из било којег 
разлога долази до формирања нових домаћинстава и њиховог 
издвајања из дссадашње. заједјнице која је надељена колонизаци- 
јом, долази редовна и до захтева за деобом ГКОлони!СТичке компе- 
а'енције, па 'ое овде угл|а1ВНОм Л10јављују| два cnopiHa irnTaHia,

Прво је пита4ве ко је надлежан да проведе деобу колони- 
стичке компетенције. У наведеном пр01пису адређено је да дозволу 
за десбу односно размену'’ даје Извршии одбор среског односно 
градског народног одбора. Новим Закоиом о 'надлежности народ- 
них одбора и срезоЕа (Сл. лмст ФНРЈ бр. 34/55) ова надлежност 
није гЕренета на општине, па је, према томе, за давање одабрења 
у 'наведеним случајевиам надлежан НО феза. Међутим, на терену 
неки срезови не задовољавају  ̂ се твме да у начелу дају. одобрење 
за предл01жен) ,', дес»бу, уколико су нашли да је лражење оправдано, 
него путем својих органа слроводе и саму деобу на терену. Деоба 
се дакле врши у оквиру администраливног пО!Ступка1. MhcjiIhmo 'да 
ово вије правилна. Закон је у овом случају јасан. Он овлашћује



срески од|5ср само на давање одобрења за деобу и ништа више. 
Да је заксаодаЕЗц кма.о намеру да и 'саму деобу стави у надле- 
жност утравних снргана, он би то свакако и изричито одредио. На- 
даље, по чл, 35 ст. 2. наведеног Захонз о аг.рарној реформи и уну- 
1,рашњој колонизацији, право својкне ка колонистичкој компе- 
тендији уписује се на све члзкове iJaiiHe заједниде којкма је земља 
додел>ена тако да сви чланови заједнице имају једнака су-
Елганичка права. Ради се, лпхле, с таквом сувласништву где сама 
ствар. није међу q; |Власницима раздељена него 'само право, a то је 
случај тзв. идеалн.ог сувла)-:ни11ггва по грађаи1ск|6м праву. Чланови 
заједни|це надељени колонизацијом постали су, дакле, на основу 
заковаких прописа 1идеалгш сувласници земље крју је та заједндца 
добила. Правила вашарничхог поступка сддрже прсписе по 
којима је * за раскидање ,озакре заједнице надлеж'’«  Срески 
суд у Всипарничном по1:тупш Према томе сматрамо да је 
за саму деобу надлежан срески суд уз у:лов да је претходно 
'Од с"ране нарддног одбора среза дато одобрење за тражену де- 
обу Морама одм^ нап|Оменути да у обзир долази само физичка 
деоба a не и тзв. цивилна деоба (лродаја земље и деоба кучовни- 
не) пошто би noTOH>ai у ствар« значила 'Отлфење колонистичке 
компетенције, a Захан као што смо видели, д.озвољ-гва у изузет- 
ким случајеЕима само десбу и размену колсни.стичке компетен- 
ције.

Из наведених рззлога •сматрамо да ,би Срески народнн од- 
бор требао да се ограничи на то да по кс̂ нкрегном тражењ!/ исци- 
та да ли пострје оправдани изузетзд р̂ азлози за деобу, па уколико 
нађе да ти разлози лостоје, игздаје рамо одобрење за ту деобу, a 
странке лтаути да се на основу оваквог одобрења асрале надле- 
жном среском суду ради гтровођења д-еобе по праЕилим?1 в?«пар- 
ничдог постуш1ка који се оддосе на рззвргнуће заједнице.

Друго питање, заправо прсблем, војављује се када се ради 
о десби куће. Закон о аграрној реформч и к0|Л1сдизацији ка«о Са- 
везани тако и ре1публ,ичет̂  говори само о забрани отуђења земљи- 
шта, a »сто тако и у иовелираним одтсним лрописима гоЕори о 
изузетној дозволи деобе односто размене земл>ишта. Куће се уол- 
ште не помин>у. Из овога би се евентз'ал5̂ ?о ллогао извући згкључа« 
,да Закон уопште ни не забрањује отуђење односно деобд куће, 
rj. да чланови који су у охвиру колонизације надељени и кјућом 
могу ову кућу не саж> п-о вољи делити него чак и очуђити. Сма- 
трамо да овакав закључс« не би био прасилан. Нема, наиме, ника- 
КЕОг оправдсног разлога да се грави разлЈиха изм-еђу зсххљишта 
и куће тако да би за те две врсте некреткина владао посебш прав- 
ни режим у погледу мотућности деобе. Сврха наведено’' прописа 
је ’свакахо та да се целсжупна калонистичка комдетевт>;а чтзчува 
за циљеве за које је и дата, тј. да је као иаграду за жрт-̂ с всује су 
поднели у ослоб^днлачком рату уживају они бсрци кс ч- 1 i ј« то 
најпорребније. Стога под земљдштем у наведеним пропчс уда тре- 
ба раз}'м«ват.и не само земљиште v ужем смислу него ус:. лте све 
некретнине којима је нека заједница надељена у аквир ' холони- 
зације (•.!кљ>'чујући и кућу. Знзчи, дакле, ja  реч земљииг.е треба 
схватити у најширем смислу укључујући ту и зграде к-оје су на



њему подигауте a no 'принцијпу: superficies solo cedit. Стога
сматрамо да неправилно паступају они срески народни одбори 
ко|и предлоге за деобу Kjvthe одбијају са' образложењем да се на- 
ведени проииси на основу којих се та деоба тражи и изузетно 
одобрава одвасе само на земљишта a не и на куће. Напротив оки 
и ica овакеим предлозима треба да поступају аналогно као и са 
предлозима у погледу деобе земљишта a у 1смислу наведених про- 
ппса Закона о измееама и допунама Закона о arpaipnoj реформи и 
унутрашњој колоиизацији.

Међутим, што се тиче кућа. морамо приметити да је прово- 
ђење део^ мн,огО' теже него код земљишта, јер је земљ«ште да- 
ле1ко лакше физички поделити. Нису ретки сл)у|чајеви да се брачни 
ДРУТО.ВИ који 'су били надељени кућом, разиђу. У таквим случаје- 
вима редовно један од њих милом или силом напушта кућу. Фор- 
мирају ice нова домаћинства, па она страна која је лишена поседа 
тражи iCB'oje право, тј. део куће и предлаже да се та -Kyha. подели. 
Видели смо' да је цивилка деоба недопуштена, па преостаје само 
фшичка деаба. Ретки су сл>'чајеви да је кућа тако графена да се 
може физички поделити на два или више засебних ставова. Ка- 
ква сит̂ уација настаје ако суд уУврди да ]е физимка деаба не.могу- 
ћа? Ово питање сматрамб да би се моглјо правилно решити једино 
даљшом изменом иоменутог чл. 39 Закона о аграрној реформи и 
унутрашшој колонизадији и изузетно дозв10лити, у случајевима 
када је физичка деоба'немогућа, да се или кућа прода или пак 
као што је предвиђао пропис §-а 499 старог icpncKor грађа!НСког 
законика да укрлико се сви 'сувлашици сагласе, да се кућа само 
процеЈшу па да је задрже један! или више сувласника a остжчи ис- 
плате у новцу према величини њихових сувласничких делјова. До 
измене наведвног прописа заинтересована 'страна којој као сувла- 
СНИК1У припада право на посед заједничке ствари ino правилима 
грађанског права, могла би једино Да тражи лредају поседа једног 
дела куће. Овакви пак захтеви стварају велике тешкоће на теренз', 
па се тим пре наведена измена прописа чл. 39 Закона о аграрној 
реформи и унутрашшој колонизацији указује потребном.

Др Владислав Недељковић

МОЖЕ ЛИ СЕ УТВРЂИВАТИ ВАНБРАЧНО ОЧИНСТВО  
У БРАКУ РОЂЕНОГ ДЕТЕТА ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ПРАВОСНА- 
ЖНОМ ПРЕСУДОМ HE УТВРДИ ДА МУ НИЈЕ ОТАЦ БРАЧНИ

МУЖ  ЊЕГОВЕ МАЈКЕ?

Одговор на гарње 'питање у иашој праксог је двојак: 
3aiCTynHHHH дрвог гледишта одговарају на ово_питан>е пози- 

тивно. Тако је један С1>ески суд на подручју АП Војводине по ту- 
жби малодобног детета Д. Б. из С.., кога заступа1пригодни старалац 
К. Љ. из П. против тужеких Д. С., службеника из В. и.туженог 
П. В, из С., ради оспоравања очинства против 1 туженог и утвр- 
ђиван>а очииства 'Против П туженог по проведеном поступку до- 
нео следећу пресуду;



„Суд установљава да 1 тужени Д. С., службшик из В_. муж 
матере млдбког тужиоца Д. Б., — Д. .рођ. Т. Jb. из С., није при- 
родни оггац туженог мддбиог Д. С., рођ. 12. XI. 1952 год. у вре- 
ме постојања 6ра1ка 1 'гуженог Д. С. и матере 1)>1жиоца Т. Љ., те 
малодобног проглаш.ава ванбрачним дететом Д. Љ.

Сп-'Д УЈедао утврђуј€ да је природки отац малодобног тужиоца 
Д. Б. из С., II тужени П. В, из С.

Упућује 'Се држ. матичар у С. да 'по правошажносги ове пре- 
суде изврши потребне уписе у Држ. матичним књигама” .

Начротив застутшици друтог гледишта, одговарају вегативно 
и изричу, да €е очинство у браку рођевом детету не м'Оже утвр- 
ђивати, дсж се лретходно правоснажно судском пресудом не 
утврли, да му 1кије отац муж његаве мајке.

Навешћемо пример пресуде, која за1ступа друго гледиште и 
цитирати разлоге ко.ји су наведени у Јприлог исте.

Тако је пресудом среског 1суда устан-овљено, да је тужени 
отац м4 дбвог тл̂ жиоца, рођееог у ванбрачном однос̂ у! са тужио- 
чево.ч мајком; те јв туженом наређено да у испуњењу очинске ду- 
жности плаћа за издржавање млдбног тужиоца по 1.200 дишра 
.чесечно. Окружни као другосте1пени суд одбио је жалбу туженог 
протиа ове првсуде,

По захтеву за заштиту законитости, који је поднео Претсед- 
НИ1К Врховног рујда HP Б. и X., у коме је исгакиуго да нижи еу- 
дови нису утврдили, дали је пресгао брак између тужиочеве 
мајке и Ђ. 3.. јер ако је у време рођења тужиочевог тај брак по- 
сгојао. онда се он има сматратв _^ачним дететом̂  ̂— Врховни је 
суд обе нижертепене пресуде укинуо и ствар вратио првостепеном 
суду на половно расправљавње и докашеи>е нове одл\же, a за своју 
одлуку Врх. суд је дао ово образложење:

Из списa Среокогкудау Ч. бр. Г. 518/52 види се, да је у тужби 
наведено да је мајка млдбног тужиоца била удата за Ђ. З-.који ју 
је 1947 године напустио иа се она вратила кући у Т. У тужби се 
не тврди да ]е брак између Ђ. 3. и мајке млд:бног тужиоца разве- 
ден 'односно да није правно иостајао î ’l време кад ј« рођен млдб. 
тужилац. Према. водацима у спису ово првостелен1и оуд није уоп- 
ште ки исггитивао иако од претресан>а ове вгокне чињени1це зависи 
доношење т1равиЈше одлуке по овој ствари.

По чл. 22 ОЗОРД с.матра се, да је дете рођено у браку, ако 
је рођено за време трајања брака или у року од 300 дана по пре- 
втанку тога брака. Ова законска претРоставка о брачности детета 
]е у важности све док не буде оборша ка начин како је то пред- 
виђено праписмма чл. 28 до 30 ОЗОРД, за које се време не може 
‘Тфесудом утврђивати взнбрачно очинство. Како према томе прво- 
'Степеви суд приликом доношења побијаие .пресуде није имао у 
риду пропис чл. 22 ОЗОРД, нити С€ уопште није упуштао у испи- 
тивање постојања брака из.чеђу тужиочеве мајке и Ђ. 3., очи- 
гледно је да постоји непотгпуност поступка, каја је била од битног 
утицаја За докошење правилне одлуке и да ј« првастепеном пре-



судом повјргђбн закон, јер је утврђена ванбранност Детета, за које 
постоји зако.Н1СКа претпоставка да је рођеко у бракуД)

Идентнчно гледиштв застепа и решење Врховног суда HP Б 
и'Х бр.ТЖ. — 530/54 од 28.'l, 1955 гоидне. )̂

Такође и Врхавни суд HP Србије решењем од 12. IX. 1952 
године 'број ГЗЗ — 238/52 шриче, да 'све дотле док' једно дете има 
■С1 ETivic за-консксг браччгог детета, де може се угврђивати да је оно 
ванбрачно дете неког другог родитеља.^)

Изложиће.мо HHTepecaiHTHv одлуку једног среског суда са 
подручја АПВ-е ,ко]а iio гсрњем питању заступа друго стакови- 
ште. По тужби млдбног J. Л., кога заступа мајка J. Е. из Н. против 
тужоног Ћ. С. из Ч. ради утврђивзња ванбрачвог. очиикггва и издр  ̂
жавања детета, суд јв решешем од 11. X. 1955 r. ирекинуо посцу- 
пак у овој парници, Д01Х се прзвоснзжн'0-к-е оконча поступа-к у 
парници млдб. тужиоца J. Л. r>poTKB туженог J. И. ради сспора- 
вања очинства, која се води код истог суда под ознаком Г. 5118/55. 
Ово стога што се не може утврђивг*™ .очииство у браку рођеном 
детету дох се претходн1о праве>снажно-.м судско.м прееудом не 
утврди да itvi није отац .м-уж његове мајке, а'таква је париица ради 
оспоравања очинства прбтив брачног друга тужиочеве мајке iio- 
кренута под ознаком Г. 5118/55.

Против ОЕОг решења тужени је уложио жал!бу 'преДљажући да 
се нападнуто решење преииачи тако, да се тужба као цреу^гљена 
одбаци и њему досуде трошкови однс-сно да се кападнуто решење 
укине и првост-епени рид ушупги, да у тчзм смислу донесе нова ре- 
шење. У жалби је кавео, да -се очивствс у бра'Ху рођеном детету 
ве може утврђивати док се право1снажно.м »ср̂ доком пресудом не 
утврди да му није отац брачни друг његсве мајке. У овом случају 
таква пресуда ве постоји, па је стога требало тужбу одбадити. 
Овај .чедостатак cq не може отклонити накнадним покретањем 
парнице рад|И оспоравања очинства.

Окружни као дрјугоствпени вуд, ргз.мотрио је нападнуто ре- 
шење и све слисе, па је наша-о, да туженикова ж̂ алба није осно- 
вана из следећих рззлога:

Тужиља је .'поднвл1з тужбу ради утврђивања очинства детета 
■које је рођшо за време трајања њеног брака са другим лицем. 
Расправљање оваквв тужбе је могуће тек када, се дравоснажно 
утврди, да није отац дететз оно лице које се BtO закону сматра 
његовим оцем, тј. 'када се утврди да отац детета није брачни друг 
детиње мајке. Оваква- чуаоба ради о-слоравања очинства- брачном 
другу детиње мајке је |vi току лред првостепеним судом под озна- 
■ком Г. 5118/55. С обзиром дз пp£-ô дтeпeни т\окбу пади утвр- 
ђивања 'Очииствг! није одбацио пре локретања помеште парнице 
ради оспоравања ■очинства, то је из разлога процеше економије

1. Решење Вр.х. •суда HP 5  и X бр. Гзз — 75/бЗ од 7. П. 1954, „Правни 
>ки,̂ дт’ ’ Београд, свегка за Јуни 1954 5р. 6 стр. 23.

2-. ,Ј1рав№И живот” Бв:град, св. за алрил 1955 г. бр. 4 стр. 26 — 27.
3. Зб.чрка одчукг В.рховаих судова, Београд Ш, 1954 г., одлука бр. 229, 

стр. 194. - ’
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првостепени суд правилно поступио, када у овом случају тужб̂ у 
није одбацио, већ само одредио прекид поступка. Ово тим пре 
што је у овом 'по'Ступку већ одржао прво рочиште и тужени под- 
кео писмени одговор на тужбу, a тек је на главној распјрави ста- 
вио предлог да се тужба одбаци.*)

И у нашој правној литератури у погледу на решење третира- 
Hor питања, друго стаиовиште заоупа Др. Ајзнер, који «аже, да 
се не може туж1лти нека особа ради утврђиван>а ванбрачног очин- 
ства, ако се дете у време када се мвсли 1поднети та'Ква тужба, по 
закону вма самтрати као брачно или ванбрачно дете неке дру^е 
особе. Затим додаје, да у таквом случа|у! мора дете одаосно ње- 
гов законски за-стуиник, по пропису чл. 30 ОЗОРД најпре оспо- 
рити тужбом да му је брачни или ванбрачни отац 'особа, која ое 
по закону има сматрати његовим оцем. Тек кад добије о томе пра- 
вомоћну судску пресуду, може тужити ради утврђивања ванбрач- 
ног очинства ■оеога кога сматра правим оцем.®)

Цитирали смо оба гледишта, која inocroje у нашој судској 
пракси по наведевом питању, које је предмет овога написа, па 
сматрамо да је једино дрЈТо гледиште правилно и оановано ва 
закоиским праписима из обласги породвчног права као и на 
приншшима грађанског 1процесуалног врава,

Истовремено расправљзње питања aonopaBaffaa очзгаства о 
браку рођеног детета и утврђивања ванбрачиог очинства прет- 
ставља очигледну повреду закона, јејр је раоправлЈан>е о оспораг 
вању очинства детета рођшог у браку прејудиционално питање 
за покрстање друге парнвце. Уколико се у врвој парвшш не 
обори закоиска пресумција о браганости детета у смислу прописа 
чл. 28—30 ОЗОРД, нема места ии покретању парнице за ђчврђи- 
ван>е брачног очинства детета.

Никола Константиновић

КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ВРШИ ОБУСТАВЕ ОСИГУРАНИХ 
ПОТРАЖИВАЊА ОД ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА  ЕКСПРОПРИСАНЕ

НЕКРЕТНИНЕ?

У пракси ое понекад дешавају сл>'чајеви да среска екопропри- 
јациона «омисија не проверава пре доношења решења о експ,ро- 
гтријацији да ли На експроприсаним некретнинама има каквих 
укњижших терета стварноправне нарави, осигураних потражи- 
вања приватних лица, и посебво — да ли се експропирисани трема 
држави 'појављује као дужвик, било да је у питању неплаћши 
порез или банкарски кредит, Овај цропулст има за последишу пра- 
знину у решењу о ексгтропријацији: оно не садржи одредбу из 
које би се видело колико део процењане вредности Јтрипада по- 
вериоцима, a колико се има исплатити власнику. Оваквим реше-

4. Решење Окружлог >су.де̂  у Новом Саду број Гж. 1388У55 од 28 децем- 
бра 1955 лО|Дине.

б. Др. Бертад Ајзнер: ,ДЗаро ично право’’ Загреб 1950 г. стр. 183.
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њима 'Корнсник експ|р(>цријације jce обавезује да целакупну вред- 
-ност не1фетнине у питању, ■без нкдквих од^итака, исплати »скљу- 
чнво вла<з1ику експраприса!Вог имања.

У вези са тим поставља се питање: да ли, ко и у коме стади- 
јуму експропријационог пост(̂ 1пка'има право да улази у ово пи- 
тање и захтева лретходво измирење поверилаца?

Одредбама асновног закона о експроШ1р|ИЈацији и Упутствк>м 
за његово спрозођење омогућено је да свако заинтбресва1Но лице 
буде обавештено о гмкретању, току и резултату експротфијацио  ̂
ног поступка снагом чл. 26 С^новног замона, по коме је' среска 
комисија дужна да од надлежшг суда затражи забележбу емспро- 
пријације у земљишним књигама, Дал>е, ова лица се пшивају на 
први 'састанак јавним огласом, a У ■с-'Ч>1чају кад се са пописом и 
шроцевом споји усмена расирава, морају се посебно позвагги сва 
лица из ст, 2 чл. 28 Основног закбна (види чл. 22 Основног за- 
кона и тач. ХШ поменутог Уттстаа). С друге стране, среска ко- 
мисиЈа је дужн:а да о свакој експропријацији обавести надл1ежног 
јавног тужиоца, достављац,ем решења о одређивању првог са- 
стаика, као и решења о емспропријацији ,у смислу тач ХХШ 
Упутства. Па кад ice узме у обзир да' и сам предлагач у свако доба 
пре правоснажн:01сти решења о експропријацији може истаћи 
захтев да се од процењене вреднрети измире иајпре осигурали 
ппвериоци, р&кло би се да ру стечени сви услови да не дође до 
занемаривања њихових 'права.

Уколико решење ипак 1садржи овај пракни недостатак, про- 
тив њега је дазвољена жалба, A како .жалбу може уложити свако 
лице чиЈм је интерес или хфаво 1повређено одношим аааом, то се 
и у жалбеком поступку ствар може »отравити. Напокон, против 
овако неправилног решења може се водити управни спор (пре 
његовог 1п<жретања JasiHOM тужиоштв '̂ стоји на рзсположен>у мо- 
r)iiHOCT подизања захтева за заштиту законито1сти), тако да је 
и теорет1ски и практично омагућено остваривање права до чијег 
је оштећења дошло пропуггом среске' комисије.

Међутим, не удожи ли ни једво, заинтбресовано лице правни 
лек, или 'пак не успе уложени правни лек, решен>е постаје пра- 
Е o’c н a ж н о. Прав1ни недостатак који је управно.м а«ту у пи- 
тању давао карактер.истику неправилног акта, није тахо твшке 
природе да 6и га чикио н и ш т a в ни м. Решење је, даЈКЛ1е, било 
р у ш љ и в о. Неулагаљем правних лекова, односно неуопевањем 
уложених лекова, оно је с, а н и р а н о  (Види Проф, Н. Стјеаано- 
Еић: Админи€трати1Вно право, сгр, 387—389).

Моментом |Правоснажност!и односгаог акта, управни поступак 
се окончава (с тим у вези погледај одлуку Савезвог врховног суда 
Уж. 1240/54, ,,Правш живот” бр. 3/55, ст. 30). A |>1право од овог 
момента у пракси настају извесна размимоилаже№а, која су нас 
к нагнала на писање овога осврта.

Пошто прими правоснажан отлраеак решвша, коришик екс- 
пропријације погдекад није иачисто с тим да ли је његово право 
и дужност да од власника екопропрвсане некретиине цражи no- 
тврду о плаћеном порезу, те да ли је, officio, дужан да у налогу 
банци одреди KO.ta се сума има платити држави на име дожног
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пореза, a која акспропријату, све мимо и протав правошажног 
реш;.ња по коме се цео ианос накиаде има исплатити искључиво 
ела€ник|>\ Срећу се чак н мишљења да би незахтеваи>е потврде о 
плаћеном поре'зу и ие̂ тмаивавању у решењу назначене суме за из- 
нсс лужлог пореза цретсгављало фк иа н с ис к и  п р е к р ша ј  
с обзиром «а изричиту наредбу тач. XIX УпуТства, 'по којој ice из 
накнаде за експротгрисану имовину подмирује Hajnpe порез који 
ту нмовин}̂ '- терети, '

Овакво становиште сматрамо неодрживим. Корисник eiocnpo- 
пријације дужан је да без икаквих накнадних захтева изврши 
правоснажно решење 'Ореске комисије, без обзира на то што ре- 
шење у 'Питању има извеоне иедостатке. Моментом правоснажно- 
сти сац) је за !странке постало закон. С друге 'Страие, власник 
експроврисане некретниие није дужан да на захтев корисника 
поднесе гготврду о плаћеном прре^, те ако му исплата буде због 
тога ускраћена, може у свако доба по протаку .рсжа за испдаду 
утужити корисжика. Сматрамо да је и Народна банка дужна да у 
оваквим случајевима без одуговлачеива изврши налржену исплату, 
уколкгко за то нема других сметњи финансиске нарави.

Радивоје Васић

КАКО ТУМАЧИТИ ЧЛАН 197 КЗ

Тај члан гласи;
„Ко избегава да даје издржавање за лице које је ца ошову 

правоснажне одлуке ду)жан издржавати, казниће се ннзвчаном ка- 
зном или затвором до једне године”.

Радк>а крив. дела се састоји у избегавању вршења oбaвeзe■̂ ). 
Кризац може бити умишљајии. Поред умишљаја. који се састоји 
у свести и хотењу дз се недавањем издржавања избегае обавеза 
утррђенл праваснажном одлуком, — потребна је и намера избега- 
взња давања издржавања. Основ за плаћање ал1иментације, као 
што 'je у caiioM зааоонском пропису иаричито назначено, може да 
буде само пргвоснажна одлука (надлеж. органа). Све до овог мо- 
мента као и осталим случајевима недавзње издржавања не чини 
крив. дело. (в. 1Поближе и опширније Др. J, Таховић: Кривично 
право Посебни део, 1953, сттр. 212—213).

Одлуку о издржавању доноси суд или орган ста1рателхства. 
Судска одлука је или пресуда или решење (в. детаљније у об]а- 
шњењу овог зак. члана у издању Крив, законика, које је припре- 
мило уредништво Ол. л. ФНРЈ год. 1961. К тзме се примећује да 
у том објашн>еЊ|у иије споменута привре.м. на'ред6а у смислу чл. 
81 Осн. зак. о браку). *)

*) Тј. GBo крмв. дело .тосрсаи хада 'Ш оптуженнковог активиог илн 
naiCKSHor стшва гроизлази да ш  'упркос могућности да даје издржаваље, 
ипак ту дужност 1иабегавз (Реш. Врх. суда НРХ Кзз бр. 84/52, Збирха одл. вр. 
судова П. ‘од.ч. бр. 49).
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Овде 'Се желимо позабавити само са потраживањ,има издр- 
жа1вања, ко|а се лред 'Су̂ довнма најчешће oiCTBapyjy тј. са ciiroipo 
вима ради алиментације деце.

Алимшгационе парнице се, редовно, окончавају пресудама 
донешеним после контрадикторног расправл>ања на темељу до- 
казиог поступка. To међугим не бива увек. Дешава се, како је по- 
знато, и то да се такви спорови завршавају пресудама донесеним 
на основу 'признања?) Шта више, често се или одмах на са>мом 
.почетку или у току постЈ̂ пка окончавају ice и диапозитивним стра- 
начким радњама тј, судским поравиањем.’)

Како смо виделИ) према слогу Закона и изложеном тума- 
ч.ењу, праврхМрћно сл̂ дско ‘по-равнаље не може доћи у обзир као 
основ ллаћања алиментације по чл. 197 'цит. закона. Значи, на- 
мерно неудовољавање у јцравоонажиом поравшњу примљене — 
установљбве обавезе издржа1вања не би било !криеично дело̂  из 
тог члана. Изо̂ стала би свугда у таквим ‘Случајеви1Ма могућваст 
примене кривичне санкдије, мада 6и било евидентно да је по 
среди очито избегавање да се даје издржавање.

Да ли је заисга то била .наеиера законодаваца?
Мислимо да није.
Пс кушаћемо да образложимо своје мишл>ење.
Алиментациони захтеви су хитне отрироде. Треба да се на- 

стоји да 'Се дођз што лре до њиховог оствариванЈа (реализавања). 
Као корлстан инструмеит је за то установа судсжог поравеања 
ради што бржег окончања спора, a још више прикладна и инсти- ’ 
туција тзв. покушаја поравнања ради избегавања парнице.

Ове се диспозитивн« 1страиачке радње гарема процесној на- 
лци, додуше, не могу изједначавати са правоснажним судским 
■пресудама Но ипак каква је заправо раздика, са гледишта нашег 
гтитања, напр. између судскбг поравнања и пресуде донешене на 
основу призиања ;та ки код ове последње не постоји обавезивање 
дужника-тл'женика одн. није упврђена-фиксирана дужников,а-ту- 
женик:оЕа обав-еза против његове воље. Дужни« и ту, када при- 
злаје првобитки — утужеаи или снижени захтев, у ствари при- 
знаје^прихваћа-тгриманпреузима обавезу иао код порав1нања (пре- 
судп се по npoTHBHHKOiBOM иредлогу изриче, јер у нашем праву 
неважи правилорим. права; ,,In jure confessus pro judicato habetur” .

Истина 'судско поравнање као приватно-праши уговор, прк- 
л-љен у ф-тдски зап1исник ие може ice лобијати ни редавним, ни ван- 
редним 'правним лековима, према томе нема правне снаге судских 
пресуда Лругом речју не даје право на exceptio red judicatae  ̂ већ 
само на exceptio lltis transactae одн. код тзв. прегорског поравнаља 
на exceptio rei transactae.

Судско поравнање, међутч, мада му се данас у теорији 
одриче значај материјалне пра®ашажности и кеоспоривости, има

- )  По чл. 39 Основ. зак. о одн- роД- и деце с>’д прв. степ. може oioi пред- 
лагу заинтерес. стране повнсктд издржавање досуђеио правомоћном одлу- 
KQM, ако су се околностн, на темељу којих је 'Одлптса донесона, касније из- 
иенкле.
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no извршвом поступку једнако извршну снагу као .и судска пре- 
суда тј. иако је судско поравнање 1приватно-'ПЈ>авни акт, оно има 
и јавно-правки значај извршне ишраве (§ 2 Ип). (Д-р С. Ц̂ улга: 
Про-цесно право Југославије, 1936 г. 1 стр. 630).*)

Судским се поравнањем, дакле, правни спор окончава. (суд- 
ск̂ ) горав1нан>е се, пак, може саслопити не само у току — у пове- 
деној парници, већ са ^ин1кам и пре почетка — уаваи пар»ице 
тј. и оно Ч1ИНИ извршии наслав).

У јудикатури виших судо.ва застула се становиште да и 
поравнан>а о издржавању се закљјучују одн. да и алиментациони из- 
НС4СИ садржани у .одаким поравнањи-ма установљавају се sub 
tadta clausula rebus sic stantibus. )̂

Претпостав,им10 да ce усдед промешених околности тражи 
повишеше издржавања (паравнањем ,је напр. било одређено — 
утврђено 1000 динара месечио као достринас оца, a тужено је ради 
повишења sa 500 динара). Суд то првсудом досуђује, Ако туже- 
ник избегава давање издржавања које је дужан давата ш ошову 
ове правоснажне просуде 'постојаће крив. дело из чл. 197 КЗ, мада 
је аснова његове обавезе садржана, освовна свота утврђша у 
судском паракнању, која ј.е тек допу-њена — повећадаа — пови- 
шена судском пресудом. Овде, према томе, отац избегава и оба- 
везу — ci oTy допринсуса утврђену у судсжом паравнању, a не само 
обавезу и суму усп̂ ановљену у пресуди, којом је досуђено пови- 
шење, јер пресуда којом ,ie повишење досуђено нема самосталну 
егзистенцију, она је у зависности, у уској вези са основом те оба- 
везе из пг,ратања (пошто се «и 1судско изавршење не тражн и 
води само за износ који је захтевш и досуђен као повишење, већ 
за Ц60 нзнос; у нашем примеру за 1500 динара, a не само за 500' 
динара).

Мислимо да је рација легис чл. 197 КЗ била иикриминзција 
избегавања давања издржавања. Тежиште — акцент је на избега- 
ванлу вршења обавезе, a таква обавеза је садржана не само у пра- 
Е&снажним одлукама суда, већ и у правомоћним судским порав- 
нањдма склолљшим како у парничном, тако и у ванпарничном 
поступку.

. Сироте мајке успевају услед интервелцлје органа старатељ- 
ства и Јааних тужиоштава, без трошкова судскаг извршног ло- 
ступка да дођу брже до алимен‘тационих износа утврђених у пра-

Чак долази до склапан>а суд. поравнења о издржав. деце и ван пар- 
нице ка ркнишгу одређен1ом поводом предлрга за псжушгцј прраинан>а ради 
нздаваша — вц1аћан.а покрегних ства1ри једног брачн. друга од другога, јер 
се и ти захтеза у циљу кзбегавања парнице и излишних трошкова уједно 
одмах решавају.

*) Странке мопу одмеравање висине — износа! трошмо1ва склопљеног 
судског поргвнања псеерити -суду. У овакв,ом случају, све док се не донесе 
одлука., 'прадаи crtoip join ииј« оксзнчаи порввнањем (в. Нојмал-Греговић: Ко- 
ментар Грађ. парн. пост. 1935 1 хњ. стр. 716). И то jcf доказ да шмеђу ван-> 
судског n судск.ст nopaBHaifca 1шак има разлике рдн. да то није једно те лсто 
тј. Да није само цзшилнпнправки акт.
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Бомоћии судским пресудама. Зашто би биле лишене мог*ујгности 
да исго поспигну OBaKBOiM ефикасном мером и у cnsyqajy алимен- 
тационих износа устанављших — фикси,ра1них у правомоћним 
и извршним судским пораваањима.

Зашто да постоји могућшзст за једну сшкцију мање тј. да 
буде могућа 1судска оврха a не и кривична санасција за обавезу 
садржанл̂  у сгудском паравнању, a за абаввзу садржану у лресуди 
две санкције: 'извршиа и казнена санкција. Зашто бграничити оба- 
везс V правоонажним судским >пејрав»ањима само на овршну санк- 
цију,®) када су обе аснове .једнаке вредности, (јер се обе врсте 
обавезе могу путем суда mpĤ vyiHo реализовати) када се радња 
извршеља кривичног дела из чл. 197 КЗ саетоји у избегавању да- 
вања издржаван>а тј. у избегавању вршења обав^е.

Губила би много рд значаја и вреддасти институција суд- 
CKOr поравнања, ако на оснсву исте не 6и могло да се аплишфа 
санкција, која је у нашем новом зз1КРН0даЕСтву предвиђенз Kao 
једна корисна и ефикасна мера против несавесних обзезника Тј. 
родитеља итд. који умишљенс, a уз то и намерно (dolus coloraus ) 
избегавају своје правоснажно установљене-фиксиране обавезе.

Зато држимо ,да чл. 194 КЗ ваља тумачити у азложгк̂ '--и 
смислу. ' Коршош Тиоор

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ МАЊ ИХ УГОСТИТЕЉСКИХ РАДЊИ

У „Гласнику” Адвокат>ске ко^ре за 'АП Војводину објавље- 
на су посл€дн>их месеци два чланка у вези шравног положаја ма- 
њих угостителлжих радњи. Ово доказује да ее у  последње време

Видети дримеркце; Глаз€р-Уигер: Цивилно-правне’ оддухе, 50 књ. 
одл. бр. 6559, — Враговић А.: З.бирка.решидаба Ш реш. бр. 1053, — Мила- 
нокић-Штрзсер: Рвшење кн>. Ш еш. бр. 248 и 337, — Руцнер-Строхал Збирке 
решидаба 1 р«ш. бр. 18.

®) При оваквом уском Т1умачен>у заканскаг израза „10длуке”, код лица 
обавиног на издржавање, које лице сем npaMaaba помвнутих у чл. 8/П За- 
кана о  здравствеком lOiaHrypanby радника и службеника и у чл. 10 Закона о 
социјалв01М oanrypiaifay р1адкика и слу1жбеника (Сл. л. ФНРЈ 6р. 51/54) других 
0р}1хода и лмааине нема, у случају судског inapa»Hiaibei ни санкција у извр- 
шном поступку не би била Mionyha, dep се у тим пропшжма говори изричито 
сам<о о потражившвима нздржадааања хоје је утврђено судском одлуком. Да 
б « то бало npeycK'Ot тумачење прашлааи већ н из објашгњешва тих ггропнса у 
којем се наводк да се под „извршењем” у; смислу чл. 8/П \ iul)r. закона о 
здревственом .осигурању лодразумева принудна надлата. 'у посггугшу игвр- 
шења на основу изврише бддуке суда jmh извршврг утравиог акта (види из- 
дање тог злкона, хој|И је прнредио Д-р Дилбер Н., из год. 1955). Стога см.о 
мишљења Да обаиром на јавж)-правни зиамај .судск&г паравнања као и павно- 
правни карахтер прописа. о издржаввању, и чл. 39 Основног закона о односима 
роицитеља и деце требв >cxeaiTiHtrH у том смислу да ке може повисити и лздр- 
жавање уста1новл.еир правосиажним судоош парав»а»ем.
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све више третира пробдем мањих угоститељеких радњи. Наиме, 
од мвсеца августа, 1954 годике, када је спроведена реоргаиизација 
угоститељства  ̂ те су мање утоститељске радње иредате на управ- 
љање радним колвктив!има, настала је извесна шароликост у по- 
гледу схватајња правног положаја ових радњи, што је довело 
до правие несигурности у однос!у на њих. Како је до овога дошло ? 
Сматрамо, да је узрсж оваме добрим делам кеправилан став на- 
р(здн»х одбора према 1машим угостител>ским радшама, a с друге 
стране неправидао схватање самих чланова радних колектива.

Народаи одбори су прооигсе о мањим Јтостителзским рад- 
њама применили већином тако, да с̂ '’ обим радњама одмерили 
паушал, a прапустили су радшцима да се у пословању онађу.како 
сматрају за најбоље. С др1>те сгране и сами радници су сматрали 
да су ове радње аека врста приватних угаститељ.ских радњи. з да 
паушални ивнос пореза који је одмереи зо годину дана у ствари 
одговара оном порез'у хоји -би радниди плаћали народном одбору 
за приватне угоститељске радње.

Уз ово је дошло и схватање да <зи приходи ових рздњЛј 
после 'подмиреша обавеза дрема друштвеној заједници, при|Падај.у 
у целости радницдма, те су се радиици трудили да за qho В'рсмр 
док :ушрављају радњом извуку жз н>е што више материјалне кори- 
сти за себе. ■ .

Све ово је довело до тога, да су се ове радње задуживале 
на све стране, .радници су примали в1Исоке зараде те се дооле из- 
вешог времека поставило питање неиспдаћених рачуна

Све ове појаве изискују потребу да се деталхно апроанали- 
зира iTipaBHH •подожај угостител>ских радши, да би се у њиховом 
пословању и лрав1КОм третирању заузело заједничко становиште.

Овиме желимо да изложимо наше становнште у логледу 
мањих !ргастител>оких радн>и као и оие .тгроблеме за које сматрамо 
да још нису довољно рашчишћвни.

Осниван>е мањих угоститељских радњи
Трвба у првам реду да коистатуЈемо. да су мање угоститељ- 

ске радаве које се предају на управљање раднидама гтутем прв- 
хватања правила, организације са средствима друштвене својине. 
Према томе, ове радње вемају никакве везе са приватним угасаи- 
теЛ)Ским радњама. Пр^ма чл. 50 Уредбе о угоститељскнм преду- 
зећима и радњама, обавл>а1ве агриватних угоститељских радњи за- 
брањено ј€. Изузетио ршубличким пролисима ако то захтевају 
патребе може се дозволити у појединим местима и привредно не- 
довољио разв1Ијеним крајевлма, обављање лриватих угаститељ- 
аких радн>и.

Пјрема томе, ако би народни адбори хтели да дозволе рад 
привДтних радњи. при тбме требало би да имају за оонову про- 
писе републич1ких органа, a таашл прописи у HP Србији овога 
часа јо>ш не постоје.

НаДаљ(е, у погледу мањих угоститељских радн>и треба да. 
примекимо nponnice Уредбе о оскивању дредузећа и радњи и 
Уредбе о угостителјским предузећима и радњама, који детаљно 
periwTKUiy ову материју.
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Према Уредби о ошивању предузећа и радн»и, право на 
оснивање предузећа одношо радњв имају државни органи, при- 
вредие, задружне и друштвене органшације, као и групе грађана. 
У HajiBHffle сдучајвва оснивач рад«»е је на1х>даи одбор, међутим 
то не искључује могз^ност да и друге организације па и групе 
грађаиа буду оснивачи радње, Свакако, оснивач треба да обезбеди 
све оно, што је Уредбрм о осни1вању предузећа и радњи пропи- 
сано за осниваше привредне организације, a од чега >су најважнија 
основиа средства и стална обртна средства.

Одмахувези са аснивањем 'поетављасе илроблем конституи 
сања ман>их радн>и. Према чл. 32 Уред|бе о угаститељскш! преду- 
звћада и радњама, у мањим уго!стител>ским радњама у којима 
раде До 3 радника, не врши се конетиуисаше према одредбама 
Уредбе о осиивашу предузећа и радњи, a лравила радње доноси 
надлежгш савет народног одбора о.лшткне.

Ове угосгитељске- радње предају се радницима на управ- 
љање лутем ирихватања правила ед саране радника.

Према томе, поставља се питање, да ли се у онвм радњама 
уопште врши консти'11у1И1сан>е. МишлЈења igmo> да се и у оволг слу- 
чају ради о коистда̂ ^̂ исању, само се оно не вриш- према одред- 
бама Уредбе о 0'Скива1њу предузећа и радаи.

Према поменутој Уредби, конститувсање се сзстоји из из- 
бора органа р:адног управл>ан>а, доношења правшАа и тарифног 
правилника као и предаје организације на управљање радном 
колективу.

У овим радњама не врши се избор оргаиа радничког улрав- 
љан>а с обзиром :на мали број радника, ©eli читав колектив сачи- 
њава колективни орган управљан>а, Што се тиче правила радње, 
овва не ДМ10Си радни колштив, већ народни одбор општше. Нај- 
зад, тарифни правилни« исш не доноси радња, већ народни од- 
бор, KoaioptCKa срганизација и сивдикат. Али све то не искључ>'је- 
околваст, да се и у овим радњама врши канституисање, catvra не 
врема лропи1Сима Уредбе о оонивању предузећа и радн>и, него 
на један својсгвен начин којк смо rope изложили. Битни је еле- 
менат ксиституисања, да се по избору органа радничиоот управ- 
љања, доношења 'правила и тарифног правидаика, лредаје орга- 
низација на управљање радном колективу. Овај момеиат постоји 
код уг10стителз10ких радњн са мањлм прометом с том разликом, 
што 1правила и тарифни правилник доносе посебни органи a рад- 
ници ггрихватањем тих правила пр|е|\'зимају управљање радњом-

Члан 15 Уредбе о осашвању лредузећа и радши предвиђа 
да се код мањих организација доиошење акта о оснивању и кон- 
ституисање може швршити једно^емено, Питање је, када се 
врши KOMCTHiiyiHicafbe у машим угоститељски1М радњама. Ова је 
околиаст важна због тога, што оргавизација не може отпочети 
са радом, док се не конституише. Због тога коцституисање мзра 
бити уписано у регистар привредних, организација, a радни колек- 
тив преузима управљање организацијом од дана уписа конститу- 
сања у регистар.

Смаграмо, да иародни одбор у акту о оснивааву лреба да 
назначи да ће се дотичиа радња у смислу чл. 32 Уредбе о угости-
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тељским предузећима и радшама зсао Maiia ,л1гаст1итељ1ска радња 
предати иа ухфављање радаом колективу пркхватан>ем правила 
која ће донети одговарајући орган иароднот одбора апштине, те 
да ће тарифни праЕилник радње донети споразумно месни одбор 
синдиката, угоститељска комора и надленши орган одбојра. За све 
ове радње 1пот,р<ебно }е рдредити рок. a овај ће у  ствари бити рок 
одређвн за кожтитуисазње.

По доношенЈу правнла и тарифног правилника радње, рад- 
ници he дата изјаву о гсрихЕатаЈру правила радње, те ће се koibcth- 
туисање взвршити там даном, када ће радншш потписати ову 
нзјаву,

Посл10в1о.Ј>а радње поднеће пријаву о регистрацији консти- 
туисања, те ће Ijibhcom овога у релистар радни колектив преузети 
управл>ање рада>ом.

СматраЕмо, да је на овај начин у духу 'позитивних прописа 
откл<ж>ша свака чгуаква у вези оснивања и кокституисања мањнх 
уроститељских радњи.

У случају ако није народнм адбор оснивач 7ман>е угоститељ- 
сасе p&Mbt, онда ће асниваи доставити HaipoHHOM одбору акт о 
0‘сшша'њу ради одобрења, a што се тиче даношења етравила и 
тарифног иравилника процес је исти> као и када је оснивач :ка- 
родни одбор.

Према чл. 13 Уредбе о осн;квањ'у предузећа и радзњи, осни- 
вач је дажан да обез^дв првдременој арганизацији осиовна фед- 
ства и стална офтиа 1оредства. Према томе, аха је оснивач радње 
народни одбор, он је дужан да обезбеди радњи како ошовна тако 
и обргаа федства. Народни одбори често нису имали у виду овај 
пропис такО’, да радњама мису обезбедиди потреб|на средства. У 
кајвише случајева радша је користила OtCHOBHa q>eдcтвa досадаш- 
њег влашмка yrocTHreasCKe paupte a уједно је тај влејсник био 
исто шо лице коме је рада>а предата на у!правл>ање. Надаље, на- 
родни одбор кије се потрудИ|0 да радња добије адговарајућа обр- 
тна !Средства, него }е једноставно препустио некадашњем власнику 
a сдда радвику. коме је радн>а чредата на улра(вљање, да се онађе 
по овом нахођен^«. За народае одборе било је у овом случају 
главио то, да радња плапги одговарајући паушал, a иначе у пог- 
леду пословања радње су препуштене саме свби. Овакав однос 
народрих одбора лрема радн>ама довео је још више до тога, да 
се они кајима су радње •предате на управљаше осећају као нека 
врста приватних гостионичара.

Радниди ман>их угоститељских радн>и

OoHOBHo је литање, да ли су радниди мањих угоститељских 
радњи V радном односу и ако су у радном одњрсу с ким ]е тај од- 
нос заоЈОван, са народниа! одбором или само са радњом. У прак- 
си се радннци м зјв и х  &тосгитељасих радњ.и често лису сматрали 
радницима у редовнам радном односу, него као лица, која имају 
неки специјални статус, нешто налик на радни однос.,

Наше је мишљеље, да су радници у мањим утоститељским 
радњама у редов|НОм раднам односу с тим радњама под условом.
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да .заиста раде у редовном радаом вpeмeн)  ̂ Сама Уредба о уго- 
сти-телуоким преду!зећи:ма и радњама иазиеа их „радницима уго- 
ститељске ргдње” па не видимо разлог да се 'iiQqyiMH>a у то, да су 
они заиста радници те радње, дакле да су у радном односу са том 
радњом. . ,

Чињшица, да ови. уго»ститељски радаици примају угости- 
тељску радњу на уп:равл>ање прихватањем правила радње која 
данаси народни о-дбор, навео је многе.да протумаче однос рад- 
ни>ка и нзрадног одбора као неки опецијални уговор у којем рад- 
ници дступај/! као предузимачи. '

Сматрамо да OBaKBo решење није правилио. Народни одбор 
доноси цравила мање угостителлске радЈве. Радња се предаје рад- 
ницима на-управљаЈве орихватањем правила кс>лекти1вно, међутим, 
то не значи да не могу поједиии'радни:ци отказапи радни рднос 
под одговарајућим условима.: Правила радње су стална, без об- 
зира на промену која настане међу члановима радног колектива. 
To доказује да се ради о правили1ма радње, a ие о неком уговору 
између народног одб01ра и радника.

Правила радње регЈЈТлишу све односе унутар радн>е тако, да 
су она одлично средство за увођеше друЈИтвене коотроле над ра- 
дом радњи. Ова појачана кошрола свакако је оправдана, ахо се 
нма у виду незнатае број радника запослених у мањим радњама.'

Према томе, радници- запослени у мањ«м угоститељ.ским 
радњама имају сва права и све обавезе које нмдју радници у дру- 
гим привредним организацијама, Овде подразумевамо међу оста- 
лима и лраво на соријално осигђтрање (под пр^по1ставком да рад- 
ник ради у редоЕнам. раднрм в'ремену), као.и право на годишњи 
одл10р, a у погледу одговоркости и материјалну и дисциплинску 
одговорнаст радника. Ко ће рздвкка у случају дшоци;плинског npe- 
Kpuiaja узети на одговорност? Око се ради о радњи у Kojioj је за- 
послшо више радника, то право припада пословођи, a ако се ради 
о самом лословођи, то ће учинити ди1сципди.нски €уд при народ- 
ком одбору општине. Ако би'се радило о дисциплинскоЈ казни ,от- 
гтуштања са посла, или ако би се раднику дао отказ з ^ г  учеста- 
лог дисцшлииоког npeicymaja, iCBaxaxo 6ји пословођа требао да 
тражи за овај отказ и сагласкост народног одбора.

Да би се ове одредбе, које су иначе. подпуно јаоне, што се 
тиче радника друтих привредних оргзнизација, могле ■спровести у 
мањим .угоститељским рздањма, стоји као отежиица чл. 38 Уред- 
бе о угоститељским пред^већима и радњама. Црема овом члану, 
радници угостителхже радње могу отказати даље управл>ање рад- 
њом у року који rie може бити краћи од 6 меееци. Савет за при- 
вреду народног одбора може отказатгИ радницима ако не изврша- 
вају обавезе предвиђене правилима и то у отказшм р<жу којц не 
може биги кр^и од 6 месеци.

Овај прилично дуги отказии рак даје често такво осећање 
радницима у мањим угоститељским радњама, да се „против њих 
не може ништа учш итн” , јер су оии везани отказним роком од 6 
месеци. • '

HacynpoT чл, 38 Уредбе о угостител>ским предузећима и 
оадњама, стоји чл. 33 тач. 8 исте Уредбе п-рема којем правила ма-
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њих угоститељских рздњи садр!же међу осталим „начин међусоб- 
Hor оиказиваља и пријема радаика”.

To значи, да ттра1вила радње р^гулишу међусобни однос рад- 
кЈгка >и 'радње [у логледу за|сниван>а и лрвстатнка .радиог односа.

Мишљења icivro, да је једино правилно да се и v случају 
радног односа у мањим у1гаститељ1ским радњама v целости ири- 
мене пропи!Си Уредбе о 'заснива1њу и престанку радног односа, с 
тим, да је за 1сваки пријем-новог члана радног колектива или от- 
каз члану радног колектива радн>е похребна сагласност одгова- 
рајућег органа на|родног одбора оиштиле с обзиром да је народ- 
ни одбор онај који предаЈе радницима на управљаше радњу. •

У 1случају aiKo један члал ЈК,олек.тива откаже радни однос ово 
може учииити без икакве пскебне сагласности радног. колектива 
и народног одбора риштине, ло истом лринципу по којем мопу 
отказив:а'ти радници радии однос у другим привредним органи- 
зацијама.

На овај начкн иеће бити везани нити радња нити радник 
полугодиш-њим отказним роком, него м'Огу прекинути радви од- 
нос и мимо тог-отказног рока. .

Међутим, сада c t  поставља питање када ће се применити 
прописи члана 38 Уредбе о угосхителЈским предузећима и рздња- 
ма К01ЈИ предеиђа 'шестамасечни отказни рок.

Сматрамо; да ве^овај члан примењује једино у случају када 
радници којима |е радња предата-)на управљање колективно рт- 
кажу даље |у|прављаи>е, одношо када народни одбор откгвује њи- 
ма колективно управљање радн>ом.

Плате радника у мањим угоститеским радњама

ј I

У погледу илата раднвка у ман>ил1 угостител^ским радњама 
најчешће наилазимо на схваташе, да радници хреба да измира 
своје обавезе према дру1итв:ен’ој заједници, a све оно што нзнад 
тога преостаје, стоји и,м на расположвњу, Овом схватању дао је 
повод ст. 2'чл. 37 Уредбе р угоститељоким лредузећима и рад- 
њама. Према оврме „радницв угастихел>ске радње слободно ра- 
сполажу ica свим приходима радње по извршењу рбавеза према 
друштвенсј заједници ло међусобном 'GnopasyMiy, акр правилима 
радње није друкчије одређено”.

He смемо да губимр из вида онај део горњег ц-итата који 
даје магућнрст да се привилима раддве друкчије одреди распо- 
лагање са ггриходима радње. Још јашлје говори о овоме један 
додкији nppnitc и Tio Уредба о рас-подели укз^пног прихода при- 
&редних организација. Члгн 90 ове Уредбе садржи следеће: ,,На- 
родни одбор рреза може одлучити да поједине угоститељске рад- 
ње плаћају годиши>и па\чиалтги изиос на име учешћа у добиЈти и 
сталних доприноса друштвеној заједници. У сдујчају из претход- 
нрг става угоститељске радње не образују фонд плата на ошрву 
гфоцеита на промет, део оствареног дохотка лрсле издвајања па- 
ушалног изиаса и :рред!ства з^ фондове и камате на основна и о- 
бртна .федегвз, претставлЈа фонд плата угостител^ске радње који 
се расподељује no тарифном правилнику” .
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Члан 91 пом£иуте Уредбе прошисује следеће:
„Народни одбор среаа може одлучити да угоститељске рад- 

ње које плаћају паушални изнас ш име учешћа среза jv) добити и 
стални дО1П1р1Ш0|С друштвеној заједници, плаћају у паушалном из- 
носу лорез на промет”,

Одредбе ава два члана Уредбе о рдсподели укупног при- 
хода привердних организација односе се у noTnyKOCTH на, ман>е 
угоститељске радње,

Према томе, о-ве радше плаћају обавезе према друштвеној 
заједници у 'паЈчлалном изно|су, a део оствараног дохотка после 
издвајања ‘ових, претставља фонд плата угоститељске радње, који 
се ра!Споређује ио тарнфном .правилиику. .

Према чл. 36 Уредбе о пДатама рај^ника и службеника гери- 
вредних организација за трговинске уго!Ститељ|ске и занатске 'рад- 
н>е тарифни правилник доносе к:поразумно месни одбО|р адгова- 
рајућег :си1ндикатаЈ a где иема меоног одбора — месна подруж- 
ница синдиката, одгеварајућа ‘кам!рра и народни одбор-.

Сматрамо, да су мање угаститељјоке радње овим прописима 
најзад !стигле у нормалан колосек. Овим врописисма је друштвена 
заједница узела у своје р\же регулнсање ллата радника у мањнм 
угоститељским радњама, те је настала могућност да радници 
ових радњи услед недостатака или н;ејао1ости прописа дођу до 
несразмерне зараде у односу на радиике друтих привредних ор- 
гаиизацЈија. ■ '

Путем тарифних правилника постоји могућиост за норма- 
лизације плате радиика у мањим утоститељским радњама. Платаи 
фоед који је осхварила мања угости,тељ1Ска радн>а је илатни фонд 
те радње, a «е  лична својина радника, Према томе, радници тих 
радњи могу к-арисгати платни фанд радње само у аквиру одре- 
даба тарифног' правидника, a не могу претендовати на »сти са 
мотивизацијом да су овај платни, фоад они осгварили. Ово је ло- 
гично. И платне фондове других 1прив1редних организација оства- 
РУЈУ чланови тих колектива, па ипак се приликам коришћења 
платног фонда имају 'првдржавати адговарајућих пропиСа. He би 
било разумљиво, зашто би баш радници маших угвститељских 
радњи били изуаеци> који би после измирења обавеза према дру- 
uiTBQHaj заједници могли да користе фонд плата иеограничено.

Паставља се пита(н>е шта ће бити са нерашодељеним делом 
платног фонда радње, Ко ће учествова™ у расподели -тог дела? 
Да ли има лраво да учествује у  тај расподели и оиај радник који 
више није у радном однрсу са радњом, али је учес-твовао у аства- 
рењу TOr дбла -платдог фонда Све су то питања «oia се могу ре- 
штити a и треба Да се реше тарифвим 1правилницима и то по мо- 
ryhiCTBy аналогво са онИиМ одредбама које важе за друге прив- 
редне организације.

Ако радња у току једног месеца не оствари плаани фонд 
који је потрвбан за подмиреше плата по тарифвом правилнику, 
свакако ће користити резервни фоавд, 'плата, односио нерасподе- 
љени део платног фонда да обезбеди исплату па тарифном пра- 
вилиикју.
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Али се поставља питање шта he бити у том 1случају ако рад- 
ња није ‘Остварила довољаи доходак за пакриће 60®/о од плата 
обрачунатих n© тарифном правил1нику, a «ема расиоређених 1ср€д- 
става ии у резерв1ном фонду швата нити у нврасподељеном делу 
платног фонда. Да ли се цримењују и на мање угаститељ*ске рад- 
ње одредбе члана 52 Уредбе о платама радаика и службвника 
привредиих оргавизација, >према којима Ĵ a!кo иривредна органи- 
зација иема довољно средстава ни- у резераном фонду, народни 
одбојр среза дужан је да јој обезбеди испла-Tiyi плата до висине 
од 60Vo од плата ■обрачугаатих по тарифнам 'пржилнику на основу 
времета рада и постигаутог раднрг учинка” .

Мишљења смо, да се прописи овог члша у >пот!пуности од- 
носе и На мање угоститељске радње. Наиме, дкЗбит ма«»их угости- 
тељских радњи припада у 'потпуно.сти народном оМору, па пре- 
ма томе постоји и обавеза народног одбора да абезбеди исплату 
60Vo плата а«о радња нема распол-оживих |федстава.

Свакако, ово ће аиродни одбор да чини највише, за 2 ме- 
сеца, те ако радња за ово в{>еме покаже да ни]е шосо|бна да о- . 
ствари ни онај мкнимални платни фоад, народаи одбор ће преу- 
зети мере за санацију радње, или ће је ставити под прицудну 
управу.

Међутим, дреба да имамо у виду и оне одредбе цитираног 
члана, према којима се народни  ̂одбор у  овом двамесечном пе- 
риоду може спаразумети са привредном организацијом да ће она 
и надање пословати без обезбеђења OB'Or минималног платног 
фонда.

Пословање ман>их угостител>ских радњи
Често се чује приговор на пословаше ман>их угоститељ>ских 

радњи. Радници којима су ове радше ш{>едате на управљање теже 
да за оно ®реме док управљају радњом извуку, што више личне 
користи и не маре за будућиост радње.

Тако, радње западају у дутоваЈва, веровници долазе са 
својим потраживањ,има — међутим новаца нема јер је роба већ 
давно продата, a протувреднаст робе иосгала је после изми,рен>а 
обавеза према друштвеној заједаици лична својина радника у 
облику остваршор дохотка.

На овај начин настаје извесна пословна нестабил1ност у од- 
насу на мање угоститељеке радње. Наиме, веровници не Monyi би- 
Tii нккада сигурни да ли ће моћи убрати сваја потраживања од 
маших угоститељ1С1Шх радн>и. Што се тиче народних одбора, они 
су само основали радњу, али нису иримили никакву одговорност 
за њих, па на тај начии долази до разних сгторова чији је исход 
наситуран.

Све ово важи за случајеве када се ман>е угоститељске рад- 
ње оонивају-и гпослују са тим негативним есобинама које смо у 
ракијим поглављима изнели.

Ако народни одбор адноснр др&ти ошивачи приликом oichh- 
вања мање угоститељ1Ске радње поступају иравилно, дакле обез- 
беђују им како оснонна тако и — обртиа федства. надаље, ако 
правилима радње правил1но поставе однос радника према радњи,
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иака тајрифним правилником правилео регулишу раслоделу плат- 
ног фонда радње, не. може доћи до оваквих аномалија. Ако се 
лословање мањих угостите.љкЈКих радн>и П01стави иа нормалне 
ашове, до аномалија у пословању .може доћи само услед кривот- 
HOj' дела чланова кмектива, a у, овом случају су у(чи1ни0'ци ових 
дела кривично одгаворни. Смаарамо, да је овО' довољно јемство 
за то да ће пО|Словање,у радњама углавном биви нормално.

'По1Ставља се и такво питан>е, ко одповара аа обавезе ма- 
њих угоститељских радњи, да ли радницв радање или само радња. 
Ако радници радње престану да буду чламови радног колектива, 
Да ли су и даље одговорни за дугшање радње или не.

Сматрам-о, да је у сваком случају угоститељс1ка радња од- 
говорна за потраживаша пошто ice роба Myinyje за ту радњу.

Међутим, ако 'С̂ noiaaioeaibe Maiite радње ластави на здраве 
основе не може доћи до мрсовне ■лојазе да радд.е лостану имсло- 
вбнтне него ће таква појава бити само изузетва тако, да неће. ути- 
цати на веровнике што ice тиче лословне сггособн1асти осталих 
радњи. .

Основно је да се пословање мањих утостител>ских радши 
одвија пз̂ тем баике, као и код свих дргугих пр'ивредних оргаки- 
зација. Празилјно је, да народнв одбор правилима радње абзееже 
радњу, да своје књиговадствене послове обави путем коморске 
организације или иеке књиговодствене органкзацвје ако таква 
постоји и на тај начин обезбеди ефикаоду коитролу над радом 
радње.

Свако такЕо схватан>е лрема којем је у мањим угостител>-. 
ским радњала један џеп благајна a други џш кшиговодстео, до- 
води салш дл абнормалиости 'П-ословаша. ових радњм.

Наш циљ треба да буде, да се п01Слован.е мањих угоститељ- 
ских радњи постави на здраве основе и да се оно В'Оди под ефи- 
кашом контролом друштвене заједнице.

Престанак мањих угоститељских радњи
Дешава се да се мање угоститељске радње у мучају нерш- 

габилнасти једно1Ставно затворе, a да ое не опроводе нити лик- 
видација нити друта форма престанка радње. На тај начин оваква 
раДња фор;мал!но постоји, a фактично не.

СЈиатрамо, да не сме постојаги овакаво стање у погледу 
једне привредне организације.

.Мање ;угоститељске радње су редовне привредне органи- 
зације. Оле се исто тако имају регистровати, каа и друге дрив- 
редне органшације. Према томе и за њихов л.рестана« важе исти 
прописи као и за осДале лривредне ррганизације.

Могу се ове радње ликвидирати, спојити, припојити и на 
тај начин престати са радам.-али у сваком случају потребно је Да 
П0С10ЈИ одговаразуће решење и да се спроведе пјрописана ф01рма 
престашса радње.

Ако се авога Н€ придржавамо, тиме сгварамо несигурнаст 
у послоЕнсш животу, a TO је штешо не само за угаститељство «̂ 
него и за целсккупиу нашу привреду.

Др, Толди Ђуро
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БЕЛЕШКЕ

. ЗБИРКА ОДЛУКА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

У издању „Савремена админисграијија”, Београд, пошт. 
фах 479 изашла је из штампе прва евеска Збирке одлу|ка привред- 
них судова. 0'ва збирка садржи одлуке Врховног привредиог, суда, 
као и одлуке Сзвезног врховног суда уко1Л|ика је .решавао о су- 
кббу надлежности или по захтеву За заштиту закоиитости.

Цена ове прве свеске је 250 динара, a она је ловезана у 
тврдам пбвезу;

Свеска се испоручује уз поузеће или итз претходну уплату.
Препоручујемо свим нашим читаоцима ову коришу збирку, 

која ће послужити нарочито адвокатима.

ИЗБОРИ ЗА САМОУПРАВНЕ ОРГАНЕ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Ових дана су обављени, уз велико интер«совање и учест- 
ровање осигураника, избори за самоуправне органе социјалног 
oćигy’paњa.

Адвокати као .'VfOB’OpHH осигураници и адв. приправници 
су бвога пута исто учествовали у изборима.

За члана Среске скупштине Завода у Новом Саду, a за 
подручје Општ̂ ине Нови Град кандидован је бш> Милић Стани- 
мир, адвокат, тфетседник Радног одбојра адвоката и адв. при- 
правника у Новом Саду. На тајном гласању јв друг Милић већи- 
ном гласова изабран за чЛана Среске скупштине Завода за ооц. 
осигурање среза новосадског.

ИЗ СУДСКЕ 'ПРАКСЕ
Врене 1фОведе»о на поснатран>у 

npe |оии>еђиван>а истражног затвора 
не урачунава се у казну. (Врх; суд 
АПВ бр. Кж. 1605/955).

Олтужени је npioraameiH кј>ивим за 
два дела обљубе над ма^олегаицама 
и једиог делв' покушаја обљубе над 
малшетницом. па је суд взрекаб 
ка'зиу у трај0н.у 1од 8 година.

Отужени је лоднво! жалбу у којој 
је навео, између осталога да ое жали 
и зато. ШТ.0 му није у кавну урачу- 
нато време лроведено на посматрању 
у Душевнед болници.

Жалба је наоснованз, a из разлога:
Дравидно је постулио лрвост. суд 

када отлуженом sH.ie урачунао и лре 
ме пр101ведвно на 'посматрању у Ду- 
шевној болницЈН у Конину, пошто је 
истражни звггдор одређен тек по 
повратму из болнице. Наредба суда 
о 'у1пуЛиваи>у у болшвду не дретстав- 
Aa^ioj-ivKv о лишаванЈу слободе.

Кривично дело за оргааизовање 
мреже за недозвољен прелаз гра- 
нице из чл. 303. ст. 3. КЗ извршено 
је самим договором о организовању 
мреже (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
1149/55).

Оптужени оу пр01глал1е!ни кривим 
да су органиаовали мрежу за недоз- 
вол>ен прелаз лреко грашше.

Оптужеии су поднели жалбу. која 
је небшована, a ш  раЈЗЛога:

Нелсноваио тврди апужени' да чи- 
њенице које је у логледу на њега 
утврдио првост. суд ве садаже еле- 
менте крив. дела из чл. 303. ст 3. 
КЗ. Утврђена је. наиме. да је опту- 
жеш са осталим оптуженим одржа- 
вао 'сактанке на кој1ИМа су ое дого- 
варвли о илегалном прелазу држ. 
границе, те су шггужени примилн за- 
датак да долазе у везу и прикулља- 
ју такве људе који имају намеру да, 
се пребаце у иностренство. Пошто
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-организовање мреже <у смисау чл. 
303 ст. 3. КЗ зиа1чи сшаран>е групе 
људц ради омогућавања прелаза 
преко границе. a 'Обзиром на наведе- 
не утврђене чињеиице, caaiKBy групу 
V конкретаом 'случају (садањавааги су 
сни оптужени, 'није'потребно за iio- 
стојање крив. дела Из чл. ЗШ ст. 3 
КЗ да се организовање мреже врпш 
на самој гранвди нити је потребио 
да иа гранвди постоји веко дице са 
задатЈоом да људе преко границе 
пребацује. Депо је !СИРш-ено •самим 
организовањем мреже иа су бвз зна- 
чаја BHKrfeHHae, које оитужени истиче 
у жадби да у коир. случдју од наве- 
детах дица ника није пребачен пре- 
ко границе и да су та лица доцније 
сама одустала ictt npCviaoKa преко 
границе. --

Акр асигнат или асигнатар одбије 
да прихвати асигнацију она губи 
свану вашност. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 810/55). ,

Тужилац је поднео тужбу тражен 
ћи да ее тужени обавеже на плаћа- 
ље утужедог шзноса . о д  120000 ди- 
кара. У  ТО.М износу се налази и из- 
нос од 27.000 динара. на који је ту- 
жилац иставм рачун на Сраз пр per 
чуну бр. 88, -с тим да срез за рачун 
туженог 'исплати сшај шнос. Срез је 
оДбио да тај изнас исплати, па је 
премв! томе. тужаги дужзн да га 
(исплати тужитељу.

Прдостгаени суд је тужби у цело- 
сти места дао.

Т(у1женик је ушожмо жалбу, Koia је 
неоснована. a пз разлога:

Утврђево је да је Срвз одбио Да 
ашлатл рачун бр. 88. Имајући у ви- 
ду rope изнете чињенице, овај спо- 
разум KOira је тужшик, како он твр- 
ди, склопиа ‘Са тужитељицрј}(! о "гоме 
да се рачузд бр. 88 истави и пошаље 
ка исплату Срезу. по својој пргЈвној 
природи лреставља асишацију тј. 
давање оалашћења од спране туже- 
KHKâ -aaifraaTa тужигељици а)сигна- 
mpy да може ова.ј износ 1од 27.000 
динара подићи од Срезагасигната. 
Међутим, према правили-ма имовин- 
ског права ни аснгаатар ни асргнат 
не могу се обавезачи на прихватање 
асигнације. тс ако ма и једри од h>ik  
одбије да гарнхватн ioBy ааигнаци|у 
она не нестаје односно губи сваку 
важиост. Како се у  коикр. случају 
види да је Срез одбио да исплати 
тужитељици износ од 27.0СХ) днн. no 
рачуа>" бр. 88, ов-Срез је на овај на^

чин пзразио своју аољу slгŜ одбнја 
прнхваавње ове аотнадџие. На тај 
начии има се смаграти да .ова асит- 
нацкца није најстала, те npeua тоие. 
да је тужени дужан да исплати 
своту тужитељици.

Потражившва која су већ застаре- 
ла пре ступан>а на сшгу Закша о за- 
стар!ел!ости сматрају С£ засгарелим. 
(Врх. суд АПВ бр. 928/955).

Т|ужилац ,је навва у тужбн да су 
тужени Ш 8 год. бесправно однели 
4 KQM. ухраавекнх свиња у тежини 
од 600 кг. и  да је услед тога оште- 
ћен са 120,000 динара.

Тужени су навела да су заиста за- 
п.леннли; ове свиње, лредали их „Ме- 
ссигромету” дббшш признаницу. коју 
је тужилац io« 6hio да приии, али су 
дигли лрлгсво® застарелости.

Првост. је тувкбу .одбио.
Тужилац .ie доднеа жалбу.
Жалба је неоснована. a ш  разлога:
Тужилац је поднаа тужбу по 

правном основу ■некнаде штеге иа о>- 
снову чињеничног сган>а изложеног 
у тужби. На npaBBOiM подручју ОГЗ-а 
рок sacraipeaoicm за raarpa*HBasfaa se 
накнаде штете је 3 годннб. По чл. 
42 Законз о sacTapfeaoicra пспражи- 
вање Kioje би се према одредбама ро- 
га зак<М1а сматрало застарвлим у тре- 
нутку њепојваг спу!пан>а ва свагу. a 
према ранијим лроошсима или прав- 
ним правшЕИма т  би тадаа било за- 
старело. засгарева за годину дана 
до дана ступања ,ла '^Hary цитираног 
закона, ако се ра!ДИ о потраживању 
за које ее по локе закону шредвиђа 
време застарелости од 10 година, a 
иначе за 6 месевдг. Ма oeor протшса 
лраизлази да потра1Ж)ивања која су 
већ била застарела у тренутку сгу- 
naHja на снату -Запона lO засгг^. по- 
траж., !пр«ма ранајнм правним лра- 
видима, cmaiTpaiv се засгар«лим н no 
лропиаама шггнралог закош. Нгшме. 
рок од 1 године односно 6 месеци 
одаОои се само на |0«а П|Сиграж!иван>а 
која још нисју била aaerapesBa no ра- 
нијим лравним прописима у тренуч- 
ку .ступаша на Закода о за-
стар. потражцвања, Међугим, no- 
траживаи.е тужи01па је засгарело- по 
исгеку 101д 3 гО|Д0не рачунајућн од 
ода?13имзн>а свиша тј. 5 јан. 1948 го- 
дине. док је тужба поднесела 16 јвг 
чуад а̂ 1963 годиве.

Развод брака на oceosy Чд. 61 ОЗБ 
може се тражитн само по Bcreî  шсст

26



месеци од напуштања. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 849/955).

Туженн је тражио развод брака 
кр.ивицом тужене a на основу чд. 56 
и 59 ОЗР-

Окружни суд .ie брак развео на о- 
снаву чл. 61 ОЗБ. јрр је утврдио дв 
је тужена ; напугстила тужиоца.
'  Ту|жена је лрднеша жалбу,

Жалба је оснсвана, првост. пресу- 
да гвреиначен0|, тужба одбијена, a 
из разлога:

На оонову чл. 61 ОЗБ развод бра- 
ка због. злонал1ернс1г и неоправданрг 
напуштања може ре тражитл сам^ no 
истеку 6 мвсеци од напуштања, што 
значи да ice има сматрати 'преурање- 
HCiM ‘Сваки тужбени захтев који се 
односи на разаод 1из icbot бракораз- 
водног yspoKa. ак,о је подн€т пре н- 
стека 6 месецн од прекида брачне 
заједввце.

У конкр. 1случају тужилац Je v туж 
6ir навео да га је тужена напутстила 
8 дец. 1954 што је прнаст. суд \т- 
врдио као чнњеницу a будући ди је

тужбу ргда разаода брака поднео 
31 јаиуара 1955 год., то је првост. 
суд поррешио када је брак странака 
развео и збсг злонамерпог напушта- 
ња. пршто од прекида брачне залед- 
шаде до подношења тужбе није fipo- 
шло 6 ибсеци. He може се у конкр. 
случају 'применити оиз проце:гуално 
начеЈзо да -се преслгдом може одлучи- 
ти »  о '.oHoj тражбики која је доспе- 
ла у време допошења призст. пре- 
суде без обзира што у моменту под- 
ношења тужбе није још доспела. по- 
шт-о ,је питање рокг за газдношење 
тужбе !из OBor разлога решено из- 
рачитим законоким прописом. Сврха 
одређевог рока је да v icbom међу- 
времену омогу1ш брачниз« друговима 
евент. успостазљање брвчне зајелни- 
це, пошто бргчни односи још нису 
у Игпико.ј мер‘И лоремећени да је за- 
једнички 1ЖИВОТ по:гга6 неподн1ош- 
љив.

Како по чл. 59 ОЗБ разврд може 
да тражи само невин бранви дрл̂ т. a 
к0к,о је присст. оуд брак isoi овом чл. 
59 развео кривицом TfjTKHTeAa, то је 
и ту погрешио суд,

И из фиктивних правних послсва 
произлази правно дејство. — Усме- 
ни купопр|ОДтјнн уговори склопље- 
ми пре ступања на снагу Закона о 
промету земљишта и зграда пуно- 
важви су. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
620/955).

' Пр.есудом првос. суда , обавезад је 
туженик да тужиоцу нсзтлати 210.000 
дин. с п. |П. на име неисплаћене ку- 
новне цене зе.мл>н1ита.

Преаудзм .је утврђено да је ту- 
жилац yxoBopoM продао Tpe1iei.M ли1Ц1у 
згл!Љ.у. ели да- је уговор фиктиван 
јер ,је ynpaso ту|женш ту земљу ку- 
пи'0 у корист трећег лица, преузи- 
мајући обавезу исплате.

ЦратиЂ преауде иоднео је тужени 
жадбу.

Жалба је неоснована, a из разлога:
Из туж‘птељеве тужбе као и 1из и- 

схааа п^^лушаних сведока јасно 
произлази да је тужени купио опор- 
Hv земљу за Б. Б. треће лице, a да 
.ie шгсмени угсвор ■сзстављен између 
тужк);'ца и Tpeher лииџ. Обзиром на 
овако утврђено чињеиично стање 
правилно је првост. суд извео закљу- 
ч.'« Да ,ie писмени кулопрод. уговор 
стварно фижтиван, јер се иза њега 
мрије урмени KymizInpiaaajBHi уговор 
склопљен измеђ|у парничиих страпа- 
ка V корист трећег лица Б. Б. по ко- 
ме дужност исплате куповде цеке 
терети туженог .лично. He стоји 
правво ;хвајТ-'ње туженика да из 
Фиктијвни.х Правних пос.гС|за не npiP- 
кзлази никакво 1правно де.јство., На- 
против. V конкр. с.дучају ради с-г о 
си.мул.ираном правном послу, iep су 
парн. стргнке ств.арно из.међ.у себе 
скл1:Л1иле куп,рпрода.№У погодбу v Jio- 
рист трећег лица. a формалло су ca- 
чигеше пис.мени кулсшро-дајни уговор 
из.међу тужиоца и трећаг лица Б. Б. 
Дак.ле, пг|раичше странке су очитова- 
ле дл склапају .један правни nocao, a 
CTBapHiO су мислиле на други правнп 
гЈссаР тј. ва правни лосао склопљен 
V корист тр«ћег лица. Према то.че, 
пиамени- yrci30iP претставља сљмули- 
раии правни посго, ко/и према пра- 
вили.ма miPBiTHcacar права нема важ- 
ности, него, одл1учује в1о1ља странака 
и има важногт онај шравли пасао ко- 
га -су страике заправо хтеле склопи- 
ти, a TO .ie купродајнм yri'feop у  к.о- 
рист трећег л.ица.

He стади правно схватаи>е туженог 
ни у односу иа тум&чеше ч.т. 9m чл 
73 Закрна о промету 'земл>. и зграда 
јер из ових прописа jaiSHip Т1роо1злази 
да се одредбе чл. 9 wcror Закока. 
која се односе иа форму уговора о 
прешсу земљишта и зграда који еи- 
су у Л1р.уштоено.ј OBO,Uooi «ма при.ме- 
њивати тек по истеку рока од 3 ме- 
сеца *сд дана ступања иа снагу овог 
Закода (чл. 73). Какр је. пак. овде 
реч 12 угсшору xo.in је склопљед још
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априла 1954 године дакле још пре 
ступања на снВгу цит. Закона, то се 
одредбе чл. 9. овог Закоиа не може 
применити на конкретан случај, a 
што значич да се угонсрн о преносу 
звмљишт малу 'Сјклсхггити и у.смено у 
смислу раније важећих правила имо 
винског права. Дакле. на стоји тврд- 
ња туженаг да 'усмвни купоирод. у- 
roBiDip V конкр. случају не 6ii имао 
никаква правна дејства.

Отказ се рачуна од дана Ш1да је 
послодавац предао пријаву о отказу 
Бироу За пс1средовзн»е рада. (Врх. 
суд АПВ бр. Г. 3. 3. 72 955).

У једБом Р0ДНО.М шору Врх. суд' 
је изрекао;

.Пропуштање пријаве отказа Бироу 
за 1Ш>средавање рада и.ма за последи- 
цу. да се почета1к: №казнрг рока од- 
лаже све до да«а ДаДа дослодавац 
поднесе прија(Ву Бироу, a до тога- 
вре.мена радн« однос постоји. Имају- 
hiM у виду да радш ioinHOc постоји, 
радиик или намештеник стстаје на 
послу. врлш рад и за извршеает рад 
има права на плату и друга прнман.а, 
Међутим, ако радник односно на>ме- 
штеник Jimje вршио рад онда његово 
право на плату и друга ггрнмања за- 
виси од lyspioKa збрг кога он кије 
вршио 'рад. Радник или намештеник 
има право на одгсварајјуће обеште- 
ћење адо је био вол>ан да ради и у 
т м  циљу се ставмо на рааполагање 
паолодааду a овај га отсУранио са 
раднаг места или инаие кије хтео да 
ra употреби Hai одговдрајућам рад- 
ном месту. Према томе, радн!Ик или 
немештеник нема драво на пладу -и 
друга примања ако је ан једностра- 
ном BiaubOM налустио -посао зато што 
није био вол>ан да ради. ^

He може суд повући доставу фи- 
иансиским властина о наплати таксе, 
него странка може сано да удожн 
жалбу протвв платног Налога взда> 
Tiqr на основу доставе суда. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 952/955).

Првост. 'Суд ј€ ту!жител>ици издао 
опомеиу да плвти таксЈу на прво и 
друго степене пресуде. Пошто стран- 
ка овзј опомени ни.је удрвољила. суд 
је извршио доставу Управи прнхода 
среза да се иаплати једноструха и 
двострука такса.

Тужитељада је тражнла да се до- 
става повуче, пошто Нуој судска ол«- 
мена нкје уручена.

Првост. суд је молбу одбио.
Тумштељица ie уа'Ожшла жалбу.
Жалба је неаснована. a ш разло- 

га:
Стан-оашите лрвбст. суда .је пра- 

вилно. јер во тадсвним 'nponHCHMa 
не може се тра1жит» да суд поауче 
доставу коју је учикко фннанс. вла- 
сти.ма, већ је стракка двпжна да про  ̂
тив платног налога финаш:. влаЈсти, 
издатог 'на основу доставе суда. .уло- 
жи жалбу у Kojpi би мотла ианепги. 
лриСговор дв ja.i апомена lO плаћању 
таксе није достављена. У таквом слу- 
чају финанс. аласт одређује да се 
иопита истиштост пршкшора стрзна- 
Kffl, па онда одлучује по жалби дро- 
тив платмаг налага.

Има места забележби покретања 
парнице када се тужбон тражи приз« 
нање права власништва на основу 
одржаја. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
962/955).

Тужитељи ау у тужби тражил1и да 
им туженик прмзна атраво власништ- 
ва на 1/8 дела нежретлина, трамсили 
су забележбу локретања парнице 'и 
обуставу даљег дражзбелог поступка 
Ради 1прод0је шорие некретнине.

Првост. !суд је 'лредлох ,о забележ- 
6и и обустави дал>ег дражбеног п о  
cryioKa одбио.

Тужнтељи оу уложшли жалбу.
Жалба је делимичн-о оснсвана, a 

«3 разлога:
По празним правилима земљкњ. 

права када се тужбом тражи приз- 
нање права вла|сништва на осисшу 
одржаја, у том случају има места 
за1бележби покретан>а париице.

У конкр. случв1ју тужитељи туж- 
бом траже да им тз”ж€ни призиа пра- 
во власаишхва нд спорним некретни- 
нама и ло 'OCHrOBiy одржаја. јер тврде 
да некретнине држе нвсметаиа ви- 
ше од 45 ГОДИШ1. na како се радн о 
таквом тужбеном з^хеву, тужитељи 
имају право да траже забележење у 
зкњ. улсшпсу покретања парнице

Међутнм. 1обустава дражбеног по- 
ступка, nio правним хгравилима изврш 
наг права, .може се доаволити само у 
тачно одр^5еним случајеаима. П о  
кретање парнице ради признањ.а пра- 
ва власништва на некретнннама го*је 
предвиђело као слЈучај Ha основу 
га би се могла тражити обустава 
драж:беног .постутжа, беа обзирз на 
правни наслов ћо коме се признан>е 
права власништва тражи.
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Коначна одлука парничног суда 
о ненадлежности је окончање спора 
пред тим судом. <Врх. сул АПВ бр. 
Гж. 1069/955).

Тужитељ је тужбом 1;раишо да се 
■pyaKCHa СРЗ обавеже на плаћал>е 
своте од 1,241.048 дтгнара оштете за 
кзвађене саднице.

У току парлице ,је утврђено да је 
тужена под реоргажизацијом, па .је 
првост. суд себе огласио ненадлеж- 
ним и предмет 'yicrynucn сресх.ом као 
ванпарн. суду. Странке су се овом 
одлудом сложлле. али је тужени тра- 
жио да се тужетељ обавеже на пла- 
ћањ€ дасадашњих трошкова.

Првост. суд је oBai зектев ддбио 
ш  разлога што од правом&ћно оксш- 
чаног слора заввои и питање мз ће 
сиосити трошкове спора.

Тужена је уложила жалбу.
Жалба ie оснсвана. па је решење 

првост. суда шрвиначето и туж'ите- 
љица осуђена на плаЛање 14.351 дин. 
париичизг трошка. a иа разлога:

Према правнкм ,правили.ма ГПП 
свака страика кч>ја буде коначно п о  
беђена !У парници. провив.ној страни 
има дз накнади трлаикове ■наствше за 
њу у парницн.

Пошто је лраосг! <з>'д у конкр. слу- 
ча.ју каа 'парнични суд оглаоио се 
сгаарно ивнашдежен за решење кон- 
кретног спора^и цао предмет уступио 
среском као ванпаркичном суду. та- 
да је очигледн-о да је  парнични̂  суд 
дсшео коначну одлуку no конкр. спо- 
ру. Ннје од битнаг звачај m  да ли 
је та одлужа процвруашне природе 
или пак матернјаЈше прсароде. Те- 
жнште ствари је у томе што ј «  Д|>- 
ношењем ианачне oxayKe, према кр- 
јој је тужитељ пред парничним су- 
ДО.М изгубио спор па .ie као такав 
дужан накнаднти туженој. страки све 
парнична трошкове који су настали 
у вези целисходности 1о|дбране 'fteaH- 
мих права.

Противвредност ствари предатих 
илн реквирираних за време траЈања 
рата иогу се оетварити само путен 
ратне штете. (Врх. суд АПВ бр. Г. 
3. 3. 84/955).

Тужилац ј€. у тужби навео да је 
предајо тужен1ом МНОО у К. писаћу 
машину на реаерс 26 октобра 1944, 
па је тражио да W  се нзда писаћа 
машина или плати Ш.ООО дин)а1ра npo- 
тиввредао1Ст.

Тужена је тражила да се тужба 
одбије обзиром да .ie машина преда- 
тв за време трајања рата.

Срески суд је обвезао туженвка у 
см'»слу дужбеног захтева. па .ie Ок- 
рмжни суд жалбу одбио.

Савеани јавнн тужилац уложио је 
захтев за заштитту зикона.

Зактвв је ‘осиаван, па је Врх. суд 
абе лресуде преиначио и тужиода са 
тужбом одбно, a кз р.азлога:

Ноторло је да су НОО у oKPofipy 
1944 год. поред другах задатака, и- 
мали и задатак да помажу и Народ- 
нснослободилачки рат. Ради вршења 
овог зздатка, нлша се признавадо и 
право да у  случају потреб« реквири- 
рају аотребне стдари. На територи.ш 
Бачке у октобру 1944 управну власг 
вршили су рргани војне управе, те 
су НОО V CTsapiM вршили: поверену
им власт као оргаии војне улраве 
Према томе, на конкр. случај у пот- 
пуности се при.мењују прописи Уред- 
бе о оскивању| држ. комисије за 
ратну штету и Правилник о при.јав- 
љивању и утв|рђивању ратне штете, 
те је лресуда Окружног суда донеге- 
на повредом вакота. јер је штета на- 
стала за време рата. па је ваљало да 
тужилац шсступи no цит.ирепим про- 
писнма.

Ншџтав је уговор којим неко 
отуђуЈе наследство коме се тек на- 
да. (Врх. суд АЛВ бр. Гж. 1066/55).

Тужитељн су навели да су лродали 
тужелол! нбкретнине и тражили да се 
туженик обавеже на исплату 126.0CO 
динара.

Тужвни ,је навео да је истлна ку- 
пио некретнкне, али под условом да 
ће Ш1атити када земљкњ. стање бу- 
де сређено.

Првогг. суд је лужби места дао.
Тдакени је лоднео жа1Л|бу v Kojo.i на 

води, да је лрвост. суд пропустло да 
утврди чињенЕцу. да су тужитељи 
продади .земљу коју тек имају да 
наследе 1од лицв). ко-ја .још нису ripo- 
глашела умрлим. a да је то противно 
ззкону.

Жалба је осврвана. ла је првост. 
пресуда укинуга, a из разлога:

По пропиру чл. 109 Закона lo на̂  
слеђива№У ншнтав је уговор kojihm 
неко 10туђује наследство коме се на- 
да, Kaio и уробор о наследству трећег 
лица Jtoje .fe .још у жиаоту.

Туженл V жалјби тврда да су ту- 
ЖЈИтељи њему продаиш земљу коју 
тек HMajy дд наследе када се власни- 
ци протласе умрлим, што да ннје 
учињено. Ако се установи да су ту- 
житељн прадали земљу лица Ko.ia ioui
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нису проглашена умрдта, a која и- 
мају да наследе, олда је захрнска 
претпоставка да су ови још жиен 
па би ништаваи био слоразум о про- 
даји земље. 'Кама ово није 1утврђено 
'укинута је прзост. пресуда да би- се _ 
ове чињенице утврдиле.

Ако су у поступку вршене посеб- 
не рздње у односу на једног или 
другог туженика трошкови се не 
могу солидарно устаиовити. (Врх, 
суд АПВ бр. Гж. 761/955).

Тужилац је поднео тужбу против 
два туженика. и ica тужб|0|М успео. те 
је првогг. 'Суд тјуженике обавезао на 
солидарку исплату и парн. TpioaiiKo- 
ва.

Тужеми icy подиели жалбу. кр.ја ,ie 
де.Ђилгачво QCHOBana, па су р» и оба- 
везни на плаћање једших трошкова 
гваки 'посебио, a друтог изцрса со- 
лидарно, a 'из равлага:

Првост. суд .ie изгу!бко из ш т  да 
V конкр. спору лостоје такове па,р- 
ничке радн>е које ру ВД страле ту» 
теља поаебно лредуаимане према т!У- 
женику првог реда, a пасебно лрема 
туженику другог реда.-као и такове 
парличн:е радњ-е које се иславремено 
тичу оба туженика. За-во је првост. 
суд према оваквом стању ствари тре 
бао дсшети одлуку о парн. тркз1шко 
вима тј. сваког ттуженика ббавезвта 
на сн.01шен>е трошкова за оне ларнич- 
не радње »о је  се искључнв1о1 THMy 
maiKor ту1женика понаособ. док со- 
лидарно Рбвезати бба туженика на 
трсшгмсве ларн. радњи крје ce одно- 
се на оба тужвн.ика оалидарно плате,

Није уговор неморалан ако је за- 
кључен из страха дв ће доћи до на- 
ционализациЈе некретнииа. (В0х. суд 
АПВ 5р. Гж. 897/955).

Тужилац ,ie v  т\жбм невео да је

од тужене купло некр€тнину -С тим 
да се ова обавезује уговор по-тпи.са- 

. ти у карист лица које тужилац .озна- 
чи. Навео ,је да је туш ет од&ила да - 
ово учинп, па пр€длаже да се дсше- 
се рдлука на основу које.ће се пра- 
во вле1.:‘ништва преписати на лице 
ксје ,ie тужилац ознаии|0'.'

Прааст. суд је тужбу од|био. јер 
је нашао да. је по среди ншоралш! 
П!рав«и 'прсао попгга је утврђено да 
,ie тужилац из страха да he кућа ко- 
ју .купује бити наци1оналивована. об- 
зирам да већ мма једну кућу, скло- 
лир овакго утовор.

Тужилац је лоднео жалбу.
Жалба ,ie остована. те је лрвост 

прееуда лреиначена -ц тужбеном зах- 
тева удзвољеко, a из разлога:

Спаразум yroBapajytax страиака 
није npOTHBaiH п1:(3итившш закрнским 
rrpon.HiCHMa, или мрраиу, тако да се 
не може сматрати да је овај спора- 
зуд1 не.чоралан, па Kđoi таасав вишта- 
вал. Сама чињекица што су странке 
овахав споразум закључиле ,из ст.раха 
да he' доћи прст.иси о нац,|Иошлиза- 
цијл станбеаик зграда iOHHx вла1сника 
који има.1у више од једне станбене 
зграде. не може се .сматрагпн да je 
iRai уговор неморалан. пошто овак- 
ви прРплси л!и:у донети. 'Пре1ма томе 
у ко.нхр. случају се ради о  симули- 
раном правном послу. .јер, су уговара- 
јуће странхе хтеле и закључи|ле дру- 
>и споразум, a наиме да слор«е нек- 
реткине нсе буду вл®зб1Ишт,б1о1 тужене, 
с тим да he тужена блти дужна да 
потггнше -исправу за землжњ. пренос 
слорних некретнина у̂  корист лицл 
кога тужилац буде одредио. Како 
овај споразум сгрв1нака ниле пррти- 
в‘ н заманским праписш.ма, то је жал- 
бу ваљало уважвви.

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Извршног одбо:р£| АК за АПВ која је олржана 
даиа 24 фебруара 1956 годгене, донесена су следећа решења:

1. Узет је 'на зиање извештај претседника о раду Адв._ко- 
.\?oipe као и извештаји референата о раду између две седнице.

2. Од0|брено је пречгелење здв. канцеларије Луке Мијајева. 
из Јаша Томића у Зрењани1н.

3. Укида се решење о привремшој 38<5рани вршења 3|ДВОка- 
i'Vpe Тауперт Густав)', адвсжату из Суботице.

4. Укида се: решење о правремевој забрани вршења адвока- 
туре Малагурски Иваиу, адвокагу из Суботнце. .
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5. Укида се решење о прИЈВременој забрани вршења адвока- 
ijpe Орчић Фрањи, адвокаау из Суботиде.

6. Решавано је о текућим предметима и молбама,

Извршни одбор АК за АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА И АДВ, ПРИПРАВНИКА

'  1. У Именик адвоката Адв, коморе за АПВ ;̂ ч1исани су;
1. Берлековић Јосип, са сед. адв. канц. |v! Апатмну реше- 

њем АдЕО.катске коморе за АПВ бр. 136/1955, које је потврдио 
Држ. секретар за прав. упр. НРС ф, 37161/1955;

2. ГркоЕић Душак, са седиштем адв. каицел. у Новом 
Саду, решењем АК за АПВ бр. 1227/1956, које је вотврдио Држ. 
секретар за прав. управу НРС решењем бр. 1227/1956;

3. Кунтић Албе, са сед. адв. канц. у Суботиц.и, решењем 
АК за АПВ бр. 251/1955, које је потв,рдио Држ. секретар за прав. 
управу НРС решењем бр. 20200/1955,

.-•1. У Именик адв. приправника упи!сан је;
1. МиоЕић Јаков, код адвоката Кирић Стевана, Hob'H Сад, 

решењем АК за АПВ бр. 355/1955, које је потврдио Држ. секретар 
за прав. управу НРС бр. 449/1956.

Адвокатска комара за АПВ

УКИНУТ ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ

У Службеном лисг>' ФНРЈ бр. 8/1956 од 21 фебруара 1956 
године објављена је Уредба о изменама и доиунама Тарифе по- 
реза на промет, коју је Уредбу доиело Савезно извршно веће.

Према OBioj Уредби срезови и општине су овлашћени да и 
у будуће прописују псрез на промет. По чл. 4/П дозвољеио је 
прописивање пореза на промет услута приватних занимања, сем 
пореза на промет за .накиаду за вршење адвокатских услуга.

Ова Уредба је ступила на снагу 21 фебруара 1956 године.
На оскову 'Ове Уредбе Савезног извршног већа адвокати за 

свој рад од 21 фебруара 1956 не плаћају 'више порез на промет.
Ми поздрављамо ову Уредбу Савезног извршног већа, јер 

је Ојна први карак ка утврђивањгл материјалие базе југословенске 
адЕОхатуре. .
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Буџет Адвокатске Коморе
Број

П р и X о д и Усвојена процена 1 Хбб
парт. : П О З . Позиција Партвја

I РЕДОВНИ ПРИХОДИ:

1 Од чланарине (360x3.60') 1, 96.f00
2 Од уписнине адвоката и прес. кавц. ЗО.ООО
3 Од упис. адв. приправ. и пром- прак. 10.000

1 4 Од огласа 3.000
5 Од камата 1.' 00

Свега 1: 1,'=40,000

11 ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ:

1 Од 1% комор. доирин- од бруто прнм. 1,425.000
2 Од новчаних казни 50.000
3 Од Пенз. фонда б АК ретур матер.

трошкови у 1956 год 250.000
4 Разна прииања 10 000

Свега 11; I 1,735.000
УКУПНО: I 3,075.000

Саставилн:
Хон. књиговођа 

Бошко Боројевић с. р.
Благајник,

Др. Перваз Накола с. р. 
Прихваћен ва седници И. О- А- К,
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за АПВ за годину 1956

за АПВ 14 XII 1955 године 
Сежретар

Славко Мишвћ с. р.

Број Усвојен вредит за 1956
пар. поз.

Р a с X о д и Позиција Партија

I РЕДОВНИ ИЗДАЦИ-ЛИЧНИ;
i

1 Плате сталних службеника 555 ГОО
2 Ховорзри (књигово^ж и спремачица) 113.000
3 Допринос за соц. освг. на длате 239.000
4 Допринос за соц. осиг. на хонораре 48.000

Свега 1: 955.000

II РЕДОВНИ ИЗДАЦИ МАТЕРИЈАЛпИ;

1 Огрев 55.000
2 Осветлење 6 .00 0
3 Вода ?.30Т
4 Поштарина и телефон 70,000
5 Канцелариски материјал 60.0С0
6 Трошкоои новчаног в влатн промета 25.0.0 -

7 Таксе 500
8 Одржавање чистоће 8.000
9 Чланарина Сав- А К  ФНРЈ (3 6 8 х 72С) 266-000

10 Претдлата на сл. лист. и часописе 15.000 i
I t Пут рач. за год. скуп. друг. АК иБеог. 180.000
12 ,, „ за ред. сед ИО и Дис. суда 80.000
13 „ „ аа саставак Претс. Рад- одб 40.000
!4 „ „ за обилазак Рад одбора 60.СОО
15 „ ,, субвенц за Глас. АК АПВ ЗОО.ГОО i
16 ,, за часоп. Југосл. Адвок. 70.000
17 Осигурање иввент код ДОЗ-а 3.200

Свега 11: 1,241.000

III НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ:

1 За венце умрлих адвоката 5 000 ј
2 За недовол>но предвиђене издатке' 10 0 . о а  1
3 За непредви^ене издатке 100.000
4 Грошк- одржав. год. скуп. АК AllB 60.000
5 За курсеве адвокат приправника 40 000
6 За две стипендије студ права 144.000 ;
7 За помоћ удовама и стар адвокат. 50.000
8 За набавку иввеатара 30.000
9 За вабавку књ. в одржавање бвбл- 90 0)0

iO За оаравку инвентара 10.000 1
11 Позајм. IltB3. фо. б. АК sa neas ije 250.000 ј

Свега III; 1 1 879.000

УКУПНО; 1 3.075.000

Претсвдншс 
Мвлорад Ботвћ с. р.
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Буџгт Пензионог фонда б. Адвок,
Број i Усвојена процена за 1956 г.

1 Парт. J Поз.
11 р И X о д и

Партија Позиција

1 РЕДОВНИ ПРИХОДД:

1 Од станарине за станове и локале
Сввга 1:

1,296.000
1,296.000

11 НЕРЕЦОВНИ ПРИХОДИ: ,

1
2

3

Из ф )нда за одржавање згргда 
Ретурно од закупаца за ззјед. освет. 

ђубре и оџаке
Позајмица од АК за АПВ за пенз. 
МЛЊАК Нл ПРИХОДИМА ;

Свега II:

100.000

44.0^0 ' 
250 000
37.800

431.000

ј УКУПНО; 1,727,000

Хон. књиговођа 
Бошко Боројввик с- р.

Саставили;
Благајник

Др. Никола Перваз с. р. 
rif ихБрћен на редовној седки! и Изв, Одбора
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Коморе у Н, Саду за 1956 год.
Број _

П р И X  0 д и
Усвојвн кредит 1956 г.

Парт. Поз. Позиција Партвја

I РЕДОВНИ РАСХОДИ-ЛИЧНИ:
.

1 Плате’ два домара ' 25 0СО
2 Доприаос за соц. осиг. на плате 11,000

Свега I; ;  6 .000

II
*

РЕДОВНИ ИЗДАЦИ МАТЕРИЈАЛНИ;

1 За осветлење 9 000
2 Трошкови новч. и плат. промета 8 000
3 За чишћење оџака ' ■7.000
4 Пензије и помоки удовама и ст. авв. 230.000
5 Лнч. и матер- нзда1ш АК AlJB 25'7о 250 000
6 Освгурање зграда код ДОЗ-в • 23  000
7 Одржавање чистоће 27 000

Свега II: 555.000

ш НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ: ’
1

i 1 Оаравка зграда i 100 000 i
2 Уплате у фонд за одрж. зграда 1,036.000

Свегв III: |-
i

1 1,136.000
1

УКУПНО: 1,727.000

Адв. Ком- АПВ на даи 14 XI! 1955 год. 
Секретар

Славко Мишић с. р.
Претседник 

Милорад Ботић с р.
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БУЏЕТ „ГЛАСНИКА“ Адвок, Коморе за АПВ за 1956 годину 
П р и м а њ а  : Изд авања :

1, Претплата поједин, 220 000,— 1.
2, Радни одбори 240.000.— 2
3, Субвен, А К  за АПВ 300.000.— 3.
4, Оглаеи и разно 20 000-—  4,
5, Пренос из 1955 г, 14 369.—  5.

Свега; 794.369.—

Штампа и харт. 550.000.—  
Трошк. уређив, 84.000,—
Хонорари сарадн. 140.000.—  
Поштарина 10.000.—
Разни издаци 10.369.—

Свега: 794369.—

Нови Сад, 14 децемб. 1955 године'

Саставили:
Бошко Боројевић с. р. 

хон, књнговоНа
Уредник: 

Коста Хаџи с, р.

Буџет усвојен на седници Извршног одбора 14, дец, 1955 год.

Cexpeiap,

Славко Мишић с. јз,

Претседник, 

Милорад Ботић с. р.

,,ГЛАСНИК'“ излази гваког месепа. — Издавач и власник: Адвокатска комора 
за АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина SO. Ype^yle Одбор Одговорни уредник: Ботић 

МилоЈзад, адвокат Нови Сад, Александра Ранковића бр. 6,
Текући рачун код Народне банке бр. 500-Т-403.

Штампа: штампариЈа „Коста Шокица“  Нова Сад.


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П- ВОЈВОДИНУ

	D


	ГЛАСНИК

	има ли места контумацији ТУЖЕНИКА („КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ЗБОГ ИЗОСТАНКА”) У ПОСТУПКУ ЗБОГ СМЕТАЊА

	ПОСЕДА?

	ђашње стање, бива лишен основног правног лека противу конач- ног решењз због изостанка.

	ДЕОБА КОЛОНИСТИЧКЕ КОЛШЕТЕНЦИЈЕ

	Др Владислав Недељковић

	МОЖЕ ЛИ СЕ УТВРЂИВАТИ ВАНБРАЧНО ОЧИНСТВО У БРАКУ РОЂЕНОГ ДЕТЕТА ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ПРАВОСНА- ЖНОМ ПРЕСУДОМ HE УТВРДИ ДА МУ НИЈЕ ОТАЦ БРАЧНИ

	МУЖ ЊЕГОВЕ МАЈКЕ?

	КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ВРШИ ОБУСТАВЕ ОСИГУРАНИХ ПОТРАЖИВАЊА ОД ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНЕ

	НЕКРЕТНИНЕ?

	КАКО ТУМАЧИТИ ЧЛАН 197 КЗ

	ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ МАЊИХ УГОСТИТЕЉСКИХ РАДЊИ

	Радниди ман>их угоститељских радн>и
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