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Поштарвш илаћена 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 Нови Сад, јун 1956 Број 6

Скупштика Адвокатске коморе за АПВ која је одржана 
дана 20 маја 1956 године донела је следећу

Р Е З О Л У Ц И Ј У :

. 1.) Саслушавши реферат о друштвеном управљању у адво- 
катури, упознавиЈи се са Нацртом Закона о адвокатури те пред- 
лозима Извршног одбора Адвокатске коморе за АПВ о изменама 
и допунама Нацрта, као и са предлозима дискЈтаната, Скупш1и- 
на, поздравља друштвено управљање у адвокатури, прихвата 
основе Нацрта Закона о адвокатури, с тим да прихвата све нз- 
мене и допуне коЈе је предложио Извршни одбор Адвокатске ко- 
море за АПВ;

2. ) Налази скупштина Да је потребно појачати напоре у 
правцу политичког, стручног и културког уздизања адвоката и 
адЕокатских приправника, те Још јачег афирмирања адвоката' и 
адв, приправника у јавном, културном и друштвеном животу;

3. ) Налази скупштина да је потребно и корисно за наше 
правосуђе побољшати односе измеђ.у адвокатуре, судства и ту- 
жиоштва како директним саобраћаЈем, тако и кроз Удружење 
правника;

4. ) КонстатуЈе скупштина да адвокатура није још у довол>- 
ној мери преузела заступање правних иитереса привредних пре- 
дузећа, задруга и установа, те упућује Извршни одбор, да са од- 
говарајућим кључним прквредним ортанизацијама у потпуности 
оваЈ проблем реши;

5. ) Усваја скупштина предлог Извршног одбора о обавез- 
ности адвоката ове Коморе на претплату на часопис „Југословен- 
ска адвокатура”, a На начин како је то Извршви одбор предложио, 
a апелуЈе на све адвокате и адвокатске приправнике да што ак- 
тивније сарађују на часопису „Југссловекска адвокатура’’ и на 
„Гласнику’’ наше Коморе.



ДРУШТВЕНО УПРАВЉАЊЕ У АДВОКАТУРИ

ДзЈташњи развитак нашег друштвеног ^ређења базира на 
принципу самоудрављања и друштвеног управЈБања. Кроз разне 
форме самауправљања и друштве.н10Г управљања врши се прено- 
шење разних државних фуикциЈа «а друштво. Ове је прва етапа 
у 'Одумиран>у државе. Самоуправљање произвођача у.придредн и 
друштБено упрзЈвљање у привредним орга1Низацијама претстзвља 
преношење државних фуБжција на -саме произвођаче, односно 
друштвену заједницу. To ]е први и најизразитији вид деетатнза- 
ције код нас. Ово је шочетак процеса измене старог типа државе 
ка асоцијацији итроизвођача. Наш Устав, управо Уставни закон, 
подвлачи да је зајемчено самс|,Прављање радног наррда у области 
просвете. науке, куллуре и друштаених служби. Значи иде се даље 
од заеође1Ња самоуправљања у приЕреди. Тиме се П01ставља пита- 
н>е тражења ноких ф'ОрлМи да би се отжлонил1о адмиеистративно 
управљање нашим просве'1’ким, културиим, научним и другим y-, 
становама, да би се ,извр|Шила деетатизадија у овој области 
друштвшог живота. Ова деетатнзација на подручју друш- 
твених служби код нас почела се шр|ОБОДити кроз разне обллке 
друштвенО|Г управљања. Ми ое сада нал:азимо у no4eT»oj фази 
пјроцеса изррадње 'Си1стема друштвеног управљања. ,Већ је уведе- 
»0 ^руштвено удрављање у др01светним, културним и научним 
ннституцијама, a сада се |у|води друштвено управљаи.е и у осталим 
установама друштвеимх 1служби, па следствено томе и у адвока- 
тури. Организационе форме као и р1езултат|И постигаути' на плану 
самоуправљања у привреди и друштвеног унрављања 'указују| на 
пут мењања старе државе и старог црава и обележавају процес 
реоргавизације државдос.и друштвенот система са еидно изрази- 
женим елемеотима функцио'кисања колективног мишл>ења подн- 
зањем содијалистичихе свести на виши ниво и повезивање одго- 
ворности за  рад руковадећих органа са најишрим шродним сло- 
јевима. To је, углавном, ново што пружа наш сошдјалистички 
систем у процесу социјали-стичке реорганизацкје Лз|здског- 
друштва.

Идући овом развојном лж ијом има да се посгави и нова 
организација адвокатуре каб друштвене службе. Сасвим је при- 
родно да се, ■паралелно са увођењем друштвеног ‘упраЕЛ>ања у 
другим установама јавне слјжбе, поставило и питање друштвеног 
управљања у/ адвакатури која је у данашњем »аш&м друштвеном 
систему добила садржину јавне службе те тако дрерасла органи- 
зационе форме једне ;претежно пјриватие службе, каква је раније 
била адвокатуфа. Иако је већ Закон о адвокатури од 1946 године 
суштински пс1Ставио адвркату|ру као јавну службу, ипак су биле 
задржане £таре организацдоне форме управл>ан>а у адвокатури, 
Ј€р |е  Заж'Он донет у времену, када смо још бил:и далеко од про- 
цеса деетатизације (јер се тек учврстила социјалистичка др- 
жаваХ нити се тада још могло помишљати на ужидање држаЈВне 
|контроле и непооредног надзора управних сргава. Тек даљи наш 
друштвени развитак паставио је актуелно!Ст питања ресргакиза- 
ције адвокатуре на Н01вим прин!ЦИ)Пима. На првом Конгресу прав-



ника ирепседник Савеаног Брховног суда Хрнчевић ианео јб 
ово питање у «онкретно.ј форми. a оио је било детаљно и подроб- 
но размотрено на прошлогодишњој скупштиии Савеза адвокат- 
ских iK'OMopa у Београду]. Ова скупштина, како је noeHaTo, донела 
је Резолудију којом је изражша потреба увођења друштвеног 
управљања v адвокатури. Даље дискусије вођене у Савезу адво- 
катских комора, у КОхМО;рама и нашим Радним одборима, у колек- 
тивима адвоката и адвокатоких приправеика, разрадиле су и ор- 
ганизациова питања, Све је ово било повезано са радом на изра- 
ди новог Зжона о адвокатури,

Да бисмо М'Огли боље 1схватити 1првмен17. 'Лривдипа друшт- 
веног управљаша у адвокатури као да би gmo одреди:л|и место ор- 
гана друштвеног управљања у адвокатури, управо да би смо пра- 
кидао прставили однос органа Коморе, треба да видимо шта су 
ccHOiBiHe 1карактер'исгике друштвеног управљања и како су постав- 
љени органи друштвеног управљања у ; лстановама где је оно већ 
заведево. Чини ми се да ово још није довољно теоретски расправ- 
љено, пошто се ради о сасвим новој материји, али ми ћемо поку- 
шати да :изне€емо оно што битно каракте,рише овај 'систем.

Друштвено уп-рављање, углавном, значи да управљајње у 
установама 1врше чланови те установе као и грађани који нису 
чланови те установе али који су заинтересовани радом ове уста- 
нове, било што је њихов рад повезан са радом ове установе, било . 
што 'Су на то уп^Фани 'Од icrpaHe претстав1ничких тела који их би- 
рају у 'Органе^^друштвеног управљања тих устаиова. Дакле, ради 
се о управљ,ан>у од стране чланова самих радних колектива и гра- 
ђана чланова друштвене заједнвде. Разуме се да ова комбина- 
ција чини један веома деликатаи однос те 'Се, према томе, и не 
поставља некакав ша|блон За ^Ђођење друштвеног управљања код 
оваквих |у|стаиова. Друге су потребе код друштвеног управљања 
једнаг завода за сацијално осигурање, a друкчије у адвокатури.

Оно што је нарочито карактеристично и важјно, a што је 
заједшчко код свих до сада наведених форми друштвшог уп- 
рављања, јесте да се оргаиима друштвеног управљања, углавном, 
|Ставља у 1надлежно1Ст вођење управне политике: организација, ма- 
теријалиа 1федства, витање кадрова и питања из области права 
грађана у одшсу на ту установ|у.

Путем друштвеиог управљања тежи се, -са једие CTpratee,, да се 
досадашше фуикције државе пренесу на саму установу и њене opra- 
не где c t  орган друштвеног управљања лојављује као претставник 
општег HHTe,peca, a са дрј.Јге спране, HacTojB се да се ове установе 
извуку из досадашље друштване изолације. Тако ће се .адвокату- 
ра изузети од досадашњег управног надзора, Државног .секрета- 
ријата за правосудну угтраву ревублике, a  са друге страна opra- 
низацијг-Комора извући из дасадашње затворене усамљености, 
Комора је До сада била приличко затвррена од др’?штва, изоло- 
вана. Иако од AaL4amH>e коморе изменме своју садржину у  одво- 
су на предрадне, ипак су садржавале у се.би извесне елементе про- 
фесионалне рргаиизације старог типа,,а билр је у нашој јавности 
приговора, да ваше коморе имају још увек чак .и бснафаквх 
елемената.



Комисија Савезког извршног већа за шраду новог Закана 
о адвокатури шрадила је иацрт који потпуно учв|ршћује адвока- 
туру као јавну служ^у те јој даје и одговарајућу оргаеизацију са 
друштвеШЕи управл>ан>ем. Адвокат^ра је примила сада све осно- 
Бне'карз1КтерИ1Стикеновог сиЈСтемауправл>ак>а — друштвано управ- 
љање. Држава прено'Си своје фуикције н а 'CasTy оргаиизацију адво- 
катуре па .се тако решења органа коморе имају третирати као 
t'inpaBRH акти, пошто Закои предвиђа управ1ни спор за нека од 
ОБих решења. Ово је нов елемшат у нашем праву, процес мења- 
ња CTaipo,T права.

Нацрт Закона О' адвокатури водећи рачуна о већ установ- 
љевим формама друштвенаг управљаша у установама јавне служ- 
бе, као и о резултати-ма дискусије коју .су водили адвокати кроз 
њихове организације, поставља (л Комори воред већ постојећих ор- 
гана, 'Нов аргш  — Савет као 'Посебан орган Др\:|штв^еног управ- 
л>ања.

По своме кајрактару Савет иије кикакав 1Спољни орган, него 
је Савет орган здвснкатске коморе са одређеним правима и дуж- 
носгима управљања комојром. Савет иије постављш ни као дру- 
гостеДени орган, иако је 'Примио H3Bi6CTaH део .надлежнности до- 
садашњег другостепеког органа у арганизарији адвокатуре Др- 
жавног 'Секретаријата за |Правооудну управу, са кога је део кад- 
лежнасти прешао и н:а будући Управни одбор. Савет је само 
један посебан орган коморе са одређшом надлежношћу. Према 
томе, Савет коморе није никакав надређен арган Управном одбору 
—• opraiHip 1кој:И ice састоји само од адвоката. Он је паралелно по- 
стављен орган Управном одбору, па је надрт и измшио дасадаш- 
њи назив дасадашњем асновнам органу коморе 5,Изв1ршни одбор” 
у ,,Управни одбар”, да се де б,и држало да је овај извршни орган 
Савета. Савет у »омори није 1Постављен ни као саветодавии ор- 
ган пошто је он оперативии opraiH коморе у одређеким питањима, 
a саветодавви орган :П'0 другим питањ.има. Углавном Савет, кака га 
обележава нацрт, одговара општим принципима на којима се из- 
грађују органи друштве1Ног управљања у установама, разуме се са 
извеским стецифичностима, a та је да води упргшну политику ivn &р- 
га1низацији адвсжатуре, (апшти задаци адвокатуре, кадров1Ско пита- 
ње и обезбеђење права грађаиа у одиосу на адвокатуру). Нацрт у 
члан>- 21 установљава права и дужнасти Савета. Према овам чладу 
Савет у првам ред\1 претреса литања од општег значаја за  адво- 
катуру и о таме доноси препоруке Управном одбору a ставља од- 
говарајуће предлоге државним органима. Тако се Савет према 
Управном одбору, у оквиру оваг свог делокруга, појављује са са- 
ветодавном акцијо^, a са друге стране, вовезује адвокатуру са 
државним органима на истом плав|у У вези са овим он донаси и 
закључке по питан>има унапређења адвокатуре. До оада је Др- 
:кав:ки секретар|Ијат за  правосудру управу републике ^жекмико 
налтупао по овим питањима. Чл, 21 Нацрга 'ставља у надлежвсст 
Савету и непооредио руковођење и одлучиваље и то у најважни- 
ј,им питањима за Kioja је зашхтересована др|у|штвема заједаица. 
Друштвеку заједницу интересује ко може бити адвакат, ко не 
треба да буде гдвокгт, те какав треба да буде адвокат. Стога се



Савету као opiraHV друштвеног управљаша лдје учешће у доноше- 
њу одЈПч<а о ynHQvi у именик адвоката и адвокатских пјриправника, 
код избора места за вођење адв10катуре, те код састава Дисци- 
плинског 1суда. Тако чл. 21 одређује да Савет учвствује у доно- 
шењу одлука uo питањима уписа у име«и1к адвоката и адв. при- 
правника, a чл. 28 ту исту иадлежност даје и VinpaBiBOM одбору 
коморе, Чл. 57 Нацрта решио је питање на који начин И1сцр|пљују 
сву своју надлежност Савет и Управни одбср. Руковођен основ- 
ним вркнципима друштвеног управљања таррт налази веома ин- 
TepecaiHTiHO и сретно решење, те утврђује да је за упис у именик 
адвоката -и адв. приправника вотребно да се Управни одбар ;и Са- 
вет адрокатсзсе 'коморе canaaice да молилац И1спун>ава услове за 
'л|пис. Ако 'ое сагла1Сност постигне Управни одбор довеће решење 
о упису, које решење не подлежи више иикаквам одобрењу. Ако 
се таква 1сагдасност не постигне Упјравни одбор донаси решеше 
којим се 'Одбија захтев. До сада је Држакки секретаријат за ггра- 
в-осудну управу републике имао одлучујућу улогу код упвва jv 
именик адв0ката и  адв. припраЕника, пошто је свако решење Из- 
вршног одбора KOM'Ope о ynHicy или о одбијању нмала бити до- 
стављвно оваме на потврд i. To ]е изра;зит облик управног над- 
зора који је закоиом и шире постављеи, јер акт коморе иде на 
одобрење Државном секретаријату републике. Привцип сагласно- 
сти два органа комсре пО' најважнијем питањсл даје о.сновну ка- 
рактеристику самоуправиости у адвокатури. За остала акта Уп- 
равдог одбора нацрт не предвиђа сагласност Савета па се, премз1 
томе, тако проширује ладл1еж!Н01Ст овог органа и његов вамостал- 
ни делокруг рада. Што се :пак тиче питања за обављање адвока- 
туре у 'Одређешм месту — олварање адв. канцеларије, чл. 21 
Нацрта 1славља у задата« Савету да утврђује опште смернице на 
основу којих се одобргва отварање адвокатских канцеларија у 
местима где има довољан број адвоката. Нацрт је иначе увзжио 
принцип слободног избора места вођења адвокатуре, но обзи- 
ром да се адвокатури* као јавној служби широко поверавају за- 
даци правне помоћи и заступања, a како восто.ји пренатрпаност 
адвокатских канцеларија у велижим центрима, код у мањим сре- 
ским цешрима постоји осетан недо'Статак ових, то је 1нац:рт ста- 
вио у надлеж1НОСт Савету да оеај постави плав и оквире за peiy- 
лисање овог литања, a no коме ће и Управнн рдбор решавати 
конкретна питања. Да би Савет као друштвени орган имао до- 
некле CBO.Vvi реч и код дисциплвнирања то му ч,л. 21 ставља у над- 
лежност да одређује лвсту адвоката за чланове другостепеног 
Дисциплииског већа код Врховних судова.

Што ice тиче састава Савета чл. 22 Нацрта установљује да 
2/3 чланова овог органа бира републичка, односно покрајинска 
народна 1ск'упшти»а, док 1/3 броја чланова Савета бира ’Скупш1и- 
на Адвокатсхе коморе, Претседник управног одбора је по поло- 
жају члан Савета, на који начин се повезује рад, ова два органа. 
Дакле, у саставу Савета прим-ењен је комбиновани систем чланова 
установе са др.рпм члаповима из грађанства. Према томе, по ка- 
црту ће Комором упрзЕљати два органа KOMope и то: Управни 
одбор као орган састављен од чланова комрре и Савет као орган



састављен пт>етежним делом из грађаиства уз учешће самих чла- 
нова K'QMiope.

Чланови Савета се бирају на 3 године као и чланови Управ- 
Hor 'Одбора. По општам принциггу С01цијалистичке демократије и 
чре истека 0'В0г BpeMCHiai, чланави Савера могу бити разрешени 
од тела 'Које их је изабрало. Савет бијра .себи претседника, заме- 
ника лретседника :и 1семрета|ра. Савет одлЈ^ује у седницама и доно- 
си одлуке већином rajaicoea свих члаиова Савета, a може образо- 
вати и iK'OMH'CHje за при,преман>е и проучавање иитања и:з 'Своје 
■надлежности. CaEier на крају године подноси извештај о cboimc 
раду и о стањјуТ v адвокатури народној 1скупштини републике, >од- 
HoicHo покрајине.

Нацрт закона широко. поставља надлежност непарредног 
рукоЕођењ-а у Комори Упјраввом одбору, Знатно проширује њего- 
ве компетен|ци;је у односу на досадашње Изв1ршног одбора, што 
је 'Све било иужно улраво као последица укидања админнстратив- 
«е лшије повезивања Коморе са управним органима.

На овај 'начин нацрт Захона о адвокатури најшире лостав- 
ља 'Оквире .самоуправља1ња организацијом адвокатуре. Значи, 
друштвена заједвица даје најшира авлашћења Комори |у вођењу 
послова адвокатуре, што опет значи да др'уштвена заједница 
сматра д а  су онаге у адвокатури, уз пот1реб1ну ломоћ његових лрет- 
ставиика, довољ1на гарантија да ад0О1катура може 1сама .собам да- 
управља. Ово је једно велико признаше самим адвакатима.. Доказ 
зрелО'Сти и друштвене свести нашег чланства. Држава у адвока- 
тури задржава само иајопштији надзор ®оји се исцрпљује iy xoiMe 
што лрема чл. 9 Нацр^га Извршно веће републике, одно1Сно по- 
крајине, MOiy лшилјтити одлуке свих органа Коморе које нису у 
складлса законом, ако ја  не подлеже ацени суда. Овај олшти над- 
зор задржан је к?од свих установа, ]ер с̂у наша претставничка тела 
Изврл1на већа која су извршни рргали скуллггина — 1Лозвана да 
прбма Устаау! врше контролу зако1нитаст:и рада свих установа у 
којима је заведено самоулрзвљање односио друштвено улравља- 
ње. У условима ,лрет1ставничк'0г слстема хакав је изграђен код нас, 
ОБОм мером 'се само увпаставља нужно јединство акције у остеа- 
рен>у олштег илгсјреса друштва. Према таме, 1систем који уводи 
Нацрт у адвокатури битно се разлИ|Кује од ^анијег 1система ауто- 
номије неких друлЈтвеннх организација и установа. Суштински 
се разликује од система аутономије адвокатуре, за који се 1стари 
систем до -краја залагао' само један мали i6poj адвоката, неразуме- 
вајући сул111инске проечене у ■си1стему социјзллсти4|ког самоуправ- 
љања, у одно1ау на систем аутономије^ привилегија,‘за неке дру'шт- 
вене институције л1то карактерише бг.ржоаско схватање самоуп- 
рављања. Но жада се аналмзира сама суштина ла и обим те ауто- 
номије, о;нда се види Да самоуправљања у пуном смислу речи у ад- 
вокатури тј. њене еманцилације од строге државне контроле, нкје 
ни било, лити лма данас на Западу, нити је било код нас пре рата, 
јер су свугде оргави државе одиосно државне управе имали и и- 
мају луну ингерелцију р  раду адв01катских организација. Према то- 
ме, наш Нацрт новог Закона о адвокатури, први је 'случај у исто- 
ријк адвокатуре заснивања праве самоуправе у адвокатури. Ми-
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слим, да можемо Са разлогом авај мО|.менат истицати, јер је он од 
значаја 'и на међуиародном плану.

Нов систем организације адвокатуре повући ће ову из дру- 
штвеие изолације pi коју је запала. Комсра као организација ад- 
вокатуре живнуће и укључиће се у шираки план друштвене де- 
латности наше установе јавне сл1ужбе. Грађани-а то ће бити јавки 
радници који ће у нови oprata Коморе, знаће да заинтересу.ју 
друштвену заједиицу и државие органе за проблеме адвокат|уре 
С једне стране, a с друге стране умеће да 1позитивно утичу на про- 
фесионалну изолованост Коморе — адвоката, Према таме, увође- 
ње друштвеног управљања у адвокатури биће од недогледне ко- 
ристи за адвокате.

М. Ботић

О СУКОБУ НАДЛЕЖНОСТИ У НЕГАТИВНОМ СМИСЛУ

У једмом канкретном 1случај\^ Срески сђд је донео о;јлуку 
којом се прогласио стварио ненадлежиим за пресЈфење по кон- 
кретном raopv утврд;и1вши уједЈго да је за тај спор стварно и месно 
надлежан одређени Окружки суд. Пошто c-rpaiHKe нису уложиле 
правни лек против ове одлуке, то је Срески 'суд цео предмет до- 
ставио томе Окружн!0<м 'суду на ра1спр'ављање и 0;дл|у|чивање. Ме- 
ђутим, Окружни 'Суд се нкје сложио са наведеиом одлуком Сре- 
ског суда, јер је нашао да је за суђење по конк,ретаом -спору ис- 
кључиво надлежан баш Среоки .суд, па да је погрешна оддука 
Среског суда којом се он прогласио стварно ненадлежним. С тога 
се и Ок,ружни руд прогласио св-ојим решењем стварно ненадле- 
жнчм па је то решење заједно са 'свима списима доставио Врхов- 
ном суду ради решења сукоба надлежиасти.

Брховни вуд је, 'Међутим, свој'»м решењем нашао Да није 
било места стварању сукоба стварне надлежноети, па Је списе вра- 
тио Окружиом 'Суду на даљни надлежан поступак. У својим разлот- 
зима Врховни су̂ -д наводи да се crpaiHKe нису жалиле на решење 
Среског суда којим се Среоки руш трогласио 1Стварно ненадле- 
жннм, па је према томе питање стварне надлежн01сти Окружног 
суда правоснажио решено поменутом одлуком Среског суда. Та- 
квом одлуком везан је сваки вуд којим се доцније конкретни пред- 
мет достави на надлсжно решавање.

Очигледно Je да Врховни суд ово своје решење заснива на 
пропису § 41 тач. IJ' ста^рог грађаноког парничног поступка који 
гласи: .,Ако је стеаЈрна ненгдлежност којег суда правоснажно из- 
речена, онда је за ту одлуиу* везан сваки суд којему се доцније 
ова ствар поднесе”

■ Ми сматрамо да таква одлука Врховног суда ,није правилна 
па ћемо покушати да то и образложимо.

Пр’ свега, сматрамо да не може бити свеједно како је до- 
шло до праЕОСнажности решења Среског суда, тр да ли је та пра- 
воснажност наступчла ус.Јгед тога ште се заинтересоване странке 
нчсу жалвле или пак за то јер је поводом жалбе такво решење 
Среског суда потврђено од стрзне жалбеног суда. У потоњем слу- 
ча|у стаиовиште В|рховнаг суда когло би се бранити, јер је ту у



жалбеном nocryniq? про1ведена контрола дравилности решења 
Среског 'суда. Ово се пак ж  може рећи у случају када је решење 
среског судапо1Стало правоснажно само за то. јер се странке нису 
жалиле. Наведенр ста|НОвиште 'BpxoHHor суда моглр би у дал>ној 
кснсеквенцији доводити до таквих 1ситуа1ција да су 0 кру!жјни су- 
дг-Би лриморани да у првом screneiHV суде такве спорове за које 
су »окључино нг1Длеж)Н;И Орески судови. Морамо дретпоставити и 
такзе свтуације да се догоди да се^Срески суд прогласи 1Стварно. 
кенадлежним нпр. у парницама због сметања поседа или у споро- 
вимз из одН‘0'са родитеља и деце за које спорове су по прописима 
Зак'Она о уређењу народних .судова искљ'учиво надлежни Срески 
судови. У случају да којој од странака 'Конвенира да им суди 
Омружни суд у  npeoM степену ипр. тужиоцу из равлога јвр ће 
ствар евентуално пре доћи на ред за решавање крд Окр^жног 
суда, a протиВ(Ној страшци је свеједно, па се обе не жале, тада 
Оиру(Ж1ни суд не би имао могућности да се убпште брани од ова- 
ко импутиране му надлежиасти. Могло 1би се чак и 1претпосТ£1вити 
да се овахвв K'OHCipyHiCaHxe надлежно(Сти О1«руж!ног 'суда и омасо- 
ви. Још под режимом старог грађаиског noCTi.inKa било је опорво 
да ли ау 1судови били везани и таквим одлукама о  ненадлежности 
ксје су постале ггравваснажие само зато јер се странке нису жа- 
лиле, те надаље да ли се наведени npanHic § 41 тач. Ш. старог пар- 
ничног постутка односи и ла непророгзбилну надлежност која се 
није могла уклонити и споразумо.м 1стра1нака,

Међ|у1тим, без обзира на горње, ми сматрамО' да примени 
прописа § 41 тач, Ш старог грађаноког парничног лоступка у на- 
пред наведеном слу^чају није било места из разлога.јер је тај про- 
пис у супротности са прописом чл. 56 тач.. r) Закона о уређењу 
народних судова. Потоњв пр0'пи.с одређуде да су Врховни судови 
(надлежни за решаваље -сукоба надлежности између окружних и 
среских с,удова на њиховом подру'дју. А:хо би прихватили ваведе- 
но становиште Врховног суда, онда овај пропис Закона о уређењу 
народних судова не би могао уопште доћи до примене код сукоба 
надлежност,и у негативном смислу. Наиме. ако би ;се |Странке жали- 
ле против решења једног !суда којим се он прогласво ненадле- 
жним, оада би одл1у1ку по тој жалби донео у другом степену жал- 
бени суд и одл1учио да ли је или није врви суд стварно надлежан. 
Таквом другастепеном одлуком у ствари не би био ни решен с\̂ - 
коб надлежности јер он није још ии настао, Ако се ;пак странке «е 
би жалиле, онда би одлука првог суда била правноснажна, према 
становишту В|рхав1ног суда у таквом сл1у1чају нема м&ста стварању 
сукоба надлежности. He може се пак гтрихвагити да q/ прописи 
Захона о уређењу народних судова који се односе на дитање од- 
ређивања форума који решавају сукобе ‘надлежности имали у ви- 
ду онакве слу'чајеве 'Сукоба надлежности због којих је стари rpa- 
ђаноки прступак у чл. 42 .ст. 1. одређиваомкоји ће стд решавати су- 
кобе надлежности., По старом грађанпком 'постуику практично је 
врло peiKO долазило до сукоба надлежкости у негативном смислу. 
По режи'му старог иоступка било је правило да се због ненадле- 
Ж1НОСТИ тужбе одбацу|у (§ 41 ст. 1. ГРПП) a тек изузетно, и то 
само ако тужилац 'предложи, могао је суд, ако уважи приговор не-
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надлсжности, 1Спровести тужб|у1 оиом суду који тужилац означи и 
против овакве одлуке било је места правном лаку само у погледу 
трошкова насталих у спору a  надлежности (§ 357 ГРПП). Значи, 
дакл1е, да је под режимом старог парничног поступка могло до 
оваковог сукоба доћи 'Само у сду^ају када се други суд коме је 
иста тожби ка)0није поднесена такође правО'Снажно прогласо не- 
вадлежним, незнајући за раниј;/ одлуку гарвог суда. Међутим, у 
нашој судској прамси после О(слобођења одбачени су као 4)opMa- 
лвсвички ггрописи да се тужбе 3i6or ланадлежности одбацују, па 
је суд по службшо.ј дужнасти дужан да тужбу шроведе оном 
суду за кога 1сматра да jć надлежан. Према томе, случајеви за које 
је бво иредвиђек ранији пропис § 42 ст. 1. старог парничног по- 
сдуика не долазе практичво у обзир под режимом садашње суд- 
ске праксе. Напротив сада долази до сукоба баш искљу^чиво услед 
тога што се судови којима се предмети д:оставл>ају на надлежно 
,решаван>е, од страке суда кбји се прогласио ненадлежним, не сла- 
жу увак са решењем inpBor суда. Ово је свакако и изазвало пот- 

. ребу да !Се лрописи.ма Закока о уређењу 'народних судова (чл. 51, 
56, тач г, и 62 тач. е.) тачно регулише питање ко]и су виши будоВ(И 
надлежни да решавају сукобе надлежности између нижих судова. 
Стога се пропис § 41 т. Ш старог ГРПП не може при1мењивати 
јер је очигледно, дз је тај пропис у супротности са наведеним 
провисима Закона о >ређењу народних >судова па његовој приме- 
ни нема места 'по чл. 4 Закона о неважности шраЕних прописа 
(Сл. Л1ИСТ ФНРЈ бр. 86/46).

За исправиост rope наведеног нашег мишљења говори и чи- 
њеница да у Нацрту Закона о париичиом П01ступку нема прописа 
који адговарајл пропису наведеног § 4Г т. Ш. старог ГРПП. На- 
протлв, Нацрт у чл. 21 ст. 1. одређује: „Ако суд 'KO-vie је предмет 
уступљен iKso надлежном сматра да је надлежан суд ко ји му је 
предмет устЈшио или неки други суд, 'покренуће поступак за ре- 
шавање сукоба о надлежн01сти”. Дакле, Надрт доп|у|шта да се 
други 'Суд iKO.\ie је од првог суда импутирана надлежност брани 
од Tora ако сматра да ]е одлука првог суда непр&вилна без об- 

'зи:ра да ли је таквб решење првог суда постало правоснажно 
услед Tora што се странхе кису жалјиле. Према етаву 2 поменутог 
прочиса Нацрта, одлука 'првог суда о ненадлежности вез|у.је други 
суд само онда, ако ,је о таквој ненадлежности донео одлуку дру- 
гостепени суд поводом жалбе те ако ,је тај друто1Степени 1суд ина- 
че надлежаи за .решавање сукоба надлежностн из-међу тих судова.

Наведени разлови говоре за то да постоји сукоб надлеж- 
ности ty негативном смислу без обзира «а то што је одлука јед- 
нога од њих постгла правоснажном услед лропуста сгралака да 
се послуже пранним лекам. Сматрамо да је у овакв.и,м случајеви- 
ма сукоба ненадлежнс1сти довољно да суд кога је први суд озна- 
чио надлежним и доставио слисе одбије од еебе ову надлежиост. 
У овакЕИ.\1 случајевима морају доћи до примене наведши пропи- 
си SaKOHia о уређењу наррдних судова, па та.мо означени судови 
треба IV 'Оваквим елучајевимг да мериторно решавају питање су- 
коба иадлежности. Др. Владислав Недељковић
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СПРОВОЂЕЊЕ ОСТАВИНСКИХ РЕШЕЊА У ЗЕМЉИШНИМ
КЊИГАМА

Друг Др. Милаи Вакаи.ац пледира у 5 6р. „Глашика” за 
укидање фиианс. прооиса, према којем решења О' 'предаји оста- 
вине наследницима ниеу се могла предав-ати земљишиољњижном 
суд(у1,'.до!к се не докажд да је пл.аће!н порез на наслеђе или док суд 
не буде извештен да у KOHKp-eTHOiM случају не треба илћтити порез 
на аиаклеђе.

Пошто је oiBO питан>е од апштег :и1нтереса и јер м« у пракси 
ради неједнаког приме(њивања закон1Ских орописа , има;м:о ‘поте- 
шкоћа, iCMaTipaiM да неће бити на одмет ако ја, у вези овог питања, 
изнесвм своја опажања,

Мишл>ења сам да се решење о предаји 01ставине мора пре- 
дати земљишно«њижн1ом судЈ ,̂ без обзира на плаћање пореза на 
наРлјеђе и без '01бзира иа 1плаћан>е паушалне таЈксе. Ево ради чега:

Према новом Зак10ну о наслеђ,ива1њу (Сл. лист ФНРЈ бр. 
20/55) суд је дужан право'0нажн1О решење о наслеђивањју даста- 
вити надлежно-м фииаис. органу (Чл. 229), a након што „буду под- 
нети до-кази о извршењу и 01безбеђеи.у обавеза ко|е су ма1следнику 
наложеке тестаментом у корист лица која нису способна да се 
сзЈци брину 'О iCBojHM по1Словима илв за по1стиза!ње неке општ.еко- 
рисне сврхе, 'суд ће наредити да се у  земл>иш‘Н1у1 књигу изврше по- 
требни улиси”. (чл. 230).

Закон јр потпуно јасан, па према самом овом смову Закока 
lO на1слеђиван>у Јсуд ,не треба да чвка извештај вд финанс, органа 
да би могао 1предати решење земљишмокњижном суду.

Закон о лорезу на на1сле|ђа и порезу на локлоне (Сл. лист 
ФНРЈ бр. 19/55) не иредвдђа неку одредбу да суд мора чекати на 
извештај фиианс. аргана пре него што преда решеше о иаслеђи- 
вању земљишнокњижном 1суду. Да је .з,а1Конодавац имао- у виду да 
треба iH у будуће постувати онако како је noiCTynaiBO пре авог За- 
кона '0 наслеђивању, он би ту одредбу унео у тај нови Закон. Овај 
нови Захон 0 иаслеђивању је lex posterior, па, према томе, губе 
важно1Ст св,и ранији проп1иси у вези наплаћивања пореза на ,на- 
слеђе.

ПаушалИа такса је израаито судска такса. шоје таксе 
наплаћује у таксеаИхМ мар1кам;а. Суд је пре рата ову паушалну 
таксу првобишо наплаћивао сам. Касније је, не знам више из којих 
разлога, доиета • одредба да ту судску таксу наплаћује финаис. 
орган када наллаћује порез, па руд није уопште у решењу утвр- 
ђивао висину паушалие таксе. Heain разлога да финаас. сргаи на- 
плћује ову лаушалну таксу, која је и.з|разито судска тамса. Ову 
таксу пропирује и наплаћује суд као и ■остале судоке таксе. Ако 
наследиици не плате ту таксу код суда суд извештава надлежви 
фиианс. орган, којл прннудним путем ту таксу наплаћује и -О учи- 
њеној наплати извештава суд. Судови, гиожда још «е iCBH, у самом 
решењу утврђују паушалну 'raxqyi и позивају наследнике да је пла- 
те у таксеним маркама.

Закан 'О порезу на наслеђа не лредвиђа плаћзње паушалие 
таксе путем финанс. органа.
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И aiKO су законски 'Прописи јасни у погледу овог питања, 
с обзиром на неједнако дримењивање ових прописа код судова, 
било би потребно да се изда неко об.јашњење ради једнообразног 
примењ,ивања.

Срески суд г,1 Новом Саду примењује правилно пјрописе 
Закона о насаеђиван^у, па не чека никакав извештај од финанс. 
органа. Срески суд у Жабљу чека извештај од фи1нанс органа, па 
гомила, непотребио, предмете стављене у ев'иденцију.

Сеисретаријат aa прав01судну управу HP Хрватске издао је 
13. П. 1956 под бр. Орг. 582/56 распис евим судовима свога по- 
дручја. У том распису је Н1аведеео: „С обзиром на прописе чл. 230 
Закона о наслеђивању према којем пр.оведба лрзвомоћног реше- 
ња о наслеђивању није. уветована претходним плаћањем пдреза 
на наследство односно паушалне таксе, ово решење може се про- 
вести у земл>ишним књига.ма без обзира да ли су иорез на наслед- 
ство и 'паушална такса претходио плаћени. Инггереси заједкице до- 
вољо су заштаћени тиме што ће 01став,иески суд у смислу продиса 
чл. 229 ст. 2 Закона о наслеђивању, правомО'ћно решен>е о насле- 
ђивању достав,ити надлежвом фина.вс. органу”.

Верујем да има много 'судова на подручју АПВ, 'који као 
суд у GoL\ii6opy и Жабљу стављали предмеуе у евлденцију док не 
добиј.у извештај од ф,ин. органа.

У повледу наплаћивања таксе по Тбр. 42 Закона о таксама 
није таракса једнообразна, Неки судови (на пр. онај у Жабљу) на- 
плаћ|уоу 'Ову таксу при проглаш€к.у тестамента и код оних теста- 
мената, које заинтересоване странке донесу суду' када цриступе 
на ocraBHHCiqvi расправу, што је непразилно:, a неки («а пр. онај у 
Новом^Саду) ову таксу том пр/иликсм не наплаћују.

др, Лазар Рогулић 
адвокат

ДА ЛИ СЕ МОЖЕ ДОНЕТИ ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА 
У СПОРОВИМА ОКО ИЗДРЖАВАЊА МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ

Малодобни тужитељ, заступан по својој мајци, тражио је 
да суд обавеже његовог .оца-туженог да овај на и.ме његовог из- 
државања плаћа месечно по 2500 дин. У историјату тужбе нису ва- 
ведени сви елемеити који су ;потребни да би се могла одредити 
висиеа допри1и01са нити се пак може видети зашто се баш тражи 
свота од 2500 ди-нара. Т(;,ркени «а спорну расправу није приступио 
иако је уредно позван a изостана1К није оправдао па је на предлог 
тужи1тел>а суд донео пресуду због изоставка по којој је тужбе«;и 
захтев у целости ycBojaio и обавезао туженог да на име издржа- 
вања тужитеља овом .месечио плаћа по 2500 динара. По жалби ту- 
женог виши суд је ову пресуд|,, укинуо a као разлог укидања на- 
вео је да св пресуда због изостанка .може донети како то предви- 
ђа чл. 12 Закоиа о убрзавању парничиог Bocxyriixa само ако -осно- 
ваност тужбеног захтева произлгази из чињеница наведених у ту- 
жби. Пошто историјату ту'ж,5е нису наведене .имови.нске ни по- 
родичне прилике млд. т|,1житеља a ни његових рсдитеља то суд 
није ки Morao одмерши висину доприноса за  издржавање па ни 
донети пресуду због изостанка.

11



Виши -суд сматра,, дакле, да би се могла данети пресуда због 
изастанка и у споровима ако издржавања малолетне деце под 
Л1Словима да су у истаријату тубже наведвне чињенице потреб- 
не ради правилне одмере ,n‘OTipe6Hor Д10прино1са и ако ру испуње- 
ни и остали услови које предвиђ.а чл. 12 ЗОУПП |у( свом бт, 1 тач. 
1—7. пошто би 'се чигњен1ице лнаведене у тужби имаше сматрати 
истинитим јер их тужени својим недолааком директно као такве 
п|ризнаје.

Чл. 12 iCT. V ЗОУПП iHopMHipa када се може донети пресуда 
због изсстанка. \  -

Мишљења сам да су сгаиО|Вишта оба суда била погрешиа 
и да се у споровима око издржавања малолетне деце пресуда због 
изостанка викако не може донети па ма били и испуњени сви усло- 
ви које предвиђа чл. 12 ст. 1 ЗОУПП, јер у овим cnopOB»Maice не мо- 
же арименити правно правило по којем ако тужени' не дође на 
прво рочиште да -се чишшични наводи изнети! у  тужби имају узети 
као истинити. Упориште за рвакав закључак налазим у  чл. 12 ст. 
2 ЗОУПП који гла1си: -

Претседник већа неће донети чресуду 3i6'Or излстанка « када 
icy испуњени услови из 'претходног става ако треба да при- 
мши прописе 'коЈи ое морају применити без 'Обзира на спо- 
разум страиака. '
Који су то праписи «оји се морају лрименити без 01бзира на 

спо,разум странака. Дали су пролиси који регулишу издржавање 
малд. деце 1КОгешног шИи диспозитивног карактера и дали се ро- 
дитељи пред 'Судом могу шоразумети у  погледу висине издржа- 
(ван>а те да1ли је с̂уд таквим споразумом везан? Да ли је у  овим 
чисто алиментациоиим onopoeHMa суд везан принципам: Ne ultra 
pctita partium? Шта je y CBojo] суштиии пресуда због изостаика? 
Од правилког одговора на ов.а питања зависи и 'Одговрр на пита- 
ње дали 'Се у 1Споровима око издржавања млд. деце може донети 
пресуда због изастанка.

Малодобна деца q.i под нарочитом заштитом државе. Ово 
начело паставља Устав ФНРЈ у свом чл. 26 'ст. 6. Основни закон о 
одвосима родитеља и деце у ввом чл. 5' иоказује: „Држава пружа 
заштиту малолетној деци увек када то интереси деце захтевају”. 
Ову icEojy заштитну ул!Огу држава бстварује путем органа стара- 
тељ1ства и 'Путем 'С5да.

Суд'као заштитник интереса малодобне деце иступа, изл1еђу 
осталог, цр:илв1КОм бракоразводне парнице родитеља деце и у чи- 
сто алиментационим парницама.

Основни закон о браку налаже суду да води инггерес о деци 
родитеља који се разводе у својим ииже наведеним прописима: 
чл. 68 ст. 1 нормира да ће суд пресудом којом разводи брак одлу- 
чити 0 издржавању заједничке деце. Дакле по службеној дужно- 
сти независно од тсм-а дали q.i родитељи уопште такав захтев и 
поставили. Према томе, с̂уд по icbom Н!ах'Ођешу одређује висину до- 
приноса те је јаоно да није везан принципом: »ne ultra petita 
partium«. Чл. 81 ОЗБ, тахође, абавезује суд да у току бракараз- 
водне пЕркице по С|Л|ужбансј дужности нареди привремене мере за 
издржавање .малодсбне деце чак иако то араике нежеле а суд на-

ч
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ђе да 'Су ове мере у интђреру! дец«. Чл. 69 ОЗБ надаље нормира да 
Бисиц,1 долривоса за издржавање и васпиташе деце одређује суд 
сразмерно могућностима сваког родитеља. Дакле, изричито се 
пјрописује да се висина доприноса одређује незавишо од захтева 
странака. Из овега овога са сигурношћу се може извести закљу- 
чак да у бракоразводним парни|цама када је у питању издржава- 
ње малодобне деце суд насл,1па официјелно и да није везан захте- 
вом странака те Да може да досуди.и више но што је то тражене^ 
те да досуди своту моја није ни пражена. Ови icy дрописи когент- 
ног карактера ,и принцип; »ne ultra . . .« у овим споровима не важи. 
важи.

OiCHOBHH закон о одно1Сима родитеља и деце регулише пита- 
ње издржавања деце ваи оквира |б|ракоразвоД|Не парнице. Чл. 33 
ОЗОРД прописује да ако обавеза издржавања пада на ®ише ли- 
ца заједно, она се двли међу н>има према њиховим 'могућностима. 
Чл. 32 ст. 1 ОЗОРД 'рдређује да су родитељи дуж!ни да издржавају

децу. Чл. 37 0*30РД овдашћује суд да у cnopoaHMa око из- 
државаша може донети решење да до окончања спора тужени 
цлаћа тужиоцу одређене износе који ће се по окончању спора 
обрачунати, Дакле и у ое,им споравима суд суд иступа официјелво 
и^питање издржавања деце није препутатеио диспозицији стра- 
нака па и у овим napiHHpaMa суд може доСЈедити већу своту но што 
је за издржавање тражена те, такле, ни ivi овим' париицама не 
вреди дачело »ne ultra petita partium«. Карактеристика ових чисто 
алиментаадио(ни!х спорова је у таме што се они локрећу на захтев 
млд. детета или родитеља и што суд без ов'Ог захтева не може да 
интервенише у корист детета (као што је то сду'чај у ,б|рак(>развод- 
ним парницама. Међутим, 'Када је тужба ради издржавања једном 
већ доспела пред суд тада суд иступа официјелно и иије више ве- 
зан, док тужбени захтев постоји, за овај те може досудити и више 
Н‘0 што је тужитељ тражио имајући пред собом |увек у виду инте- 
ipec детета. Сви: прописи «Ој,и регулишу издржавање м.аДолетве де- 
це имају се посматрат.и в  узимати као једна целина без обзира да- 
ли су исти садржаки у Оснавном зако1Н\̂  о 6paiKy или у Основном 
закону о односу родитеља и деце. У против1НОм имали бисмо двој- 
■ни крласек по којем би суд у бракО|развАдн'Им дарницама истг.1пао 
официјелнр и узимао у заштиту малд. децу, дак би у алимента- 
ционнм споровима суд био дезаин:ересован д вудбину деце пре- 
пуштао диспозицији кшранака. Оваквим ставом ч:уд би окршио ro
pe наведено уставно начело по којем 'Су деца под нарочитом за- 
штитом државе. Најзад, прихватити овај двојни колосек значи 
истовремеио Пјризнати да постоје две катеторије деце, повлашће- 
•них о којима држава путем р .да  води бригу и оне деце «оја су 
препуштена вољи родитеља a држава је заиовтересована. Овакву 
диференцијацију законодавац свакако није хтео и иста је директко 
супротна интенцији његовсј2)

Из 'Свега овога peayjirHpa закључак да су судови кад год је 
у питању издржазан>е деце слободни и да нису везани за предло-

Види чланак др. Богдана Матића „Спорови око издржаван.а малолетне 
дец е и процесно начело ne ultra petita partium”, који je објављен y „Гласнику'’ бр. 1 
јануара 1954.

13



Жену висину траженог издржавања еећ да qyi дужни да савеснб 
испитају и размотре«ве елементе којн су потребви да би се што 
тачније 'Одредила в,исина доприноса која је потребна за правилан 
развој детета a која је 1сразмерна иомвинсвим приликама и могућ- 
ношћу оних ‘Који 'Су дужви издржавање да дају те да према томе 
није везан за предложеЈђ^ висвну те да може досудити л  већу сво- 
,ту но што је тражена. Из овага шак следује један други закључак. 
Суд није везан ни за опоравум |странака. Исти може 'Одоб|рити 
овај споразум 'само ако је у интересу детета a уколика пак уста- 
иови да «ије и да би дете трпело тада ће овај споразум мимоићи 
као ништаван, a сам по :Службеној дужности одредити висину до- 
приноса. Ако тужени не дође на рочиште ш  (v> 'Својој суштини 
овим ‘Пркзнаје наводе тужбе и тужбени захтев и чињенице наведе- 
не у тужби имају се сматрати истинитим. Међутим, ово признање 
туженог још не |ОСлобађа суд да утврђгује. елемште потребне да би 
се висина довриноса правил1но одмерила жако би (жа била у инте- 
ресу детета. Контумациона пресуда би била нека врста иадирект- 
ног споразјрма странака у погледу вжине д 01ПрИ|Н0.са за  издржава- 
ње што је, међутим, недопуштенО', пошто' је једино -суд надлежан 
да ову висиву одмери и то ве цро1изв10Л1Но, већ тако да овај до- 
принас буде у интвресу детета. Допустити контумациону п|р0суду 
у овим icnopoiBHMa значи везата суд за спораз|\1м странака чиме би 
суд, изгубио ону улогу која му је додељена.

Тужитељ у  'Свом- тужбеиом захтеву може да затражи:
а) већу 10воту но што малд. детет|у| треба и што тужени може 

да даје
б) мање но што је детету потребно a тужени могао да даје
в) таман трлико колико је детету потребно a тужени је у 

могућности да овај допринос плаћа.
Ад а) Није увек у интересу детета да оно од тужшог добија 

више но што то тужени може да поднесе. Овакво давање мора се 
посматрати 1Кроз дужи временски вериад |у којем би тужени услед 
нереално одмереног издржавања могао екокомски ослабити, јер је 
на њега преваљен већи терет но што он може да издржи те би 
дете могло доћи после извесног iBpeMCHa од доношења контумаци- 
оне пресуде У ситуацију да буде дишено в  најнужнијег доП|риноса 
рд стране тужаног, па би «а овај начин његова егзистанција и пра- 
вилан разво ј били доведени у питање. He значи, дакле, да је већа 
свота но што је тужитељу потребна, a коју тужени своЈим недо 
ласком на рочиште било из наких уцутрашњих, емотивних или 
моралних мотива било лак што није своје могу^ћности реал|но оце* 
кио — тгризнао да жели да плаћа, да је ова свота истовоемено и 
целисходиа. Ов,а1квим спрразумом суд н;ије везан јер исги иако на 
први поглед !конвени1ра детету је уствари мач са две оштрице.

ад б) Ако би пак тражена свота би.л|а мања но што је то 
детету потребно a тужени би могао да доприноси и више но што 
је захтевано па тужени на рочиште не дођ? суд не би могао доие- 
ти контумациону пресуду јер би дете било оштећено и ускјраћено 
му вешто на што онр има право. И ова лресуда би значила спора- 
зум 'Странака по .којем се старатељ малолетног детета одрекао у 
име детета дела прихода на које дете има право. По чл. Зб ОЗОРД
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свако одрицање од права на издржавање нема пранног дејства и 
такав опоразум је ништаван. Истина у овом 'Сл-учају би се радило 
о делимичаом одрицању које је такође недопуштено као и пот- 
геуно одрицање.

ад в) Поста-вља се питање дали р\1д може д^иети контума- 
циону пресуду у случају да је историјат тужбе потггун, да су на- 
ведени сви елементи потребни суду за правилмо одмеравање ви- 
сине доприноса и, да је затражена баш одговарајућа свота и .ly од- 
косу :на потребе детета и на могућност родитеља. Питање издр- 
жавање детета је једно комплексно питаењ. Зависи од имовинских 
прилнка родитеља. Суд не може унап|ред да зна дали је тражено 
више, мање или баш колико је то детету лотребно док се сам кроз 
доказни поступа« у то не увери. Исти1на, да правно правило ка- 
зује да се у случају не доласка туженог иа прво рочиште имају 
смаграти сви чињбнични наводи као истинити. Међутим, ова прет- 
поставка може да важи само у споровима у ко.јима CTpaiHKe има.ју 
лстпуну диспозицију, у споровима V којима тужени може да при- 
зна тужбени захтев и на своју.штету. У овим споровима пресуда 
због изостанка 'Није одраз материјалне истине јер се и неистините 
чињенв.це недоласком туженог имају сматрати истинитим и суд 
РЈСте као такве мора примити сем у случају да чињенице на којима 
се оснива тужбеки захтев нису у супротности са доказима Koje је 
сам тужитељ поднео и са чињеницама које су опште познате. 
Међутим, у опсровима око издржавања деце у којима се приме- 
ЊУ1ЈУ прописи 'когентног карактера је дужа« да утврди мате- 
ријалну истину, a ову може да утврди само v доказаном поступ- 
'Ку у 'којем ће извести све дожазе који су потребни за правилно 
‘Одмеравање висине издржавања, У овим споровима суд не може 
сматрати чињенице изнесене у тужби хао и.стин'ите само зато што 
тужени није приступио и што он то тиме признаје. У овим спорови- 
ма V npBO'M реду је позван суд да штити интерзс детета a не роди- 
тељи. Суд мора да образложи своју одлуку позивајући се на до- 
казе који је утврдио да су истибити и CTpaipeo a не само за које 
чињвнице вреди претпоставка да су истините. з

Правна пракса и теорија у предратном правиом режИлму 
није дозБ'ОЛ>авала да се HStijicTHTyT пресуде због изостан«а злоу- 
потребљава у споровима око издржаваи>а деце. § 401. А. rp. 
п. п, нормира:

„Околност, ШТ.0 је једна странка изостала са рочишта не 
разрешава iqya од дужности, да се обгвире на све оно, на 
што се мора пазити пр службеној дружнО|Ст, нити разреша- 
ва приватну странку од дужности, да докаже оно, што је 
потребко у 'поглед,’ та:квих околкости које се по службе- 
ној дужиости имају узети у обзир”.

Др. Г. Најман у свом Коментару Грађанског парнич1ног послупка 
(издање Београд 1935-) на страни 1086 наводи;

,,Изостанак једне страике има само то дејство „даће 
-се 1сматрати истикитим чињекични наводи дошавше стран- 
ке . . . ,  уколико ти навадн нису оповршути доказима ко’ји 
су већ пред судом”, али не, да се предлогу странке која је 
дошла безусловно има удовољити. Ако се покажв да туж-
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ббно тражење коае j‘e истакао тужилац није оддучно или 
на заксиу о-сиоваво, исто ће се одбити, ма да су чињенице 
'Које је навео тужилац који је на рочиште сам дошао, сма- 
траие ‘као истините, пошто суд има ло службеној дужности 
да лримени закон на конкретаи случај и да И1шита дали за 
једно тражење има подлоге у закону”,

На истом месту коментатор- наводи и  две одлуке из правне 
праксе аустријских суиова. По једној” Т1ражена алимвнтација, у- 
npKO’C изастанка туженикова, није била призната у тр1ажеио;м из- 
носу већ >само у изио;су !ко|и одговара постојећим лриликама”, По 
другој одлуци „суд ће по службеној дужности, ако постоји про- 
пуштање тужаниково, улети у оценју,, дали је тражени изиос али- 
мента одговарајући”

§ 497 Гр. П. П. -предратне Југославије нормира дужност у- 
зимања у обзир анога на што се мора пазити по службеној дуж- , 
насти и његов текст дословно одговара rope цитираном тексту 
§ 401 А. rp. П. П.

Чл. 12 ЗОУПП има исти зддатак као што је имао и § 497 
I'p, п. п., иаиме да спречи донО|Шен>е 'KOHrryMHHauHOHe пресуде у 
оним парницама ivi 1Ко]има се -захтев заснива на 'прописима које 
суд примењујг по службеној дужностЈи a није везан споразумом 
странака. Несумњиво је да алимента|Цио.«!и спорови спадаЈју у ову 
групу и да суд неће донети коитумациону П1ресуд\п и ако су испу- 
њени ови астал|и услови из чл. 12 ст. 1 ЗОУПП баш ослањајући се 
на став 2 . hpctoit члана., јер ће самл тако жпунити своју заштитну 
улогу коју му је дрзштво доделило!, улогу заштитника интереса 
малодобне двце.

Из :свега rope изложеног следује следећи закл>учак:
1) Прописи породичног права који регулишу'' пигање из- 

државања малодобне деце су жогенттни те суд када одлучује о пз- 
државању деце иступа официјелно.

2) Суд lyi пареицама око 'издржавања деце није везан за 
висину т}1жбе»ог захтева те може да до1суди и више но што је 
странка тражвда.

3) Суд не мора да- прихвати споразум ст!рана1ка у погледу 
нздржавања ако је исги противан ивтересу детета.

4) Ксштумациона пресуда у алиментационим спрововима 
б^ра би у својој суштини спсразум странака пред р\1дом у  погле- 
ду виснне издржавања који споразум: би санкциоиисао 'суд иако је 
противаи интересу детета.

5) Пошто icy м'алодоб(На деца под нарочитом заштитом др- 
Ж2(ве то је Јсуд дужан да пре но што одлучи о висини издржавања 
да савесно утврди 'Све чиешнице важне За одлузсу да б^  се иста 
ослањала на материјал1ну истиву те не ,важи преклузија да недо- 
ласком туженог се имајут сматрати чише1нични наводи тачним.

Посматрш у светлу ових закључака мишљења сам да чж 
12 ст. 2 ЗОУПП који одређује да ,упретседиик већа неће донети 
пресуду због изостанка и када 'Су иотуњени ■услови из вретход- 
Hor става ако треба да примени провдсе «о]и се морају применити 
без обзира «а. опоразум 'странака” обухвата и алиментационе
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■опарове јер 'се у  овим icnopoBHMa примешу.ју проииси независно 
од <воље странака. Ако је то тачно, тада у овим париицама око 
издржавања деце, '■суд не може доиети контумадиону пр€суду па 
ма били испуњени 'Сви остали услави за доношење исте.

Иван С. Јовић
судија среског суда

ИЗБЕГАВАЊЕ ШКОЛЕ КАО ПРВИ ПРЕДЗНАК 
КРИМИНАЛИТЕТА

(Приказ)
Свестраним крнминолошким истраживањима утврђено је да 

-се криминалитет и редидива врло тешко могу сузбијати иасљу- 
чиво ззкоЕоким мерама, путем кажњавања, јер .само кажњавање 
починиаца кривиЧ|Ног дела мије довољно да би се постигло њи- 
хово поправљање и њихово поновко укључивање у друштвену 
заједницу. Поред тога, утврђено је да само кажњавање има врло 
мало утицаја, не рамо на развијање друштвеног морала и дру- 
штвене дисциидине грађана, већ казна иако треба да је и застра- 
шујућа, ипак има прилично слабог утицаја на друге да начине 
крив. дела. To се |Најбоље види и из тога, што -mi онда 'када су 
казне биле веома строге, ча« и за иека скоро безнача.јиа дела, са- 
ма та чињеница није била довољна да се искорени или бар ооетније 
сузбије 1К|риМ'Игнал1итет. To је разлог што се у  новцје доба 'поред 
кажњавања починиоца, a за В)реме извршења казне, приступило и 
њиховом преваспитавању, кахо би .им се на тај на.ч.и« омогућило 
да се лосле издржзЈне ка-зне појшово укључе у  друштвену зајед- 
ницу као њени корисни чланови.

Међутим, ово поправљање и пргваспитавање, и поред при- 
мене најмодернијих метода, наилази на прилично велике поте- 
шкоће, и то нарочито код одра1Сл1их прчииилаца. Ово се све може 
мното лакше постићи у раној младости него кад лице већ зађе 
у годЈше, стокне лоше навике и зао карактер.

Зббаг тога не треба 1Кренути од већ лочињенот крив. дела, 
већ ако је могуће треба cbem гоедствима слречавати да до њега 
уопште и до<ђе, те тежиште сузбијањо криминалитета треба лре- 
бацити на мере предохране и предупређења. У iy  сврху треба 
обратити највећу пажњу ла васпитање омладине и на њен узгој и 
то већ од најраиије младости сваког појединла, јер би će тако 
криминалитет сузбио већ у свом корену.

R. Р. Vernet, професор Вишег института за лсихологију 
Унив^рзитета у Паризу у свом запаженом чланку »ECOLE BUIS- 
SONNIERE, ECOLE DU RECIDIVISME«, (Избегавање школе, шко- 
ла рецидивизма), објављеном у »Revue de Neuropsychiatrie Infantile et 
d’ Hygiene Mentale de Г Enfance« (Ревија 3a Heypo-inCHXHjaTpHjy и 
дечију душевн^' хигијену) бр. 9—10, ссптембар—октобар 1955, 
даје веома знзчајне податке својих замаллних научних истражи- 
вања K'Oja ]е до 1953 год. провео 'над 2.000 лица која icy осуђена на 
дуготрајне казке лишења слободе, као и над 1.230 рецидивиста.



R. P. Vernet, ce npe свега обзире на стзтвстичке податке који 
су 1952'год, 'Објављени у часопису »REEDUCATION«. (Преваспи" 
тање) из којих'се види :да је у 1952 години, у Француекој у 5 
васпитно-аонравних устаиова за малолетне ‘починиоце крив, Дела 
било смештено 833 дечака и да је од ових било: ^

21 потпуно н&писмених иди 2.37%
530 -са скоро никаквом школсксм наобразбом или 62.44%

ДаЈКле, код пријема у ва1ап:итно-поправие домове 65% мало- 
летвих починилјада крив. дела имали су само вдрњу школаку нао- 
бразбу.

Ове бројке 'Он |\роређује са својим подаци.ма добијеним пу- 
тем проучавања 2.000 одраслих' кажњеника, које је самупио до 
1953 год. из којих ice В1иди да је од оеих било:

Непвсмених или ica в^рло .мало.м HiaoOpasOoiM' 13 %
Са наобразбом мањом од осмолетке - 48 % -
Ниво о,смолет1ке 30.2%
Са наобразбом вишом од осмолетае ' 8.8%

Али, о;ве чињенице су још више поражавајуће код рециди- 
виста. Ту је R. Р. Vernet, нашао да од 1.230 рецидивиста:

,Не знају .ни читати 'ни лжати 134 дакле 11%
Једва зна.ју читапи и писахи 682 дакле 56%

Горње резултате ои на крају улоређује са резултатима све-ч 
страких тестова (теста интелигеиц|ије, теста мехаеичких апособ- 
ивсти, теста препставе просгора, иопитивањ,а знанза елемена.та 
математике) к01Јл.ма је подврпнуо ове ове осуђенике, те утврђ|ује 
да је «од крими-налитета од интелектуалног нивоа и интелигенци- 
је, itHoro важнији чииилац недостатак наобразбе, која је често 
запуштена или је још своједобно ззнемарена,

На 'Крају» OiH закључује да, нема сумње да сам чииилац: сла- 
бо знање или неуредно похађа1ње школе не објашњава сам по 
себи !Криминалитет, јар је и он везан са мнагим другим чиииоцима 
као што су: недовољан надзор родитеља, недостатак нормалног 
домаћег огњкшта, живот у беди и нуж1Ност тражења запослења 
већ у најраиији.м годинама, затим лењост идн слабојумност поје- 
динаца итд.

Међутим, изгледа да би се лакше могле сузбити оне окол- 
ности које потстичу на криминаДитет, ако- би се више тражило 
1уредн'0 похађање школе. Закон постоји; али лабавост у њего- 
во.ч лрихчењивању, колебање Да ли да се учини лрекор одговор- 
ним родитељи.ма те да се можда лрема њима лримене чак и кзве- 
оне мере, лрећутан дослух и месни абзири, луштање на вољу, 
равнодушност и незаинтерееовано(ст у томе погледу, не само да 
доводе |у литање будућност деце, већ у ј̂едно, слремају и једну 
опасвосг ло друштво.

На.марно избегавање л1коле је више лего опашо и млра се 
најстрожије сузбијати. Оно изобличује дете за цео његов живот: 
оно лотстиче на рецидиву,
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Ментаљитет који се тако стиче ,|е много опаснији него што 
су (благи 'Преступи жоји га прате. Млади ученик који бега од своје 
школе већ се навикава на то да живи »ван аакона”. Касиије 
можда ће он бити и ухапшен збаг свог преступа и тада ће он бити 
сматран (као „аримаран” 'починилац, иако је € ih у  самој ствари већ 
одавно „рецидивиста”.

Са једним примарним починиоцем ирив. дела који није ,ре- 
довно похађао школу, човек треба да је 1Спреман да наиђе на исте 
потешкоће у псгледу преваспитавања и лоиаБног укључивања yi 
друштвену заједиицу каО' и са рецидивистима. Већ од своје нај- 
раније младости 'Он се привикава „да се сналази” да „изађе на 
K'paj” са законом и својим обавезама. Он се ослобађа свих својих 
задатака који га терете, и то no своме ћефу, у часове када то ње- 
му падне на памет, служећи се свим средствима која му стоје на 
расположешу.

Већ дуг» 'НИ8 година његова стална и главна брига је да 
прикрије своју игру!, да забашури једад део свога дана.

Он вара свогз учитеља проналазећи на све начине разлоге 
за своју отсутност, о« вара своје родитед>е извлачећи ce испод 
њихоеог надзора. Он ср навикава да л1аже у лице и јавнр, да би ее 
оправдао. Он се привикаеа да жривотвори своје оцене, да преипа- 
чује нека слова., a no потреби да кривотворн чак и неки потпис.

A шта да се још каже о избегавањ|у школе када он noicxane 
старији? Како ће пролазити његови сати које ће ои у тајпости 
проводити?

Кажвој врсти уживања ће он посветиппи своју тајну забаву? 
Са ким е?^ каквом друштву? Са каквим ковцем? И ш  крји начин 
је он до њега дошао?

Колико 'Се још такових питања ,могу поставити у вези са 
избегаваљем школе. Оно води на праг saiBopa; оно укорењ(.'је ва- 
вике и прожима духо1м рецидиве.

Млади сељак или препредени ученик 1Средње шхоле «оји то 
ради, брзо ће по.чети да игра своју улогу сасвим слободио. Он се 
навикава да лаже без икаквог устезања.

Он се на тај начин иавикадаа на нитковлук 'као и «а то да 
се уживљава у то да игра двостру1к;у улсгу, a све то веома шкоди 
његовом правилном развоју. У односу на друге еи шостаје вешт 
да подвали, но на крају он и самог себе вара у одвосу иа својв 
задатке и на свој рад. Он често ме може више ни самог себе да 
на^е, јер ова двојна личн01ст лажљива и бедна остаје и даље и по- 
ред свих опаености, чак и под емоционалним ударом првог хап- 
шења. Он ће бити убеђен да је „вешт”, те ће се од сада поуздава’- 
ти сам'0 у себе. Он ће сматрати да је ,,над за1каиом” пре иего што 
услед рецидив-е постане ,,ван закона”.

Све rope изложено потврђују следеће бројке:
Избегавање школе 135 рецидивиста на 1230. осуђаника или 11% 
Избегазање тколе  и бегство 73 рецидивиста на 1230 осуђеника 
или 6%
Избегавање школе и бегство и криминалитет почињен 

у исто време мал1олет1Ства 363 рбцидивиста на 
1230 осуђевика или 30%



(Дакле око половине рецидивиста су већ избегавали школу).
„То је разд|ог што док је ПРЕВАСПИТАЊЕ са толико меро- 

давнсксти проучавало узроке непосећивања школе као и мере по- 
Mf/ћу 'Којих би се могло постић'и уредно посећивање исте, ми, који 
у затворима вршимо иосматрања, .који >"TE|>l}LvjeMO број и узроке 
недовољне школске нао^азбе  међу затворшицима, и који у тре- 
нутку шиховог пушташа на слободу јасно видимо 1какве све бројне 
потешхоће постоје за њихово пононмо укљ>'чивање у друштввну 
заједниацу, ми можемо доћи до захљ(у.Ч'Ка, да је и поред транутног 
кедастатха школских просторија и појачавог п1рил1ива школске 
омладине „праблем редовног и продуженог поха^ања школе да- 
леко од тога да буде решен”. Међутим, он би без оклевања тре- 
бао да буде решен” закључује писац!

Ваљало бн хитно наћи решење усклађујући рад установа 
које су задужене ino питању наставе, надзор и предудређеша, пу- 
тем донош€и>а нових .закона и примењуј-Јгћи 'нелофедне и драк- 
тичне мере.

Од прворазредног значаја би било да се отклони један од 
чинилада криминалитета и рецидиве у  Фра1нцуакоЈ д то нарочито 
на селу, јер међу осуђеницима који оданде долазе више од 70% 
немају пшребну школску icnp̂ eMy иаобразб|:л a често л{^та уопште 
немају баш никакву,

Владимир К. Хаџи
адвокат

ПЛАЋАЊЕ ТАКСА У ПОСТУПКУ ПРЕД ПРИВРЕДНИМ
СУДОВИМА

Плаћање ’'Судских такса у п'0ступк|\1 пред привредним судо- 
вима регулисаио је Уредбом о таксама у noiCTyraxy пред привред- 
ним судовима (Службени лист 43/54) и Уредбом о изменама и до- 
пуиама Уредбе о таксама у п01ступ;ку пред привредним |судовима 
(Службени лист бр- 7/55).

И поред тога што је овим пропд1Сима рерулисан иачин .пла- 
ћања тагсса у прахси се много појављују случајеви у којима стран- 
-ке било из незнашња, било због неправилне примене ирописа 
ошврећују судове и Секретаријате за привреду редублике одео- 
с«о AiyroHOiMHe Покрајине Војводике, a ;с друге стране и саме трпе 
штету плаћањем казнене таксе.

Ове чињенице дале qvi повода да се укратхо изнесу поједи- 
ни прописи о начину плаћањз таксе и укаже на мгркангне примере, 
грешака које се у гаракси уодавају.

Плаћање такса пред прдвредним судовима разликује се од 
начина плаћања такса У поступку пред редовним судовима. Док 
се код редовних судова тж са 'Плаћа за сваки поднесак или пар- 
ничну радњу, дотле је плаћање такса пред привредјним судоввм.а 
регулисано на један нов начин. У ;по;Ступк|-л по |Привредним спф о- 
вима и споровима за наплату штете, као и у извршном поступку 
плаћају се две врсте такса и то: паушална такса за цео поступак 
пред првостепеним односно другостепеним судовима, која се
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плаћа лркликом подеошења тужбе однашо предлага за чзврше- 
ње и тамса за 1судск1у одлЈу̂ чм која се плаћа 'по доношењу одлуке.

Обавеза плаћања паушалне тамсе настаје у момешу подно- 
шења тужбе, правног лека или ■предлога за дозволу извршења, a 
обавеза плаћануа raiKice за судску одлуку настаје у моманту од- 
луке IV ко'лико странке при-зуствују абјављивању, у противиом у 
тренутку уручења отдранка одлуке странкама. Изуз^так од овога 
чнне одлуке донете у iMaH^aimoM паступку и у поступку изв1рше- 
ња где таксена обавеза за плаћање таксе за аудсм^ одлуку наста- 
је у моманту подношења тужбе, односно предлога за изв|р1иење.

Таксе у пастугасу пред привредким судовима плаћа стран- 
ка која поступак покреће и тражи одлуку, дакле тужитељ, или 
страика која подноси правни Јек, као и тражилац извршења. Изу- 
зетак од овога .настаје уколико је лице које је дл^жно да плати 
такру ослобођено од плаћања тајксе у шислу чл. 8 Уредбе, у ком 
случају таксу како за поступак, тако и за одлуку плаћа неосло- 
бођена странка, уколико ice аслобођекој страи1Ц1и ма шта досуди 
од странке која не. ужива ослобођење тамсе.

Паушална такса п:л1аћа се ирема вредности спора по Tap. бр. 
1 Таксене тарифе Уредбе о таксама у поступцу пред привредиим 
судовима, за 'све списе у радње у постл',пку пред ^судом првог и 
другог степена, У лоступ1ку извршећ>а као и у мандатном поступ- 
ку !плаћа се половина тар. бр. 1. Ов-олико се плаћа « у поступку 
за обезбеђење даказа.

Паушалном таксо.м обухваћена су и таксе на прилоге који 
се лрилаж|у иужбиЈ предлогу За извршење или правном леку, те 
се на ове 1Ггрилоге не ллаћају лосебне таксе. Међутим, овом так- 
сом нису обухваЈЈене и ислраве 'које ce подносе као лрилози, a 
које иначе лодлежу ллаћању такса по тарифи закона о таксама 
као на лр. уверења, пуномоћи и др.

Пуномоћ коју сгракка ивдзје заспупнику било да се ради 
о адвокату^ било службенииу или дрс.том лицу за заступа№е у 
одређеном слору таксира се по Т. бр. 36 тач. 3 са 90 Динара.

Овако се исто таксира и генерална пуномоћ депоноваиа 
кад суда, .која важи за дотичан >суд. Кад адвокати или други пу- 
но.моћници својим потпијсом јамче за rawmocT прелиса генералне 
п>'номС'ћи која није делоновапа код тога суда и лоднесе га {уду 
•као доказ да су овлаштени за заступање, овакав се препис има 
тзксирати као прилог по Закан|,’ о тамсама.. Ако се лак лодноси 
препис генфалне ауно;моћи оверене од стране адвоката суду код 
кога ie депдаована генерална пуномоћ' 01нда се за овај лрепис не 
плаћа такса, јер луномоћник није ни обавеза1н да уз тужбу при- 
ложи препис него је довољио да се позове на број суда лод ко- 
јим је л>т1;омо.ћ депонована. Подн&са« којим се депонује генерал- 
на лукомоћ код лривредиог суда таксира се по Закслну о таксама 
и то Дин. 30 «а И1ме таксе на молб ,1 и Дин. 150 на име таксе ла 
решење,

Такса на одлуку плаћа се-по Tap. бр. 2 ТаК|'сене тарифе гаре- 
ма вредвости слора у моменту доношења одлуке, 'како за одлуку 
првостепеног тако и друтостепеног суда. За одлуку у мандатном



поступку ;и у прступку извршења, као и за одлуку к о јо м  се суд 
оглашава ненадлежним и за судско поравнање лл1а€а се половина 
ове TaiKce.

За решења суда која ice доносе у току прво1Стеленог по- 
ступка a којима се не окрннава onoip '(|иицидентална решења), за 
одлуку iKojy је лрвостепени суд дољео на темељу одлук-е вишега 
сздЗј за решења крјима узвјма на .31нање одустанак или повла- 
чењње тужбе, те се'поступак обуставља, за решеша којима се 
узима на знан>е повлачење приговора. иди правн'0г лека, «ао и 
за решен>а којим^ се узима на знање ■ловлачење предлога за из- 
вршење и најаад за решен>а којим се суд оглашује ненадлежним 
и списе уступа другом надлежном суду, не плаћа се тамса из тар. 
бр. 2. .

Међутим, напомиње се, да се у случајр «аа, се 'Суд огласи 
ненадлежним ■ и 'Списе уступа другом суду какб смо грре навели 
не плаћа такса за  одлуку, али у случају уколико се |руд огласи 
ненадлеж1ним услед тога што решавање захтева не спада пред 
редовне судове у опште .те се списи ycTiynajy админ»стративним 
властима које су надлежне за решавање, плаћа се половина таксе 
За одлуку из Tap. бр. 2 Тамсене тарифе.

За решење 1КОЈ,им се дозволЈава наставно извршење нб пла- 
ћа 'Се паново такса по тар. бр. 1 и 2 јер су плаћеном таксам за 
покггупак извршења обухваћена сва даља тражења на основу 
HćTor извршЈгог наслова до коначног намиреша аражиоца из- 
вршења,

За пбступак ио привременим наредбама и решење по исти- 
ма плаћа се такса предвиђена за извршни постзшак, наиме, по- 
ловина паушалве raiKce no Tap. бр. 1 и половина таксе на оДл|у-ку 
по Tap. бр. 2 Таксше та|рифе.

При зггврђивању вредности спордаг предмета примењују €е 
правЈна правила о судским таксама. Ако се вредност спорнрг пред- 
мето не може проценити, узима се као вредн'ост опорног предмета 
за плаћање таксе за прф1,мете које расправља окружни прив!редни 
суд 100.000.— a за пред|мете које расправља виши приЕредни суд
400.000. — динара.

Када се правии лек улаже само ради једаота дела тужбе- 
ног захтева висина таксе се од.М'ерава према вредности гога дела,

'Када се приговорсш против платаог налога покрене редо- 
ван поступак a приговором се рспорава само једаи део тужбеког 
захтева, тужилац је дужан-да lynwaTn разлику дрпзтвске тамсе по 
Tap. бр. 1 само 'према 'износу који се приговаром оспорава, јер 
само тај' извбс представља вредрост спора.

Такса у поступму пред привердним !судоБИ'ма плаћа се ка 
два иачина. и то: у таксеним .марка.ма за таисе чији износ не пре- 
лази 20.000.— дшара и у  готовом за тажсе чпји нзнос прелази
20.000. — дина!ра,

Уколико се такса и.ма платити у таксеним мар1ка.ма она се 
плаћа лепл>ењем тамсеиих марака на ирви 'пр.ч.мера1К поднеска.

Уколико се Taicca HiMa платити у готовом она се плаћа вир- 
.манским .калогом или чековном уплатницом. Приликом уплате 
привредне организације, установе и ови остал!! имаоци жиро
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(тек}'ћнх) pa4[viHa попуњавају об.ра1зац Народне банке бр, 174 ć 
1ИМ шго 'Се на петом делу има прецртати наслов извештај за фи- 
нансиски отсек у кога уносе поред своте која се у име таксе плаћа, 
сврху дознаке « пун назив седишта прступајућег суда и рачун у 
Јссрист хога се такса уплаћује.

Буџетске !у|Станове уплаћују тамсу уплатницам бр. 141 по- 
пуљавајући је на И!сти начин iKao и вирманоки налог.

Тамса се плаћа у корист рачуна 338066 a испред њега се 
■ставља број оперативног седишта Банке која води рачун посту- 
пајућег суда. Такса се може уплалпити вамо на овај рач)утн.

Да би упознали странке 'Са оперативним брајевима банака 
које воде зби|рни рачун так!са за лоједине |Судове наводимо ове 
бројеве за ше привредне судове на територи.ји ФНРЈ.

Назив прииредног суда 

HP Србија
Ерховни привредни суд 
Виши привредни суд 
Виши привредни суд 
Окружни привјредни суд

Macro

HP Хрватока
Виши привредни суд
Окружни привредни суд

HP Словенија 
Виши привредни суд 
Окружви привредни суд

HP Б и X
Виши привредни суд 
Окружни привредни оуд

5)

Оперативни 
6po.t банке

Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Зајечар
Крагујевзц
Ниш
ПриштшЈа 
Титов-о ужице 
Зрења1нин 
Нови Сад 
Панчево 
Суботица

Загреб
Загреб
Бјел10вар
Карловзд
Осијек
Ријека
Сплит

Љубљана
Љубљана
Цеље
Копар
Марибор

Сарајево 
Сарајево 
Бања Лука- 
Мостар 
Тузла

10-КБ-1
10-КБ-1
18-КБ-1^.
10-КБ-1

260
12-КБ-1
15-КБ-1
21-КБ-1

180
20-КБ-2
18-КБ-2
20-КБ-1
18-КБ-1

401-Т-1175 
401-T-1175 

440
44-КБ-1
49-КБ-1
46-КБ-1

538

60-КБ-1 -
60-КБ-1
62-КБ-1
65-КБ-1
64-КБ-2

70-КБ-1
70-КБ-1

750
730
780
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HP Македсшија 
Виши привредни суд Скс>пл>е 80-КБ-1
Окружни иривредни Скопље 80-КБ-1

>у Битољ 853
ff УУ >> Штип 870

HP Црна Гора 
В.ИШИ привредни суд Титоррад 906 ,
Окружни привредии суд Тит10град 906 '

у9 УУ Уу Бијело Поље 930
У} УУ УУ Котор 922

Приликом уплате тамса тјреба се ciiporo држати начина који ’ 
је лрописан аа уплату таксе, јер непридржавање тих .прописа, по- 
влачи санкције предвиђене Уредбом.

Странка која је обавезна да плати тамсу у готовом дужна је 
да достави паступајућем суду оригиналну потвр;^ Народне бан- 
ке о уплаћеноЈ тамси. Ради тога се и препоручује ушгата на об- 
расцима Нарсдне бачке 174 односно 141 који имају једак приЈие- 
рак извештЕ1Ја о упжти више, и на тај начин странка одмах доби- 
ја бд Баике два оригинадна извештаја те може једаи примерак 
оригиналног извештаја доставити суду као што је и прописано. 
Уколико :се уплата ле изв)рши на ваведеним обрасцима странка 
добија само један примерак изввштаја о  уллати, који мора по- 
слати суду, те |о'ј не достаје докуменат за књижење. Баике на зах- 
тев стргиаха, a јпо наплати своје провивлје, издзју препис — ду- 
пликат — извештаја о уплзти, a поједине, како се из праксе ви- 
дело, нарочито на територији HP Словеније на поднеску лртвр- 
ђују уплаћелу таису. Међу^.им, ово изазива нелотребне иедатке д  
радње од странака и 6aiFJK€', a све се то може избећи упатребом 
образаца како је rope наведено, a чиме се странке за 'Сада арло 
мало сл>'же,

Укодико таксеки обавезник не плати у onnire тамсу у мо- 
менлр када је обавеза настала или је плати непогттуно привредни 
суд he ra onoMCHOiM ггозвати да у року од 10 дана плати како овом 
уредбом лредвиђен^- таксу тако и Дин. 200.— за опомену.

Овако исто ће лостулити привредни 'руд ако так1сени оба- 
везник ве плати таксу на начин предвиђен овом У|редбс>м тр пла- 
ти у место таксе у готовом у таксе«и:.м .ма,рка!ма или обрнуто, или 
ако не поднесе орвгиналаи доказ о (зплати таксе у готову^ и нај- 
зад ако је таноу ллатиокод »еладл1ежног седишта баике.

Опоменом ће суд позвати таксеног обавезника да уплати 
Допунску тамсу у  'случа|ју ако је тужитељ лоднео тужбу не спојив- 
ши ie са предлО'ГО'М за нздвајање ллатног налога, a суд изда шат- 
ни налог, само што се у  ова.м сд.тчају неће наллзћ1И'вапги тамса од 
200 динара за аломену.

Ако таксени ■ обавез1Н'н« ве лла-.и тамсу ни у року одргђевом 
опоменом,, односно у1кол1ико не поднесе до'казе да је уплзтио так- 
су у готовам и!л!и поднесе даказ да је уплатио таксу код ненад- 
лежног седишта, 'Суд издаје налог 1бал1ци која вода жиро рачун 
заксеног обавезкика за иаплату редовне таксе, ловишене таксе у 
HSHpqvT једноструке редовне таксе и таксе за оло.мену.
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Из свега изнетог излази, да није довољно да таксени оба- 
везник само плати прописану таксу, него да је потребно да је 
плати у одређеном року, у корист pawyKa- иадлежног седишта 
банке, на прсписаии начин, и да у р<жу обавести .суд подносећи 
оригиналне извештаје о уплати.

Ако је логрешио нзплзћено више таксе иего што j'e цропи- 
сано може се 1ражити повраћај погрешнонаплаћене таксе и то у 
року ад 90 дана од дана уплаћене тамсе, од  надлежног Сек,ретари- 
јата за привредју односно Секретаријата за финансије народне ре- 
публике ОДН.ОСНО АПВ.

Образложена молба подиоси се Секретаријал(у путем суда 
код кога се спрр водио. Ову молбу 1суд са списима и потребним 
документима даставља Секретаријату за послоее .прив^реде тери- 
торијалне једирице на којој се налази седиште суда. Тај секрета- 
ријат је наддежан да доноси решења о повраћају без обзира где 
је такса уплаћена.

Молба за B'OBpahaj таксе се не таксира приликом поднотења. 
Уксликс се молб,и удовољи не плаћа се такса, али ако се молба 
одбије наплаћује се такса на молбу према Закону о таксама.

Услов за повраћај таксе је да је непрописно наплаћена и да 
је захтев поднет у раку од 90 данз. У колико је молба за поврађај 
поднета изван овога рока <без обзрра из iKora разлога Секретаријат 
за послове привреде овај захтев одбија.

Више н.аплдћен.а так!Са враћз се /̂1 дуаом^звосу осим у слу- 
чају а«о се зражи noBpaihaj таксе плаћене у таксеним маркама у 
место V готоБом У овим случајевима од износа погрвшно плаће- 
них такса одбија 'Се 3% због неправилно у!потре6љених таксених 
марака.

Против решења о повраћају однашо о одбијању молбе за 
повраћај «ема места Жс1лби. Међутим, лпранка има права тужбе 
на Врховни суд,.

Изнети прописи односе .се на паступак по тужби у при- 
вредним споровима и споровима за наЈшаду штете као и на извр- 
шни 'постррак. У погледу осталих спорова које решавају привред- 
ни судови Уредба прописује да се за поступа« л о '  лривредним 
преступима гакса не ллаћа, у пост^шку регистрације лредузећа 
плаћа се такса за лоједине радње и списе, a у nocryniKy принудне 
ликвидације ллаћа се такођф такса за поједиле радње и списе 
али се ллаћа паушална такса када се принудаа ликвидација завр- 
ши деобом масе.

Плаћање такса у  .лофупку принудне ликвидације и реги- 
страцлје привредних о.рванизација врлти се ,на исти начин као што 
-је налред наведен10.

др. Иван Француски

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА АПВ

За скупштину Адвакатоке коморе за АПВ, која је одржана 
у Новом Саду 20 маја 1956 год. владало је велико интербсовање 
код целокулног чланства. Радни одбори су дискутовали Нацрт



Закана о адвокатури као и друга актуелна питања која he HwatM 
скупштина да раоправља, још пре скупштине.

Ово интересовање се оораадало ввл1И|Ким Тброје.м присутних 
адвоката, који су из iCbhx места Војводине дошли на скупштину 
да суделују ivi д10ношен>у за1кључака о наЈЈважчијем питању адво- 
катуре, 'О Нацрту Закона о адвокату!ри, a уједно и да одаду дуж- 
но поштова|Ње нашем великаиу Јовану Стерији Попов1ићу,- адво- 
кату и 1књ.'ижев1нику.

У заказано време icicyniBTiHHjvi је отварио претоедни« Из- 
вршног одбора Милорад Ботић, на чији 1предлог је окупштина са 
вели1ким одушевљењем воздравила друга Јосипа Броза Тита., npex- 
седника Републике и Maipmaina Југославије, као и друга Петра 
Стамболића, претседни1ка Народне скулштиие НРС.

Мииутом ћутања одала је последњу noiHacT умрлим адво- 
катима др. Матији Мацаку и Павлу Грабовцу.

Отварајући а<упштин'у претседнмк М. Ботић поздравио је 
присутне госте на овој скупштини и то: Светозара Крстића, држ. 
секретаоа за правосудну управу НРС, Павла В^жадиновића, сек- 
ретара за прав. ynpaiBy АПВ, Здравка Груловића, претседника Ви- 
шег гцриередног суда, Марка Бачлију, јавног правобраниоца АПВ, 
Богосава Богданова, заменика Јавног тужиаца АПВ, Иеана Ти- 
шму, претсдника Окруж1ног привредног суда, Мо'М.ир'а Џаџића, 
окружБОг јавног тужиоца, Софију Тошалов, претседника Среског 
суда, Милсрада Јакшића, среоког јавног правобранио-ца и Мнлана 
Микина, делегата 'Синдиката-адв. приправника. Осим тога скуп- 
-штини 'су |били присутни: Прв-аслав Васиљевић, дретседник Адв. 
коморе из Београда, са члановима Извршног одбора др, Савом 
Стругаром, Ђорђем С. Дс|брич2Нином и Петром Бошковићем. 
Загребачку комору претстављали су др. Александз!р Чуповић и 
др. Драган Чепелић, љ|.,бља11ску пак др. Авгуштин Герден. Затим 
је претседник М. Ботић поздравио др. Светозара Ив|Ковића, ад- 
воката из Загреба крји је скупштини ггрисз^ствовао као гост.

Скупшиину су поздравили телеграмима Брана ЈеЕремовић, 
савезни јзјбни тужилац, М. Радовић, вавезви јавни прав0|6раиилац, 
Никола Срзеитић, држ. потсекретар, Јован Ловрић, републички 
јавни правобранилац, те Адвокатске коморе у Сарајеву и Скопљу.

После избора Радног претседииштва у које су ушли Стани- 
мир Милић, др. Аладар Дебрецењи и Миодраг Баваиоки, те запи- 
сничара Ивана Будишиног и Милана Јовановића и овераче запи- 
шика Јосипа Петерку и Душаиа Грковкћа, у свечаеом делу скуп- 
штине одржао је говар о Јовану Стерији Попоеићу као адвокату 
Коста Хиџи, члан Извр. одбора АК за АПВ.

Изнео је све доеада позкате чињенице о раду Јована Сте- 
рије ПопоЕића као адвоката, анализирз|0 његова дела у којима се 
дотиче адвокатуре и адвока|Та, те оцртао ли« Јоваиа Стерије По- 
повића као адваката.

Милррад Ботић^ П|ретседнвк Извршног одбора, поднео је 
реферат о друштвеном управљању у адвокатури.

У сво-М реферату М, Ботић је анализирао са теоретске и 
практичне стране принцип друштвеиог {у1прав!пања Са повгбним 
проучавањем примене тога принципа у адвокатуфи и подвука-о
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зиачај ове новине, као апсолутно позитивне за адвокату!ру.
Иза Tora је BpasHKo Перић, зам. .претседн1ика Изв. одбора 

АК за АПВ, поднео са образлажењем примедбе и шредчлоге Из- 
вршног адбора на Нацрт За!кана о адвокатури. Референт је иста- 
као да је.ове измене 'И доггуне Извршки бдбор прихватио «а пред- 
лог nocefee Комисије, као и на основу 'Предлога које су поднели 
поједшти Радни одбори.

У диокусији је прво Светозар KpCTHih, држ. .семретар за 
прав. ynpaiEivi НРС поздравио скупштину и зажелео јој успешаа 
рад. Он има посебно задовол>ств‘0 jeip из реферата је стекао убе- 
ђење да је сазрело питање да се учини нов карак напред у адво- 
катури, као и то Да смо друштваним управљањем нашли прави 
пут «а иапретку. Прелазак на друштвено |у)прављање не утр|Ожава 
самосталност и независност адвокатуре, јер се наше друштво раз- 
вија V HOB'Oj а>)ШТШ1С1КОЈ самоуправлаоств. Ул(ога адв(жату,ре није 
само ограничека на слручност. Адвокат мора бити свестрани 
друцггвени радкик. Треба ојачати политички и друштвани рад «од 
свих правника. Говори о важнаст.и усклађивања рада три фак- 
тсра-лравосуђа: :судства, тужиоштва и адвокатуре.

Првослав Васиљевић, првтседник Адз. коморе у Београду, 
и погпретседник Савеза адвокатских комора поздравља счупшти- 
ну. Истиче да је Савез у минулам радном периоду постигао знат- 
не успехе, a исте је могао да постигне ,и зато што је у Адвокатској 
комори за АПВ нашао велику inoTnopy. Два су основгна питаша 
адво«атуре: како да се ликвидира изолација адвакатлфе, како да 
се доведе у  'Склад живот и рад адвакатуре са друштвеиим управ- 
љањем, Bepiyue да је иови 1систем који се предвиђа у На'црту Зако- 
на о адвокатуфи, t a  извесвим изменама и допунама на;,погоднији 
да адвсжатури обез1беди постизавање асновних циљева, које је 
мало час истакао,

Милан Микин, у име адвокатских приправника, поздравља 
скупштину, износи кавкретне вахтеве и предлоге адвокатских 
т1ри.гграв'К1ика, који паздрављају друштвено управљање. Крихички 
се асЕрће на рад здеокатских приправника 'који у организацвоном 
погледу није био задовољавајући. Истиче да је потребно матери- 
ја.вдо обезбедити адвокатске приправнике, те |у том правцу износи 
конкретне предлоге. На iKpajy је у име адвок. приправника дао и 
њихове примедбе на Нацрт Закана о адвокатури.

Др. Аурел Лошонц (Суботица). У имерадног одбора адвок. и 
адв. приправни1ка Суцотице поздравља лруштвено управљање у ад- 
вокафри. У Суботици су Нацрт Закона о адвокатури помно' проучи- 
ли и комори доставили своје примедбе, од којих, ;из реферата 
Бранка Перића, види да 'Су многе прихвај^ене. ПЈредлаже да се П" 
Новом Саду, «ао седишту Аутономне Покрајине, образује Коми- 
сија за полагање адвокавског испита. Говори о питању опорези- 
вања, те истиче да би ради што .потаунијег материјално.г обезбе- 
ђења адваката, за адвакате требало \'!Стг1новити ;посебну пореску 
скал|у, За што има м<М'ућ»01Сти у садашн>им пореским прописима.

Лазар Хаџић (Нови Сад) не слаже се са извесним гледишти- 
ма Извршног одбора. карочито по питању избора дисц. 7(у1жиоца, 
и обзвезн. вођења'књ;ита.



zip. Јован Стевановић (Ср. Митровица) говори о проблеми- 
ма адцркатоких гариправника, и о потреб« .стажа у адв. каицела- 
ри.ји и суду. . ,

Алба Кунтић (Суботица) говорио је о друштвеном управ- 
љању у адЕокатури, истичући значај Савета каји се у Нацрту 
предБиђа.

Др. Драг. Несторов (Зрењанин) јрказао је на извесне језичие 
грешке у самом Нацрту, коЈ£ треба исправити.

Раја MaipKoiBHh (Нови Сад) испиче положај пешионера- 
'адвсжата, који су обвезани иа плаћање доприноса за cou,. осигу- 
рање, a време проведеко у адвсжат>ри не урачу'нава се у  даљи 
радии стаж, што је неправилно.

Др. Војислав Дошен (Зрењанин) ставља извесне сугестије 
у вези са Нацртом Закоиа о адв10«атури.

Милорад Ботић, је исхакао да ће се питање вођења књига 
имати да реши у Правилн;и|Ку о Тарифи, ‘по 'Општим погледима на 
фак|у1лтативн.ој ocaoBH, a да је узето у равматрање и литање ад- 
воката прнзианера.

После тога је скупштина прихватила све иавештаје, дред- 
логе Извршног одбора о примед6а!ма, изменама и допунама На- 
црта Закона о адвокатури. те је свим органима Коморе дала раз- 
решницу. ■

Прихватма је скупштина буџете, повисила чланарину на 
350 дин. месечно од 1 jaiavapa 1956 годи'ке, изрекла обавезу адво- 
ката иа претплату на часопис Савеза »Југословенска адвокатура” 
a према лредло,гу Извршог одбора, те ie усвојила резолуцију, која 
се обЈављује на преој страни овог броја „Гласникз”.

Рад 'Ове окупштине наше Коморе био  је заиста плодан, кон- 
С1руктиван и пун садржине. Ддскусија се .кретала на. високом ни- 
воу, обухватила је многе про15деме и многа питања адвокат^ре. 
Нарочито је плодна била дискусија о Нацрту .Загкс̂ на о адвокату- 
ри, као најважнијем питању. Једн.одушно прихвата1ње друштвеног 
управљања у адвокатури одраз је жеље адвоката и адв. приправ- 
ика да и њихова организација буде у1кл>учена у олшии систем на- 
ше демократаке самоуправности,

Коста Хаџи
- J'

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
СЛОВЕНИЈЕ

Ад-У Љубљани је одржана редовна годижња 10купшти«а 
вокатске коморе СловеЈии.је на дан 5 маја 1956 године.

Скупшткна је имала вид рад'не конференције на којој су 
ггретресана најважнија актуелна питања адЕ.окатуре. Начин како 
су -ова 'Питања обрађена и прадискутована може да noi-служи на 
углед и осталим коморама, јрр ie створена таква радна атсмосфера 
да су у раду .скупштине инествовали бројни чланови коморе. На 
дневни ред 1стављ,ена 'су питањз; Нацрт нов>ог Закона о адвокату- 
ри, учешће адвохатуре у привредном животу, |унутрзшњи рад ад- 
Бокатских канцеларија, однбс адвокатуре према оргаиима где ова
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наступа и нитања везана за извешта.1е о раду коморских 0|ргана. 
Нису поднесени посебни реферати, него је по сваком питањ-у 
иступко уводни дискутант, пастаЕљајући оквирне тезе за диску- 
сију по одређенам питању. TaiKo је дата могућност учеоницима 
скупштине, да третирај’ сва ова петања на широком плану. На 
озај начин се избегла монотонија наших ск^^пштина, где се 'Обич- 
но поднесу 1—2 исцрпна рефератз, где 'Се воде дискусије без везе. 
са рефератом и третирају најче1дће безначајна, професионална 
питања.

Скупштини 'Су (чрисуствовали не само претстаЕНИци репу- 
бличких органа властк и управе, и републички руководиоци 
правосудних органа, него и претставници приЕредних комора 
хоји 'су такође. уз»мал)и (учешћа у дишусији што даје '  посебан 
значај и 1карактери;стику овог рздног скупа.

На aKynmiHiHH су присуствовали гиретставници осталих Ад- 
вокатских комора у земљи.

М. Б.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У БЕОГРАДУ

У низу скупштина Адвокатских комара, које су одржане 
месеца маја, 27 мајз 1956 године одржала је 'Ску1пштину и Адво- 
катска комора у Београду.

И за -ову скупштину је' влада1л!о међу члановима велико ин- 
тересовање, што је доказ да адвокатура широм земље-. што je и 
потпуно разумљиво, посвећује врло велику пажњу |дроучаван>у и 
дискусији Нацрта За1кона о  адвохатури.

Око 600 адвохата из Београда и осталих места HP Србије 
и Црне Горе присуствовали су 10купштини.

Од претставника на скупштини су били: Владимир Симић, 
поЕпретседник Нарадне жупшткне ФНРЈ; Светозар Крстић, држ. 
'Секретар за прав. улраву НРС; Светолик Лазаревић, прет-седник 
Вух. СЈ̂ да НРС; Милош Јовановнћ, јавни тужилац НРС; Милош 
Радовнћ. jaEHH правобр. савезни; др. М. Жујевић,декан Правнаг 
факултета |\i Београду; Мика 'Борђевић, претседник Удружења 
ггравкика НРС; Петар Протић, начелник Држ. секр. за ;прав. упр. 
HPG као и многи други.

Све су Адвокатске коморе биле заступљане и то: Комору 
iy Љублзани заступали су претседаик Савеза адв. 'комора и прет- 
седник KO'MOpe др, Владо Гросман и др. Владо Шкуље, зам. прет- 
седника; Комору у  Загрсбу др. Анте Штокић, претседнвк и др. 
Аурел КрстуловиН, секретар; Сграјево др. Фрањо Никић, прет- 
седник; Скопље: Јанко Дика, претседник и Стрезо Стрезовски, 
секретар; Нови Сад: Милорад Ботић, претседкик, Бранко Перић, 
зам претседиика, Олга Царић и Коста Хаџи, члавови Извр. од- 
бора.

Скупштину је у заказано време отв.орио Т1ретседни‘к бео- 
град'ске Коморе Првослав Васиљевић, иа чији предлот је скупшти- 
на са великим одушев«Ђењем упутила поздравни телеграм другу 
Јосипгр Брозу-Титу, Претседнику Републике. Поздравила је скуп-



штиаа и друрове Александра Ранковића, потпретседника Сав. изв, 
већа, Петра СтакМ1болића, претседника Нар. скупштине НРС, Блажу 
Јо.вановића претседника Нар. 'амупштине HP Црце Горе и Јована 
Веселинова претседаика Изв. већа НРС,

После обављеких формаШности о«о конституисаЈва Радног 
П|ретсед1ништва под руковрдством адв101ката Андрије Поповића из 
Београда, 1ску1пштина је саслушала реферат Првослава Васиљевића 
у коме је прихазао нови Надрт Закона р  адвсжатури и 01Свр«уо ое 
еа 1питање друштвеног уирављања у ад|ВОкату!ри.

Дис1к|з|си1ја је била обилна, јер је у њој учествовало 10 ди- 
скутаЈната,, и то: Тодор Илић (Пожаревац), Радмиио Миловановић 
(Београд), Владета Милетић (Ужице), Јово Влаховић (Бботрад), 
Драгомкр Јован'бв'ић (Београд), др. Богољуб Јовавовић (Београд), 
Михајлјо Спасојевић (Београд), Велибар Митровић, Милан Жи- 
кић (Београд), Богдан Ристић, хао делсгат адв, приправника, и 
Пјрв, Васиљенић, иретседник ИО.

Схупштина је прихватила све извештаје, реферат Прв. 
Ва1СИ1љеЕ»ћа, као и icbc предлоге Извршиог одбора, a изјајсвила се 
за принцип друштвеног управљања у адвокатури. Дискусија је 
била врло плодаа, и кретала се на вжоком нивоу.

К. X.

И З СУДСКЕ

/  парницама у  вези  повреде нужног 
дела тужбени захтев се има поставити 
ради извршеи>а. (Врх. суд  А Л В  бр. Гж. 
1081/SS).

Тужитељ је у  својој тужби поставио 
тужбени захтев да  суд  утврди неваља- 
ност тестамента, али је после одустао 
од свог туж беног захтева ради пони- 
штења тестамента и остао код свог 
захтева ради установље1Ба права на ну- 
жшг део, јер да је  пом. тестаментом он 
повређен у  свом нужном делу.

Првост. суд је туж би дао места изре- 
као да је тестаментом павређен нунски 
део тужитеља и  д а  су  тужени дужни  
трпети да Срески суд преда њему у 
наслеђе нужни д ео  из заоставштине.

Тужени је поднео жалбу.
Жалба је основана, па је Врх. суд. 

првост. пресуду преиначио и туж бу ра- 
ди устанок.Ђеаа повреде нуж ног дела 
одбацио.

Разлози:
У  парници у  вези повреде нужиог 

дела тЈ’жбени sartTeB се има поставитп 
ради извршења. Сходно томе тужитељ  
у тужби треба да  постави одређен за- 
хгев на бази конкретизованих елемена- 
та тј. да  одређено наведе и поставн: у 
чему се састоји повреда његовог ну- 
жног дела, колики је део којим је ibe- 
гов нужни деа  повређен и  да тражи да

ПРАКСЕ

суд  оовеже туженика на извршење т). 
на допуну или издавање његовог ну- 
ж ног дела из оставинских добара, или 
пак Њ.ИХОВУ противвредност. Без одре- 
ђеног тужбеног захтева конкретизова- 
ног на овај нач1га: суд  не може да ра- 
справља и одлучује о тужбеном захтеву 
који је усмерен само на установљеље 
права на нужни део. Овакав тужбени  
захтев се itmsl одбавјити.

О ЗБ  не предвиђа вер и дбу  као правн у  
установу гшти томе ч и н у  признаје било  
какву  правну в€.жнаст са правним по- 
следицама. (Врх. с у д  АПВ бр. Гж. 
790JSS).

Тужитељица је у  тз^жби навела да се 
верила са тужеником и  да је приредхша 
гозбу. Како је туж енн пбсле њу напу- 
стио, тражи да се туж ени обвеже на 
плаћање свих трашкова у  вези са ве- 
ридбом учињених..

ГГрвост. суд је туж бу одбио.
Тужнтељ вда поднаси жалбу, која је 

неоснована, a из разлога:
Оеновни закон о бражу не предвпђа 

верпдбу као правну установу нити то- 
ме чину признај« било какву правну 
важност са правннм послед1Ш,ама. H e  
f̂Qiкe се зато само на основу тога што

je ]една страна оез оправданих разлога 
одустала од веридбе тражитп накнада
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l^oiirkoBa }'чин.ених око веридбе (Упут- 
стБО Савезног врх. суда бр. Су 315/49). 
Зато на дужност накнаде оваквих тро- 
шкова ,чију накнаду тужитељица тра- 
жи важе отгшта правила одговорности 
за накнаду штете, али сама чмњеница да  
је туежник са или без разлога одустао од  
веридбе Т 1Је довољан основ за установ- 
љење одгбворности туж еног за накнаду 
.ОБакве штете. ^

Како тужите-виид тражи накнаду ш те- 
те за трошкове учшвене око веридбе 
само на основу чињениде да је туженик  
раскинуо веридбу, a не истиче викакав 
други штетни чин на н.еговој страни, то  
је правилна одлука првост. суда о од- 
бијању тужбе.

Супружанско издржавање no чл. 70 
ОЗБ има се досудити од времена када 
је захтев стављен у  бракоразводној пар- 
нигрг. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 384/SS).

У  бракоразводноЈ парници у којој је 
тужилап; успео са разводом брака до- 
суђено је туженој супружанско издржа- 
вање од 1 априла 1955 године.

Ж али се  тужилад 'на ову одлуку пр- 
Еост. суда.

Ж алба је неоснована, a .из разлога:
Супружанеко издржавање по чл. 70  

ОЗБ се досуђује пресудом којом се 
брак разводи, али, по природи ствари, 
има се досудити од времена када је та- 
кав захтев став.^вен у парници ради раз- 
Бода брака. Уколико већ постоји одлу- 
ка донета по чл. 13 О ЗБ о доприносу 
брачног друга за издржаван.е д р ^ о г  
брачног друга, оно ш то је влаћено на 
оенову такве одлуке, обрачунаће се по  
правомоћности пресуде о разводу бра- 
на и издржаван.у по чл. 70 ОЗБ.

Пошто је тешка крађа нечасно дело 
брачни друг може тражити развод бра- 
ка без обзира на висину изречене каз- 
не. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1133ISS).

На тужбу жене првост. су д  је развео 
брак јер је утврђено д а  је муж осуђен 
због крив. дела тешке крађе на 1 годи- 
ну дана затвора.

Т уж ени је поднео жалбу, која је  нео- 
снована, a из разлога;

По чл. 63 ОЗБ брачни друг може 
тражити развод брака, ако је н.егов 
брачни друг осуђен за  какво нечасно 
дело. У конкр. случају тужени је пра- 
вомоћно осуђен због крив. дела тешке 
крађе на затвор у  трајаљу од 1 године. 
Тешка крађа је нечасно дело. Због овог 
дела брачни друг може да тражи раз- 
вод брака без обзира на величину из- 
речене казне.

Општина је материјално одговорна 
за накнаду штете која је  настала no 
тужителе смрћу њиховог оца a криви- 
иом тужене. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1121ISS).

М уж односно отал; тужитеља изгубио 
је живот због тога што се  један зид  
зграде која чини .друпггзену имовину 
којом рукује О тптика ерушио. Тужи- 
тељи су тражили оштету у  износу од 
261.169 динара која да ее исплаћује у  
месечним ратама од по 2.000 динара до  
коначне исплате.

Првост. суд  је уважио тужбени зах- 
тев.

Тужена је поднела жалбу, која је де- 
лимично осн&вана, првост. лресуда уки- 
нута, a из разлога:

Правилно је утврђена материјална 
одговорност тужене оппггане за накна- 
ду  ш тете, која је настала п о  тужитеље 
смрћу њиховов оца односно мужа. У 
то установљене одговорности тужене  
ошцтине се не дира.

М еђутим, првост. суд је псирешио у  
погледу виеине ш тете и начина утврђи- 
вања те ш тете. Висина ш тете није мог- 
ла бити израчуната помоћу табеле тл 
рачуна вероватноће и на оенову тога 
није се могло утврдити да би пок. отац 
односно муж  лсивео јаш 17 година и  
доживео 73 годину живота и  да би за  
цело то време имао иегу зараду и исте  
обавезе у  погледу издржавања чланова 
н.егове породице, a које је обавезе имао 
на дан емрти.

После развода брака брачни друг не 
^може еише захтевати да му- се досуди 

уздржавање на аерет бившег брачиог 
друга. Врх. суд АПВ бр. Гж. 10S8/SS).

Тужитељица је у  тужби навела да је 
22 годиие живела у  браку са туженим, 
да је брак разведен крившдом туженог, 
правомоћно, a како је она неспособна 
за рад тражила је издрж аваае у  смислу 
чл. 70 ОЗБ.

ТТрвост. суд је одбио тужбу.
Туж ена је уложила жалбу која није 

основана, a из разлога:
Чл. 70 О ЗБ прописује да необезбеђе- 

ни брачни друг који је неспособап за 
рад или незапослен a који ннје крив за  
развод брака има право захтевати да  
му се ггресудом којом се брак разводи  
дссуди  известан износ на им е издржа- 
вања на терет другог брачног друга, 
сразмерно његовим могућностима. И з 
цитираног прописа произлази да се 
мздржавање од другог брачног друга a 
у  вези развода брака мож е захтевати 
само у  току парнице развода брака, јер 
се по том захтеву решава пресудом ко-
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јом ее брак разводи. После развода бра- 
ка брачни друг, ма да би имао услове 
из чл. 70 ОЗБ, не може више захтевати 
да му се досуди одређено издржавалве 
на терет другог-бившег брачног друга.

Чини дисциплински преступ из чл. 
50 ст. 1 Закона о адвокатури одвокаг 
који уложи правни лек за који зна да 
се де може улагати. (Врх5 суд АП.В бр. 
Кж. 236156).

Дисц. сиггужени адвокат ул&жио ј е  
жалбу против решења о управљаау пар- 
Н9ДОМ, па га је Дисв;. суд Адв. коморе 
за АПВ прогласио кривим за  дисд. 
преступ из чл. 50 ст. 1. Закона о адво- 
катури и казнио.

Против пресуде Д исд. суда оптужени 
је уложио жалбу.

Ж алба је неоснована, a из разлога:
По ОШ1ГГИМ начедима ГРПП нема ме- 

ста жалби против решења о управља-
H. V парницом. Према томе, дисз;. опту- 
жени као адвокат морао је знати да 
нема мерла засебној жалби против ре- 
meiaa суда о управљању парницом, па 
8КО ]е ипак уложио такву жалбу, он  је 

таквим недопустивши постувком почн- 
нио дисцш ш ински преступ из чл. 50
I. Закона о адвокатури.

Ако је адвокат осуђен од суда за ув- 
реду нанесену странци ипак и дисцип- 
лински је одговоран. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 255156).

Дисв;. гаггужени адвокат кажњвн је од 
стране суда због крив. дела увреде коју 
је нанео својој страшЈД. И  Дисц. суд 
Адв. комора за АПВ га је посгласио 
кривим и казнио за дисц. преступ из 

, чл! 50 ст. 1 Закона о  адвокатури.
Жали се дисц. опгужени, да није мо- 

lao бити и дисц. кажжен, када је већ 
кажњен пресудом надлежног крив. суда.

Жалба је неоснована, a из разлога;
Дисц. оптужени је кажњен од стране 

суда, али том пресудом није обухваћено 
пита&е његовог понашака као адвоката 
и зато пресуда суда није од утицаја на 
његову лиец. одговорност за  понашање 
којим је нарушио углед адвокатуре. 
Правилно је Д исд, суд у  наведеним  
радњама дисц. оптуженог утврдио дисц. 
преступ из чл. 50 ст. 1 Закона о. адво- 
катури.

Ћ радници ангажовани на основу ин- 
дивидуалних уговора на одређено време 
u.vajy права на учешће у  расподели виш 
Kti фонда плата јер су стални радници. 
(Врх. суд АПВ бр. У. 2438/55).

Тужилачко предузеће имало је 1954 
године групу радника за  утовар и исто- 
вар. Са ЕБима cj' били склопљени инди- 
видуални уговори н а ' 1 годину дана. Рад- 
ници су тражили да учествују у  распо- 
дели фонда ввшпса плате за т у  годину. 
П редузеће је за:;тев радвсика одбило, 
али је Покрј. управа рада оснажила, ре- 
шење Среске инспекције рада. којим је 
предЈ'зеће обавезно д а  и  тим радницима 
призна право учешћа у  подели в|Ш1ка 
фонда плата.

П редузеће је поднело т у ж б у ,' која је 
неоснована, a из разлога: '

Неспорна је чшБеница да су радншди 
ангажовани на утовару и  истовару ва- 
гона на основу индивид. утовора склоп- 
д.ених на одређено време — 1 годину,' 
да су по том основу стварно у  о,дре- 
ђаном року  ̂ тј. у  1954 години и радили, 
из чега следи да су они стални, a не  
сезонеки радницн. Према томе, »ихово  
право учешћа при расподели вишка фон 
да  плата има се ценити по ошптим про- 
писима чл. 51 Уредбе о  платама рад- 
ника и службеника привредних органи- 
зација.

За право на давања из социјалног 
осигурањ а битно је  засни ване радног 
односа па све да је  исти заснован про- 
ixieno noCTojehiiM прогтсима. (Врх. суд  
АПВ бр. У. 2808/55).

Решењем Завода за сод. осиг. одбпјен  
је захтев раднив;е ради исплате накна- 
д е  место пдате за време боловања. јер је 
лекарским налазом накнадно установ- 
л.ено да је била неспособна за рад и пре 
ступааа на посао, a у  смислу чл. 22 и 
50 Закона о здравственом осигуран.у 
радника и службеника.

Радница је ноднела тужбу, која је 
С(СЈнов1анд, решеље поништена, a  из 
разлога:

За реализаЈдију накнаде уместо плате 
битно је само заснивање радног односа 
и ништа више. Касније пак испољена 
неспособност за рад, пропуст предузећа  
због неприбавЈБања здравственог увере- 
а а  приликом заснивања радног односа 
су без важности за остваривање накна- 
д е  из чл. 22 цнт. Закона.
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА

РЕШЕЊА ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА 
АПВ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 20 МАЈА 1956 ГОДИНЕ

ГлзБна скупштина Адвокатисе коморе за АПВ која је одр- 
жана 20 маја 1956 године дансла је следећа решења;

1. Узела је на-знање извештај прет1седни!ка да је на скуп- 
штини присутно у  М'Оменту отвзрања 218 адвоката, a каЈСније се 
овај број попео на 227, те да је способна да доноси пудЈоважна 
решења.

2. Уз велико од>'шевљење је прнхватила поздравш! теле- 
прам упућен другу Јосипу Брозу-Титу, Претседнику Републике и 
Маршалу Југославијс, те другу Петру Стамболићу, >претседкику 
Народне 'Скупштине Нар. Републике Србије.

3. Одала је последњу пошту умрлим адвокатима др. A'iasTHjH 
Мацаку и Павлу Грабовцу.

4. Изабржла је |\i Радно претседништво Милић Станимира
(Нови Сад), др. Дебрецењи Аладара (Б. Топола) и Баваноки Мио- 
драга (Вршац), за затисничаре Будишин Иваиа и Јовановић Ми- 
лана (Нови Сад), за овераче запијсника Петерка Јосипа и Гркозић 
Душана (Нови Сад), a у Комисију за састав и предлог Резолуције; 
Мишић Славка, Косту Хаџи (Нови Сад),^Гру]ић Саву (Зрензанин), 
Кузмановић Емила (Ср_ Митровица) и Зиков Драгол>уба (Н, Кне- 
жевад). , ;

5. Ове|рила је зши1сник^ску!пштине од 8 маја 1955 године.
6. Одлучила је да се извештаји Извршног одбора, закључни • 

рачуни за 1955 не читају, пошто су објављши у „Глашику”, a са- 
слушала је извештај Надзорнот одборд> са1СЛ1у1шавши реферагге 
Косте Хаџи о Јовану Стерији' Папов.игћу као адвокату и Милорада 
Ботића о дјрупгтвеном управљању у адвокатури.

i
7. Саслушала је П'Оздравне говоре Светозара Крстића, држ. 

секретара за прав01судну управу НРС и Првослава Васиљевића, 
претседвика АК у Беогјрадур

8. Пасле дисзсу^сије у којој су учествовали Бранко Перић 
(Нови Сад), као реферевт Извршног одбора, М. Мшин, као де- 
легат адв. гприправника, др, Аурел Лошокц (Суботица), Хаџић 
Лазар (Н. Сад), др. J. Стеванов-ић (Ср. Митровица), др. Драг. Не- 
сторов (Зрењанин), Алба Кунтић (Суботица), Раја Марковић (Но- 
Еи Сад), др. Дошен ВоЈислав (Зрењанин) и М, Ботић (Нови Сад), 
примила је једноглзсно све поднејсене извештаје, као и предлоге 
и дри1медбе Изв. одбора на Нацрт Закона о адвсжатури, све за- 
кључне рачуне, те је органима Коморе дала раврешницу.
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б. Примила је предлог Надзориог одбора о подели вишка 
прихода у Ш55 години, као и отписима у износу од 20.360 ди- 
нара. п

10. Примида је предлог 'буџета Адвокатске кбморе за АПВ 
и б. Пенз:ионО;Г фонда за 1956 поди1ну, са изменом да се у пози- 
цији чланарине иста по(већава ica 300 на 350 динара месечно, док 
се у поаицији расхода члјанарина за Савез адв. комора иоеишава 
на 100 ди«. месечно по сваком члану.

11. Изрекла је обавезну предплату icbhx члаиова Коморе на 
„Југословеноку адв!Окатурју|”, с тим да су чланови лични претплат- 
ници, a да ice претллата упла^\1је цреко Ко,>море, без да Комора 
прима материјалну одговорнаст за напдату претплате.

12. Прихватииа је резолуцију, која се објављује посебно у 
„Гласнику”.

Радно Претседништво скупштине

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници ИО АК за АПВ која је одржана 19 маја 1956 
године донесена су следећа решења:

1. Узет је :на Знање извештај претседника и референта 
о раду K'OiM'Oipe између две седнице,

2. Прихваћени су лредлози за измену и допуну Нацрта За- 
кона 0 адвокатрри који се упућује Скупштини Коморе на диску- 
сију.

3 Брише се т  Именика адвоката, услед с.мрти, др. Мацак 
Матија, б. адвокат из Новог Сада, a за лреузиматеља-ли1Кви.датора 
канцеларије иаставља адвокат Бењак Браико, из Новбг Сада.

4. Брише се из Имевика адвоката, услед c.vrpTH, Грабовац 
Паеле б. адвокат из Субот-ице, a за преузиматеља-ликвидатора 
■канцеларије »оставља адвакат Орчић Фрањз, из Еуботице,

5. Решавано је о лредметима уписа, као и о текућим пред- 
мети.ма.

Извршни одбор АК за АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1) У Именик адвоката уписани су:
1. Јован10Еић Владимир, са седиштем адв, .канц. у Белој 

Цркве, решешем АК за АПВ бр. 23/56, које је потврдио Држ. 'Секр. 
за прав. управ|у1 НРС решење.м бр. 4786/56;
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2. Бороцки Гђкжа, са сед. адв, канц. у Бачу, решењем АК 
за АПВ бр. 24/56, које је потврдио Држ. секретар за прав. управу 
НРС свбЈим решешем бр. 8432/56.

2) Бришу се из Именика адвоката:
1. Стари Антад, Бечеј, услед преласка у држ. службу;
2. Пешић Душан. Панчево, услед 'лресељења адв. каиц. на

подручје друге Коморе;  ̂ i
3. др. Мацак Матија, Нови Сад, услед смрти;
4. Грабавац Павле, Суботица, услед смрти.

3) У Именик адв. при.пр,авника уписзии су:
1. Микин Милан, код адв. др. Новић Јефте, Нови Сад, ре- 

шење.м АК за АПВ ^p. 60/56, каје је чтоггврдио Држ. .секр. за дра- 
вчсудну уцраву НРС својим решењењм 8186/56;

2. Мили1ј Александар, код .адв. Рече» Ладислаеа, Апатин, 
решењем АК за АПВ бр-. 91/56, које је потврдио Држ. секр. за 
прав. yippaEty: НРС својим решењем 10182/56;

3. Лудајић Витамир, код адв. др. Бешлић Димитрија, Сента, 
решењем АК за АПВ -бр. 45/56, које је лотврдио Држ. секр. за 
прав. управу НРС бр. 1018L/56;

4. Вјрбашки Миленко, код др. Томин Жарка, |1ови Сад, ре- 
шсњем АК за АПВ бр. 11/56, кбје |е потврдио Држ, секретар за 
прав. 'управу НРС решењем čp. 10183/56.

Адвокатска коморз за ATIB

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Пошто је Скупштина од 20 ма^а 1956 повиоила чланарину 
на 350 динара месечно, што за тро.месечје чини 1050 динара, то се 
јтозивају 'сви адвокати да уплате разлику на чланарини за прва два 
тромесечја у износ1у1 ОД 300 ди«ара за тромесечје, укупно 600 ди- 
на;ра док ће од јула 1956 'Сваки адвокат имати да уплаћује на нме 
чланарине по 1050 дин. мвсто 750 динара.

2. Позивају 'се чланови Комсре да одмах улаате за два 
с.мртна случлја: д.р Мацак Матије if Грабовац Павла, по 400 ди- 
нара, свега 800 дииара у Фонд посмртнине.

3 Сходно решешу Схупштнне о обавезности претплате на 
„Југословен&ху гдвакат>'р|,''’ позивају се сви члановн да. доставе 
претплатл’’, која годишње изжхги 600 динара. Претплата се може 
уплаћивати и у. ратама од по 200 динара, свака 4 месеца, a ша-



ље се на тек. рач. Адвокат1ске коморе за АПВ бр. ЗОО-Т-403, a на 
полеђини 'упла“рни'це Рзначити да је за „Југ. адв.”, да би се могло 
опрсвбдити исп.равно књижење. .

4. Уплате иа име чланарине, 1 % доприноса, казне итд, врше 
'<:е на рачун Адвокатска комора за АПВ бр, ЗОО-Т-403, док се упла- 
ia допр«нр1са за Фонд по.смртниие врши на  ̂ рачун Адвокатска 
комора ра АПВ 'бр- ЗОО-Ф-664/1. -

Књиговодство АК за АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА ’

Молимо све наше сарадн|’ике да своје члаЈже таљ у писане 
писаћом машином са проредом, али увек само иа једној страни 
писани текст. , . - '

Молимо све наше појединачие претплатнике, који претплату 
за 1956 годину ј'Ош нж у уплатили, да то одмах учине.

Претплата на „Глзсиик” износи 600 динара годишње, а упла*- 
ћује се на тек. рач. Адвокаггска 'комбра за АПВ, Нови Сад, бр. 
ЗОО-Т-403. ■ ' ■ \ ■

Уређивачки одбор „Гласника’-

,>ГЛАСНИК" Иблаза <-ваког месеца. — Издавач и власннк: Адвокатска комора 
за  АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина 20. Ур)еђу'1е Одбор Одговорнн у-редник: Богић 

''Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6.
Текући рач^н код Народне банке бр. ЗОО-Т-403. -

Штампа: штампариЈа „Коста Шокица* Нови Сад.
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