
' Поштарвнл алаћсна y готову

ГЛАСНИК
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 Нови Сад, мај i956 Број 5

С A Д Р Ж  A J ;

М. Boiauh^
\

др К. Ђвтти: . 

Д: Baouh: 

др. М Вакањац: 

Бор. PadoećHoeuht

Б. Uepuh:

Извештај ИО скупштини; ‘  '

Нацрт Зја.кона о адвокатури; .

Разматрања . о члану 37 Закона о 
наслеђивању;

О месној надлежаости Војних 
судова;

Спровођење остав. рЈешења у зе^љ. 
књигама;,

Неколико саорних иитања о при- 
мени праввих правила таксене та- 
рифе о судскии таксама;

Седница Извршног одбора Савеза 
адвОкатских комора^
релешке;
Из судске праксе;
Службена саопштења.



f  V-V* 4 .»̂  ' -'--K .'•’■ * -̂'л- -̂i _ ч " / V '
V't . ^ 7 ' S ^ - ‘ , '

• -  ■■ -- у^- •* - t' -  ^ ' - ;  - i ■.-••:-̂ ---V •■-■■.•-- • • I —  - y -  -  ••■- -jc  V  '  ̂ •' - -  ■ ■■ •■ •-- - - - - .  *

............... - r  ........:_  ........... . . . . . . ____________ : "  . . . .  . 1: ...»  . - . . . . . ^ . . . . ^ . . . - . . '^ v ^  - . .  .. . . . .

>V4!

•̂' ' ..̂  ̂ r'

. . ...".' -' . -̂

-  - -  j -   ̂ t  '

V ..is- n - ^  Л r

' ' t  * '’ >, J

“?? ^ ^ „ , *■.,-« ,<, 4 _ .., , ■?  ̂Z . ЛЛ

»•

' Г'• '̂■'>-* ’ -T"“ ' 1
^  g (  r ’

■*■ -лГ''- ■ • •

?§Шв

.- . ..  ....... ........ ---... ..,J=.. ■ .:;-Г''Л 4_̂ . " = '-.-T......-■- -.:■.. -.Г..«-.-.—,-.- jsw.vt .-

' 7 . '7 '  " !< / ::’-ZXZ.--

7 ,;7S S K 77£S 5"7 -7 7 7 7 si;7 7 7 :7 7 7 7 id ž* ;i7 -7 ^^£“7ш»|774*Ш£Ш-*«»ј7«!а|*;ш*жа7-#зШ*шк83Лет» ...... ...
.......'Л.Ј&., .



Поштарина влаћена 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 НоЕи Сад, мај 1956 Број 5

И З В Е Ш Т А Ј

Извришог одбора Адвокат1Сже коморе за АГТВ о раду Коморе у 
1955 години који се подноси скупштини Коморе која је сазвана 
за 20 мај 1956 године.

Рад Извршног сгдбора у 1955 години, поред обављања ре- 
довлих техућих послова Коморе, развијао се 1прввн1стЕеио у прав- 
цу решававва питања која су постављша на дневни ред решава- 
ња меморандумом Савезз адвокагских комара упућеног Савезном 
извршном већу као и на срровођењ-е v живот резолуције годишње 
окупштине Савеза адвокатских комора одржане у Београду ок- 
тобра месеца 1955 године.

Меморандум Савезном извршном већу 'подвукао је чиње- 
ницу да се адвокатура суочила са неким проблемима чијем се ре- 
шењу неодложно има приступити Да би се омогућио позитиван 
развитак адвокатзфе. Меморандум је наишао на пуно разумевање 
надлежних органа a добио је овсју моћцу потврду резултатима 
годишње скупштине Савеза адвокатских комора која у животу 
наше адвокатуре значи једак веома важан догађај. Реферати на 
скупштини и дискусија по рефератима третирали су најважнија 
питања адвокатуре на један нов начин и докззали да је већина 
адвоката путпуно на лииији којом се развија наш друштвени жи- 
Бот. Поред истакнутих питања материјал1не 'Природе размотрена је 
улога адвокатуре у 1нашем др\1штву, a нарочито њезин'0 учешће у 
развитку наше привреде и правне помоћи привредним оргаки- 
зацијама,

Као резултат obihx настојања Савеза адв10катских комара, у 
чијем је раду активно 1сарађивала и наша Камора, дошло је до 
израде новог Нацрта Закона о адвокатури, до измене у систему 
опорезивања, те до разматрања питања 'измене Уговора о соци- 
јалн^м осигурању адвокзта. Нов Закон о адвокатури лредвиђа 
друштвено управљање у адвокатури као нову форму руковођења 
у адвохатским организацијама — Коморама, Све наше друштвене 
установе и организације ‘прихватиле су систем друштвеног управ- 
љања што значи једав 'крупш корак у ослобођењу ових од адми- 
нистративног управљања и 1КО,нтроле државних органа, те развија- 
ње 'пуног облика вамоуправност. Годишша скупштина Савеза 
нашла је Да је принцип друшт1ВШОг управљања у ny'-ном складу са



основном фувкцијом адвокатуре каа друштвене институције па је 
CTora HOB Нацјрт о адвокатури овај принцип TipiHXBaTHO и разра- 
дио. Измене у  про1писи'ма опорезивања адвоката. уведене су тако 
да потпуно растерећују адвокате на овом плану и омогућују за- 
снив.ање солидае егзистенције. Изм'ше ly шстему ооцијгЈлног оси- 
гурања иду у .крајњо ј линији ва потпуно укључење адвоката у 
закон1Ско 10сигураН)е трудбшика, a ‘који ће у  П|ро1секу 1ставити адво- 
кате V исти положај ,са судијама.

Сем оних општих питања којима ое И. о. бавио, углавном 
преко Савеза адвокатских комора, a која је третирао на својим 
седницама, комисијама и Радним одборнма. И. о. је посебну паж- 
њу посветио, раду са Радвим одбарима адвоката и адвокатских 
приправиика на тариторији Коморе. Кроз овај рад учвр|стиле су 
се везе адвоката и адв. пришравааика са Удружењем правника и 
другим друштвеним ‘брганизацијама, расправљала ce ужа профе- 
соинална пит-аања као што је питаше Н2дрипи1сарства, питање уч- 
вршћења нрофесионалне етике, >пита!ње развијања друг.арских и 
колегијалних односа унутар поједииих Радних одбора, тешње 
повезивање колектива са орсганима Коморе и сл.

И. о. је иосебшу пажњу лооветно ;питан>у заступања нрив- 
редних предузећа по адвокатима. У овом циљу је долазио и у 
вези са разним шривредним ороанизацијама, но И. о. сматра да 
није наишао на потребну иодршку самих адвРката у овим својим 
настојањима који се H»cy у потребком обиму одазвалн анкети 
Каморе која јг требала да питања заступања привредних пргду- 
зећа и организација ло  адвокатима 0'светли тако да би се могла 
наћи слаба места како би се предузеле мере за  отклањање ових, 
Свакако ће се овим проблемом И. о. имати у  будуће да бави.

Посебеу је пажњу И. о. 1П010ветио развијању и ^^чвршћива- 
њу професионалне етике. Негативие појаве у адвокатури не само 
да су от1-:лањзне путем дисциплинирања него су сигнализиране 
Радннм одборима да би их ови угушивали и впречавали. Тежих 
поЕреда које би чак дрерастале у кривичну одговорност сем слу- 
чаја неколицине суболичких адваката није било. У случају групе 
суботичких адваката која је оптужена од сгране Јавног тужиошт- 
ва у Суботици, Извротни одбор је предузео одговарајуће превен- 
тивне мере привремене су.опензије до окончања ^ривичног поступ- 
ка. Међутим, и поред очекивања штетних 1ПО'Следица овог случаја 
И. о. коистааује да је већина адвоката Војводине на висини свога 
задаггка и одржава 1поаребан уллед адвокатуре.

П.

ОПШТЕ СТАЊЕ АДВОКАТУРЕ У ВОЈВОДИНИ

На дан 31 децембра 1955 године у имеиик адвоката Адво- 
катске коморе за АПВ у  Нсвом Саду било је уписадо укупно 368 
адвокатз, док је истог дана у изченизод адВ'Окат'ских приправника 
било уписано у!ки(пно 50 адво1катоких п;ри1правника. Упоређујући 
ове бројеве 'Са бројним стањем адвокага односно адвокатских



припрашика на крају 1954 године показује се: да је број адвоката, 
повећан за 5, док је број адвокавоких притаршника смањен за 16.

У тожу 1955 године у именик адвоката уписаио је 13 нових 
адвоката, док је у именик адвокатских приправника, ућисано 
укупно 15 нових адвокатских приправника.

Прилив новоупцсаних чланова у 'именик адвоката a У 'ОД- 
косу !на ранију делатност нових адвоката, показ[мје 1следећу струк- 
тЈФу: из редова адв. (приправника — 'по положеном адв1окат!ском 
испиту — 'уггисано је у именик адвоката 6 нових адвоката; из 
државне службе у адвокатуру је шрешло 2 нова адвоката; затим,
1 инвалид-пензионер, 1 пензионер, 1 адвокат-иензионер, 1 бивши 
адвокат и 1 адвокат ив Београда,

У току 1955 гадине из именика адвоката брисано је укупно 
6 адВ'Оката и то: услед смрти 2, због прелаза у државну -олужбу 2, 
усл.ед одрицања даљег вршења адвокатуре 1 и један због пресе- 
љења адвокатске канцеларије на територију друге Адвокатске к о  
море.

Број новоутгисатшх адвокатжих при.правника у именик адв. 
припракника у току пр-ошле 1955 подине изнасио је укупно 15. 
Прили® новоуписаних адвокатских агриправника био је сл!едећи: 
са правних факултета 8; из државне службе 6 и из редова судсасих 
приправиика 1.

Из именика адвокапских приправника у тожу 1955 године 
брисано је укупио 17 и то: по положеном адвокатском испиту и 
упису ivi имвннк адвоката 6 адв. приправника, док је 11 тражило 
брисање из именика адв. приправника због ирелаза у државну или 
другу службу.

Анализом ових бројева произлази, да је апсолутни 
број адвоката иа !К!рају 1955 године, уодносу на претходну годину, 
повећан за 5, док се апсолутии број адвокатских припра®ника 
сман>И10 за 17, мада је број новоуписаних адвокада tV> току 1955 
године (ynHcaiH'O ]е 13) у односу на протеклу 1954 годину (22) 
опао, a број новоугаисаних адв. прилравника у току године (15), 
П'01казује извесио повећање у одиосу на претходну 1954 годину, 
(11), — Анализирајући прилив нав-оулисаних адвоката и адв. при- 
правника вд 1955 години, 'нужно је констатовати и подвући ту здра- 
ву појуЈву, иосле дужи низ година, да је скоро лоловина новоупи- 
саних адвоката дошла у адвокатуру из редова адв. шриправника 
— по положеном адв. ишиту —, док је преко половине новоупи- 
саиих адв. прштравника дошло непосредно, ио завршежу >студија, 
са правних факултета. Пооледица оваквог прилива у адвокатуру је 
та, да се знатно смањио прилив пензионера и правника запосле- 
них код органа дражвне управе, установа и привреди. Интересант- 
но је забележити, да у току 1955 године ииједан адвокат еије за- 
тражио брисање из именика адвоката ради остваривања права на 
пензију, иако је inpeico 60% чланства старије од 50 година, a међу 
ОЕИма је знатан број и таквих члаиова који имају преко 60 година 
старости. Разлог овоме лежи томе, да утовор о социјалнам оси- 
гурању адвоката, 'који је у важности, садржитешке клаузуле у по- 
гледу захтева за квалифицирани радни 1стаж, па је услед тога из- 
нос пензије, који адвокат данас може да оствари врло низак. Ре-



визијом 5iroEOipa о 'Сзоц, осигЈ^рању адвокати очекују зНатније rip- 
ви1шење основа соц. О1оигурања односио пешије, па ће се, свакако, 
онда већи у број старијих адвоката одлучити да заараже лензију.

Мада је придив младих кадрова у aABOKaaicKe ‘приправнике 
у таку 1955 годиие 'би!0 задовољавајући, Ш|рочито у погледу струк- 
туре регрутовања, упадљгш је 6ipoj .бри-сања адв. BpirnpaBMica у 
трку годике, (17). Зна,тан део ових адв. припраЕ-вика је прешао у 
судску |Струку a ман>и у органе државие угграве и привреду. Уоби- 
чајено је већ да многи адв. приправиик по завршетку једногоди- 
шњег стажа у оуду Рродужи рад у суду, |у свајству гаравног рефе- 
рвнта; 'С абзир10.ч на повољније .MaTepHjaaHe услове који му ■абаз- 
бгђују рад д-| суду од -oHor, које би му обезбедио адвокат — могао 
обезбедити —■ као адв, 'приправЈнику на раду iy адв. канцеларији. 
Број брисања адв. првправника ^'©ећава и чињеница да многи адв. 
приправник a и м'Н01ги адвокзт не рбавештава благоврвмено Адвр> 
катску комору о пракиду или престанку првправничког ста.чса, 
тако да се ови и даље воде у имени.му адв. приправника иако су 
прекинули приправничку 'пргмсу или прешли у другу сл1},тжбу. И 
у 1955 ГОДИ1НИ, 1као и у претходној, извршеиа ]е ревазија уписа у 
ИМ6НИК адв. прилравника, те су евидентиране све настале прамене 
и извршена брисања.

У току 1955 године И. о. је у 12 случајева евидентирао при- 
јављену пр01!чену |приправничке BpaiMce, a од овог броја |у| 7 случа- 
јева радило се .о 'irpoMeiHH прииципаИа, дрк се у 5 слзлЈајева радило 
очЈаступашу једнбгодишње приправвичке вежбе у суду. Скеретари- 
јат за правовудну управу АПВ,је и ове, као и ранијих година, обезбе 
дио довољан бр.ој радрих м^ста код гаоједших судо-ва и ти1ме омо- 
гућио наступање гариправничке веж!бе ly суду сввм ‘Они.м адв. при- 
прав(ници(ма, који су у овом правцу поднели захтев. Услови — ма- 
теријални — за рад адв. привравника у суду 'Су повољни и ови су 
у све.му и-зједначшени са судијским тирправницима у  !ПОГлед̂ '- пла- 
те и осталих принадлежности.

Извршни одбор Адвокатоке коморе је у тачу 1955 године 
у 22 случаја паставио 1старатеље адвокатским канцеларијама. Ме- 
ђутим, ове године 'Се влше радило о привременим постављењима 
привреемно ^суспендоваким адвокатима, него о тиреузиман^има —■ 
ликвидатрри.ма адв. канцеларија брисаних адвоиата. Код стара- 
тељства уопшге и адвсжата-'Стартеља 'пасебно још 'увек постоји 
проблем, хоји се састоји у томе, што И. о. нема потребног увида 
у рад |Саратеља, јер ови, најчешће због недисципиЈинованости или 
по правилу 'не обавештавају Комору нити подносе одговарајуће 
извештаје о свом раду кити посебно о заврештк1>’' ликвидације од- 
косно лрестанку рада адв. канцеларије, коју су ликв1идирали.

У току 195-5 гсдине Извршни одбор у 9 -случајева није удо- 
вољи'0  'лоднето.м захтеву молилаца за упис у имени« адвоката. Од 
ОЕОг броја, -на основу чл. 4 Зак. о адвокатури усжратио је упи-с у 
имек;ик адвсгката 1 MioaHopyi; на основу чл. 5 поменутог 3aiKOH)a од- 
бијено је 4 молк-оца; л а  чл. 6 у вези чл, 1 Зак. о адвокатури од- 
бијено 3 малиоца. За исто -ово време -одбијена icy овега 2 адв. при-



правМика Са поднетим saxteBOM за упис (м именик адв. припраб: 
ника и то оба на основу чл. 5 Зак. о  адвокатури.

Држ. |свкретар за правасудну уп1раву НРС |разматрајући од- 
луке И. о. a којима 'није удовољено захтеву молилаца за упис 
1У именик адвоката укинуо Је 'Свега 2 одлуке, док је бд 2 случаја 
одбијања адв. 'приправника укигнуо једну оваку одлуку. До уки- 
дања одлука И. о. о одбијању молилзца од 'Сггране Држ. секре- 
тара за правосудну уцраву дошло је најчешће услед накнадно 
прибављених податаха о молиоцу, које И, о. није био у могућно- 
сти Да оцши прилихом равматрања и доиошења одлуке 'По мол- 
бама молилаца. Једино у  једном случају, a no питању правилне 
'примене чл. 74 Зак. о адво.катури на конкретаи случај, 'дошло је 
до укидања одлуисе И. q. услед различитог 'Становишта и оцене 
конкретног олучаја.

Од укупно 28 позитивиих оДлука, колико је И. б. дбнео у 
току 1955 године, a којима је удовољио поднетим захтевима мо- 
лилаца за упис у имеиик адвсиката, одно|аао адв. приправнима, раз- 
матрајући о®е одлуке Држ. 'ceicpeTap ]е у  4 случаја укинуо одлуку 
И. о., од ових се у 2 случаја радило накаадно 'прибављеним по- 
дацима о молиоцима- молиоцу, a које И. о. св^ојевремено није мо- 
гао ценити a изнете .крве ч1ин>енице icy биле битне и наметале уки- 
дање првобитног решења. У друга дв.а случаја су И. о. с једне 
стране и Држ, |Сек1ретаријат за правосудну управу НРС с друге 
стране, заузели icy/протна становишта те раеличито ценили моли- 
оца за 1стицан>е права на адвокатуру и . вршење ове.

Извршни одбор водећи по(л1итшсу уииса у имеиик адвоката, 
односно именик адв, прицравника, у свим поједииачним случаје- 
Еима, стриктно се 'придржавас прописа Зак. о адаокатури и Пра- 
вила Адвокатоке KOMiope, тј. приндила строге законитости.

Ранија размимоилажен>а у политици уписа између И. о. 
Коморе 'И Државног секрет2|ријата за 'правосудну управу нарочито 
по питаш-,' упкса у именик адвоката пензионера као и примене 
члана 76 Закона о адвокаггури, односно уписа у именик адвоката 
таквих адв. првдравника коуи icy 1корист'или лагодности lOKpaih'eHor 
стажа за полагање адвокапаког »спита отклоњша су на радаој 
конференцији у Држав'во!м оемре-гиријату за 1прав;о|судну управу 
НРС одржаној 28-V-1955 г. Заузето је 1Станов1иште да се иноаалид- 
ски, пензиоиери могу уписати у имеиик адвоката уколико поднесу 
мишљењз инвалидске комисије Завода за социјално осигурање о 
радној способнасти, a не обично лекзрско уверење. Прихваћшо је 
становиште да се они адв. прииравници који icy положилИ адво- 
катски иопит по чл. 76 уколико иопуњавају и остале 'услове за 
упис у именик адвоката имају уписати. Раније је И. о. Коморе од- 
бијао да изврши уггнс у именш адвоката пензионера, a пО‘ !гшта- 
њу чл. 76 заузимао становиште да се погодности из овог члана 
односе само на испит, a не и на 1стаж.



l i t .

РАДНИ ОДБОРИ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

По доношењу прописа у доп|у1вама Правила Адно'К)^ске 
KOMiCipe за АПВ о положају и раду Радаих одбора адвоката «^д в . 
прилравника на територији ове Коморе ред ових одбора је озако- 
њен још у- току 1954 године. Радни одбори су постали радна тела 
адвоката и адв. приправнвка на терену, а на одређеној. терирорији, 
оа ■одређеном садрижном рада, и одређееим npaBHMa и дужности- 
ма. Правилима Адвакатске коморе одређена је компетенција и на- 
чин рада Радких одбора, док И. О. у мзвешом оравцу усмерава 
њихоБ |рад. Пријемом у  чламство Коморе адвокат, a уписом у имр- 
ник адв. 'П1рИ1Правника, ови востају обавезно чланови одговарају^ 
ћег Радног одбора. Радни одбори ве узимају директног згчешћз 
у раду И. о. KoM'Opc. у вођењу oomre политике овог, већ став- 
љају предлоге, .сугестије и- препоруке И. о. о разним литзјњима 
проблем1Има који се оддо!се на адвокаггуру и на тај иачин -су адво- 
'кати са терена преко својих радних одбора у сталном радном кон- 
такту са органима Каморе. По' питањдма и интересима од локал- 
ног значаја за адвсжа,туру у одређеаом месту, Радни одбари на- 
сгупају и решавају ове пркзблеме као> овлаштеки и легални лрет- 
ставници адвокатуре тог одређеног места. Поред овога, рад Рад- 
них 'одбора се дсцрпљује: у .решавању међусобеих односа адво- 
ката, води бригу о стручном усавршавању адвоката и стручном 
уздизању адв. лриправшгка, уоклађивање одраса адвоката, као це- 
лине, и других органа, решавање питања материјалне природе ад- 
вокатуре уопште и посебно адвоката.

Радри одбори на територији ове Коморе, у току 1955 годи- 
не, одржали су 56 планираних састанака. На овиои састандиЈиа су 
распарављани актуеини проблами адвсжатуре/ локална шгтања ад- 
вакатуре и адвоката, a на |Овима је 10држано 34 предавања од ко- 
јих 9 са друштвеио-политичком темом, a 25 ica |Стручвом темом. 
Посебна пажња Се обраћа абради нових правних прописа, као' што 
је у 1955 године било са новим Законом a наслеђивању. Рад- 
ки одбори icy у 1СВИМ ;местима усклађивали свој рад по линији одр- 
жавања стручних предавања са Удружењем правника, док су по- 
себно лроучавали само ону материју која је била од посебног ин- 
етреса за адвакате.

ИзЕјршии 'одбор Коморе је одржао у току 1955 године два 
посебна саставка са претстгвницима Радиих одбора са територије 
све Коморе и то; 1први 'састанак је одржгаЈџ 7 м-аја, непосредно пред 
годишњу скутштину Коморе, a други је одржан 20 новвмбра 1955 
године. На овом пооледњем саставку је да широком плаву размо- 
трево питан>е друштвевог управљаш-а у ааво1катури. Овом састав- 
ку је присуствовао Никола Срзеитић секретар за правосудае по- 
слове у С. И. В. Павле Вухадидовић, секретар за врзвосудну упра- 
ву АПВ, Петар Протић, начелник Држ. секретаријата за право- 
судну управу НРС и Арнолд Рајх, вретседник Врх, суда АПВ.

Радви одбори адвоката и адв. приправника, 1према оцени 
И. о., указују се као погодни облици самоуврављања.



IV.

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ

Извршни одбор Адвокатоке коморе је и у то«у 1955 године, 
као и ранијих година, сматрао за једно од најважнијих питаља: 
проблем обиове кадрова адвокатуре У В.ојв,одини, па је овај про- 
блем разматрао и noiCBehMBao му ону пажњу коЈу овај и заслз^жује. 
И. '0. је ка-стојао да у адвокатуру уђу првенствено млађи кадрови, 
међутим, за ово постоје објектлвне тешкоће, мао што је, још увек 
недовољан број млађих дипломи1ра1Них 1Прав'ника, које претежно 
апсорбује суд, раз(не установе и предузећа, с обзиром на повољ- 
није усло^ве рада и бол>е здршадлежности, које им ови обезбеђују,

У циљу решавања овог важног проблема И, о. је и у тоху 
1955 годиие предузео низ потребних мера «ао што је: образовање 
семииара За свручно усавјршаваЈве адв. :пр»правника у циљу при- 
премзња ових за ушешније полагање адв. испита. Ови семинари 
су бил)и образовани у Н. Саду, Суботици и Зрењанину, с тим да 
трошкове рада ових семинара 'сноси Комора. Најпосећееији семи- 
нар је био онај у Н. Саду, a поред тога ,ie био и најуспешнији у 
раду, док је мање био посећиван онај у Суботвди, a семинар у 
Зрењзнину, иаше 1 са,ста1нка је престао са радок, пошто се није 
пријавио потребан број иктересената.

Међутим, по.ред поменутих објективиих и субје1ктивних те- 
шкоћа са к.оји1ма се сусреће адв. 1приправник на раду у адв. канце- 
лариј,и, И. о. овим констатује, посше дужег времена, ту здраву по- 
јаву у односу На дрилив млађих кздрова у адвокатурју, да је вре- 
ко етоловине броја ново^лписаних адв. привравника у  таку 1955 
године, дошло у адвокатуру непоаредно по завршетку студија са 
праввих фазсултета. И. о. у овој чињеници види доказ у прилог 
даље афирмације адвакатуре, као неопходне друштвене и јавне 
службе, с једне icrpane, и дал>е учвршћивање материјалне базе ад- 
вокатуре, с друге стране. Уколико се равво јни оут адвокатуре бу- 
де кретао и даље овнм путем, ово he несумњиво потстицати младе 
гаравнике да слободније и у  већем броју улазе у адвокатуру.

И. о. је и у то1̂ \ч 1955 године предузимао мере да се адво- 
катура оРл1ободи „вечи-гах” адв. ■приправника, полазећи са стано- 
вишта Да својство адв. ириправннка није 'посебан позив, већ један 
закомским проиисима нормиран и вре!менски ограничен стадиј 
припреман>а з,а адвокавеки позив. Један део ових старијих адв. 
приправника се сам повукао из редова адв. придравника, адлазећи 
У ДРуге <:лужбе, док pp неки поједиици понудили извбвне обавезе, 
да ће V одређеном ближем року праступиш полагању адвокатског 
испита.

Радни одбрри адвохата и адв. приправњика су и у току 
протекле године контролисали однос адвоката и адв. придравни- 
ка, рад самих адв. приправиика, сузбијали фкктивни оддос и на- 
'Стојали су, да би адв. прилравници на раду у адв. концеларијама 
стекли свестрану и богаду' праксу, a у смислу како то предвиђају 
одредбе Правилника.



y  току 1965 године, Са територије ове KoiMOpe'Приступило 
је полагању адв. испита 6 кандидата — адв. приправника и адв. 
испит 'Су положили сви. (2 кандидата су 'приступили 'полагању 
адв, испита ino први пут и 'положили, 3 кандидата су полагали 
испит по други 1пут 1и положили, ддк је 1 кавдидат први пут пола- 
гао испит у месецу фебруару и том 'цриликам испит мије положио,, 
док је други 1пут, исти тај каидидат, полагао* ишит у масецу окто- 
бру и лаложио).

Оцењујући резултате који 'су каиДидатл-адв, придравници 
постипДи на »опитима у  1955 години, швсумњиво значе крупан 
ус пех, у односу на резултате доагигнуте ва испитима ракиуих го- 
дина. Оваквом успеху је, у .сваком случају, много дотгринео рад 
Семинара за усавршавање адв. припраЕника, што доказује чиње- 
ница да су од укупно б адв. ;приправни1ка-кандидата који су при: 
ступили полагању адв. испита и овај положили 4 били из Н. Сада 
a 2 из Суботице, упрајво из ових места у којима су ови семинари 
озбиљио били ораанивовани и радили. Сви кандидата, који су иза- 
шли на испит и положили га, били су  активни адв, приправници, 
што докавује да су ови адв. пр,ип1рав1ници, и иоред рада под те- 
шкнм условима, стекли известан ниво 'стручне спреме, коју најре- 
чијите доказује посУигнути успех на ишитима.

Међ; '̂тим, и поред лозитлвне оцене ревултата кандидата 
којг су постигли ш  иапиту, не задовол>ава брсј адв. приправника 
који су присгупили полагању адв. испита и то са разлрга, што је 
знатан број таквих адв. 'прнправника који iqy стекли потребне 
услове, предвиђене у чл. 4 Зак. о адвокатури,. за иолагање адв. 
испита, у1стручавао се да приступи полагању ишита.

V

„ГЛАСНИК ' АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА АПВ

Прошла 1955 година је била четврта година излажења ча- 
сописа Коморе „ГЛАСНИКА”. Уређивачки одбор „ГлаЈСника” уре- 
ђивао је часопис и аве године 'према смернидама које је давао 
Извршни 'одбор Комаре.

У 1955 години „Гл/асник” је повећао тираж, пошто је 'Стекао 
нов бро{ претплатника. Овај се из даиа у дан повећава.

,,Гласни'к” је стекао и нов број сарадника, ади је још увек 
нерешеио питање Иојачане сарадње адвоката и адв. приправника 
овг Коморе. Извршни 'одбор, Радни одбори адвоката и адв. при- 
праввика и, у првом реду, Уређивачми одбор, чинили су напоре 
да Mt-ђу адвохатима if адв. приправницима аигажују штс већа 
број 'Сарадника, али ови напори још иикако да noiKaQiyjy позитивне 
резуЈПте, што ipe6a подвући као једну негативну појаву нашег 
чланства. У том правцу т|реба напоре 'појачати.

Иначе „Гласник” је увек тачно и на време излазио, тј. сваког 
5 у месецу разаслат је претплатиицима.

У 1955 години објављено је 12 бројева са укупно 408 стра- 
ница. Девет бројева је штампано на 32 сгранице, a 3 броја на 40 
страница, иако је обавеза према претплалницима број са 32 стра- 
нице.



Kao и ранијих годкна, и ове године је „Kiat-'iinK ’ доносио 
члаико ин разних правних обиасги. О проблемима адвокатуре ny- 
бликовано је 25 чланака на 68 страница. Члашка који су третирали 
pasHO проблеме и питања из грађаноког права оубликовано је 30 
на 110 страница. Из грађ. пгрничног поступка 6 чланака, на 27 
страница, Из кривичног права и nocuviriKa 11 чланачса; на 40 стра- 
ница. Из 'привредног права 7. чланажа, на 24 странице, Из социјал- 
Hor законодавства 2 чланка, на Ш странтша. Чланака са разним те- 
мама било је 5, на 20 страница. Балежака је публи1ковано 16, на 7 
страница, a 3 некролога на 1 страници.

У рубрици „Из судоке пракое” публ,И!ко1вано је 124 одлука, 
ка 53 странице, од тога: 104 одлуке Врховног 'суда АПВ, грађан- 
ских 55, грађанских по захтеву за заштиту закоиитости, 8 кри- 
вичних 25, управних 16; три одлуке Савезног врх. суда; 1 одл>'ка 
Врховаог суда HP Србије; 15 одлука Врх. привредраг суда и 1 од- 
Лјужа Окружног суда у Н. Саду,

Службена саопштења Адв!Окатске коморе за АПВ 1публиу.о- 
вана[ су на 48 страиица.

v r
Б И Б Л И  О Т Е К А

Вредност целокупног књижног фонда библиотеке Адвокат- 
ске коморе за АПВ, прама процени, износи уж|',Чшо 227.536.— ди- 
нара. Бро‘ књига библиотеке износи 3.110.— Од овог броја 2170 
су стручно-вравне књиге, до« 940 су књиге из области 1Претежно 
белетристаке.

1955 године купл>ено је 76 разних 'књига.
У току 1955 годи-че изузето на читање yxyniKio 947 разних 

књига од Kojer броја су 160 биле из области стручно-вравне ли- 
тературе.

У току године извршено је феђивање и каталогизација це- 
локупног 'ктижиог фонда библиотеке, што умиогоме олакшава 
избор и коришћење књига библиотеке. Иначе би|блиотекз распо- 
лаже са вредним хомпМетима стручних књина из области права и 
за1конодавст1ва издатих од почетка II Светског рата. Поред овогац 
библиотека располаже са €вим т1!У1бликац'и,ја.ма из области права 
послератног периода. Библоитека има прилично богату збиртсу 
мађарских CTpy^HO- правних књига из времша од пре и за време 
П. Светског рата. a нешто и од нов(Ије мађарске -правне литера- 
туре. Располаже са свим службеним лвстовима од 1921 године на 
овамо до рата, као и са службеним савезним, репуб,лиЧ!ким и по- 
крајинским издањв-ма nocui'e рата

Библиотека прима све правне часописе који се издају у зем- 
љи, као и економске, делом у иревплати a делом у замену за ,,Гла- 
сник”. Поред ових Комора је претплаћша и на неке дрзчцтвено- 
политичке и литерарне часописе.

v ii
УНУТРАШЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ КОМОРЕ

КОМОРЕ
У току 1955 године Извршни одбор Адвокатоке ко.море за 

АПВ одржао је 12 редовних и 1 ванредну седницу, a осим тога 2
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прош1Иреке седнице .са претставницима Радних одбора, На редов- 
ним седницама су разматрана и ра-справљана разна актуелна пи- 
тања адвокатуре у целини, питања адвсжатуре АПВ, разматран је 
рад седвида Савеза адв. комрра и одлуке ове a решавани и други 
актуелни 'конкретни задаци као и текући послови. Све одлукг и 
решења донета од страие И. о. као и остале текуће послове спро- 
вбдила је администрација Коморе. Од јула месеца је, воред ра- 
нија два .сталиа .службеника администрације ангажован још један 
службеник у 'ОВ'ОЈству адМ'ИН. 1секретара. Адмииистрација Коморе 
ради и обавља тослове под надзором секрета|ра, који ]е одгово'- 
ран И, о. за inpaBUrfaH и правовремеии рад администрације. Нов. 
чано пословање и књиговодство обавља хонор. књиговођа, под 
надзором благајника И. о. Административно лословање и текући 
послови су обављени на време, правилно и без већих иотешкоћа. 
Књиговадство Каморе је вазда уредно и а!журио.

Овај админ. апарат, поред редовног пословања обавља и 
администрацију листа ..r-'ilaiCHifK”, рукује библиотеком и врши пот- 
ребне ЗДМ1ИН. послове Дисцдплинског суда.

KoMOipa има сталног курира.
1955 године је већи део архивоког материјала коморе 

сређен, На феђивању архиве Коморе радили су неки служ- 
беници админист|ра!ције Каморе, под |руководством и надзо- 
ром једног члана И. о. Као непосредни задатак, у наред- 
ном периоду, поставља се довршење 'q)eђивaњa целокупног 
архивског :материјала Коморе, нарочито с обзиром на значајду 
вреднаст ове.

VIII,

ПОСЛОВИ ПРЕДРАТНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА

ПрЈтање б, Пензионог фоида Адвокатске комрре у Новсм 
Саду и даље је остало отворено. С једне .стрше, није се могло 
приступити диквидадији тог Пшзиоиог фонда, a ic друге стране, 
приходи шегови су остали у  истимразмарзма, као ираиијихгодина 
јер још није решена претставка Адвокадске коморе за АПВ. да се 
зграде б. Пензионог фовда не уткључе у Станбене заједниде, какр 
би приходи тих зграда могли, по одбитку режија и трошмова од- 
ржавања зграда, iy деласти 1сл̂ '’жити за давање лензија, односно 
пензионих домоћи. На овај начин, нема никаквих промана у тграв- 
ном 'и фактичном доложају 6. Пензионог фонда.

Да би Певзиони фонд могао ма и најминималније да пома- 
же један^део морисника истог Адвокатски комора за АПВ давала
је из својих ^средстава и у 1955 године потребне датадије.

Из захључених рачуна б. Пензионог фовда види се његово 
материјалВо стање и пословање.
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РАД ДИСШШЛИНСКОГ СУДА

У 1965 годжи Адвокатској комори су поднете 72 пријаве 
нротив адвокапга. Од ових приспелих пријава, након шроведеног 
извиђаја, дисцпилински тужилац је подаео ^  оптужиице, 59 пред- 
мета 'су се до афаја године налазила у кггадију ислеђења, док је у 
предмету 10 пријава дао предлог Дисштплшлскам суду за  обуставу 
настуика; Од укупног броја поднетих 1пријава чтротив адваката 
35 поднели qyi .оудовд (8), тужиоштЂа (19), завод за  социјално 
осигурање (5) и остали органи државне управе (3). Поједиици и 
цриватна лица .су поднели 37 пријава адвоката. У 'поднетим при- 
јавама најиише се ради о  престутгима адвокагга ш  чл. 50 ict. 1 За- 
кона о адвокатури, затим из чл. 50 тач, 3, чл. 50 тач. 5 пом. Зако- 
иа, Незнатш је број пријава пратив адвсжата због итрвступа из 
чл. 50 тач. 7 Закона lO адвокатури. Против 9 адвоката и 1 адв. при- 
правника је поднета лријава од стране Омружног јавног тужиошт- 
ва на основу поиретања извиђа ја због извршења кривичног дела.

Ди1ецшлински .суд Адвокатске коморе за АПВ, у  ток\' 1955 
годчне, ДОН0О је 48 разиих 10Дл!ука. Од ових 10 'осуђујућих пре- 
суда (3 због преступа из чл, 50 тач. 5 у вези ст. 1; 2 због прегту- 
па из чл. 50 тач. 3 у вези ср. 1 и због 5 irnpecryna из чл. 50 ст. 1 
Закона о адвокзтури) еа новчану казну у висини од 1000 до 5000 
динара, затим .'33 одлуке о 'Обустав!# дисциплинског поступка, 3 
одлуке према којима 'предмет уступа, у смислу чл. 49 Закона о 
адвсжатури, И, о. Коморе, .и 2 'Одлуке којим предмет враћа натраг 
дисциплинском тужиоцу на надопуну оптужшше.

14згфџшл одбор је 'лримењујући чл. 49 Закона о адвзкарури 
казнио 3 адвохата за мање грешке и неуредности.—

Извиђајни 'поступак у диоциплинским предметима и ly току 
1955 године трпео је од спорости и то са разлогз, што Радни од- 
бори преко којих ice врши извиђа], односно замол^ени адвакати 
псступају споро и неефикашо, те ice због тога иалазило на крају 
године 59 предмета још увек у спорном иззиђајшЈМ поетупку. Ове 
СјКОлности 'У скојај умуишости имају за последицу стори и неажу- 
ран рад дисциллинсжог тужиоца. a у крајњој линији угпорава рад 
Дисциплинског суда те се на тај начин недозољко остварује ос- 
нови принцип дисциплинског постугт.ка: да је брз и ефикасан a 
сама 'Казна изреч€на дуже времена после 'Извршења дисц. престу- 
па не може имати жељену сврху и резултат.

У току 1955 године шред кривичним ^судовима Je рдгова- 
рао 11 адвохат и 1 адвокаиоки пр^правник. Од овог 6ipQja 1 адво- 
кат је ослобођш кривлчле одговорности, док је 10 адвоката и 1 
адвокатски приправник проглашено 'кривим и асуђеео на каз1̂ у 
затвора и новчаиу казну.
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ВЕЗЕ КОМОРЕ СА ОСТАЛИМ КОМОРАМА И САВЕЗОМ 
АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

. И._ о. је одржаеао сталне и. присне везе са остајлим Комо- 
рама .у земљи 9 узимао 'пуно и актишо учешће у  раду Савеза ад- 
вокатских комрра. . ,

Комара је претстављена у И. о. Савеза са два 'Стална члана 
и два замеиика. На- седнице. Извршиог одбора Савеза претставк1и- 
ци KoMope су уредно адлазили иузимали учешћа у раду ових као и 
'»омисија које су у ок1В.иру Савеза деловале. Свој MaTepiHjaaiffl допри- 
но'С-у .буџет Савеза наша KocMCipa је уредно и на време Д01ставља- 
ла. Нарочито, су. теше везе у1Сиоставл>ене са Адвокатском ком о 
ром у  Беопраду, са чијим ‘Оргаиима су одржаване и заједдичке 
конфереиције ради И1змене искустава као и заЈеднички састакци 
у Државном 'Секретаријалу за- правосудну управу -НРС.

Преко Савеза адвокат1ских комора KoiMopia је  5?|члањена у 
Међународно! уни|и' адвоката, чаји је рад Комора приказивала 
члансшу 'путеа! „Гласннка”. ^Приликом inocere Југославији од стра- 
Ht претседкика Међунар|Одн-е ЈЧЈије адвоката Робер Мартена, амво- 
ката из Париза, и иаша KoMOpa'je узела учешћа у дочеку и  прили- 
ком бс)рав1ка овага путем 1свајих претставника. ■

Материј',ал1но 'вословање Коморе објавл>ен;о је у ,,Гласнику” 
бр. 2 41 бр. 3 за Ш56 подину и ти извештаји сачињавају саставни 
део рвог извештаја.

Овај извештај примљен је на седници Извршног одбора 
Адвокатске коморе за АПВ која је одржана у  Новом Саду 20 ап- 
рила 1966 године.

X.

Секретар,
Мишић Славко, с. р.

Ц ретседа^, 
Милорад Боти'ћ, с. р.

НАЦРТ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ

Комисија Савезнрг извршног већа израдила је Нацрт новог 
Закона о адЕдакатури који је већ стављен «а дискусију. Да би ад- 
взкати и адв. приправници могли узета луног учешћа у диску^сији 
0 Нацрту Савез адвокатских комора је одлучио да цео текст от- 
штампа у своме листу „Југословевока адвокалутра” који he ових 
дана већ и иза-ћи. И. о, Адвокатске коморе улутио је све Радне 
одбаре да на пленуму продисмутују овај Нацрт те да своје 'При- 
медбе доставе Комори још пре годишње скупштине Коморе како 
6.1 Комисија Адвокатске коморе *могл1а 'Ове да 'Среди и да изради 
каначне примедбе на Нацрт по којима би се могло дискутовати и 
на годишњој скупштиии.

Нацрт у основним адредбама учвршћује адвокатуру као 
јавну 'С.чужбу којој се 1ПОверава пружање правне помоћи грађани- 
.ма, привреди и друштвени'м ррганизацијама и установама, Овла-
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шћења и 'По садржини и по обиму најшире су пбстављена Такб 
да вршеше адвокатуре обухвата заступање странака пред свим 
државним оргаиима и друштвеним организацијама, било у ком ви- 
ду; и облику. Члан 3 нацрта поближе onHcyje и- набраја ова овла- 
шћења. Нацрт истаче да адвокату|ру iBpme самостално а^даокати. 
Самостално вршење адв(жату|ре даје најпунију гарантију да  ће се 
остварити и заштмтити права и шггереси странака онако како то 
захтева не само 1п0једрна1чни интерес странака у постугту ж го  и 
уапште дјруштвени интерес. Вршење тако осетљиве фушсције мо- 
же бити само закоиом одређегао као и усмеравано и коитррлисано 
само од лрофесибналне организације. Није се пошло путем ства- 
рања адвокатских згуедница или удружења адвсжатских канце- 
ларлј,а, јејр за стварање ових код нас нема ки објективних нн сђ^- 
јективних услова. У условима друштввног управљања оваква фор- 
ма оргаЕизовања адвокатуре непотребиа је. Самосталне адвокат- 
ске канцеларије повезане адвкжатсксш оргаиизациЈом, како по- 
ставља надрт, потпуио ћв одговорити захтевима друштва за обав- 
љање адвокатуре.

Глава II Нац|рта говори о организацији адвокатуре. Нацрт 
прихвата досадашњу форму организације Адвокатских комора са- 
мо јој даје нову садржину и установљује нов орган поред досада- 
шњих, a TO је Савет. Предвиђа Адвокатоку комор(у) за по^фучје 
оваке републике као и АПВ. Комора је об>^езна организација ад- 
воката. Комором управљају Сготаштина, Савет и  Управни одбор, 
док се образују као посебни! оргави Коми1Сија за преглед финан- 
сиског пословања, Дисципдински суд и Дисциплински туж1̂ 1ац. 
Скушитина има углавном задатке као и по старом зжону.

Нови орган кога Нацрт уводи у Комори јесте Савет као по- 
себан орган друштвеиог управл>ан>а. Савет има одређена права и . 
дужности ууправљашу адвокатском комором. Чл. 21 Нацрта уста- 
новљује ова права и дуж1ности. Учествовање Савета у управл>ању 
Комором према Нацрту обавл>аће се углавагом у  два правца, a увек 
у тесној вези са Улравним одбором: Савет се бави општим пита- 
њима адвокатуре в  доноси препоруке Управном одбору те стааља 
одговарајуће предл1аге државним органима. Из питања нтосред- 
ног руковођења најважније је оио «оје се односи на учествовање 
у доношењу одлука код уписа У имених адвоката и адв. пршграв- 
ника. Код пвтаља уписа у чланство члам 57 Нацрта тражи ■саглас- 
ност Савета и Управног одбора. Ако таква сагласност постоји 
упис В|рши Управни одбор, a уколико сагласности нема оада 
Управни одбор доноси решење којим се одбија захтев. Према t o 
mb, за упис у имеиик адвоката и адв, приправни'ка потребио је да 
се Управни одбор и Савет сагласе да молилац испуњава законске 
услове за упис. На овај начин Савет није иикакав другостепени 
оргн;, него се појављ!у1Је 'као 'посебан оргаи Коморе ва одређеном 
надлвжношћу. Како Нацрт не тгредввђа никакав управни надзор 
над радом Коморе, то значи уггис у чланство Коморе спвар је која 
се решава у границама овлашћења саме адвокатске организације 
као самоуправне јединице. Сзвет има још један важан задаггак a 
тај је, да утврђује олште смернице на основу жојих he се одобра- 
вати отварање адвокатаких ка|Нде<л1арија у  1По]единим местима. Ha-
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црт је уважио; принцип слободног избора места, обављања адвбкату 
ре, међутим, 0бз.и|ром д а ' се адвокатури као japHoj’ служби пове- 
равају тако т а ш т  задаци a са Друге страие обзиром да постоји 
прекат!рпан10ст у великим ■центрима Док ć друге 'Стране у другим 
мбстима ‘пастоји велика потреба за  адвокатским канцеларијама, то 
је Нацрт сгаЕМ'0 у иадлежност Савету да овај изради опште омејр- 
ниде за извеснб ‘регулисање на овом плану по којима ће Управни 
адбор расправљаДи конкретна 1пРтања.

Савет вачињагвају чланови из редова лрађана које бирају 
одгрварајуће иарбдне склшшгинеЈ члаиова из редова адвсжата које 
бира скупштина Адвсжатске коморе и претседника Управног одбр- 
ра: До положају. Савет пбдноси крајем године извештај наррдној 
скупттини о своме раду и о 'Стан>(у) у адовкатури. Чланови се би- 
рају на 3 године, али пре 'истека овог рока могу бити ра^еш ени 
о'Д тгла које их ]е иза1брало. Једна трвћина чл1анова Савета мора 
бвти бирана од скупштине Адвокзггске iKOMope из редова адвоката,

Код бдЈредаба о Управнбм одббру траба указати иа једну 
новину, a та је да у Управни 1вдбор поред адвоката изабраних на 
скупштини Кб1Мбре улазе и чланбви из редова ддвокатских при- 
правника 'Кбје одређује нГихРва синдикална орган1Ивација Управви 
бдбвр' има сва бвлашћења нужна за управљање Кбмбром. Управ- 
ни бдббр ничим није ограничеД Саветбм пошто су Управни одббр 
и Савет два стбсебиа органа Ко1мбре ва пбсебним бвлашћешима a 
нккакб 'пбдређени и надређени брган. Управни бдббр има углав- 
нбм иста бвлашћења која је и до сада имао Извршни рдбор пб 
старк)м закбиу| адвбкатури, a Нацрт увбди једну ковину a та је 
да Управни бдббр именује дисциилинскаг тужиоца и ' потребан 
брбј' заменика li бве разрешава Дужнбсти. До сада је Дисциплин'- 
бки тужилад био |цб‘себан орган Кбморе што јенмало знатних сла- 
брсти, јф  дисциплииски ту|жилац. није био везан за Извршии од- 
ббр 'па је честб бвај орган биб сасвим неефикасан.

. Нацрт је. увбдећи др>гштвена управљање у адвбкатз-ри ве- 
бма сретнр пбстЕвио Савет адвакатоке коморе. С једие стране 
Савет. И€црдљу‘,е досадашња бвлашћења Државног секретаријата 
3g црав.осудну упр£1ву републике, a са друге .стрше не појављује се 
према Управном одбсру као друлостепеии брган нити га било 
чи.\1е ргранича'ва у раду. Овакав ивструменат друштвеибг управ- 
љафа даје адвокаЈури, једну.савремшу брг.анизациб|Ну фбрмут која 
је у .пунбм- схлсиу са нашим рпштим друштвенвм развиткбм, У ра- 
Ш1Ј»м дискусдјама.о питању друштвекб1Г управљања у адвбкатури 
Енше аута је изражавана; бојазан у бдшау на фбрму и делвкруг 
бвлашћења- кзб, и кадрбвски састав бргана друштвенбг управља- 
н>а,- Чини нам се̂  даде нађенб једнб веома ушело решење по свим 
овим.питањимаг. ■ • ■ ‘

' Нацрт иредЕ|Иђа Савез адвакатских комбра као међуодбвр 
Адвохатских комора у земл>и. Према то.\«, каб и до саДа Савез има 
да буде ко.нсултатив'Нб, кбордвнацибно и репрезентативио телб. 
■ ■ Глава |П. Нацрта регулише пчгање вршења адвокатуре. Чл.
46—66 регулише витање стицања адво1катуре. Пб нацрту, пбред 
опттих з^слова за стицање адвокат^ре кбји w  углавиом исти као

14



и код уласка у државну службу, постоје и два по-себна услјова a то 
је: прииравнич1ка пракса и досто^рст поверења За вршеше адво- 
катуре. Чл. 48 говори о дастојности те истиче да није д.о.сто1но 
поверења лице чији је рад и псрашање пре лодцошења захтева 
за уипс у  именик 'било такво да би његово' примање; штешло 
угледу адвркатуре. У погледу, оцене дост.ојно;сти ЈЛ поверења не 
може се покранути 0'правни. ш ар  (Чл. 57), док иначе 'против ревдет 
ња којим се одбија упис из других разлога молила|Д може токр'ет 
нути управни спор. Питање достојност,и за обављање адвокатуре 
п&себан је дакле 'уолГов за.свицање адвокатуре и од подлежи ди? 
скреционој одеви Савета и Управног одбора Крморе. Деликатност 
задатка односво фЈчиоЈјије. намеће -оваквО’ ,рршен>е a према .довој 
организационој форми Коморе и друшт1ВО и заинтересовани 
молилац имаће у Савету сигур^ну залагу да ће се ово 'пита- 
ње пјравилно решавати, далеко више неро гао досадашњем зажону, 
абзиром да је рнемопу|ћ€на свака административна лднија. Сем то- 
га, Нацрт даје магућност заинтересованом молиоцу да у .некој вр- 
сти испитаог лбступка кбд Управног одбора, tia чак и код Са^ета, 
може пружати и одмеравати доказе који ‘су релативии за бдену 
његове достојн0сти као и за друте услове (чл. 58—62 Нацрта), 
Ако се молилац 'одбије због недостојвасти по 'протеку 3 године 
од доношења решења може захтев за упис поновити.

Надрт у:станов1Л>ује редо^вну _ |приправннчку праксу — ,од 3 
године, Према )4ацрт1у лриправник. мораздровести 1 грдину у адво- 
катској 1кзнце1л1арији или у јавком лравобраниоштву, 1 годину, у 
суду и 1 годину или у адвокатској канцеларији или јавном пр.аво- 
браниошт&у, јавном тужиоштву или код органа државне управе. 
После завршене 'Хтриправничке праксе стиче се право на прлагање 
адввкатског и,апвта. АдвокатскИ' испит се лолаже пред комисијом 
коју образује Државни секретар за правосудну управу републиде. 
Испитна комисија се сатоји од 5 чланова од којих 2 члана су адво- 
кати које И1меиује Упјравни- одбор KoM'Ope, (чл. 52 — 55). .Чацрт 
(67—82) говори о.правима л  дужностима адвоката углавио,ч према _ 
већ поанатим фо1рмулацијама наших ранијих закона о  адвокатури. 
У односу на садашн>и Закон о адвокатури има-иеких дзмена a те 
би биле да адвокат који је уписан у  имшик једне Коморе поред 
тога што има ираво да врши аДвакатуру на читав10ј теритарији др- 
жаве може зат-ражити iyin»c у именик адвоката друге Комбре, a у 
томе |Олучају Комора не испитује поново услбве за упис. Ово зна- 
чи, уствари, да се моогу вршити пре-селења на територију друге Ко- 
MQpe без посебних ограничења. До сада је требало тражити упис 
кад друге Коморе по »стој процедури као и «од првог уписа, па 
се чак дешавало да су неке Коморе одбијале упис таквих адвоката 
у именик адвсжата. '

Нов је пропис (чл. 68) да адвакат не може бити притворен 
нити 1Стављен у истражви затвср због 1фивичног дела учињеврг у 
вршењу адвокатске дужности без лретходног одобрења већа 
окружног суда саставл>еног од тројице судија. Овим се још више 
лодвлачи 'слобода одбране и заступања a адвокатнма даје пуна 
'гараитијада могу несметано вршитисвоју дужновт. Треба овде по- 
себно истаћ« и оропис чл. 74 Нацрта који говори о чувању тајне.
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Чување тајне се поставља иа широку осиову ina С€ установљује да 
адвокат не може бити саСлушан као сведок о оном што му је 
стразжа и ов^и ла као браниоцу у кривичном 'постугасу, док се за 
остале поступке даје магућност адвокату да може yiCKparaTH све- 
дочење. До сада су у  1ра!ђансЈсим 'споровима адвокат1и често дола- 
зили у ситуацијидасведоче очињеницамакоје су 'од својих стра- 
накз сазнали што је стварало нелагдону ситуацију. Новим пропи- 
сом ово се отклаива.

Исто тако даје се шира могућвост адво1катима и за одбија- 
ње пружања правне 'Помоћи (чл. 75) која се протеже ка све onipae- 
дане случајеве док су досадашши 'Проггиси у овом били строжији, 
јер се одбијање пружања правне помоћи могло само изузетно 
ч'инити.

Обустава и престанак адвокатуре (83—89 Нацрта) имају 
угла1Вном решења као и до  сада. Решен^е о обустави доиоси Управ- 
ни одбор ^протав кога се ке може покренути управни спор.

Глава IV Нацрта регулише питање положаја адв^'приправ- 
ника (90—105) Vnnlc у именик: јадаокатских триправника може траг 
жити шако диде које истгуњава услове који су иредвиђени за  упис 
у имаишс аДЕОката. Одредбе о достојности такође се протежу и на 
адвокатске прит1равии«е, као и читава ттрацедура уписа. Адв. прн- 
правник ie дужан да у року од 3 годиие по стицан>у права на по- 
лаган>е адвокатског истипга положи овај иопит. Укодико адв. при- 
правник <по поло1жен10м испиту не затражи упис у именик адво- 
ката стиче се један од услова .престашса 'прправничке вежбе (чл. 
101). Нацрт иде затим да онемогући фиктивну прамсу као и да 
спречава'Самостално адвоциран>е адв. при1правниц1има. Тако се 
пЈЈедвиђа претанак приправничке вежбе ако адв. пришравник за вре- 
ме од 6 месеци без оправданог разлога не ради у св10јству адв 
приправјиика. Чл, 100 Нз1ф та регулише питаи>е замењивања адво- 
ката од .cipaiHe адв. гариправника те установљује да приправник не 
може самостално и за свој рачун вршити адвокатске послове.

Питање стажа Hampr решава тако што омогућује адв. при- 
правницима шбор где желе да врше црамсу, управо не везује их 
као досадашњи закон за одређени стаж. Могућнсист обављаша 
праксе код државног 1право1брани'Оштва уместо код адвоката, те 
могућност избора за једну годину код било ш г  правосудносг ор- 
гана или органа Државне управе даје адв. приправницима боље 
изгледе за  могућност иала!жен>а места за  обавлЈање прамсе. Можда 
би ice овде могло једино приговорити у 1ПОгледу цраксе код адво- 
ката те евентуално поставити обавезн!у! годину у  адвокатокој кан- 
цвлари-ји уместо обавезну годину код суда коју устан01вљује 
нацрт Ал1и, када се узме у  обзир да је пракса код државног пра- 
вобраниоштва ‘слична адвакатокој !пракси, a да је судоку годину 
лако обезбедити буџетом судбва, онда овај приговор губи у сво- 
јој суштини.

Глава V овог Нацрта говори о дисциплинској одговорности 
адвокагга и адв. приправника, Ови прописи садрже углавном п о  
знате и нужие одредбе о условима одговорности и дисциплинским 
казнама, предвиђају одговарајући постулак. Неке иамше у односу 
на досадашњи Закон о адвокатури биле би у томе што су преци-
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зније и боље набројане теже пов-реде Дј\(жности и угледа (чл. 106) 
и што се 'Сретније (решава питаље &рсте казни за диоциплинске 
преступе. ГТрема чл. 108 Нацрта за дисциплинске преступе адвока- 
тима могу 'Се изрећи к ^ е  укора, новчана' казна до 30.000 динара 
и укидање адвокатуре од 1 до 5 година. Према до<;адашњ,ем Зако- 
ку о адвокатури бша. је 'предвиђејна и жазна губитка 'права на ад- 
вокатуру за увек која нема свога оправдања. За адв, приправнике 
поред осталих казни предвиђа ве и за1б|рана 'Ствдања адвокатуре за 
време од 1 до 2 године, a рачунајући од -дана 'стицања права на 
адвокатуру као и казна брисања из именика ириправника за вре- 
ме 10д 1 до 2 године. За мање повреде аД|ВОкати и адв. 1приправни- 
ци одговарају пред Учгравјним одбрром a могу .им се изрећи .опо.- 
мена, или новчана казна адвокату до 10.000 динара, a адв. при- 
цравнику до 1.000 динара. Новина у  поступку, у односу на доса- 
дашН)И Закон, је и то што се у већу Врховног суда републике од- 
HocHo покрајијне кад решава по жал1би као II степени суд налазе 
од 5 чланова 2 члана адвоката које именује Саавет адвокатске «о- 
море. За мање повреде дужности потребно је пре него т т о  се из- 
рече казна сас1г$>1шати ркривљеног a уколико није саслушан окр«в-' 
,љени има правр да изјави жалбу. Досадашњи чл. 49 Закона p  ад- 
вокатури ии]е ово гтредвиђао. ■

Прелазјне и saapiiirae одредбе (чл. 129 140) регулишу пдта-
н>а yinifca лкца «оја су испунила услове за уиис у имдвик адвоката 
по равијим прописимажао адв, ириправници. Од ов’их пррпДса 
треба посебно истаћи питаање примене чл. 76 досадашњег Закона 
о адЕОкатури. Чл. 131 регулише ово питање тако да лица којима 
је одобрено полагање адвокатског иопита врема погодно^стима, по 
чл, 76 Закоиа о адвокатури молр, овај иопит 'полагати у року од 
6 месец1И од <ступан>а на ,снагу оваг закона. Остале одредбе регу,- 
лишу прелазни период до ступања ва снагу аових 'прогаиса. ,

Нацрт закона о адвокатури поставља адвокатуру у  нашем 
друштву овако како је -она себи већ прокрчила пут радом за ових 
десет 1пс>слератних година и онако како то одговара степену раз- 
виж а иашег правосуђа и друштввнов живота уашпте. Закон. р ад- 
вокаутри из 1916 године није имао за собом примере рада адвока- 
туре у вовим условима рада, него је поставир сжвире за такав рад. 
Нов зак:0(н о адвокатури. пак заснива сврје одредбе на резултатима 
досаД'аиш>ег рада адвокатуре и на указавим потребама нашег ,рад- 
ног ж1ивота. Зато је овај; HaapT за адвокате прихватљив, a аа наше 
друштво оправдш! и користан. ■ ■

с ' М. Ботић

РАЗМАТРАЊА О ЧЛАНУ 37 ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ

Закон о  наслеђиван>у има неколихо специфичних 'прави1их 
устакова, које равије шследно враво није познавало. Једра од тих 
установа фармулисана је у чл. 37 Закона о 'наслеђивању, Радд се 
0 издвајашу имов{ше из заоставштине. Гђ>аво на издвајање цри-

а .7



пада потомцима моји су привређивали са оставиоцем. Они могу 
да траже да им се издвоји део који ■одгова!ра њеховом допривосу 
у 'повећању В(редности оставиочеве вмовине. Наравна, тако издво- 
јеии део не чини саставни део заоставштине. Према томе, јасно је, 
да се Ta,i део наследиику «е може 1>рачунати у њ.егов наследии део, 
нити 'Се може узети у обзир ири И|3рачукава«>у нужног дела.

Пита|Н>е шдвајања 'имовиие из заоставштине ш  основу про- 
1шса чл, 37 ЗН од нарочитаг је значаја за судоку пралосу. Оно већ 
сада .вретставља проблем у погледу аналогне примене чл. 37 у од- 
иосима између родитеља и деце за живота родитеља. У пракси 
се поставља важно 'питање; да ли се члан .37 може применити 
inter vivoiSj a не само mortis causa?

Гђ>е ступања на сиагу Закоиа о наслеђивашу! у судсжој прак- 
си је било више 'Слјучајева, да је син поставио тужбени захтев ради 
одговарајућег дела имовине за живота својих родитеља позива- 
јући се, да је својим радом допринео сгицању одиошо павећању 
вредности имовине, која се no правилу у земљишним књигама во- 
дила на имену родитеља. Родитељи icy обично били обвезани да 
сину признају :право својине на одређеном делу имовине. При то- 
ме ■ау. судови ценили 'синовљев допринос односно рад и труд. Ме- 
ђутим, судови су давали разш1ичита образложења ,у својим пресу- 
дама. Неки су .смапрали и сматрају, да 1између родитеља одиосно 
предака и синова тј. потомака постоји животна и радна заједница, 
те су — полазећ.и од овог становишта — ̂ израчунаШ чист приход 
тј. доходак, iKojH 'icy после делили црема даприно1Су .сваког члаиа 
домаћинства. У неким иресудама се наилази и на 'примеиу цравила 
о ортаклуку 'између предзка (оставиоца) и потомака. A ортаклук 
може имати за последицу и 1смањење имовине, губитак. У том по- 
гледу потомци треба да шо,се и ризшс Понекад 'Се о основаности 
тужбеног захтева судило на бази правила неосновано1Г обогаћета. 
У вез!и тога се утврђивало, К‘01л1ико 6и родитељи ■плаћалв за  туђу 
радау снагу на случај да им деца нису-обављала разне пољопри- 
вредне послове. Оно што би родитељи плаћали туђој радаој снази 
треба да плате деци као иакнаду за рад. Родитељи ау се најчешће 
браиили, да радом деце уаппгте није дошло до шовећања имовине, 
шта више о«и су у губитку, ј-ер је за издржавање (исхрану, одева- 
вање. итд.) деце трошшо више icpeTcraea него што вреди њихов 
рад, поготаву ако су деца била и болесна, лечена> негована, итд. 
Неколико тужби је одбијено, јер су сииови тражили, да им роди- 
тељи м а т е  накиаду на основу најамног односа. Наиме, yroBOipa о 
раду нема, родитељи ниаунаручили никахав рад, 'стога се деци 
не може досудати најамнина.

У Објашњењу Закона о наслеђивању наведено је,'^а је уста- 
вову формулисану у чл. 37 наметнуло пре свега основно начело 
социјалистичког морала 'по коме сваки има 'право на плодове сво- 
ra рада (издање ,,Архива за правне и друштвене науке”, Београд 
19бб, стр. 118). У погледу друштвених, принципијелних мотива и 
оправдања пропис чл. 37 ynope^vije се са прописом чл. 10 Основ- 
ног закона о браку.

Ако не би постојала установа издвајања имовине из зао- 
ставштине у  корист потомака кој.и су 'привређивали са оставиоцем,

I
a

18



остали наследниц.и 'би мроз-наслеђивање неосновано 'присвојнли 
плодове њиховог 'рада. Примена ове правне установе је дакле 
прннципиједно аправдана. A да ли је оправдана за живота зсга- 
внаца? .

По ОБОМ, За судску праксу важном и актуелиом питаљу, ми- 
штБСња су подељена,

Према једвој тези пропис чл. 37 може се применити једино 
и искључиво на случај смрти ocTaBHopa. По ^својој систематиди 
установа издвајања из заоставшти1Не предвиђена је и формулисана 
у Закону о Еаслеђивању, што свакако није учињено случајно. До 
смрти оставиоца његови 'потомци који су с њим пјривређивали, не- 
мају правс да траже издвајање дела имовине који одговара њихо- 
вом раду, лруду тј. доприносу, Ссш'Ствен,иком имовинске масе 
сматра се етарешина домаћинства. који је као стицатељ наведен у 
разним уговорима или укњижен у земљишним 'књиг&ма. Право по- 
томака иастаје маментом смрти оставиоца. Овакво становиште се 
оправдава принципом породичне солидарности, 'која је од вели- 
ког моралног значаја за одрл^авање 'пародице a .'која има важне 
функције нарочито за уздизање деце. Присталице ове тезе 'одби- 
јају приговор 0 конзервативности оваквог схватаља. Оии истичу 
да би се породичци |Од«оси у противном случају комердијализо- 
вали» породииа 6и се претворила у ортаклук, она би се рушила. 
јер би се 'потхопали њени унутрашњи односи солидарности, a без 
солидарнос1и олстанак породице «е може се замислк'1'и. У пор-о- 
диди би можда требало водити какво књиговодство да би се мо- 
вао извести обрачун на 'Случај да који од потомака касније ирахш 
свој дго. Овакви односи би створили дух који је иротиван дру- 
штвеној функцији и ■ошовном смислу породице. Породица би се 
свакако разблјала, јер би потомци често могли истицаги сзоје за- 
хтеве, изазвал« би парниде, овађе и реметили хармоничне од- 
носе, '

Према другој тези установу из чл. 37 треба примењДвати 
inter vivos Њена примена је оправдана с обзиром на принципе 
социјалистичког морала. Сваком лреба дати своје још за живота 

ЈродЈ/хеља, Еаравно ако иотомди за живота поставе та!кав захтев. 
Нема оправдања за конзервацију породичне имовинске масе. Та- 
коће се не може аправдати да се временски моменат тражења из- 
двајања одгоди до смрти оставиоца. До овоје смрти ocraiBHop би 
могао да располаже са имовиаом и да оштети оне потомке који 
су с њим привређивали. Питање је, Да ли би за овакве наследнике 
уопште кешто остало за издвајање из заоставштине уколико би 
€е могућност издвајања одложила до смрти оставиоца? Насл'ед- 
ници би дажле мдгли да претрпе ненакнадиву штету. Ако се издва- 
јање ие би омогућило још за живота, недељива лородична имо- 
винска MPiCa би уствари претстављала неку врсту заједничке имо- 
вине, која би делимично имала карактер имовинске заједниде кућ- 
них задруга, па шта више неке нове врсте ceocKor фидеикомиса. 
Стварати овакве нове врсте имовинских заједнида било би  сваха- 
ко назадро и у. противности са 1При1родним развитком савремених 
породично-имовинских односа. Према напредном схватању имо- 
винске заједнице имају привремен карактер, стога треба омогући-
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ти њихов престанак. Издвајан>ем имовиноког дела за живота оста- 
вноца ие би се на|рушавала и потаопавала породица. У пракси не- 
ма много 'парница a иормално се не може иретпоставит, да би у 
■сва:ко>ј вородрци сви потомци тражили свој део за  жив10та оста- 
виоца, Азсо >су лак односи и1змеђу члаиова 'породице и иначе поре- 
мећеии из имовинских разлога, овда је деоба немиеовна, то у  по- 
гледу породице нема шта да се ру)ши, јер у њој иначе не влада хар- 
монија. Тахође је неодрживо схваташе, да се право потомака на 
бази прописа чл. 37 р Д а  моментом смрти оставиоца. Право по- 
томжа настаје још pa живота оставиоца, дакле у време кад они 
с оставиоцем привређују, стичу бдноано 'повећавају вредност 
оставиочеве имовине. To наравно не искључуце да они своје 
право према ч|.л1. 37 остварују тек после смрти оставиоца.

П'роф. др. Борислав Т. Благојевић сматра, да право издва- 
јања имовкнског дела из заоставштине ;по својој лравној природи 
кије наследа1о npaBio, али пошто се iy пракси најчешћ.е поставља 
за ‘Случај смрти- то ое оно регулише у 'OKBapy наследног 'права (На- 
следно npaiB'O ФНРЈ, Београд 1955, скр. 28). „Међутим, — иише 
проф. Благојевић — то питање, и то са и.стих разлога, по истом 
осноеу и са истим захтевима, може се П10сгавити'цзмеђу ових лица 
и за време живота свих њих, па ми,слимо да cg,y том случају н>и- 
xoB'H 'Одиоси могу регулисати аиалогно ;правил1има «оја садржи чл. 
37 Закона о наслеђивању, јер су то правила к о јаза  ову врсту имо- 
вин'Ских 'Односа, изражавају општа правила вашег друштвеног жи- 
вота, тако да правилима ш  овог прописа треба дати најшири до- 
мен IIpн!мeнe’̂

Судска npaioca у вези примене чл. 37 још није развијена. 
Имајући у  виду разке аргументе и 'CynpoTHa мишљења вероватно 
«еће б«ти лако остварити једиБствену примену чл. 37. Његова пра- 
вилна примена зависиће и од вхваташа установе формудасане у 
том заковском тгролису. Стога нису сувишна разматрања о значају 
и применљиво-сти чл. 37 Овај чланак има скромну претеизију да 
само укаже иа неке аргумен,те и да истакне разноликост мишљења 
и ставова. О њима би можда трвбало дал>е дискутовати.

Др, К. Ђетван

О МЕСНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ ВОЈНИХ СУДОВА

Питање месне надлежности војпих судова иије подједнако 
решено за ове извршискце кривичних дела који долазе иод стварну 
надлежност војних судова. Друкчије је то питање решено 'Када се 
ради о војном лицу као извршиоцу вдривичног дела, a друкчије 
када је у извршењу кривичног дела суделовало невојио лице.

Када је извршилац кривичног дела војно лиц-е, питан>е ме- 
сне надлежности војних -oyHOBa се решава tno одредби! чл. 57 ст. 1 
Закона о војним судови.ма (у даљем позивању ЗВС). Пр тој закои- 
<жој одредби за суђеше војиом лицу месно је надлежан онај војни 
суд на чијем се 'подручју на>лази војна јединица, установа или пре- 
дузеће коме припада окривљени у време извршевва кривичног де-
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ла. To je нека врста меоне надлежности по месту борављења 
окривљеног, дакле, forum domicili sui generis.

Припадиост одређеиој војној једшшци, установи или пре- 
дузећу Moipa 'бити т(рајна. Трајност те в'езе може преминути само 
премештај или прекомагеда. Међутим, та се веза не сматра преки- 
нутом ако -је в;о|но лице би1л1о 1пр.ивремеио упућено у неку другу 
еојну једшицу, установу 'или предузеће (на npHMejp ради иопома- 
гања или изнфшења иеког задатка). У таквом елучају војно лице 
задржава домицил своје раније матичне војне 'јединице,'па ће сена 
њега у случај)у да учини кривично дело у јединици код 'које је 
прквремено упућен бити меснан1адлежанвојнисудначијем сепо- 
дчрују налази његова матична једивица. Држећи се доследно^ тога 
принципа, закои одређује да ће тај суд остати месно  ̂над;лежан до 
краја без обзира што је окривљени иосле извршаног 'кривичног 
дела 1био премештеж или 'прекомандован у неку другу војну једи- 
ницу, установу иШ1и предузеће. У овааовом 'Случају .могла 6и ее за- 
сновати надлежност војног суда на чијем се 'подруч.ју налази нова 
јединица оиривљеног, али то може бити изузетно и само онда 
када то одреди Врховни војни еуд на предлог Војног тужиоца Ју- 
гословенске иародне армије.

Друкчије је решено п.итан>е у  Закону 'када је извршилац 
кривичног дела невојио лице, које може доћи под стваргну вадле- 
жјност војног суда ivi случајевима које таксативно набраја чл. 4 
ЗВС. Према одредби чл. 58 ЗВС за оваквог извршиоца кривичног 
дела меша надлежност војног 'ауда биће одређена по одредбама ' 
Законика о «ривичном поступку. Јасно је да ће ту доћи до при- 
мене ихре свега fomim delicti commissi," a иза тога остали форуми 
које н 0 р а ја  чл. 28 ЗКП.

На напред изложени начин he £е одређивати месна надле- 
жнсст војних 'Судова увек када се ради о појединачним, индивиду- 
ажим извршиоцима кривичних дела, баз обздра ■колики ^  број 
1сривичних дела таочивили. Међутим, стеар се друкчије 'поставља и 
решава када наступе случајеви тзв, објективног и 1мешовитог ко- 
некситета.

У случају тзв. објективног конекситета тј. у случа.ју када су 
кривично дело извршили заједно војво и невојно лице, a за суђе- 
tt>e је стварно надлежан војни суд, биће у с.мислу одредбе чл. 58 
ЗВС месно кадлежан да суди и врјном и невојнбм лицу онај суд 
који је месно надлежан да суди вкзјном лицу. To значи да услучају 
овог 'конехситета одлучујући значај за заониван^е месне надлежно- 
сти има домицил војног лица, као штоуабратном смучају, хада је 
због 'Објективног конежситета стварно надлежан редован, лрађан- 
ски суд, одлучујући значај има место извршења кривичиог дела 
или неки друш у захону предвиђени форум којв стоЈи на сграни 
невојног лида. Овако се има ствар решавати увек без обзира какву 
је улогу имало војно лице у заједвичжи изрршеном кривичном 
деду1 тј. без обзира да ли је било извршилац или саучесник у за- 
једнички извршеном кривичном делу и без обзира да ли се ту ра- 
ди о  'Кривичном делу из главе XXV Кривичног законика или из 
чл. 4 ЗВС,
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Што се тиче блучаја објективиог конекситета при коме је у 
извршењу кривичног дела учествовало више лица (саизвршиоци, 
саучесници, прикривачи, лица која су 1помагала извршиацу дела 
после изври1ен>а и лица «оја нису пријавлла ирилремање и извр- 
шење кривичног дела или учиии10ца), каои  случаја тзв. мешови- 
тог коиекситета (када је в'ише лица учествовало у извршењу више 
кривичних деИа), те |Сл\?чајеве је Закон решио на савим одређен 
начин. Тако, дрема одредби чл. 59 ЗВС, уколико у оваквој ситу- 
■аци]и дође до могућности заснивања месне надлежно.сти од сгра- 
н-е више вдјних судова, nipowHcauo је да ће у оваквом случају Вр- 
ховни BojiHH 'Суд на предлог Војног тужиоца Југо^ловенске народ- 
не армије одредири који ће војки суд спроводити један посгупак. 
Ако је у  OBa'KB'HM случајевима умешано и неко невојво лвде, a no- 
чињена кривична дела впадају у надлежност војних судова, одлу- 
ка 0 одређивању војног суда који пма да спроведе један поступак 
биће протегнута и на то н-евојио лице. Оно ће да:к1л'е и овде иоде- 
лити судбину војних лица.

То би у  ,најк1раћим иртама биле одредбе о месној шдлежно- 
сти војних 'Судова. По.зиавање тих одредама има значаја за 'Прави- 
лан саобраћај странака са војним судовима, јер се често дешава 
да због непознавања ових одредаба долази до цропуста, који 
штете интереси(ма 'Странака (одбаецивање поднесака везаних за 
рок, «оји се по закону морају |у|пућивати онима који су овлашћени 
да их примају — чл, 83 ЗМП).

ДобривоЈе Бабић

СПРОВОЂЕЊЕ ОСТАВИНСКИХ РЕШЕЊА У ЗЕМЉИШНИМ
КЊИГАМА

Законом о убрзавању судског 'поступка тежи се ка ствар- 
ном убрзањ(у поступка у грађанским споровима. Овај Закоч је 
дао већ пазипивие резултате. Међувнгм, у ванпарничним паступ' 
цима још увек има великог застоја, не П10стизава се жељена брзи- 
на. Тачнијв (речено, нпр, у 0;ставин1сжим предметима, судови иости- 
завају боље резултате >од ранијих година, али ипак странке не до- 
лазе до 'коначно1г уређеша наследстава, бар не тж о  'брзо како би 
то био имтерес и  втранака, a и иаш општи привредни интврес.

Према повтојећим финансдским п|рописима правошажна 
решења оставинских судова не могу се провести у земљишним 
■књигама докчгудови не добијвд извештај од надлежне управе при- 
хода да је торез на наслеђе регулисан, било да је уплаћш, било 
да не подлежи остав1ина пМаћању пореза на иаслеђе. Када судови 
заврше оставински nocryifeK стављају предмет ,,у евиденцију” док 
управа прихода не изу^ести да је порез на наслеђе регулисан. Ме- 
ђутим, V већини случајева се оставине ослобађају 'плаћања nospe- 
за на наслеђе по Закону о пореау на наслеђа и порезу на поклоне, 
па 'Сматрамо да није више оправдан огаај фискални интерес каји је 
условљавао раније прописе тј. да 'се <краз земљишне кшиге не мо- 
же да проведе правоснажно решеше о предаји оставине, док се не
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добије извештај од управе прихода да је питање 'пореза на насле- 
ђе регулисано, јер већинд ка1слеђа уопште не подаеже плаћању 
тога пореза.

Само на П|Одручју Среског суда у Со,мбору има око бОО 
оставинских предаета који чекају иако судсми правоснажно окон- 
чани, На извештаје управе прихода, које ке по>казуј,г нарочит ин- 
тбрес да брзо и уввк на време извештава‘у 1суд било a  чишеници 
да је наслеђе ослобођено плаћања 'пореза, било пак да је  иорез 
исллаћен. А'ко узмемо и полбвину као просек за ове среске судо- 
ве иа 'подручју АП Во]в10дине, a среских судова игма ако 30, онда 
добијад|0 велику цнфру од најмање 7500 лредмета оставинских 
•који су ,,у евнденцији”. Колико то отежава рад судовима, колико 
то уноси несигурнасти и несређености у односима међу странкама, 
колико изазава рпорова око плаћања пореза на доходак, јер се њи- 
ме задужују стари 1Влашиц;и-оставитељ'и, односно о^тавине, a не на- 
следници, није потре1бно нарочито нстицати.

Наше је мишљење да је стари фининсиски прапис, у данат- 
њим условима, 'Преживео и да га ipeda хштно укинути и омогући- 
ти да oe 'већ 'Правашажне оставиноке одлуке могу лравести кроз 
земљишне 1кн>иге, без абзира на питање да ли је порез на наслеђе 
регулисан или не.

Ово наше мишлеаве потхрепљујемо !следећ!им:
У већЈИни 'Случајева заоставштинг питања плаћања »лореза 

на наслеђе ј.е само ј.една пука формалноег, јер се чека извештај 
од управе прихода да ое mopes не плаћа, Према томе, за овај већи 
део аставина не може се ни таставити питање да 6и до^шли у опа- 
CHOICT фискални шгтереси заједнице, аксвбл се првнос права вла- 
сништва иа наследиика тревео без тога изветтаја. Но, тт код 
оног маањег дела оставина где се порез на ндслеђа има да плаћа, 
по нашем мишлењу, не долази у обзир опасност mo фискаЈше ин- 
тересе, јер ce yqp'asa гарихода увек може да у1кн>иж1и ради обезбе- 
ђеЈва пореза на иаслеђе на наслеђеној некретнини, све ако је и 
ггренос 'П|рава власништва извршен a о,оим тога она има и друга 
ефикаша рредства за наплату тога порша. A ако me ова некрет- 
нина (ггрода од сгране наследника не може се купопродајви уго- 
вор тровести док управа прихода не изда увереше да је шорез 
исплаћет, a о«а такво уверење неће издати док се не исплати трет- 
ходао и евентуалш неплаћени a разрезави и укњижеаи порез на 
наслеђе. Према томе, lyi данашњем шстему разрезивања пореза на 
наслеђе ранији пјрописи су изгубили cBOi омисао, ma би их треба- 
ло укинути. јер је то интерас брзине рада судова, торесже админи- 
■страције, еккзномски иетерес несметаног тромета некретнина и 
интерес свих наших грађана, тим пре што уапште не 5и мшли 
доћи у титање општи интереси наплате вореза на наслеђе, тамо 
где се OiH платити мора.

Порез од дохотка од земљишта води се према стању у ка- 
тастарсмим посед0'вним листовима моји се пак попуњавају на ос- 
нову решен>а замљишнокњижних судова. Пошто заоставштине Ш1- 
су прсведене у земљишним -књигама, промене' се ие молу( извршити
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y катаетру, a последица тота је да катастарскб 'стање не бДгавајЈ:^ 
фактичком стању, па према томе, ни разрез на доходак не може 
бити правилан и ;Саобразан фактичном стању поседа.

др. Милан Вакањац
ддвокагг

НЕКОЛИКО СПОРНИХ ПИТАЊА О ПРИМЕНИ ПРАВНИХ 
ПРАВИЛА ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ О СУДСКИМ ТАКСАМА

У изДањима „Службено1Г листа ФНРЈ” изишле icy из штам- 
пе 1951 године „Нове таблице судских и арбитражних такса”, a го- 
дине 1954 проширено издање под наслдвом „Таксе које на1плаћују 
органи управе и редонни и Привредни :судови”.

Оба ова издања намењена су широ1кој |\|потреби кад редов- 
них и привредних судова и мод осталих'Државних аргана, код ад- 
воката и свих друпих лица, која се интервсују за плаћаоње 'Судских 
такса као и такса уопште. За ова!квим таблицама осећала се оз- 
бил>на потреба и оба она издања 'попунила 'оу освтну шразнину у 
iirraMnaeHiM стварима по овој материји. тако да icy ове таблице 
постале неолходан 'и свжодневни прирунник 1Сваком лтрактичару.

Како icy оба ова издања „Слу|жбенаг листа ФНРЈ” то су од 
многих схваћена «ао издања службеног караастера и прихваФена 
су са пуно поверења. Међутим, ове таблице нису издате од држав- 
них овлашћених оргаиа за службену употребу, те је могуће ди- 
скутовати'О њиховој'практичиој примени,

После доношења Закона о а1брзавању париичног лостулка 
пред редовЈшм 'Судовима, иагло је повећал број тужби са пред- 
логом за издавањ.е платног налога и еа тиме су дошли у шн|року 
примеку праписи, који се односе на наплату такса по тој мапгерији. 
Због тога се намеће лотреба да се изврши анализа табеле број 4 
у књижици „Нове таблице судоких и арбитражних такса” и та- 
беле број 18 на страни 31 у  књижици „Таксе које наллаћуј/i ор- 
гани управе и редовни и лривредни .судови” и то само делови о- 
вих табела, који 'Се односе на плаћагње тавсса за одлуке код пресу- 
да на основу 1лризнања и на основу одрицања, као и на плаћање 
такса за одлуке ло ллатним налози-ма у  мандатном. меничном и 
чековном постулку. Ваља иаломенути да су обе табеле »стоветне 
како у једној тако и у другој књижици, те he се у  даљем изла- 
гању гаворити по обема'^абелама без икаквог подвајања.

У rope означеним табелама извршен је обрачуч! такса и при- 
казан начин наллаћивања на начин;

На први поглед може се залазити да је под 2 в) „на пресу'- 
де на -оонову признања или одрицања, ако вредност спора не лре- 
лази 12.000 динара” иста спопа и обрачул плаћања таксе као и у 
ству лод 1) где такође стоји >жад вредн01ст не пре|Дази 12.000 дин” 
претлоставка је да је посреди штамларскацрешка, јер зашто би се
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на два места вршио обрачун на вредност »спод 12.000 дин.1? Bepđ^ 
ватВо се хте-ло рећи у. CTaBy под 1) „да вредност спара прелази 
12.000 дин,” Међутим, у 1Колико'би то била штам1парока грешка, 
поставља 'се- питање, како то да је обрачун такеа исти' у оба слу- 
чаја, a наиме »спод ] 2,000 динара и изш д 12.000 динара? На ово 
је одг01Вор inpocT да ту посреди ниЈе никаква штампарска грешка) 
већ грешка у саставу табШица.

Ова зб|рка направљша је због пагрешног тумачења тариф- 
ног броја 6 цравн1их правила таксене тарифе. Наиме, у  т. бр. 6 ст. 
(2) т. 1) стоји „да се -на преСЈде На основу одрицања или призна- 

. ња, које icy пале на првом рочишту” има платити пал1а ■ таксе из 
става 1) овог тарифног броја, Погрешно је овај пропис npoTyLMa- 
чеи, због тбга што се речи ,>не прекорачује изиос 12000 динара” 
из претходне' споредне реченице, ,која гласи ,,затим у калико 
вреда|Осг спорног ■вредмета не прекорачује 12.000-дин:. одлзч<е по- 
менуте вд !ставу (1) под 3) овог тарифног броја” — не однбсе се на 
спаредну реченицу, која говбри о 'пресудама због изостанка кДи 
пролуштања "Kao и о пресудама на ошову признања или одрица- 
ња. Ово у тoлш^o ире што обе ове реченице иочињу са речју „за 
тим”, чи.ме 'су јасно подвојене једиа од друге.

Према изложеном овај тарифни број треба тако лротума- 
чихи, да се такса За одлуку по преау|даа1а на основу призиања или 
одрицања>- има |Обрачунат1и' и наплатити без обзира на вредност 
спрра и то 'пола таксе лредвиђене v ст. 1) овог тарифног броја. 
Што значи да није 1потребно никакво подвајање у погледу вредно- 
сти спора до 12.000 динара ;и преко 12.000.— динара. У одвбсним 
табелама тачно је обрачуната вредност ове таксе, тако да у том 
погледу неби имало шта да се при.мети, с€м што треба из текста да 
се бришу речи „ако врадрост спора не лрелази 12,000 динара’\

П. Што се тиче обрачуна тамса за одлуке код издавања 
платних лалога у мандатном> меничнлм и чековном постул1ку у 
ОДН01СНИМ табела1ма извршен је логрешан' обрач1\н, Наиме, према 
правним )прав:или.ма тарифе судских Tafeca требз наплату таиссе за 
судске одл\же на платне налоге у мандатном, меничлом и чеков- 
ном поступку вршити на следећи начин и то:

1> на вредвост спора до 12.000 динара половину таксе из та- 
рифног броја 6 'ст 1)

2) ла вреднаст спора преко 12.000 динара целу таксу пред- 
виђенј' у тар. 'бр, 6 ст. 1).

Правна лравила таксене тарифе су сасвим јасна јер у тар. бр. 
ст, (1) т 3) стоји: ,,3) на ллатне налоге у  мандахнам поступиу ако 
врс дност спора прекорачује 12.000 дин.”; ллаћа c t  такса по вред- 
насти спорног предмета преко 10.000 динара 2% одн. 4% ода. 6% 
што. знзчи; да се у ово.м случају озаиачени процшти таксе рачунају 
Hć од 10.000 динара него од 12.000 дилара.

Како се пак обрачунава рва такса за вредност спора испод 
12.000 дин. г.овори ice у ставу (2) овога тарифаог броја у коме сто- 
ји Да У 'СД>!чају „у колико вредносг 'спорног предметанелрекора- 
чује 12.000 дин. за одлуке ломенуте у ставу (1) под т. 3) овога та- 
рифног бр-'-ја” плаћа Се половина таксе из тар. i6p, 6 ст. 1). Одлуке 
пак V ставу (1) под 3) овога тарифног броја видели смо да су у
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стварк одлуке no платним налозил1а у мандатном меничном и че- 
ковном поступку и то 'само За случајеве ако вредпост спорног 
предмета прелази 12.000 динара.

Да је заиста у овим табелама извршен погрешап обрачун 
такса за одлл^ку у .мандатном, меничном и чековном поступку види 
се из табеле бр. 2 у 'књижади „Нове таблице. . . ” и у табели бр. 
15 стр, 28 у књижици ,,таксе које наплаћују рргани управе. . . ” у 
којим табелама у трећој рубрици тачно су обрачунате таксг за 
одлуке (платне налоге) у мандааном меничном и чековном по- 
сту.чку.

'Ван сваке је сумње да је у пракси била различита примена 
ових табела, ако је пак уочена разлика, онда се постављало пита- 
ње шта је тачно.? С обзиром на широку употребу почченутих та- 
блица и на значај правилне наплате ове тадссе намеће се као нужно 
о предње.м продискутовати и заузети правила« -craB приликом 
прнмене овог тарифног броја.

Ово ‘у толико пре што су са горе поменутим табелама пот- 
пуно исповетае и табеие штампане у „Збирци прописа о такса.ма 
са таблицама адмигеигстративних, судских и арбитражних такса” у 
издању „Архива за правне и друштвене науке” Београд, 1953 ro- 
дине (в. табелу бр. 18 'Стр. 196 и табелу бр. 15 'стр. 192).

ni. У поменутим таблицама изостављен је обрачун таксе за 
одлуке по пресуда.ма због изостанка. Такође .се ншпта не говори о 
иаплати ове таксе ни у књизи „Нове тарифе о та!К'Са.ма” издање 
,,Службеног листа ФНРЈ” кз 1952 године, тазсо да се код многих 
сздова појавило питање да т  треба ову такоу на-плаћивати у пу- 
ком износу као и~за остале пресуде, 'када се мериторно решава, 
или пак половину таксе?

Пре.ча правни.м правиаима тарифе о судоким таксама у т. 
бр, 6 ст. (2) т. 1) између осталог 'лредвиђено је да се такса на пре- 
суде ,^бог изостазиса или пропуштања” шлаћа 'пола таксе из става 
(]) сшога тарифног броја. Док Уредба Владе ФНРЈ од 31 октобра 
1951 године („Службени лист ФНРЈ бр. 49/51) у сво.м члану 2. т. 1 
говори да .се таксе повећавају код 'судова и то у  грађанским пар- 
ницама и извршном nocTynxivi 2 пута о ^ .  за бракоравводне шоро- 
ве 3 пута итд. Дакле, овом уредбом говори се уопште о повећању 
судских такса >,у грађанским париицама” a не 'помињу се поједини 
тарифни бројеви правних 'правила таксене тарифе, тако да се има 
узети да су и тажса за одлуке по пресудама због изостанка inose- 
ћане као и све остале таксе. Ова пак одредба и,з правнмх правила 
испуштена је прил1иком штампања Л0'менутих издања „Службеног 
листа ФНРЈ” због тога што та материја грађавског 'процесног 
врава није била у лримени w времеиу'када су оддосиа издања 
штампана, те је као оувишва испуштена. Према томе, такса за од- 
луке по пресудама због изостанка има Се наплаћивади по т. бр. 6 
ст. (2) т. 1) правних лравила таксене тарифе тј. пола тж се пред- 
виђене у ст. 1) овога тарифног броја.

‘ IV. Није уједначена вракса ви око наплате такса у 
кривичном п01ступку П'0 приватним тужбама т, бр. 50—53 правних 
правнла таксене тарифе.

\
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Ово због тога што пра&на правила тарифе о судским так- 
сама у т. бр. 50 ст. (1) предвиђају и то у тачци 1. таксу код збор- 
них судова, a у тачци бр. 2 говори се о такси код CpecKiHsx оудова. 
Такође се и код осталих тарифних бројева чини таодела на таксу 
код Среокбг »  на таксу код Окружчог суда.

Када 'су пак Срески судови 'по ранијем Закону о кри1вич1Ном 
'поступку увек судили као зборниЈ оцда је у примени код Среских 
судова била увак такса предвиђена за зборне одн. Окружне судо- 
ве, међутим у hobiom Закјону о кривичном по.стуггпку иредвиђен је 
судија лрјединац, «ао наДл1ежан да ■су''ди по 'кривичним пред!м.етима 
који се гоне по приватној тужби, па су са тога разлога 'многи су- 
дови почели да прим'ењују стшове тааосене тарифе, у којима се 
предвиђа такса за Среске судове, дакле !мање наплаћују таксе него 
што су наплаћивали^ до доиошењз Законика о 'кривичном no- 
СТу!П;Ку.

Оваквом правном резановању нбби се имало шта пригово- 
рити, али у погледу примеие т. бр. 50 'постоји Објашњење Мин, 
финансија и Мин. правосуђа ФНРЈ, шДампано на сгр. 43 Прируч- 
вика таксених објашњења за  угготребу 'Судова — у 'KOMiC стоји ,,да 
такса предвиђена у т. бр. 50 Правних дравила тарифе о суд. так- 
сама у постулку код Окружних 'Судова имају се примењивати и 
на inoTcynaK код Среоких 'адаова, вошто су сада ib Орески судови 
зборни 'судови”. Обзирам на ово објашњење, које је обавезно, 
свака је ди1ску,сија по томе питању излишна.

Осим тога, постоји различита пракса и код наплате таксе за 
поднесак по т. бр. 50 так-сене тарифе. Наиме поједини судови на- 
П1лаћују свега 60 дниара за кривичну приватну тужбу, без обзира 
што се лрема Заковику о крнвичном судском noicryinKy увек и оба- 
везио 1П1рилаже по јвдан примерак за сваког окривљеног колико их 
има. Дакле, потребно је да 'се и сваки даљи примерак таксира са 
30 динара, .колико год их има, што је ггредвиђено у  напомени П уз 
т. бр. 5-0 Правних иравила таксене тарифе о судским так1сама,

Борисав Радовановић,
^судија Среског суда, 

Аранђеловац

СЕДИНЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

21 и 22 априлз 1956 водине одржана је у Љубљани седница 
И. о. Савеза адвохатских комора.

На седници еу били присутни; др. Владимир Гросмаи, прет- 
седник И. 0.; др. Владимир Шукље, Љубљана; Право(-слав Вашље- 
вић и Слободан Суботић, за АК у Београду; др. Анте Штокић и 
др. Аурел Крстуловић, за АК у Загребу; др. Богдан Видовић, за 
АК Сарајево; Стрезо Стрезовски, за АК Скопље и Бранко Перић, 
за АК Нови Сад.
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y  првом реду се седница забавила 1питањем измене и допу- 
не УгоЕОра о 'Соц. '01аигурању адвоката, те је редигован коначан 
предлог Савеза у том иравцу.

Затим је на седвици подробно проучен Нацрт Закона о ад- 
вокатури, те су стављене примедбе Извршног одбора Савеза на 
исти Нацрт Закона о адвокатури и редигован коначан таксг вред- 
лога који Савез адв, комора поднош Савезном извршном већу. 
Ова тачка дневног реда је исцрпела највећи део дводневне сед- 
кице.

Решавашр се о међународаим везама наше адвО'катуг>е.
Затим је одлучено да се на скупштииама Адвакалских комора 

1стави предлог да месечна чланарина по адвокату за Савез буде 
од 100 динара, као ћ да сви адво1кати, путем Адвокатоких ком-ора, 
имају обавезво бити вдретплатници часописа- Савеза »Југословен- 
ске адвсжатуре”.

Решавано је о кеким текућим предметима администрације 
Савеза.

Б. Перић

БЕЛЕШКЕ

БОРАВАК ГРУПЕ ФРАНЦУСКИХ ПРАВНИКА У НОВОМ САДУ

Група истакнутих фраицуских правника каја је средином 
априла боравила у југославији пасетила је 18 априла 1956 године 
Нови Сад. Делегадију, која враћа iBOcery јут01Словевским правни- 
ци:ма од ‘прошле године предводио је r. Венсан Бодје, члан Коми- 
сије за спољнм политику француске Народне скупштине,

Француски правници су посетили Извршно веће АПВ где 
су се живо интересовалн о надлежностима и раду Т10крајинских 
органа власти « управе као и о разним привредним проблбмима. 
Гости 'Су разгледали знаменитости прада (Матицу -српску) па су 
им ;пот!претседник Народне скупштине Војводине Нађ Јожеф и 
потпретседник Извршног већа Војводине Петар Рељић приреди- 
ли ручак ‘на Тв!рђави. На ручку су присуствовали, поред претстав- 
ки'Ка руководећих псжрајинских органа власти и шраве, неколи- 
ко истикнутих !Правниха и.з Баограда који cj'’ били у пратн>и гос- 
тију као и Претседник Врховног суда Војводине, Јавни тужи1Л|ац 
Војводине, Јавни правобранилац Војводине, Секретар за право- 
судну управу АПВ и Претседник Адвокатске коморе за АПВ.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

(Наставак са стране 28 броја 4 „Гласникз)”).
мом не могу оити уписане у  pern- 
crap аривредних органиаација sscror 
periicrapcKOir суда два иди више пре- 
дузећа, која срше ист!у остаовну при- 
вредну делатност. те да у ‘случају

кад внше предувећа која врше исту 
роновну привредну делапис.ст затра- 
же код истаг суда репис11рацију пад 
истом фирмам. лрав.о на регистраци- 
ју под том фирм'ом им-а предузеће
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које је прио поднело пријаве?. Ова 
ј€ заштита фирме према изричној 
одредби наведеног пропмса) ограни- 
чена на' подручју истог регис,тарско1Г 
суда.
За разЈшку од чл. 47 Уредбе, сле- 

дећи члан. (48) исте Уредбе не само 
што не Ровори ИЗРИЧ1ИТ& о регистра- 
цији код 'истог регистарског суда, 
већ навротив даје предузе41!у, које је 
пре поднело п-ријаву односно које је 
регистрсеаио одрађену фирму, пра- 
во да тражи од надлсежног оуда да 
поништи фирму свакаг др!уТ|С>г пре- 
дузећа са нстом основном привред- 
ном делатнсипћу Kipja је иосле њега 
регзктрована’, ако докаже да за то 
има пословни интерес. |Подвлачењем 
да захтев за поништење фирме при- 
падв по тим препгоставкама Јгропгив 
сваког друтог предЈ̂ зећа. Уредба је 
изразила да се право на заштиту 
фирме предузећа ш> чл. 48 даје не 
само у. границама падручја кстот регистарског суда, већ и изван тога 
прдручја.
Изме^у заштате из чл. 47 Уредбе 

и чл. 48 разлика је у Роме што уред- 
бодаеац. кад се ради о предузећима 
са исгом основном привредном де- 
латношћу еа подручја 'истог реги- 
cTapcKor суда. сам претпаставља да 
ће истоветност шш сличност фнрме 
дојвести до MOiryiiHOCTH 'помелње на 
тржипггУ, па стога наређује реги- 
старском суду да -по >службенрј ду- 
жности пази .на то да код ncr.oir ре- 
гистарског суда не 'будЈ' под исгом 
или сиичном фирмом регистрована 
два или вшпе предузећа са истом 
основном привредном делатнсжпћу. У 
том 'Случају постојање пословног 
интераса зв' поништење фирме дру- гог предузбћа није потребно до«а- 
зивати.
Кад су, међутим, у питашу исто- 

ветне или слнчне фчрме предузећа 
«'а истом основном привредном де- 
латношћу к.оја нису регистрована 
кјод истог суда, Уредба могућност 
пометк>е на тржишту не претлостав- ља. веф само допушта. Стога остав- 
ља предузећу. које има временски 
приоритет фирме. да тужбрм стави 
зајхтев за поннштење фирме другог 
предузећа. ако ЈИоже доказати да за 
то има пословни ннтерес.
Да заштита из чл. 48 Уредбе није 

ограничена на подручје 'истаг реги- 
старског суда, произлази и из тек- 
ста чл. 49 Уредбе, прама коме радње 
немају право на заштату фирме из- 
ван подручја окружног суда код Ko

ra су регистроваие. Из саме ове од- 
редбе 'пр01изла!зи закључак да лреду- 
зећа за разлик1у ,од радњи, имају 
првво на такву заштиту и изван по- 
дручја рвгистаржог суда.
Првосте̂ ени .-суд 'неправилно је да- 

кле применио 'чл. 48 Уредбе о осни- 
вању предузећа и радњи кад је ту- 
жбени захтев одбио aaTo што фирме 
парничнкх сгранака 'нису регнстрова- 
не код истог 'OyAa. Туж1Ш'ељиц1и при- 
пада, с сбзиром «а утврђемо вре- 
менско првенство њене фирме пре- 
ма дану регистровања који је одлу- 
чан у смислу чл. 48 УреДбе, захтев 
30 поншитење фнр.ме тужене стран- 
ке” ако се утврди да обе лариичне 
странке врше исту сх:»овну привред- 
ну делатност и ако се докаже да ту- 
житељица има за то послсвни ин- терес.
Полазећн са свога правног стано- 

вишта, првостепени суд је пропустио 
да утврди да ли страике врше исту 
ссновиу привведну делатност. те се 
није осврнуо на наводе и преддоге 
тужителЈИце кбјима је настојала да 
докансе свој лосљовни интерес за пс- 
ништење фирме тужене странке.
У том правцу вужитељица .је на- 

вела V тужби да су сба предузећа 
према досадашњим пролнсима ре- 
гистрована као спољиртргсеинска 
■лредузећа. те 'Се, с обзчром на на- 
к€ру обеју странака да и у будућа 
наставе обављан»е спсшн!0(грговинске 
делатности, позвала ва чл. 11 Уредбе о спољнотрговииском пословању (Сл, 
лист ФНРЈ Бр. 25/56). Тиме је ту- 
житељица уствари тврдила да има 
пословни интерес за поништење 
фирме тужше странке зато што се 
обе саД0| баве спољнотрговинском 
делатиошћу и што намеравају да се 
том делатношћу баве и v будуФе. У 
припремном подвеаоу од 1 децем.бра 
1965 г. тужидељица је, међутим, да- 
ље навела Дв' заштиту фирме тражи не само у кнтервоу свога лослоаања 
на иностраном тржишту. већ и у ин- 
тересу пословања на домаћем тржи- 
шту. Управо споменупн чињенинаи 
наводи и докази и предлози тужи- 
тељице од од.тучне су важности за 
пресуђење ствари, па је првостепеии 
суд повредио одредбе постулка. кад 
је с обзиром на неггравилио тума- 
чење чл. 48 Уредбе о оснивању пре- 
дузећа и радњи, пролустио да пре- 
тресе наводе тужитељице.
Што се тиче сукобљавања пар- 

нлчних странака на спољнотрговин- 
ском тржишту. прврстепени суд зау-
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зео ,ie становиште да је  тужбени за- 
хтев преурањен заша што ie нешор- 
но утврђано да киједна од страназса 
нису још уписане у регистар спољ-» 
нотрговннских предузећа Управе за 
спољну трдовину V оквиру саобра- 
жавања одредбама Уредбе о  спољно- 
тртовинском 'пословању <Сл. лист 
ФНРЈ бр. 25/55), a тужитељида није 
прушшла доказе 'да је ад стране У- 
праве за слољну трговину одбијена 
са захтевом за упис у спољнЈотрго 
вински peraicrap зато што је  неко 
друго предузеће са истам или слич- 
ном фирмам већ ушисано v тај реги- 
стар. Првостепени суд је дакле у 
стаари нашао да је тужбенм! захтев 
нреурањен с разлага, што тужите- 
љица није лрушоила дсжаз да ,ie У 
права за спољну трговину у  смислу 
чл. 11 Уредбе 'О спољнотрговинском 
пословању одлзмсила њен упис у 
спољиотрговшнски регистар зато што 
има сличну лли исту фирму са гу- 
жено.м странбсом »оја би била већ у- 
висана у тај регистар. Услед гога да 
не може настати забуна у послова- 
њу с иностранств.рм. a Управа зз 
спољну трговлну није још 11.033333 
тужитељицу да претходно путем спо 
ра код надлежноа' привредног суда 
рашрави iCBoje право првеБства на 
фирму .(чл. 48 Уредбе о оснивању 
предузећа и радњи).

Ни ово правно становиште не мо- 
же се лрихвагпти.. Одредба чл. 11 
Уредбе о спољноцрговинском посло- 
вању овлајшћује Управу за спољну 
тргов1Ину да по службеној дужности 
у општем интервсу предузме наведе- 
не мере. али не 1искључује право са- 
мог интересента, да и без упукива- 
ња ш  парницу од стране Упргве за 
спољну трровину тражи заштиту у 
смаслу чл. 48 Ургдбе о оснивању 
предузећа и радње. ако за то има 
пословнн интерес. Упућаван>е на пар- 
нвду од iCTpaHe Управе за спољну 
трговину није дакле усл)ов за наста- 
нак захтева за заштиту фирме из 
члана 48 Уредбе о освивању вреду- 
зећа и радњд.

Колико је, према томе. Еитање о- 
влашћења за обављање спољнотрго- 
винске делатности у MOiffiKiperaoM слу- 
чају одлучно за утврђ|иван»е да ли 
тужитељица имв или нема пословнв 
Ентерес за поништење фирме туже- 
не странке с обзиром на спољнотр- 
гсеивску делатност паРничних .стра- 
нака биа је арвостепени суд дужан 
да то питање расправи са становишта

оцене постојања пословног iHHtepeća 
тужитељшде 'према’ стању на дан 
пресуђвња.

За тражење издржзвања из чл. 70 
ОЗБ није пртребно поднети тужбу 
него је довољно ставити захтев за 
издржавање. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1023/55).

Тужитељ је поднео тужбу ради 
;развода брзка. »оји је лресудом раз- 
веден. на осн.ову чињенице да брак 
не iraocrojB већ пуких 9 година. али 
је у.једк1з по захтеву тужене тужите- 
ља обавезао на плз1ћа«>е издржавања 
у износу од 1.000 динара месечно, 
пошто је радна споробиаст тужене 
смањена за

Жадбу су уложиле Рбе странке.
Жалбч тужитеља је делимнчно ос- 

нована, 'I. .ст. лресуда укинута у пог- 
леду издр|жавања, a Из разлога:

Тужиггељ у жалби истиче да туже- 
на ннје ставила захтев за издржава- 
ње. a ниш ,ie у том правцу поднела 
противтужбу. |И‘СТ|Ина она је дала нз- 
јаву да1 TTpiHicraje на развод брака. ако 
јој с€ дооуди издр1жаван>е, али смат- 
ра да ова изјава не претставлЈа кон- 
крегни захтев за издржавање-

По мншљш>у Вр«. суда АПВ ту- 
жела је сгтавила захтев за издржава- 
н>е обаиром да је неспособна за рад. 
По чл. 70 ОЗВ доста је да се стави 
захтев за шдржаван>е ма у кој.ој фор 
ми. Није нужло д- јо »во учнњеао у 
тужбж или лротивтужби.

Међутим. како првост. оуд ннје у- 
становио имовивске прилике страна- 
ка, жалба је у том правцу основава 
па је првост. пресуда уиинута, да би 
се ово у|Станов»мо.

Парнична форма ради остварцвања 
издржавања на основу чл. 13 ОЗБ је 
тужба или прочивтужба. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 733/55).

Првост. суд' 'је тужбу тужитеља ра» 
ди развода брака одбио и обавезао 
тужитеља на плаћање месечно!Г издр- 
жгеања тужеио; у износу- од 1-000 
динара.

Тутжитељ је лоднео жалбу због 
одбијања тужбе ради развода брака 
и због издржавања.

Жалба Је делимично основана. па 
се захтев тужене за издржавање од- 
бацује. док се жалба 'ради одбијања 
тужбенаг захтева за развод брака 
не уважава. a из разлога:
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Тужена’ је ггредлбжила 'дА се тужба 
адбије. a да тЈ̂ Житељ обавеже на 
плаћање издржава&а. Как.о се ради о 
издржавЕњу из чл. 13 ОЗБ дрвост. суд 
је погрешио када је тужитеља сба- 
везао'на плаћање истога. За 'сства- 
ривање издржавања на основу чл. 
13 ОЗБ н€опх.одно ,ie потребан - туж- 
бени односно пр10дивтужбени захтев. 
Прем̂ а тО'ме, ларнична фо|рма oiCTBa- 
ривања захтева ради ивдржавања на 
ocHOiBiy чл. 13 ОЗБ јесте /тужба или 
противтужба. У датрм случају туже- 
на није са евоје стране подигла туж- 
бу или противту1Ж'бу /ради издржава/  ̂
ња, то без њенаг тужбеног илн про- 
тивтужбеног захтева првост. суд Ha
le могао да донесе 1р|дл1уку о  тужи- 
тељевом о:б?ае|анва!њу на плаЉање' 
издржавања -према irponMcy чл. 13 
ОЗБ, С друге стране. по аахтеву ту- 
Же«е није се ,могло одлучивагги као 
■О' зактеву ради каначног супружан- 
окаг издржавања, јер је тужба ради 
раздода. брака, одбијена. Али, све да 
је у конкр, случају била подагнута 
тужба или противтужба о њрл се не 
би могло ра!адрављати. јер је туже- 
на лред Среским судом већ лодигла 
туж&у радд издржавања у  слшслу чл. 
13 ОЗБ. па та парница већ тече.

Закон о ликвидацији аграрне ре- 
форме односи се и на добровољце. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 699/55).

Тужитељ је поднео тужбу и тра- 
жно дв1 му се преда посед земљишта 
Koje је добио као добров1ољац из 
прршлог -светског рата, a коју је 
земљу нако« (С1Слс>бођења HO сраза 
ад њега одувео 'И предао СРЗ.

■ПГ1 3 0СТ. с.уд је ТЈШбу одбио.
Тужилац је прднео жалбу-
Жалба је нео1сиована...а и’з разлога:
И до‘бро1вољци 'се 'Сматрају агрер- 

ним интересентима. 1аб,зиро.м да оу то 
својство имааи и према б. Зако1Ну о 
агр. реформ1И1 старе Југо.слаеије од 
1931 г. (чл. Г8).

■ С обзирам на предњу сигуадиј.у у 
конкр. случају ооБованаст тужбеног 
захтева тужитеља завдсила ле о.д то- 
га да ли тужитељ испуњава услове 
Закона la ликв. агр. реф. В|ршене до 
6 априла 1941, на великим поседима 
у  АПВ-

У лрвОиМ реду помвнутл Закон има 
се прлмењиватм на тужиоца због то- 
га што агр. -peiticip.Ma у погледу сиср- 
не некретннне вије била згершена до 
6 априла 1941 г. (чл. 1). Наиме од-

лука Комисвде за ликв. агр. реф. Bil
ie до данас слроведена вроз земљ. 
књиге. Услед тога питан>е да ли је 
туакзбени захтев тужитеља осизван 
или кије- има се расправити лод ус- 
ловима прописа по.менутог закона. a 
■не :под услоаима* садржине Одлуке 
Ком1исије за ликв- атр. реф.' .

Чињеница је да тужитељ спор- 
ну земљу није ioi6ipaijiHBao пре рата, 

■ за време окупације. т  ни до данас. 
Према пролису чл. 2 пом. Закана ли- 
ца, која су у својству агр. интер. 
добила земљу, уведена у  лосед до 6 
априла 1941 г. |Сматрају се влвсници?* 
ма добнјевих земљишта, без 1обзира 
да лл је то земл>иште уписано у зем- 
љлшне књЋге или не, ако то земл>иш- 
те;̂ .сам1И1 о&рађују. У  мовк. случају је 
иесумљиво утерђено да тужитељ ово 
земљиште није |Никада сам (обрађи- 
вио, па ie рн по рнли закона и то по 
пропису чл. 2- пом. Закона изп^био. 
право власништва на сгвсрнол некрет- 
нини тако да је његов тужбени зах- 
тев очигледно неоснован.

Месни обичај нема обавезну снагу 
законског nploiiHca. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1163/55).

Тужитељица je лоднела тужбу про- 
тив мужа тражећи да joi ан изда не- 
ке п1з.кјретн1гне.

Суд je установио да с-у те покрет- 
нине власншптво , тужитеља, па је 
тужбу одбио.

Жали ,се тужитељица и позива на- 
меснн обичај у Ју1Ж|НОм Банату према 
коме је свекар дужан купити млади 
као уздарје намештај тј. спорле пок- 
ретности. те да, 'Су према томе оне 
њене.

Жал!ба је неоснсвана, a из разлога:
;Како 'је утдрфево да је спорне ства- 

ри кулир отац туженаг. a како месаад. 
обичал нема обавезну снагу закон-, 
•CKor лрописа, уколико не лостоли' од- 
ређен угбвор жоле је у -складу са 
месним обичалем. a како на основу 
постолања меснрг обичала ве настале 
никаква обавеза кола би се против 
Сбавезног лнца магла судски аства- 
ривати, тутжба није осиована.

Гашење права трећег лида према 
СРЗ у ликвидацији. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1145/55).

Тужлтељица Је тужбом тражила 
да се тужена СРЗ обавеже да јој 
преда супосед 1/5 некретнина, јер Је
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она сопственица т1зга дела criopiHHX 
некретнина.

Праост. суд ,је тужби места дао.
Тужеш1 СРЗ је поднела жал(бу.
Жалба је основана, па је првост. 

пресуда треиначена и тужитељица -са 
тужбрм одбијева. a ив разлога.

Утврђено је да je HO среза спор- 
не некретнине предао на управљање 
и моршићење СРЗ ,jM. М.’’. која је 
касније ликвидирала према лрописи- 
ма Уредбе о имрв. одн. и реорг. зад- 
руга- Накрн тага ј-е спррно земљиш- 
т.е уступљено на управљање и кориш 
ћвње туже^зрј. друтгбј ОРЗ „П. В.” 
Према пропису чл. 44 Уредбе о имрв 
одн. и реорг. задруга срески оуд у 
ван,парничном поступку испитује пра- 
вилност раопрредног решења и рес- 
правља спорна пвтања ад чијег. ре- 
шења зааиси распоред имовине и 
дугова. По 'чл. 45 ове Уредбе заин- 
терессвано лице маже поднети жал- 
бу лротив одлуке суда о распоред- 
ном решењу окружном суду. По чл- 
37 Уредбе, с распоредним решењем 
се ре1гулише обавеза у погледу jih- 
вестлширног дуга 33 односно СРЗ 
која наставља са радом или нове СРЗ 
Ш1И нове 33. Тач. 11 Упутстава за 
■ ст<Р01В1рђен>а цит. Уредбе лрапжује 
да рајспрредн)р решење рвгу.^ише све 
односе настале услед ликвидације 
или реорганизадије и локазује ново 
■ стање V погледу права и обавеза за- 
дР1те  ,и задрудара и њихових псве- 
Р4;лаца, каа и настајље обавезе прив- 
редних организација које преузимају 
задр|у|жну .имрвину.

Из наведених прописа посматраних 
■V целшш произлави закључак да се 
материја регулисања имсш. однрса на 
сталих у вези ликвидације oanocHiO 
реорганизације СРЗ a У односу на 
идзовинска права која су била и која 

. су 'требала да буду предметрм пос- 
тупка предвиђенаг цит. Уредбсм, 
једна материјалвснправна и процесу- 
ална целина, те да се сва та имовин- 
ска лрава у  'однрсу на мачрчас поме- 
нуту имрвину. мрја нису остваривана 
у поступку предвиђевом v цит. Уред- 
би или c v  остваривана без успеха, у- 
гасила. јар če више не м.огу оствари- 
вати ван поменутог постмпка ни про- 
тиа трећих физичких или правних 
лица.

Уговор је обавезан и за малолет- 
ног сауговорача све до ускраћења 
истог од стране бргана старатељства 
(Окр. суд. Кикинда. бр. Гж. 17/1956).

Тужиље у тужби иаводе да су прс- 
дале 1 кј. јутро туженику. да су 
.предалге прсед, те траже да се уговор 
огласи апоолутир_ «иштавнил1, и ту- 
жени обавен^е asL в-раћање поседа. 
јер су продавци малолвтници. a уго- 
вор HH.ie одобрен од стране Органа 
старатељства. -

Тужени .је порвкао наврде, a Сре- 
скл суд је пресудом делимичнр удо- 
вољио тужбеиам захтеву у 'пагледу 
малолетнице, те је изрекар да је уго- 
вор ништаван. пргвнр неваљан и без 
правног дејства према истој.

Жалбу ,је поднео тужени.
Жалба је ршована. a из разлога;

Несумњизо ie да fe за захтев ваља- 
нрсти упр.вара у питаљу, уколико се 
он рднрси на обадвзу м.алодобне, 
потребно |рдобре1ње opraHa старатељ- 
ства. Али и поред PDira, тај је yiroBop 
■ обавезан и за малолетнрг саугрвора- 
ча све дотле док орган 'старател>ства 
буде ускратир одабрење. Тужиовд са 
ми у туж.б(И1 лризнају да одсбрење ни- 
су тражили и изјављују да га 'неће ни 
тра|жити. Тоимеђутам, још незначи да 
се до одобрања вшле не .\<рже доћи. 
He значи затр, што одобрење може 
бити дато 'и на иницијативу тужени- 
ка као купца. Пре.ма томе. битна о- 
колност на Kp.io.i је првост- суд saicHo 
вао сврју одлуку коју тужетис побж- 
ја, јрш није настала и неизвесно .ie 
да №  ће настати или иеће. A све дот 
ле док одобрен>е право.снажно не буде 
yiCKpahe»o. не м'Оже се основанр по- 
ставигги захтев какав- су л10етаВ|Или. 
a .npBOiCT. суд уважио. Истина. ни јед- 
на од уговорних странака није дуж- 
на прекомерно дупр да рстане у не- 
изввгностш п'0 питању одобреша. 
Али тужиоци ни на дом основу не 
могу CBo.i захтев заснсеати, јер сами 
за одлучивањ-е о питању одоб(рења 
још никакве мере нису предузимали. 
мада .је то у првом реду њихова дуж- 
ност била.

САОПШТЕЊА У ВЕЗИ СА СКУПШТИНОМ
1. Адвокати који желе да им се за 19 мај задржи прено- 

ћиште, нека писмено извести KoMOpvi иајкасније до 12 маја о. г. 
еа означењем за колико особа желе преноћиште.
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2. б д  icydore 19 маја 8 часова до 20 часова, као.и у недељу 
од 7 до 8 часова биће у Комори стално дежурство ради давања 
обавештења у вези ,са скупштином, издавања упутница за прено- 
ћиште, упи:с за  заједаички ручак итд.

3. Од Железн. трансп, предузећа затражена је повластица 
за вожњу 'по обрасцу К 13. Уколико одобрење приспе до закљу- 
чења ли.ста биће о т1оме !стављена у „ГлаОник” по,с^на белешка, ако 
пак приспе лосле закљ>учења листа, Радни одбори биће шисмом 
обавештени.

4. ПоРл1е сиупштине биће заједнички ручак у Новом €ада 
у „Пари  ̂ хотелу”, па се умољавају Радни одбори да до 15 маја 
1956 ттријаве имена учесника на овам заједничком р у ч к у ^

Адвокатбка комора за АПВ

ИЗ јСЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На 1седници ИО АК за АПВ која је  одржана дана 20 априла 
1956 године донесша су следећа решења:

1. Узети су на зјнање извештаји ■ претседника и референта 
Извршног одбора о раду Коморе између двв седнице.

2. Усвојен је Извештај ИО о раду у 1955 години, те се из- 
вештај упућује скупштитаи, с тим да ће бити објављен у броју 5 
„Глашика” за 1956 годину.

3. Образована је посебна Комисија Извршног одбора, која 
he имати да проучи надрт новог Закона о адвокатури и поднесе 
Извршком одбору своје предлоге и мишљеша. ■— Како „Југосло' 
венска адвокатура” ових дана објављује текст тога Нацрта пози- 
вају се сви Радни одбори да најкасније до 15 twaja 1956 године 
претресу кацрт новог Закона о адвокатури и да доставе Kolmoph 
своје предлоге и мишљења, како би Комисија Извршног одбора 
и ове предлоге и мишљења могла да узме iy обзир при .састављању 
коначног предлбга Изв|рШ1Ном одбору.

4. На основу Одлуке о  давааљу 'сгипиндија те извршеног 
конкурса изабрааги су за стипендисте Адвокатске коморе за АПВ 
Француз Вук, и Врбашки Даринка, студенти права 4 године. Прав- 
ног факултета у Београду и то почев од 1 маја 1956 годиие,

5. На молбу брише се из Имеиика адвоката Стари Антал, из 
Бечеја због прелаза у држ. служб',", a за -преузиматеља се постав- 
ља Субаков ЗдравкО', адвокат из Бечеја,

6. На молбу брише се из Именика адвоката Пешић Душан, 
адв. из Панчева, услед преселења адв. канцеларије на падручје 
АК у Београду.
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7. Ha молбу поставља се за привр. зам1ени1ка адвокату др. 
Мацак Матији, који је болешћу 1спречен да еоди своју канцела- 
рију, адвокат Бењак Бранко из Новог Сада.

8. 'Сва обавештења у вези са скупштин10м која је заказака 
за 20 мај 1956 године објављују се ‘посебно.

9. 'Скреће ое пажња 'свим адвакатима да им је дужност да 
се цретплате на службеии .Л1и1ст Савеза аДвокатских комора „Ју- 
гословевску адвокатуру”, и да уредно и на време плаћају прет- 
плату. Ових дана излази из штампе и биће разаслат шим адво- 
катима двоброј (1-2) „Јуогсловенске адвокатуре за lGt.6 оодину, 
с тим дџ је цена овом дваброју 200 динара. Иначе, претплата го- 
дишња изнаси 600 динара, a уплаћује се на тек, рачун означен на 
caMO'M листу.

Извршви одбор АК за АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1. У .Именик адвоката уписан је:

1. Жива Славко,'са седиштем адв. какц. у Зрењанину, ре- 
шење АК за АПВ бр. 395/54, које је потврдио својим решењем бр. 
1223/56 Држ. семретар за nipaa. упр. НРС.

2. У Именик адв. првправника упвсани су:

1. Николић Јел^ена, код адв. Николић Милоша, Зрењакин 
решењем АК за АПВ које је 'својвм решењем бр, 3784/56 иотврдио 
Држ. секр. за лрав. управ. НРС;

2. Милић Томислав, код адв. др. Перваз Николе, Нови 
Сад, решењем АК за АПВ бр 341/55, каје је својим решењем бр. 
7312/56 'потврдио Држ, секретар за прав. управу НРС;

3. Жуљан Желеховски Ирина, код адв. Перић Бранка, Нови 
Сад, решењем АК за АПВ 6р. 340/55, које је 1сврјим решењем бр. 
7311/56 потврдио Држ. секр. за драв. упарву НРС.

4. Микин J. Милан, «од адвоката др. Јефте Новића, Нови 
Сад, решењем АП за АПВ бр. 60/56, које је потврдио Држ. сесре- 
тар за прав. упр, НРС својим решењем бр. 8186/56.

Адвокатока комора за АГШ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скрећем'0 пажњу а(ДВ0!кат'има да је 1 априла 1956 дрспела 
уплзта друге рате чланари1не за 1956 у изноау) од 750 Динара, па 
позивамо 'све адвоакте да извше ову 'ушлату, Уједно niQiSHBaMo и 
оне адвокате мо.ј,и joui вису уплатили ирву рату да и њу уплате.

Примећено је да доста адвоката није посМало извештај о 
постигнутом бруто 'Промвту за 1955» као и за прво тромесеије 1956 
године, те и,х позивамо да те извештаје пошаљу, a уједно и да 
уплате 1% коморош доиринос на иостишути шромет.

Све уплате за Адвсжатску ксшору (чланарина, 1% допри- 
нос, казне, уплате Радних 'одбора, зат1И!м претплата на „Главсник”) 
врши се на тек. рач. Адвокатска комора за АПВ бр'. ЗОО-Т-403.

Из »шиговодства АК за АПВ

,,ГЛАСНЖ“ Н5лази сваког месеца- —  Издавач н власник: Адвокатека комора 
sa АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јована 20. Уређу!е Одбор Одговорин уредник: Ботић 

Мвлорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. б.
Текућн рачун код Народне бг[нке бр. ЗОО-Т-403.

Штампа: штампари}а „Коста Шокица* Нови Сад.
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