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П О 3 и в
На основу чл. 84 ст. 1 и 2 Закона о адвокатЈпри и чл. 18 Правила 

Адвокатске коморе АПВ, Управни одбор Адвокатске коморе АПВ у Но- 
вом Саду сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Адвокатске коморе АПВ у Новом Саду, која ће се одржати у Новом Саду 
у недељу 12 јануара 1958 године у 8.30 часова у сали Радничког дома 
„Светозар Ма|рковић” (Булевар Маршала Тита) са следећим

Дневним редом:
1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање броја присутних на скупштини;
3. Избор Радног претседништва скупштине;
4. Милорад Ботић: Нове перспективе за развитак наше адвокатуре;
5. Читање записника скупштине од 20 маја 1956 године;
6. Читање извештаја Управног одбора о раду у 1956 и 1957 год.;
7. Читање завршних рачуна Коморе за 1956 и 1957 годину;
8. Читање извештаја Комисије за преглед фин. пословања коморе;
9. Дискусија о реферату, извештајима и давање разрешнице одбо- 

рима за рад у 1956 и 1957 години;
10. Усвајање статута Адвокатске коморе АПВ;
11. Усвајање Пословника за рад скупштине Адвокатске коморе АПВ;
12. Избор свих органа Коморе;
13. Одобрење прорачуна за 1957 и 1958 годину;
14. Предлог Управног одбора по питању Пензионог фонда б. Адво- 

катске коморе у Новом Саду;
15. Разно.
Скупштини имају право да присуствују сви чланови коморе, по На- 

родној скупштини АПВ изабрани чланови савета, и претставници opra- 
низације адвокатских приправника.

Скреће се пажња свим члановима коморе да је врло важно да на 
овој скутвтини у потпуном броју учествују, јер се на њој имају до- 
нети врло важне одлуке.

Сва техничка обавештења биће достављена Радним одборима или 
писмено, или у броју 1 „Гласника” за 1958 годину објављена.

Из седнице Управног одбора Адвокатске ко.море АПВ која је  одр- 
жана 14 новембра 1957 године.

Претседник, 
Милорад E(mdi, с. р.
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ПИТАЊЕ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТА

Сада су у току разматрања питања измене и допуне система опо- 
резивања свих грађана у нашој земљи. Надлежни органи проучавају 
ово питање, труде се да нађу најприкладније решење, a у вези нашег 
економског уређења и устројства, првенствено водећи рачуна о потре- 
би да опорезивање целокупне привредне делатности — и социјали- 
стичког и приватног сектора — буде у складу са ефектом самог рада и 
дохотка, са потребама наше друштвене заједнице, са принципом пра- 
вичног оптерећења свих порезких обвезника, a при томе, да сам порески 
систем буде што јачи стимуланс за подизање продукције.

Имајући у виду ова начела која су истакнута у први план, над- 
лежни органи израђују предлог односно нацрт Закона о порезима, који 
треба да буде поднесен Народној скуптини на дискусију и усвајање.

И адвокати су, разумљиво, порески обвезници, које интересује 
питање будућег пореског система, тим пре, што су адвокати у целој 
земљи, на својим коморским скупштинама, и на скупштинама Савеза 
адвркатских комора указивали да досадашши прописи примењивани код 
опорезивања адвоката нису били у складу са установом адвокатуре, са 
материјалним могућностима адвоката. Увршћени међу све приватнике, 
са прогресивном пореском стопом, адвокати су долазили врла често у 
немогућност да удовољавају својим обавезама, које су често биле и 
претеране, и дестимулативне за рад и развитак адвокатуре.

Од доношења последњих прописа о опорезивању адвоката много 
се изменило у самој адвокатури.

Нови Закон о адвокатури којн је ступио на снагу 11 маја 1957 го- 
дине у свом члану 1 даје карактер наше адвокатуре када утврђује; 
„Адвокатура као јавна служ ба...”. Дакле, адвокатура је јавна служба, 
која има све обавезе јавне службе. Она није приватна професија, да би 
се могла изједначити са осталим приватним професијама, она је  јавна 
служба, па као таква у свим питањима, па и у питању опорезивања 
адвоката, има да се третира из овог аспекта, са овог законског дефени- 
сања.

Осим Tora, у адвокатури је уведено, уз једнодушно прихватање 
адвоката, друштвено управљање, што значи да је адвокатура изашла из 
уског оквира професионалног уређења, него је уклопљена у цео наш 
социјалистички друштвени систем, што је логична последица карактера 
адвокату1>е, који је утврђен у чл. 1 Закона о адвокатури да је она јавна 
служба. Друштвено управљаше у адвокатури, пак, онемогућује свако 
кастојање или намеру неког професионалног или неког цеховског 
правца у адвокатури, него као један од фактора нашег друштвеног 
живота, она има свој одређен задатак, „обезбеђује пружање правне по- 
моћи грађанима, установама и организацијама ради оствареша и за- 
uiflrre њихових права и интереса заснованих на закону”.

Адвокати нису службеници, нити пак, могу бити службеници, јер 
чим би то били, они би изгубили могућност да слободно, неустрашиво, 
са пуним залагањем, ни од кога упливисани, пружају правну помоћ и 
заштиту, како то прописује чл. 1 Закона о адвокатури. Пошто нису ни 
са ким у службеничком односу, a и не могу бити, нису, разумесе ни са



платом осигурани. Да би се баш подвукла потреба да адвокат остане 
ван службеничког односа чл. 44 Закона о адвоктури прописује, да адво- 
кат има право на награду за свој рад као и право на накнаду трошкова 
у вези са свршеним послом, с тим да прописе о награђивању адвоката 
доноси Савезно извршно веће. Само по себи се разуме, да је адвокатима 
морала били осигурана егзистенција, када нису и када не могу бити у 
службеничком односу, па је остао систем награђивања, али строго кон- 
тролиеаног награђивања, адвоката.

He може се ни замислити да би адвокати могли бити некако по- 
влашћени у погледу вршења и испуњавања обавеза према друштвеној 
заједници, у облику плаћања пореза. Али, адвокатура има права да 
тражи да се давање обавеза друштвеној заједници доведе у склад са 
карактером адвокатуре, са њеним могућностима, са омогућавашем поди- 
зања саме адвокатуре као јавне службе на један виши, и толико norpe- 
бан, ниво. To се, пак, може постићи само у одређеним условима, само 
стимулирањем на што квалитетнији рад, само усавршавањем и тех- 
ничких средстава којима се адвокат треба и мора да служи у његовом 
раду.

Како изгледа вршење јавне службе у једној дућанској просто- 
рији, тако рећи и без намештаја, и најпотребнијих материјалних и тех- 
ничких услова. Свакако да то умањује и значај и углед адвокатуре.

Да би наша адвокатура дошла у могућност да подигне свој ниво, 
да адвокат даје што квалитетнији рад попр>ебна су два услова.

Први је услов измена застареле и преживеле Тарифе о награди 
адвоката, која је последњи пут измењена, у незнатним сразмерама, 1951 
године, када су наши економски услови били сасвим други од данашњих. 
На овом се питању сада ради и оно ће, према изгледима, од 1 јануара 
1958 године бити решено и доведено у склад са нашим данашњим 
условима живота.

Други је услов, промена система код опорезивања адвоката.
Ми смо у низу чланака у „Гласнику” указивали на овај горући 

проблем. износили смо разне примере, и једнодушну констатацију да 
досадашнзи систем опорезивања адвоката смета напретку и усаврша- 
вању адвокатуре. Те примере нећемо понављати, јер су они већ ноторно 
познати. Адвокатура је увек наглашавала, да је  она превасходно инте- 
лектуална делатност, да никако не може да се у питању опорезивања 
изједначује са осталим, занатским, услужним итд. занимањима. Ово 
схватање прихваћено је само делимичцно онда када су адвокати осло- 
бођени од плаћања пореза на промет. Међутим, оно треба да буде при- 
хваћено и у питању обавеза пореза из пореског облика пореза на до- 
ходак.

Високе прогресивне стопе дестимулирају адвоката. Да би могао 
да испуни своје обавезе по том пореском систему, адвокат нужно зане- 
марује своје стручно уздизање, јер мора да прима и најмање предмете, 
који му одузимају драгоцено време и за даље стручно усавршавање и 
за MHoro озбиљнију студију и много темељније посвећивање пажње 
поједином компликованијем предмету. Осим тога, то га онемогућује да 
у својој канцеларији држи адвокатског приправника, као и друго по- 
требно административно помоћно особље, да модернизује уређења



ćBoje адвокатске канеларије. Ha подручју Адвокатске коморе АПВ било 
је нпр. крајем 1940 године 699 адвоката, са 428 адвокатских приправ- 
ника, и неколико стотина других службеника. Данас имамо 389 адвоката 
са свега око 40 адв. приправника, a ретке су адвокатске канцеларије 
које имају службенике друге врсте. Адвокат углавном, у највећем делу, 
ради све сам, од вођења спора, до предаје писма на пошту! Само се 
по себи разуме, да овакав систем у организацији рада адвоката нужно 
утиче на квалитет његовог рада, a један од великих задатака наше адво- 
катуре је подизање квалитета рада на највиши могући степен.

Ако остане садашњи систем опорезивања адвоката, или неки сли- 
чан систем настане, стање се неће моћи да промени на боље. To је не- 
сумњиво.

Адвокати и њихове коморе желе, да се у новом пореском систему 
у првом реду адвокати одвоје од осталих приватних професија, јер је 
адвокатура јавна служба. Да се за адвокате установи или шсебна по- 
реска стопа, не на прогресивној основи, или пак да се пропише за адво- 
кате систем паушалног плаћања пореза на доходак, и свих других да- 
вања везаних за овај, a на бази службеничког пореза.

Систем паушала све то више продире у нашим условима. Нема 
разлога, да се он не примени и у адвокатури. Сами адвокати, преко 
њихових месних или среских организација (у коморама у којима су 
оне организоване) утврдиле би групе адвоката за плаћање паушалног 
пореза, органи коморе би ову категоризацију адвоката потврђивале, 
јер коморе располажу са свим елементима потребним за утврђивање 
овога, и онда би се порез наплаћивао по пореској стопи утврђеној за 
сваку од конкретних категорија. Свакако да би у Закон требао да уђе 
пропис, начелан, стим да би ближа упутства за примену тога прописа 
доносило Савезно извршно веће, уз конзултовање Савеза адвокатских 
комора.

Имамо иарађене детаљне пројекте и основе за решење овог пи- 
тања. Изношење тих детаља не спада у оквир овог излагања. Ако би се 
усвојило гледиште о паушалном опорезивању, a no нашем мишљењу, 
то је једини начин да се ово питање једном радикално и коначно реши, 
те he се идеје и предлози изнети на надлежно решавање.

Доношењем новог Закона о адвокатури као и статута комора адво- 
катура је добила инструменте путем којих треба да реши сва питања у 
вези са самом организацијом адвокатуре. Но, она мора да реши и нека 
друга питања: a то је у првом реду потпуно саображење метода рада 
адвоката садашњим потребама, подизање квалитета рада, учвршћивање 
морала и етике у раду, модернизовање рада. Наша ће адвокатура све 
ове проблеме, у то смо сигурни, позитивно решити. Али, решавање 
свих питања не зависи само до инструмената који адвокатури стоје на 
расположен>у, него и у добром делу, од материјалног обезбеђења адво- 
ката, a ово се може постићи само решењем питања Тарифе за награду 
за рад и питањем опорезивања адвоката.

Коста Хаџи



ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОСТИ 
У РЕШАВАЊУ УПРАВНИХ СПОРОВА

Већ дуже времена у круговима правника, стручној литератури и 
штампи дискутује се о питању да ли надлежност у решавању управних 
спорова вреба пренети на окружне судове. Друг Филип Ћосић у чланку 
„Реформа управног судства” )̂ залаже се за постојеће прописе о над- 
лежности a као разлоге наводи да би на окружне судове утицали ло- 
кални органи a да у окружним судовима нема довољно судија. Нисам 
присталица овог становишта и покушаћу да објасним зашто.

По аутору Ф. Ћосићу код нас је пре рата постојао антагонизам 
између судства и управе зато што су „судови у већини били будни чу- 
вари законитости и због тога уживали пуно поверење најширих народ- 
них слојева”, a то није тачно.

У држави у којој се продукциони и друштвени односи уопште за- 
снивају на експлоатацији, власт у целини има за задатак да штити 
управо такве односе. Судство као једна од функција власти примењује 
народу наметнуте законе и на тај начин чува политичке и економске 
интересе експлоататора и осигурава му владавину. Као у свакој бур- 
жоаској држави тако и у старој Југославији судови су били „слепо, 
фино оруђе непоштедног тлачења експлоатисаних које брани интересе 
масе” (В. И. Лењин). Прокламована независност била је фиктивна a 
„непослушне" судије режим је безобзирно кажњавао. Према томе. чим 
судови нису били преставници најширих народних слојева није ни 
могло да буде непомирљивости између органа судства и органа управе.

По аутору Ф. Ћосићу, иако у нашој држави нема несклада између 
судства и управе, окружни судови, због утицаја локалних органа, неће 
бити у могућности да пруже пуну заштиту грађанима у случајевима 
када су незаконитим актима управних органа повређена њихова на 
закону основана права.

Сматрам да у садањем механизму наше демократије нема услова 
за постојање једне такве појаве a да појединачне случајеве недозво- 
л>еног задирања локалних органа, тачније појединаца, у рад судова не 
смемо уопштавати и претстављати као појаву која је карактеристична 
за однос између судова и локалних органа. Кад се и данас расправл>а о 
тој теми дешава се да се оживе негативни примери из тог односа који 
су жигоса.ни на IV Пленуму ЦК СКЈ као да на линији учвршћивања за- 
конитости, баш у периоду од IV Пленума до данас, није учињено ништа 
иако је борба за законитост постала уствари борба за социјализам. Сем 
тога, заборавља се да су и судови у то време чинили озбиљне грешке, 
као на пример суд који је окривљеног осудио на основу „закона о со- 
цијализму”. Та је слабост, као што је на IV Пленуму и констатовано, 
постојала али она је одавно превазиђена и стрепети данас да локални 
утицај, у случају преношења надлежности решавања управних спорова 
на окружне судове, не угрози уставну независност судова није оправ-

1) Објављено у „Народном службеншсу” бр. 177 од 30 рктобра 1957 год.



дано. Чињеница је за нашу стварност да се судство афирмисало као 
активан ауторитативан фактор социјалистичке изградње и да није само 
део јединствене народне власти већ и орган, део друштва који, везан за 
законе и наш друштвени развитак, самостално и слободно одлучује. 
Код нас су судови независни (чл. 7 Уставних начела из Закона о судо- 
вима — први део), али та независност није формална нити је сама себи 
ииљ a ни параван иза кога би судови сакривали своје самовољне по- 
ступке. Судови у социјалистичкој демократији као, уосталом, и сви 
остали друштвени органи нису изван контроле маса и тамо где је  оства- 
,рена пуна контрола друштвене јавности над радом суда и судија, само 
тамо је суд независан a судије законито, смело и са све већом одговор- 
ношћу врше своју деликатну функцију. И обрнуто, тамо где нема 
друштвене контроле над радом суда ни друштвене одговорности судија 
само тамо може да буде недозвољеног утицаја локалних органа. Дакле, 
друштвена контрола потпуно искључује утицај локалних органа и јача 
правосуђе. A ако се негде, мислим на једно судско подручје, тај про- 
блем ипак појави онда ra треба осветлити са обе стране, управо објек- 
тивно утврдити колико су то дроузроковали самовољни поступци локал- 
ног органа a колико самовољни поступци суда, јер се дешава да ми из 
судова на терену понекад и правилну критику, која је  најефикасније 
средство противу сваке произвољности, прогласимо за противзаконито 
мешање, губећи из вида да ће у будућности таква критика бити све 
чешћа, оштрија и масовнија, с једне стране због пораста демократије 
и с друге због даљег приближавања судства народу и подизања соци- 
јалистичке свести код наших људи.

II
Децентрализација са друштвеним управљањем претставља кичму 

демократизације власти. Преношење надлежности са виших на ниже 
органе не престаје, чак увођење комуналног система тај процес убрзава 
јер улога локалних заједница и њихова самоуправа из дана у дан јачају.

Међутим, судство, иако је оно једна функција власти, иде у су- 
протном правцу, у правцу централизације a нема разлога да се не иде 
у децентрализацију (и то не не само у погледу решавања управних 
спорова), јер децентрализација омогућава брже, јевтиније, ефикасније 
и грађанима ближе правосуђе. Може да се дискутује о темпу и обиму 
децеитрализације у судству, a посебно у судској контроли о закони- 
тости управних аката, али да је таква промена на овој етапи нашег 
развитка већ постала акутна, о томе не треба дискутовати јер је у пи- 
тању спровођење једног од основних закона нашег пркЈгреса. Ако се 
цео систем власти не децентрализује, демократизација није потпуна, 
поготову што је са децентрализацијом у комуналном систему извршена 
и децентрализација управног поступка, док се у погледу решавања 
управних спорова остало на централизацији.

III

И постојање окружних привредних судова негира бојазан да би 
локални органи изопачили децентрализацију у редовном судству, иако



окружни привредни судови одлучују о врло осетљивим питањима, по 
локалне органе, о друштвеним фондовима којима управљају привредне 
организације, установе и административно-територијалне јединице. 
Управа није више надређени орган привредним организацијама и уста- 
новама и нема никаква права управљања над њима као што је то било 
по Уставу ФНРЈ од 1946 год., напротив оне су самоуправне и само- 
сталне a управа сме да задире у њихово пословање само кад обезбеђује 
примеку закона, али и право надзора над законитошћу и право интер- 
венције (регулативна интервенција) у случају кршења законитости 
врши у поступку који је прецизно предвиђен у закону.

И прелазак среских судова на буџете срезова демантује страх од 
локалног утицаја, Буџетска власт је претставничко тело среза али упра- 
ва може у знатној мери да утиче, да непосредно интервенише. Међутим, 
досадашња пракса показује да је та мера позитивна и да ће ово ути- 
цати да се локални органи још више заинтересују за рад судова a од 
Tora he судови имати само користи.

IV

Наша управа није административна служба, то је активна јавна 
служба. Функција друштвене управе је и друштвена и политичка a чим је 
и политичка њеном делатношћу неће никад бити доведена у питање не- 
зависност судова. Наша држава није ни управна ни судска већ правна и 
начело строге законитости темељ је не само судства него и управе (чл. 
8 ст. 2 Устава ФНРЈ) a претставничка тела утврђују право свих органа 
и дају правац њиховој активности. И управа и судство изводе се из тих 
тела и претстављају органе извршења једног истог правног поретка.

Чим управа није неки од друштва одвојен организам, неосновано 
је претпоставити да би се та иста управа недозвољено мешала у рад 
суда, јер управа има за задатак да осигура и спроведе вољу претстав- 
ничких органа и спречи свако кршење закона a исто тако и да ствара 
услове за правилну примену закона.

Доношење Закона о државној управи доказ је великог поверења 
друштвене заједнице према органима управе. Тај закон и Закон о оп- 
штем управном поступку инструменти су строге законитости a ако је 
принцип законитости владајући принцип у пословању органа управе 
онда је тај принцип владајући и у односима органа управе и 
осталих државних и друштвених органа. Уосталом, не треба губити ни- 
како из вида да је основна функција управе остварење закона a вршење 
недозвољеног утицаја на рад суда је  одступање од закона. Сем тога, пе- 
тогодишњом применом Законом о управним споровима не само да су 
судови стекли пуну афирмацију већ се учтврстило и пуно поверење 
управе у судство.

Над радом кадрова у управи постоји и стручна и политичка кон- 
трола зато што су они и стручњаци и политичари. Будући Закон о јав- 
ним службеницима још више потенцира постојећу чињеницу да су ка- 
дрови у управи јавни функционери преко којих држава остварује своју



јавну службу. Сваки службеник управе одговара за сваки свој поступак 
пред својим претставничким телом. Судови нису у хијерархиском од- 
носу са управом a преставничко тело нема више право аљминистративне 
контроле као што је то било у време важења чл. 27 укинутог ЗУНС-а, 
али се и управа и судство изводе из претставничких тела и суд, у слу- 
чају недозвољеног утицаја управе, може увек да се обрати заједничком 
претставничком телу и сигурно је да ће то тело осудити такав поступак 
управе и предузети мере да се не понови. Према томе, ако би негде и 
било таквог утицаја, треба из суда реаговати јер толерирање једне 
такве појаве, cynpoT H e нашем развитку, поткопава не само темељ суд- 
ства већ и темељ читавог система власти. Зато се не слажем ни са схва- 
тањем аутора „да се овде не ради о неповерењу према судијама окруж- 
них судова, који би тај посао имали обављати, већ се указује на окол- 
ности које нормално наступају и до којих долази без икакве кривице 
судија, али које им онемогућавају да објективно, самостално и сло- 
бодно без икаквих утицаја са стране одлучују о стварима које дубоко 
задиру у животне интересе грађана” и напротив сматрам да је то ипак 
неповерење према судијама да нису способне да се успешно супроставе 
таквим поступцима a судије које би такве поступке трпеле (јер аутор 
не рачуна на усамљене случајеве) биле би исто тако криве као и лр- 
кални органи за постојање једне такве појаве. Данас су кадрови и у 
управи и у судству далеко политички зрелији a и кадровима у управи је 
јасно да независност судова и правилна примена закона јачају углед 
и политичко поверење према народној власти и обрнуто вређање тих 
принципа наше демократије враћало би нас назад и одвело у бирокра- 
тизам.

VI

Аутор као разлог против децентрализације истиче недостатак су- 
диских кадрова. Тачно је да у окружнии судовима нема довољно судија 
и да би преношењем компетенција у решавању управних спорова тр«- 
бало појачати окружне судове са судијама и референтима односно су- 
диским приправницима. To је проблем али решив, поготову ако би се 
упоредо решило и питање оснивања лаичких општинских судова и про- 
ширила надлежност среских судова у кривичним и грађанским стварима 
тако да ти судови постану основни првостепени судови уместо окруж- 
них. Сем Tora, у врховним судовима има секретара и референата који 
би били бирани за судије окружних судова. Најзад, изборити се за 
материјална средства да ресор правосуђа стипендира известан број 
апсолвената права a утицати на народне одборе да од својих стипенди- 
ста одвоје неке за судове (народни одбори би у случају једне овакве 
реорганизациј е, за коју су заинтересовани с гледишта приближавања 
судства народу, сигурно помогли судове са правницима). Сматрам да 
би све ово омогућило и један правилнији размештај судиских кадрова 
и у погледу места и у погледу звања, a кад би се и та коректура спро- 
вела правници би се још више оријентисали на судове.

У колико би се прихватила децентрализација у решавању управ- 
них спорова у начелу, онда би надлежност требало пренети на све 
окружне судове a не, као у привредном судству, да један окружни суд
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обухвати подручје два (или више) окружна суда. Окружни привредни 
судови су прихватили територијалну поделу ранијих окружних држав- 
них арбитража, али обзиром на нешто другачију процедуру, мањи број 
предмета и квалификованост странака садањи број тих судова може 
да задовољи потребе. Пре би требало ићи на смањење броја окружних 
судова него на варијанту да један окружни суд буде компетентан и за 
подручје другог окружног суда. И различитост у нормативној делатно- 
сти два среска народна одбора сметала би заузимању јединствене суд- 
ске праксе.

VII

У погледу мењања постојеће организације судова и оснивања по- 
себних управних судова, противник сам такве реорганизације (наслов 
аутора „Реформа управног судства” садржи непрецизност обзиром да 
се не ради о реформи непостојећег управног већ о реформи постојећег 
редовног судства) и сматрам да би цепање редовног судства на специ- 
јализоване судове умањило ауторитет судског система као и да би 
правна сигурност брже јачала ако би постојале само две врсте судова: 
редовни и војни. И о овом питању говорим на овом месту само зато 
што на основу наслова закључујем да је аутор присталица посебних 
управних судова.

Наше друштво тражи комплетне судије и само онај судија који 
стално прати социјалистичко законодавство тај је у току нашег правног 
и општедруштвеног развитка, тај је стручно способан. Постоји разли* 
чита склоност за поједине гране права и сваки према својој склоности 
бавиће се продубљивањем једне или више грана права али без обзира на 
то дужан је да познаје основне ствари свих грана права и да то знање 
усклађује са законодавним и друштвеним развитком јер у противвом 
би тумачење закона било механичко и апстрактно. Специјализација 
може да се спроведе и унутар редовног судства као што је то сада слу- 
чај са управним споровима па и посебним судским већима за кривичне 
нли грађанске предмете. Главни аргументи присталица оснивања управ- 
них судова су специјализација и аутономија a то може да се постигне 
и у садањој организационој структури редовног судства. Сматрам да 
се са већим поверењем гледа на решавање управних спорова у оквиру 
редовног судства него кад би се решавање тих спорова поверило посеб- 
ним управним судовима, поготову што је управни спор у нашем праву 
у генези управних спорова добио широку дефиницију. Иако би у слу- 
чају стварања посебних управних судова ови били строго одвојени од 
органа управе, као и остале врсте судова и органи управе пред тим 
судовима биле само странке, само одвајање могло би да се схвати и као 
приближавање тих судова управи.

VIII

На крају уместо закључка учинио бих само три напомене:
— да је вишегодишња пракса показала да је IV Пленум правилно 

одредио опште смернице развоја правосуђа и јачање социјалистичке



законитости и да, захваљујући упорној борби пре свега Савеза кому- 
ниста за безусловио поштовање законитости, противзаконити поступци 
лакалних органа сведени су на најмању меру a то је и омогућило овако 
успешан рад нашег судства и правосуђа уопште,

— за даље јачање судства у наредном периоду неопходно је да 
се локални органи још више интересују за рад судова и

— да нацрти неких прописа већ предвиђају одредбе о надлеж- 
ности окружних судова за решавање односних угфавних спорова, као 
што је то на пример случај са Нацртом Основног закона о управљању 
станбеним зградама (чл. 55, 91 и 102).

Борислав Р. Раваниђ

ДИСКУСИЈА О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА НЗ УПРАВНОГ ПОСТУПКА

Све до ступања на снагу Закона о општем управном поступку ни- 
смо имали прописе који би регулисали питање управног поступка за 
све органе и за све управне области. Напротив било је оваквих прописа, 
негде више негде мање, у разним савезним, републичким и другим про- 
писима материјалног карактера. У овим материјални.м законима било је 
дакле и одредаба из области формалног права. Те процесуалне одредбе 
регулисале су поступање органа у разним управним материјама према 
карактеру и потребама појединих служби јавне управе. Ако сада после 
доношења Закона о општем управном поступку погледамо неке од ових 
прописа, видећемо да су нека питања из поступка регулисана на исти 
начин као у новом Закону о општем управном поступку, док су друга 
уређена друкчије, да имају специфичан карактер посебног поступка. 
Обзиром на овакво стање ствари, пропис члана 298 Закона о општем 
управном поступку предвиђа р^видирање и пречишћавање свих посто- 
јећих прописа из области управног поступка, с тим да се доведу у склад 
са Законом о општем управном поступку односно да се изрично закон- 
ским прописима као такви оставе на снази.

Имајући у виду предње чињенице, треба констатовати да је после 
доношења новог Закона о огштем управном поступку у пракси дошло 
до знатних тешкоћа и приличне несигурности код оцене како треба 
разумети и примењивати прописе. Сматрамо да ће овако стање трајати 
све док се не пречисте и ускладе постојећи прописи у смислу члана 298 
Закона о општем управном поступку.

Међу многим стварима које претстављају поменуте тешкоће јесте 
питање стварне надлежности органа у управном поступку. У овом на- 
пису третираћемо један сложен и карактеристичан случај — питање 
стварне надлежности за решавање жалбе против решења из службе- 
ничких односа службеника народних одбора. Наиме ово питање је јако 
дискутабилно у пракси и претставља озбиљан проблем из области 
управног поступка.
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Да би се проблем могао до краја сагледати и извући закључак о 
спарном питању, потребно је пре свега утврдити стварну надлежност 
за доношење решења у првом степену.

После доношења Општег закона о народним одобрима (Службени 
лист ФНРЈ број 22/52 од 1. IV. 1952 год.) — члан 71 Закона — доио- 
шење решења о службеничким односима службеника народних одбора 
уређено је републичким прописима који су донети у складу са наведе- 
ним Законом, тј. републички.м законима о народним одобрима. Тако у 
HP Србији донети су Закони о народним одобрима општина и Закон о 
народним одобрима арезова (оба су објављена у Службеном Гласнику 
НРС број 29 од,27. IX. 1952 године). Овим законима регулисана су и 
питања из спорне материје.

По члану 110 наведеног Закона о народним одборима општина ре- 
шења о службеничким односима службеника народног одбора општине 
доноси претседник народног одбора општине, уколико законом, пропи- 
сима виших државних органа или статутом народног одбора није дру- 
гачије одређено. Али у члану 46 тачка 16 истог Закона одређено је да 
народни одбор општине врши искључиво у својим седницама и не може 
вршити преко својих органа, између осталога, и постављења и разре- 
шења службеника народног одбора општине. Из оваквих законских од- 
редаба произлази да народни одбор општине као претставничко тело 
врши постављења и разрешења службеника, док би остала решења 
из службеничких односа спадала у надлежност претседника народног 
одбора општине (на пример решења о унапређењу и слично). Што се 
тиче народних одбора срезова, и овде имамо сличне одредбе. По члану 
151 наведеног Закона о народним одборима срезова решења о службе- 
ничким односима службеника народног одбора среза доноси претседник 
народног одбора среза — уколико овим законом, прописима виших др- 
жавних органа или статутом народног одбора није друкчије одређено. 
A no члану 59 тач. 2 овог Закона народни одбор среза врши искљу- 
чиво на заједничкој седници одборника оба већа, између осталога, 
постављења и разрешења секретара народног одбора и друге службе- 
нике за које је то одређено законом или статутом. Према томе, овде 
имамо решења из службеничких односа која спадају у искључиву над- 
лежност народног одбора као претставничког тела, a с друге стране 
и решења која су у надлежности претседника народног одбора, слично 
као што је изнето у односу на народне одборе општина.

Овакво стање међутим трајало је до доношења Општег закона 
0 уређењу општина и срезова (Службени Лист ФНРЈ б)рој 26/55 од 22.
VI. 1955 године) односно Закона о из.менама и допунама Општег закона 
о уређењу општина и орезова (Службени лист ФНРЈ број 29 од 10.
VII. 1957 године). Наведеним законским прописима измењена је ствар- 
на надлежност у овој материји. Наиме ,ово питање уређено је  пропи- 
сима члана 70—74 наведеног Закона о измена.ма и допунама Општег 
закона о уређењу општина и срезова. У првом реду новина је да се сви 
службеници народних одбора постављају на основу конкурса. Конкурс за 
службенике општине расписује комисија за изборе и именовања народног 
одбора општине (одборничка комисија), a конкурс за службеника среза 
персонална комисија народног одбора среза из члана 75 цитираног За-
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кона. Затим, питање стварне надлежности за постављења службеника 
народних одбора уређено је овако. На основу резултата конкуреа на- 
родни одбор као претставничко тело поставља секретара, шефове основ- 
них управних органа и инспекторе — све ово на исти начин и код на- 
родних одбора срезова. Остале службенике поставља комисија за избо- 
ре и именовања код народног одбора општине односно персонална ко- 
мисија код народног одбора среза. Међутим, за постављење секретара 
народног одбора општине и шефова основних управних органа и уста- 
нова, као и инспектора народног одбора општине потребна је  сагласност 
персоналне комисије народног одбора среза. Дакле, сагласност је по- 
требна за руководне службенике. Што се тиче престанка службеничког 
односа и разрешења, одређено је да ова решења доноси исти орган који 
је надлежан за постављења. Важно је овде подвући да је за отказ слу- 
жбе службенику народног одбора општине потребна сагласност пер- 
соналне комисије среза. И на крају, одређено је да претседник народног 
одбора издаје решења о постављењу и разрешењу службеника које 
поставља односно разрешава народни одбор, али је такође одређено 
да он доноси и друга решења о службеничким односима ових службе- 
ника, уколико законом није друкчије одређено. Секретар народног од- 
бора издаје пак решења о постављењу и разрешењу службеника на- 
родног одбора које поставља односно разрешава комисија за изборе и 
именовања — код народног одбора општине или персонална комисија 
— код народног одбора среза. Али и овде постоји од{>едба да секретар 
доноси и друга решења о службеничким односима дотичних службе- 
ника, ако законом није друкчије одређено.

ГТрема томе, на основу предњега могу се извући два закључка
и то:

1. — цитирани прописи члана 70—74 Закона о изменама и допу- 
нама Општег закона о уређењу општина и срезова дерогирали су наве- 
дене републичке прописе из ове материје.

2. — треба разликовати решења о службеничким односима слу- 
жбеника народних одбора која се односе на постављења, разрешења 
и престанак службе, обзиром да ова решења доноси сам народни одбор 
или поменуте комисије — од осталих решења из ове области која доносе 
претседник народног одбора односно секретар народног одбора.

Тако према томе стоји ствар у погледу стварне надлежности у пр- 
вом степену. Међутим поставља се питање: како стоји ствар са пита- 
њем надлежности у другом степену, који орган доноси решења по жал- 
би у другом степену? Као што смо напред рекли, то је питање баш 
спорно и дискутативно. Jep, питање првостепене надлежности је  при- 
лично јасно регулисано наведеним прописима. Али ови прописи. скоро 
кишта не говоре о другостепеној надлежности једино се у члану 71 
став 3 наведеног Закона говори да против решења персоналне комисије 
којим се ускраћује сагласност из претходног става може изјавити жал- 
ба републичком секретару за општу управу односно ако је такво ре-
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шење донео поменути секретар жалба се може изјавити републичком 
извршном већу.

Да би ствар праксе била јасна и прегледна, изнећемо нека схва- 
тања проблема из периода до доношења Закона о општем управном 
поступку. Обзиром на појављене тешкоће код примене прописа у овој 
области, Државни секретаријат за општу управу и буџет HP Србије 
актом број 13759 од 27. Ш. 1956 године издао је упутство за решавање 
предмета из ове материје. Упутство је дато у сагласности са актом Са- 
везног државног секретаријата за послове опште управе и буџет број 
34205/55 од 12. III. 1956 године. Текст тачке 7 овог упутства гласи:

,,3а решавање по жалбама службеника народних одбора општина 
и срезова против првостепеног решења у погледу звања, платног ра- 
зреда и периодске повишице, као и по приговорима првостепених opra- 
на против ЈЈСшења донетих по пригиедбама Инспекције за плате овог Се- 
кретаријата, надлежан је Државни секретаријат за послове опште 
управе и буџет (члан 46 и 48 ст. 4 Основне уредбе).

Исто тако сматрамо да је Државни секретар надлежан за реша- 
вање по жалбама службеника народних одбора општина и срезова у 
свим случајевима отказа службе. Ово са разлога што персонална коми- 
сија среза сходно чл. 42 ст. 2 Опптег закона о уређењу општина и оре- 
зова већ учествује у претходном поступку код отказа службе службе- 
ницима народног одбора општине давањем сагласности за отказ, па не 
би било у складу са начелима управног поступка да доносе решења ло 
жалбама тих службеника.”

Ме^ути.м после краћег времена исти државни орган актом број 
2483 од 2. VII. 1956 године дао је допуну ранијег упутства:

„Даје се објашњење који орган треба да решава по жалбама на 
отказе службе службеницима народних одбора општина.

Обзиром да се сваки такав отказ доставља претходно на сагла- 
сност персоналној комисији народног одбора среза у с.мислу члана 42 
став 2 Општег закона о уређењу општина и срезова, то персонална ко- 
мисија не би могла да решава по жалбама на отказе у другом степену, 
без обзира да ли је она приликом давања сагласности испитивала и 
формалну страну решења о отказу (дужина отказног рока, отпремнина 
и др.).

Стога по жалбама на отказе службе службеницима народног од- 
бора општине треба да решава у другом степену други орган у срезу, 
a то је орган који је надлежан за послове опште управе. Разуме се, да 
се овај орган кад решава по жалбама не може упуштати у испитивање 
оправданости и целисходности датог отказа, већ да ли је решењем о 
отказу односно престанку службе на основу отказа повређено какво 
право службеника засновано на закону (отказни рнж, отпремнина и др.).

Овим се мења и наше мишљење по истом питању изложено у 
тачци 7 став 2 нашег пис.ма број 13679/56” .

Дакле, очигледно је да је пракса колебљива и неједнообразна.
Код овога треба међутим додати да се пракса врховних судова у 

управним споровима разликује од праксе органа управе. Навешћемо 
неке случајеве из управних спорова.
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Решењем HO среза Суботица — Биро секретара број 126 од 31.
VIII. 1955 године службенику овог одбора дат је отказ ка службу. Ре- 
шење је донето на основу закључка Персоналне комисије истога од- 
бора. По жалби је решавао НО среза Суботица на седницн Среског 
већа, те је жалба решењем број 126 од 26. X. 1955 године одбијена 
као неоснована. У управном спору Врховни суд АП Војводине одбио је 
тужбу шресудом У. број 2960/55 од 24. III. 1956 годике. Ову пресуду 
потврдио је Савезни врховни суд пресудом Уж. број 3254/56 од 22. II. 
1957 године. Подвлачимо да је тужитељ оспоравао баш надлежност 
решавајућих органа.

Други случај је сличан. Решењем НО среза Нови Сад — Биро 
секретара број 180 од 31. VIII. 1955 године дат је отказ службенику 
истога одбора. У решењу је дат упут да се жалба може изјавити Сре- 
ском већу истога одбора. Међутим, по жалби је и поред наведеног упу- 
та о правном леку решавао Секретаријат за послове опште управе и 
буџет АП Војводине, те је решењем број 21 457 рд 28. XI. 1955 године 
делимично увалсена жалба у погледу отказног рока- док је у осталом 
жалба одбијена. У управном спору Врховни суд АП Војводине пресу- 
дом У. број 3029/55 од 5. III. 1956 године поништено је оспорено ре- 
шен>е на основу члана 36 ст. 2 Закона о управним споровима, a са ра- 
злога да је тужени орган требао пре доношења оспореног решења у 
управном поступку установити ко је надлежан да решава по тужите- 
љевој жалби, те да не улазећи у саму ствар, на основу постојећих про- 
писа, тужитељеву жалбу врати надлежном органу на решавање. Савезни 
врхоБни суд пресудом Уж. бр. 2780/56 од 9. II. 1957 године потврдио 
је ову пресуду, али је изнео разлоге да овај суд налази да је  првосте- 
пени суд требао поништити оспорено решење применом члана 37 За- 
кона о управним споровима и то са разлога што је по жалби решавао 
други орган, што значи ненадлежан орган.

Према таме, произлази да су органи управе прво били на станови- 
шту да је републички секретар за општу управу односно аутономних 
јединица стварно надлежан да решава у другом степену по жалбама 
против свих решења о службеничким односима свих службеника народ- 
них одбора општина и срезова. Касније су ово становиште ревидирали, 
с ТИ.М да је по жалбама на отказе службе службеницима народних од- 
бора општина надлежан да решава упрвани орган народног одбора среза 
који је надлежан за послове опште управе. Оба становишта заснивају 
се на начелима управног поступка. Важно је овде имати у виду да ор- 
гани управе не воде рачуна ко доноси решења, да ли сам најродни од- 
бор као претставничко тело или персонална комисија односно коми- 
сија за изборе и именовања. Међутим, као што је напред речено, пракса 
у управним споровима била је другачија. Нама се чини да су врховни 
судови у овом питању били гледишта да законске одредбе о другосте- 
пеној надлежности треба тражити у прописима члана 151 став 2 Закона 
о народним одборима срезова односно члана 110 став 2 Закона о на- 
родним одборима општина — као одредбама посебног управног по- 
ступка, где се не могу примењивати начела општег управног поступка. 
Према томе, на основу предњих излагања видимо каква је ситуација 
владала до ступања на скагу Закона о огштем управном поступку.
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Међутим, ни после ступања на снагу Закона о општем управном 
поступку питања из предметне материје нису се упростила. Напротив 
имамо скоро истоветно стање као и пре позитивних прописа из управног 
поступка. Колико је пракса колебљива и несигурна и данас приказаћемо 
код случаја отказа службе службеника народних одбора општине. У 
пракси код овога питања постоје два становишта. Изнећемо оба стано- 
вишта са одговарајућом аргументадијом.

По првом становишту жалбе на решења о отказу службе службе- 
ницима народних одбора огаитина решавао би секретаријат за општу 
управу извршног већа народне републике односно аутономне јединице. 
Ово становиште је засновано на члану 227 Закона о општем управном 
иоступку, обзиром да је (решење о отказу донето уз сагласност персо- 
налне комисије народног одбора среза, те да стога жалбе не може ре- 
шавати орган народног одбора среза. Дакле, по овом становишту ради 
се о сложеном акту који је донет у колаборацији два органа, те сагла- 
сно овоме има се применити чл. 227 Закона о општем управном поступку.

Према другом становишту, у конкретном случају нема уопште 
места примени члана 227 Закона о општем управном поступку. Напро- 
тив, овде долази до примене начело из члана 225 наведеног Закона. По 
овом пропису по, жалби против решења народног одбора општине ре- 
шава народни одбор среза. У конкретној ствари решења о отказу слу- 
жбе руководних службеника народног одбора општине доноси сам на- 
родни одбор општине у пленуму. Према томе, по жалби против ових 
решења решаваће народни одбор среза. С друге стране, решења о от- 
казу службе осталих службеннка народног одбора општине доноси ко- 
мисија за изборе и именовање народног одбора општине као одборничка 
комисија (као на пример комисија за жалбе у пореским стварима и 
слично), то против њених решења која доноси у управном поступку не 
може решавати орган управе. Напротив, само одговарајући орган на- 
родног одбора среза. Међутим, таквог органа нема код народног одбора 
среза. Сагласно овоме, обзиром да се ради о одборничкој комисији, про- 
тив њених решења решаваће народни одбор среза у смислу члана 225 
Закона о општем управном поступку. Ово тим пре што су народни од- 
бори срезова по правилу образовали посебне комисије за решавање по 
жалбама против решења народних одбора општина.

У прилог аргументације да сагласност персоналне комисије нема 
карактер колаборације у смислу члана 227 Закона о општем управном 
поступку наводе се ови разлози. Тачно је да персонална комисија даје 
сагласност за отказ свима службеницима народног одбора општине. Али 
ова комисија није другостепени инстанциони орган који би био надлежан 
да решава по жалбама против решења самог народног одбора општине 
или његове одборничке комисије за изборе и именовања. Тај орган 
напротив јесте сам народни одбор среза односно његова комисија, у 
смислу члана 225 наведеног Закона. Даље, члан 227 став 2 цитираног 
закона наводи изричито овако: „Ако је арган који је према претходном 
ставу имао да решава по жалби, дао сагласност, одобрење или потврду 
на првостепено решење, по жалби решава орган непосредно вишег 
степена од тог органа. . Према томе изгледа да има места примени 
члана 227 наведеног Закона само када се ради о два или више органа
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који су у колаборацији донели сложен управни акт и где је  орган који 
би имао да решава по жалби као другостепени инстанциони орган дао 
сагласност, одобрење или потврду на првостепено решење.

Према нашем схватању прво становкште не би било у складу са 
основним начелима управног поступка. Пре свега, позивамо се на изнете 
аргументе у прилог другог становишта. Затим, нама се чини да је до 
погрешног схватања дошло у односу на примену члана 227 Закона о 
општем управном поступку углавном услед неправилног схватања по- 
ложаја народних одбора у нашем државном систему и њихове организа- 
ције. Народни одбори схваћени су као један јединствени орган у управ- 
ном поступку у смислу члана 16 и 18 Закона о општем управном по- 
ступку. Из законских прописа међутим произлази да народни одбор има 
разне органе са разним компетенцијама, исто као што је то случај код 
аутономних јединица, народних република и федерациј е. За поједине 
управне послове у разним управним областима надлежан је одговара- 
јући орган према законским прописима којима се одређује месна и 
стварна надлежност. Према томе народни одбор није јединствени орган 
који је надлежан за доношење управних аката у управном поступку. 
Сагласно овоме, код оцене да ли има места примени члана 227 Закона 
о општем управном поступку треба водити рачуна о чињеници да ли су 
органи који су у колаборацији^ донели управни акт стварно надлежни 
да решавају у датој управној материји, што значи да материјалне за- 
конске прописе примењују, доносе управна акта и њима решавају о 
правима и обавезама грађана и њихових организација. Ако то није слу- 
чај — тада нема места примени члана 227 наведеног Закона, без обзира 
што је по неким питањима можда и било колаборације између два или 
више органа. И на крају, не видимо разлога да се предмети отказа слу- 
жбе службеника народних одбора општина решавају у другом степену 
код републичких органа односно органа аутономних јединица. У складу 
је са начелима локалне самоуправе народних одбора да се послови из 
ове области расправљају и решавају код самих народних одбора. A 
што се тиче контроле законитости, она се држи путем установе управ- 
них спорова.

To су углавном аргументи за наведена два супротна становишта. 
Као што је напред наведено, по нашем схватању прво становиште није у 
складу са начелима управног поступка и уопште са нашим правним си- 
стемом.

На крају ових излагања изнећемо наше схватање у погледу ствар- 
не надлежности за решавање предмета из конкретне материје.

У првом реду од битног је значаја правити разлику да једна ре- 
шења доноси сам народни одбор и комисије, док друга решења доносе 
претседник односно секретар народног одбора. Jep, ово разликовање 
је пресудно за одређивање стварне надлежности.

Према томе, ствари би се могле поставити овако:
1. — Код постављења и престанка службе свих службеника на- 

родног одбора општине по жалби у другом степену решава народни 
одбор среза односно његова одборничка комисија у смислу члана 225 
Закона о општем управном поступку, уколико законскии прописима 
није друкчије одређено. Код овога позивамо се у свему на аргументе
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коЈИ су изнети уз третирано друго становиште у вези питања отказа 
службеника народних одбора општина.

2. — Код решења о другим службеничким односима која доносе 
претседник односно секретар народног одбора у смислу члана 74 Закона 
о изменама и допунама Општег закона о уређењу општина и срезова 
важе одредбе специјалног поступка из члана 110 Закона о народним 
одборима општина HP Србије. Значи по жалбама против ових решења 
решава народни одбор општине. По нашем мишљењу члана 110 став 2 
наведеног Закона претставља одредбу посебног управног поступка у 
смислу члана 2 у вези члана 298 Закона о општем управном поступку. 
Као таква, ова одредба је позитиван пропис и има се примењивати. Ме- 
ђутим у члану 298 наведеног Закона одређују се начин и рокови ускла- 
ђивања постојећих прописа о управном поступку са Законом о опште 
ушравном поступку. По ставу 4 наведеног члана одредбе о управном по- 
ступку које су садржине у прописима који су били донети до дана сту- 
пања на снагу Закона о општем управном поступку, ако при усклађи- 
вању и пречишћавању не буду изричито остављени на снази, a противни 
су одредбама Закона о општем управном поступку — престају важити 
по истеку рока од 8 месеци по ступању на снагу Закона о општем 
управном поступку. Може се стога извести закључак да су наведени 
републички прописи, обзиром да садрже одредбе о посебном поступку 
у одређенбј управној материји засада у важности. Да ли ће ови прописи 
бити измењени, у ком ће правцу то бити, или да ли ће бити укинути — 
то зависи од одлуке легислативних органа који ће донети прописе у сми- 
слу члана 298 наведеног Закона.

3. — Код постављања и престанка службе службеника народног 
одбора среза треба разликовати решења која доноси сам народни одбор 
и решења која доноси персонална комисија. У случају првих решења 
по жалби решава републичко извршно веће односно извршно веће ау- 
тономне јединице у смислу члана 225 став 3 Закона о општем управном 
поступку. У случају других решења по жалби решава орган управе ви- 
шег степена у смислу члана 224 став 1 наведеног Закона. Ово са ра- 
злога што је персонална комисија управна комисија народног одбора 
sui generis, дакле она није одборничка комисија, како се то види на први 
поглед из самог њеног састава. Сматрамо да је овде другостепени орган 
управе републички секретаријат извршног већа за општу управу од- 
носно исти секретаријат аутономне јединице. Све ово наравно уколико 
законским прописима није друкчије одређено.

4. — Код решења о другим службеничким односима која доносе 
претседник и секретар народног одбора среза у смислу члана 74 Закона 
0 изменама и допунама Општег закона о уређењу огаитина и срезова 
важи одредба специјалног поступка из члана 151 став 2 Закона о на- 
родним одборима ср>езова HP Србије, Према томе, по жалбама против 
ових решења решава среско веће народног одбора среза.

Аргументи који су изнети под 2 у односу на службенике народних 
одбора општина све у свему важе и овде.

На основу предњих излагања предметних проблема и дискусије 
око њих јасно је да су у питању сложени проблеми који нису до краја 
уређени прописима. Стога није лако да се у пракси увек нађу правилна
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решења. Чини нам се, да је од ксцристи покретање дискусије о трети- 
раним проблемима, a у циљу да се ствари разјасне и нађу одговарајуће 
одлуке.

Савета Вујин

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Под трошковима кривичног поступка подразумевају се општи и 
посебни трошкови поступка. Општи трошкови поступка су они који се 
односе на плате судског особља, изградњу и одржавање судских згра- 
да, набавку и поправке инвентара, огрев, осветљење и сл. У посебне 
трошкове кривичног поступка спадају сви они Тјрошкови који се учине 
ради извршења потребних процесних радњи у неком одређеном кривич- 
ном поступку. Општи трошкови поступка се никада не наплаћују од 
странака или других учесника у кривичном поступку, већ се они увек 
дотирају из буџетских сретстава. Посебни трошкови кривичног поступка 
наплаћују се од странака (сем јавног тужиоца, који се никада не може 
обавезати на плаћање трошкова кривичног поступка) или других уче- 
сника у поступку, према томе ко је обавезан да их накнади, или пак, у 
одређеним случајевима, и ови трошкови коначно падају на терет бу- 
џетских сретстава.

Одредбе о посебним трошковима кривичног поступка садржане су 
у Гл. IX (чл. 88—95) Законика о кривичном поступку, али овим одред- 
бама нису у потпуности решена сва питања трошкова кривичног по- 
ступка, тако да се у пракси разнолико решавају, a сем тога и посто- 
јећи прописи се не примењују увек тако да би се решило питање тро- 
шкова увек онако како би требало.

I

Током сваког кривичног поступка, за вршење појединих процесних 
радњи, исплаћују се из буџетских сретстава мањи или већи износи на 
име вештачења, изгубљених зарада сведока, подвозних трошкова и др. 
На основу чл. 88 ст. 4-ин фине орган који води кривични поступак ду- 
жан је да све, унапред, исплаћене трошкове унесе у попис који се 
прилаже списима. Сви органи се правилно придржавају овог прописа и 
воде попис трошкова на одређеном обрасцу, који се прилаже списима. 
На тај начин у сваком предмету има тачних података о висини трошко- 
ва, који су унапред исплаћени из буџета, тако да се приликом доноше- 
ња одлуке о главној стваЈри, скоро редовно, може одлучити о томе ко- 
лико су трошкови кривичног поступка и ко је дужан да их сноси. Ме- 
ђутим често се доносе одлуке, нарочито у пресудама, да сви трошкови 
кривичног ■ поступка падају на терет буџетских сретстава. Оваква од- 
лука се најчешће доноси на основу чл. 90 ст. 4 ЗПЗ, јер према пода- 
цима у списима окривљени —• ако је он дужан да сноси трошкове —= 
нема никакве имовине. Но питање је да ли окривл.ени стваЈрно нема ни-
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какве имовине, и то питање најчешће није сигурно решено. Обично се 
у таквим случајевима одлука доноси на основу изјаве окривљеног, дате 
у претходном поступку, да „нема никакве имовине”. Међутим изјава 
окривљеног у односу на његово имовно стање се не проверава, већ се 
обично тој изјави придаје пуна веродостојност, па се трошкови кривич- 
•ног поступка фактички проглашавају ненаплативим. На тај начин се у 
многим случајевима окривљени ослобађа од обавезе плаћања трошкова 
кривичног поступка, и ако би он стварно, према својим материјалним 
могућностима, могао да плати све трошкове без икаквих тешкоћа. Но, 
једном донета одлука о ослобођењу од плаћања трошкова кривичног 
поступка неможе се мењати, и ако се накнадно сазна да окривљени има 
имовине.

Накнадно решење о трошковима кривичног поступка може се до- 
нети само у односу на Bipcry и висину трошкова, и то онда када је у 
пресуди, или решењу којим се поступак обуставља, начелно већ реше- 
но ко је дужан да сноси трошкове поступка, с тим да се они накнадно 
само утврде — чл. 89 ст. 2 ЗКП. Када се на плаћање трошкова обаве- 
зује сведок, вештак, бранилац или пуномоћник мора се донети посебно 
решење о тим трошковима — чл. 89 ст. 5 ЗКП, a то решење мора одре- 
ђено да садржи и врсту и висину трошкова, јер се у овим случајевима 
не може донети накнадно решење о висини трошкова. Ово стога што 
би се на тај начин сведоку, вештаку и др. самим одређивањем обавезе 
накнаде трошкова — без одређивања износа тих трошкова — фактички 
отежала жалба, јер не би имали довољно елемената за улагање жалбе. 
Тада би дошло до ситуације да сведок, вештак и др. прво мора да улаже 
жалбу на решење којим је обавезан на плаћање трошкова, a накнадно 
да улаже жалбу против решења којим је утврђена висина трошкова. 
Најзад могло би доћи до парадоксалн« ситуације да решење којим је 
сведок, вештак и др. обавезан на плаћање трошкова не буде правосна- 
жно (на пр. буде укинуто по жалби) a да, у међуаремену, решење о 
од{>еђивању висине трошкова постане правоснажно (на пр. буде про- 
пуштен рок за жалбу) па да се не може извршити.

Посебним решењем може се окривљени, накнадно, ослободити од 
обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, и ако је неком ранијом 
сдлуком обавезан на плаћање тих трошкова, али смо ако се накнадно 
утврди да би плаћањем трошкова било доведено у опасност издржавање 
лица која је окривљени обавезан да издржава — чл. 90 ст. 4 ЗКП. У 
оваквим случајевима окривљени обично уверењем доказује да није у 
могућности да плати раније утврђене трошкове. Потребно је напоме- 
нути да се посебним решењем може од плаћања трошкова ослободити 
само, и искључиво, окривљени, a не и друга лица која су раније обаве- 
зана на плаћање трошкова, пошто је Законик ту бенефицију предвидео 
само за окривљеног.

Према томе прописи Законика о кривичном поступку одређују ка- 
ко ће се и када које лице обавезати на плаћање трошкова кривичног по- 
ступка, али само у оним случајевима када се у време доношења одлуке 
знало да то лице може платити те трошкове. Посебно треба подвући да 
се окривљени може посебним решењем, накнадно, само ослободити од пла- 
ћања трошкова кривичног поступка — ако се накнадно утврди да није
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y могућности да их плати — али да се накнадним решењем окривљени 
HE МОЖЕ обавезати да плати трошкове, па чак и ако се накнадно 
утврди да има имовине или прихода из којих лако може да плати све 
трошкове. Обзиром на такву ситуацију нужно је увек несумњиво }ггвр- 
дити стварно имовно стање окривљеног, да би се касније могла донети 
правилна одлука о трошковима кривичног поступка. Ради тога било би 
потребно да у свакој мривичној ствари, још у претходном поступку, 
буде прибављен извештај о имовном стању окривљеног, који се може 
прибавити од НОО-а где је  окривљени стално насташен, пошто та оп- 
штина треба да има све податке о имовини својих становника. На тај 
начин би се у сваком случају увек могла донети коначна, и правилна, 
одлука о трошковима кривичног поступка, заједно са одлуком о главној 
ствари, па би се накнадна решења о трошковима кривичног поступка 
доносила врло ретко и изузетно.

II.

Када је о трошковима кривичног поступка решено посебним реше- 
њем онда по жалби на то (решење увек решава веће окружног суда из 
чл. 20 ст. 2 ЗКП, тј. веће састављено од тројице судија —  чл. 94 ЗКП. 
Када су у питању решења о трошковима кривичног поступка донета од 
стране среских судова онда је поступак истоветан редовном жалбеном 
поступку, јер је  веће из чл. 20 ст. 2. ЗКП — које по чл. 94 ЗКП решава 
по жалби на посебно решење о трошковима — истовремено и веће које 
решава по жалби у односу на главну ствар. Међутим, када су у питању 
посебна решења о трошковима поступка донета од стране окружних су- 
дова, онда има отступања од редовног жалбеног поступка.

Жалбени поступак предвиђен у чл. 94 ЗКП пртеставља отступање 
од усвојених принципа жалбеног поступка, који су принципијелно, и 
посебно, предвиђени у Гл. XXIII ЗКП, и то тако да по жалбама на од- 
луку нижих судова одлучује виши суд. Међутим по жалбама на посебна 
решења о трошковима, донета од стране већа окружног суда из чл. 20 
ст. 1 ЗКП, или претседника већа, по чл. 94 ЗКП решава веће истог суда, 
само у другом саставу — чл. 20 ст. 2 ЗКП. Претседник већа окружног 
суда може донети посебна решења, у којима се одлучује и о трошко- 
вима кривичног поступка, у два случаја: кад је одлуком о главној 
ствари решено ко има да сноси трошкове поступка, па претседник већа 
само доноси решење о висини тих трошкова када се прибаве подаци о 
истима, и кад на основу чл. 269 ЗКП с^устави кривични поступак па ако 
има основа да неко лице обавеже на плаћање трошкова поступка. Веће 
окружног суда, у саставу једног судије и двојице судија поротника, 
може, и мора, донети посебно решење о трошковима кривичног поступ- 
ка када, на основу чл. 278 ст. 3, 284 или 285 ст. 3 ЗКП у вези чл. 89 ст. 
5 ЗКП, обавеже да трошкове кривичног поступка, или један њихов део, 
сноси сведок, вештак, бранилац или пуномоћник.

У односу на решење на основу чл. 285 ст. 3 ЗКП интересантна је 
ситуација када су у питању сведок и вештак. Ако сведок и вештак, који 
су уредно позвани, не дођу на главни претрес, и не оправдају претход-
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HO свој изостанак, веће их може казнити новчаном казном до 10.000 ди- 
нара (измена у чл. 23 УЗ за ЗПП) и осудити их да сносе трошкове, 
који су проузроковани њиховим изостанком — чл. 285 ст. 3 реч. 1 ЗКП. 
Међутим, у оправданим случајевима веће може опозвати одлуку о КА- 
ЗНИ — чл. 285 ст. 3 ин фине. Према томе, ако је веће казнило сведока 
или вештака, па овај накнадно оправда свој ранији изостанак, веће 
може опозвати своју одлуку о казни, али не може опозвати одлуку о 
плаћању трошкова поступка. Оваква солуција садржи једну против- 
речност, јер не даје већу могућност да опозове и одлуку о трошковима 
поступка. Ако сведок или вештак оправдају свој ранији изостанак осно- 
ваним разлозима (на пр. при поласку у суд вештак је сломио ногу) 
онда би било оправдано и нормално да он не сноси ни трошкове ранијег 
одлагања. Међутим веће не може опозвати решење о накнади трошкова
—  и ако је опозвало решење о казни — већ се то решење може поби- 
јати само жалбом, a ако је пропуштен рок за жалбу и решење постало 
правоснажно, онда се оно може изменити само путем захтева за заштиту 
законитости ,јер сведок и вештак не могу тражити повраћај у пређа- 
шње стање због пропуштања рока за жалбу. Овде треба додати и то, да 
веће може опозвати решење о казни сведока или вештака и онда када 
је решење постало правоснажно — на пр. ако се кажњени није благо- 
времено жалио — јер из одредбе чл. 285 ст. 3 ЗКП не произилази 
супротно.

У свим наведеним случајевима принцип процесне економије захте- 
вао је да се одлука по жалби не доноси од стране вишег суда, јер би 
достављање списа по жалби одуговлачило поступак по главној ствари 
да ту одлуку доноси веће окружног суда које је иначе овлашћено да до- 
носи низ одлука ван главног претреса. Отступање од основних начела 
жалбеног поступка претставља нужну и неопходну меру због саме су- 
штине {>ешења о накнади трошкова, a ово тим пре што таква решења 
немају везе са главном ствари, која још ни не мора бити решена у 
време доношења одлуке о трошковима. Кад се на плаћање трошкова 
обавезује сведок, вештак или бранилац због тога што је на ггр. главни 
претрес одложен због њиховог недоласка, онда је  очигледно да би се 
сам поступак одуговлачио док би се њихова жалба решила од стране 
вишег суда, тако да се врло често не би могао одржати рок за наставак 
одложеног главног претреса из чл. 287 ст. 3 ЗКП. Ако би се пак одлука 
0 трошковима у односу на сведоке, вештаке и др. доносила уз главну 
ствар, тада би им се решење или пресуда морали достављати са правом 
жалбе, што би несумњиво знатно отежало и компликовало жалбени по- 
ступак. Према томе, у случајевима из чл. 94 ЗКГТ принцип процесне еко- 
номије нужно је диктирао отступање од опште усвојених принципа 
жалбеног поступка, док је у односу на среске судове солуција нешто 
другачија будући да они немају одговарајуће веће оном из чл. 20 ст. 
2 ЗКП.

III.

Окривљени, оштећени као тужилац и приватни тужилац сносе оне 
трошкове кривичног поступка које су проузроковали својом кривицом
— чл. 91 ст. 2 3KTL Питање кривице, у овом случају, је фактичко пи-
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тање, и не може се начелно тврдити под којим условима ова лица могу 
бити обавезна на плаћање трошкова поступка, већ се може само указати 
на неке специфичности.

У односу на окривл>еног пропис чл. 91 ст. 2 односи се само онда 
када је ослодођен од оптужбе или је оптужба одбијена —  али не због 
ненадлежности. — Окривљени ће у таквим случајевима сноситн на пр. 
трошкове привођења — ако се није одазвао уредном позиву па је на- 
ређено привођење, или кад је  за њим морала бити расписана потерница, 
ако се крио. Међутим у оваквим случајевима се мора несумњиво утвр- 
дити да се окривљени намерно није одазвао позиву или да се крио и 
бежао, јер ако услед неких пјХ)пуста органа гоњења није могао бити 
пронађен тада не може сносити ни те трошкове. Ако се утврди да окрив- 
љени, за кога се претпостављало да се није одазвао уредном позиву, 
није примио повиз уредно тј. ако му није уручен у смислу чл. 114 и 115 
ЗКП, не може се обавезати на накнаду трошкова привођења. Ако је на 
пр. окривљени уредно одјављен из једног места и уредно пријављен у 
другом месту, a није могао бити пронађен ради уручења позива, у 
таквом случају окривљеном се не може наметнути обавеза да сноси 
трошкове потернице и привођења. Окривљеноме се никада не могу ста- 
вити на терет трошкови доказног поступка, па ни они трошкови за изво- 
ђење доказа које је он предлажио, без обзира да ли су предложени 
докази, или неки други, условили ослобођење од оптужбе, или одби- 
јање оптужбе. Ово с тога што је суд дужан да цени све предлоге стра- 
нака за извођење доказа и да прихвати -—• одн. нареди по службеној 
дужности — извођење само оних доказа који су потребни, и неопходни, 
за утврђивање материјалне истине, a да одбије остале —  сувишне — 
доказе. Ако би се заузело супротно становиште онда би се окривљени 
битно ограничио у праву одбране, јер би стрепео да на његов трошак 
буду изведени докази на које се позива у своју одбрану, a без обзира 
на квалитет тих доказа у односу на одлуку.

Кад је у питању оштећени као тужилац онда је питање трошкова 
мање одређено. Ако оштећени преузима гоњење на главном претресу, 
након одустанка јавног тужиоца од оптужбе, онда је јасно да сви ра- 
нији трошкови, у случају ослобађајуће или одбијајуће лресуде, падају 
на терет буџетских сретстава, ако неко други није обавезан да их сноси. 
Ако пак оштећени као тужилац преузима гошење након обавештења 
јавног тужиоца о одбачају пријаве, или одустанка од гоњења, па стави 
предлог да се покрене извиђај или отвори истрага, онда је  питање да 
ли се он може обавезати да плати трошкове извођења доказа у претход- 
ном поступку, било у случају да се поступак обустави на основу чл. 
149 ЗКП било на основу чл. 257 ЗКП. Тешко је, у овим случајевима, 
тврдити да би оштећени као тужилац морао сносити трошкове поступка, 
и то без обзира што није успео у потпуности са својим захтевом. Ово 
зато што за покретање одн. наставак поступка од стране оштећеног као 
тужиоца мора да претходи сагласност истражног судије или већа из чл. 
20 ст. 2 ЗКП, па је према томе очигледно да је било основа за вођење 
поступка. Ако је  пак оптужница стала на правну снагу онда значи да 
је било још више основа за даље вођење поступка, па се ни у том слу- 
чају трошкови поступка не би могли пребацити на оштећеног као ту-
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жиоца, сем у случајевима када се утврди кривица за настале, и то одре- 
ђене трошкове. Ако би се питање обавезе на накнаду трк>шкова кривич- 
Hor поступка, у односу на оштећеног као тужиоца, широко интерпре- 
тирало тиме би се у многоме ограничило право, и фактичка могућност, 
грађана у коришћењу института супсидијарног тужиоца, што није била 
интенција Законодавца.

IV.

Лице које свесно поднесе лажну кривичну пријаву, сносн тро- 
шкове кривичног поступка — чл. 91 ст. 3 ЗКП. Ова одредба је импара- 
тивна и јасна, само је питање да ли се чињеница лажно поднете кри- 
вичне пријаве може утврдити на други начин, или само правоснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 282 ст. 1 КЗ.

Према мишљењу Др. Т. Васиљевића (Коментар Законика о кри- 
вичном поступку, Београд 1957 год. стр, 106) да би се подносилац 
лажне пријаве обавезао на накнаду трошкова кривичног поступка, који 
је вођен по његовој пријави, није потребна правоснажна пресуда за 
дело из чл. 282 ст. 1 КЗ, па ни поступак за то дело, већ да суд има то 
да реши као претходно питање и да донесе посебно решење — чл. 89 
ст. 5 ЗКП, пер аналогиам. He слажемо се са мишљењем Др. Т. Васиље- 
вића, јер против истог стоји неколико озбиљних разлога.

На основу лажне пријаве може се водити извиђај и у току истога 
могу настати разни трошкови, па да јавни тужилац након тих извиђаја 
обустави поступак. Решењем о обустави извиђаја јавни тужилац не би 
Morao обавезати подносиоца пријаве — за коју сматра да је лажна — 
да плати трошкове вођених извиђаја. Јавни тужилац није обавезан ни- 
кога да обавештава о разлозима, које је нашао, за обуставу извиђаја, 
већ само обавештава оштећеног — чл. 60 ЗКП, a то је, у таквом слу- 
чају баш подносилац пријаве, да може наставити гоњење. Ако подно- 
силац пријаве преузме гоњење, и оно буде прихваћено, питање је како 
би се тај оштећени могао обавезати да плати трошкове ранијег дела 
поступка, који сем тога још није ни окончан. Међутим до такве би се 

'ситуације дошло кад би јавни тужилац решењем о обустави извиђаја 
обавезао оштећеног на плаћање трошкова, пре но што би се видело да 
ли ће оштећени преузети гоњење. Даље, поставља се питање да ли би 
се могло прихватити да по жалби на решење јавног тужиоца, којим је 
подносилац, пријаве обавезан да плати трошкове, решава веће окружног 
суда, како је то предвиђено у чл. 94 ЗКП. Мислимо да се оваква солу- 
ција не може прихватити, јер би то био такав изузетак у кривичном 
поступку, који би морао бити изричито предвиђен. Јавни тужилац је 
дужан, на основу чл. 12 ЗКП, да гони свако лице за кога постоје 
основи сумње да је извршило кривично дело које се гони по службеној 
дужности — a кривично дело из чл. 282 ст. 1 КЗ се гони по службеној 
дужности — па би према томе било нелогично да некога обавеже да 
сноси трошкове кривичног поступка због тога што је поднео лажну 
пријаву, a да га не гони за то дело. Коначно, решење питања да ли је 
нека пријава лажна или није, не може се препустити искључиво јавном 
тужиоцу — који сам одлучује —  пошто против решења о обустави
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извиђаја нема жалбе, тако да би подносилац пријаве могао само да по- 
бија наводе о својој кривици за одређене трошкове.

Док се правоснажном пресудом не утврди да је неко лице поднело 
лажну кривичну пријаву, и оно буде осуђено за кривично дело из чл. 
282 ст. 1 КЗ, не може се говорити о обавези тог лица да сноси тро- 
шкове кјривичног поступка вођеног по лажној пријави. Пресудом у од- 
носу на кривично дело из чл. 282 ст. 1 КЗ ће се у таквом случају ре- 
шити питање и трошкова ранијег поступка, вођеног по лажној пријави. 
На овај начин се подносиоцу пријаве даје најпуније право да се брани 
и користи сва правна ср>етства која му стоје на расположењу по ЗКП. 
Ако би се заузело супротно становиште често би се дошло у ситуацију 
да се код обуставе извиђаја, или кривичног поступка у опште, подноси- 
лац пријаве решењем оглашава за малициозног кверуланта, и да он 
мора да се бори против тога a без могућности да користи сва она правна 
ср>етства која стоје на расположењу сваком окривљенику.

Питање трошкова кривичног поступка изгледа, на први поглед, 
јасно и једноставно, али се из ових неколико наведених примера види 
да то није тако, и да при одлучивању о трошковима треба обратити ве- 
лику пажњу, и брижљиво ценити ко је дужан да сноси трошкове, јер 
се може нанети штета било заједници, било појединцима.

Бранко Петрић

ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ 
ОДБИЈЕН ПРИГОВОР ТУЖЕНЕ СТРАНЕ О НЕУРЕДНОСТИ ТУЖБЕ

Тужиоци су 1950 године поднели тужбу која није била довољно 
опредељена и конкретна, те им је срески суд по њиховом захтеву на 
расправи решењем наложио, да у року од 15 дана допуне тужбу и пре- 
цизирају тужбени захтев. Тужиоци нису међутим поступили по овом 
решењу, те је суд предмет као свршен оставио у архив, не обавешта- 
вајући о томе странке.

Припремним пак поднеском од 22. IV. 1957 год. тужиоци су без 
везе са горњим решењем, пред.чожили да се предмет пусти у ток и 
једновремено и исправили тужбу, наводећи да је спорно питање ча- 
с.чеђа расправљено решењем ср>еског суда, па су затим повукли тужбу 
уколико се односи на поједине предмете, док у погледу осталих тужбе- 
них захтева у једном делу су тужбу проширили a у другом сузили.

На расправи одржаној после ступања на снагу Закона о парничном 
поступку, заступник тужене стране истакао је као претходно питање 
неуредност тужбе и предложио да се тужба одбаци обзиром да тужиоци 
нису у смислу одлуке суда допунили тужбу.

На расправи веће је својим решењем одбило приговор заступника 
тужене стране о неуредности тужбе с тим да се поступак настави по
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правоснажности решења, па је формално решење о томе донео судија 
појединац.

Заступник тужене стране противу овог решења изјавио је жалбу 
истичући да тужиоци нису тражили продужење рока за исправљање 
тужбе нити су својим поднеском исправили односне недостатке те да је 
тужба и даље скроз неуредна и неисправна.

Поводом ове жалбе појавило се спорно питање, да ли је иста 
дозвољена.

По првом мишљењу, у конкретном случају ради се о решењу коЈ€ 
се односи на управљање поступком и руковођење расправом — чл. 267 
ст. 2 и чл. 300 ст. 5 ЗПП, против којих није дозвољена жалба. Стога 
треба вратити предмет, да први суд у смислу чл. 346 ст. 2 у вези чл. 355 
ст. 2 и 367 ЗПП оцени дозвољеност жалбе. Првостепени суд је наиме 
погрешио када је донео формално решење о одбачају приговора, јер 
странке н€мају право ни да истичу приговоре о неуредности тужбе, бу- 
дући да сам суд по службеној дужности цени то питање — чл. 270 у 
вези чл. 277 ст. 1 ЗПП. Странке пак могу да истичу само приговоре из 
става другог чл. 277 ЗПП, у које не спада односни приговор.

Према другом гледишцту жалба је дозвољена са следећих разлога;
Решење о одбијању приговора о неуредности тужбе не прет- 

ставља поменута решења из чл. 267 ст. 2 и чл. 300 ст. 5 ЗПП, јер се 
ради о решењу из чл. 277 ст. 2 и ст. 3 у вези чл. 270 ЗПП, које може 
претстављати коначну одлуку, којом се поступак са формалних разлога 
обуставља. Питања о недостатку процесних претпоставки за проду- 
жење поступка, a нарочито питање судске надлежности из чл. 271 ЗПП 
као и питања уредности тужбе и друга питања из чл. 270 ЗПП, прет- 
седник већа односно судија појединац може решавати приликом прет- 
ходног испитивања тужбе. Сем тих питања, на припремном рочишту 
односно на првој расправи, странке могу износити и покретати и питања 
да ли о тужбеном захтеву већ тече парница и друга питања из чл. 277 
ст. 2 ЗПП. Ова пак питања изузимајући питање месне надлежности — 
чл. 19 ЗПП може и сам претседник већа да покрене и реши их на при- 
премном |рочишту, па и питања која је приликом испитивања тужбе у 
смислу чл. 272 ЗПП оставио за припремно рочиште — чл. 277 ст. 1 и 2 
ЗПП. Према чл. 277 ст 3 ЗПП ако претседник већа не усвоји приговор 
да постоји која од сметњи за вођење поступка из претходног става, 
наставиће се са расправљањем, a одлуку о приговору донеће веће по- 
себно или заједно са одлуком о главној ствари. Из наведених прописа 
јасно произилази, да су странке овлашћене да покрећу сва питања и 
стављају одговарајуће приговоре у погледу околности које спречавају 
доношење мериторне одлуке.

Нетачно је гледиште да странке могу да стављају само приговоре 
наведене у чл. 277 ст. 2 ЗПП, односно да не могу стављати приговоре 
у погледу питања из чл. 277 ст. 1 у вези чл. 270 и 271 ЗПП, јер се из 
става првог истог прописа види да односна питања може да покрене 
туженик у одговору на тужбу или на припремном рочишту па се о тим 
питањима могу изводити докази.

Законодавац није имао потребе да у чл. 277 ст. 1 и 2 ЗПП такса- 
тивно набраја питања и решења у вези са претходним испитивањем
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тужбе, јер је то учињено у прописима чл. 269 до 272 ЗПП. Стога се 
сметње за вођење поступка из претходног става односе не само ча 
сметње набројане у ставу другом чл. 277 ЗПП него и на сметње из 
става 1 члана 277 у вези чл. 270 и 271 ЗПП.

Ако судија појединац или веће у смислу чл. 277 став 3 у вези 
чл. 270 ЗПП донесе посебно решење о одбијању приговора о неуред- 
ности тужбе односно о одбијању приговора да постоје сметње за во- 
ђење поступка, против таквог решења дозвољена је жалба, јер нијед- 
ним прописом није искључена — чл. 364 ст. 1 ЗПП. Ако би пак судија 
појединац односно веће одлуку о приговору донели заједно са одлуком 
о главној cTBaipH, таква одлука могла би се побијати само у жалби 
против одлуке о главној ствари — чл. 364 ст. 2 ЗПП.

Следствено наведеном првостепени суд може, ако није потпуно 
сигуран да је приговор о неуредности тужбе неоснован, посебним ре- 
шењем да одбије приговор. He види се међутим разлог, зашто би жалба 
против таквог решења била недозвољена када се и по жалби и поводом 
жалбе поступак може укинути адносно обуставити због односних пркз- 
цесних сметњи, на које другостепени и трећестепени суд пази по служ- 
беној дужности. — чл. 343 ст. 2 тач. 3, 4, 8, 9 и 11 ЗГШ у вези чл. 353 
ст. 2 и 367 ЗПП и чл. 370 ст. 1 ЗПП.

По логици првог схватања не би могле странке да истичу на при- 
премном рочишту или на првом рочишту за главну расправу ни приго- 
вор о месној ненадлежности суда обзиром да се не ради о приговору 
из чл. 277 ст. 2 ЗПП, што је неодрживо не само обзиром на пропис чл. 
271 ст. 2 у вези чл. 277 ст. 1 ЗГТП него и обзиром на пропис чл. 19 
ЗПП. Јасно је дакле да законодавац избегава непотребна понављања и 
да странке могу да стављају и приговоре из чл. 270 и 271 ЗПП, a не 
само приговоре изрично наведене у чл. 277 ст. 2 ЗПП.

Уосталом, сам је законодавац питање уредности тужбе регулисао 
посебним rape цитираним прописима и тиме ra издвојио из комплекса 
питања управљања поступком односно руковођења парницом, те се ре- 
шење о одбијан>у приговора о неуредности тужбе ниуком случају не 
може подвести под пропис чл. 267 ст. 2 и чл. 300 ст. 3 ЗПП.

Даница С. Китић

ИЗАБРАНИ СУ ПРВИ ЧЛАНОВИ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ АПВ

Народна скупштина Аутономне покрајине Војводине на своме за- 
седању одржаном 23 новембра 1957 године утврдила је са 18 број чла- 
нова Савета Адвокатске коморе АПВ те је изабрала следећих девет чла- 
нова Савета:

МЕЛВИНГЕР др. ИВАН, народни посланик из Новог Сада; МАТИ- 
ЈАШЕВИЋ ЖАРКО, јавни правобранилац Војводине из Новог Сада; 
РОМИЋ ЈАНКО, народни посланик из Панчева; ЂЕТВАИ др. КАРОЉ, 
судија Врховног суда АП Војводине из Новог Сада; СЕКУЛИЋ ПЕТАР,
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претседник Окружног суда из Зрењанина; МИШИЋ СПАВКО, адвокат 
из Новог Сада; НИКОЛИН НИКОЛА, претседник Окружног суда из Ср. 
Митровице; ЕРДЕЉАНОВ ОЛГА, члан Претседништва Покрајинског 
одбора Синдиката државних службеника из Новог Сада и МАТКОВИЋ 
др. ЈОЖЕФ, срески јавни правобранилац из Суботице.

Како је Скупштина Адвокатске коморе АПВ сазвана за 12 јануар 
1958, то ће иста имати да изабере претседника Управног одбора Коморе, 
који је по свом положају члан Савета, као и 7 чланова Савета из ре- 
дова адвоката, док је 18 члан Савета делегат организације адвокатских 
приправника.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У БЕОГРАДУ

У недељу, дана 24 новембра 1957 године одржана је редовна ro- 
дишн>а скудштина Адвокатске коморе у Београду, у амфитеатру Прав- 
ног факултета.

Извештај о раду аргана Коморе у протеклом периоду поднео је 
претседник управног одбора Првослав Васиљевић. По извештају се 
развила веома жива и интересантна дискусија, која је осветлила са раз- 
них становишта многе проблеме адвокатуре, и досадашњи рад, као и 
будући рад органа Адвокатске коморе.

Скупштину је поздравио д-р Никола Срзентић, секретар за право- 
судну управу Савезног извршног већа, те Спасоје Ђаковић, државни 
секретар за правосудну управу НРС, a у име делегација свих адвокат- 
ских комора и Савеза адвокатских комара Југославије д-р Аурел Крсту- 
ловић, претседник Управног одбора Адвокатске коморе у Загр>ебу.

Пало је неколико врло интересантних предлога за реформу поре- 
ског система у односу на адвокатуру, па између осталог и да се опоре- 
зивање адвоката врши паушално и без обавезе вођења књига. Расправ- 
љана је и нова тарифа говорено је о  потреби свестранијег друштвеног 
живота адвоката и адв. приправника, о продубљивању односа адвоката 
са осталим органима правосуђа итд.

Примљен је и пр>едлог статута Коморе и пословника за рад скуп- 
штине Коморе предложен од стране Управног одбора Коморе.

Према одредбама новог Закона о адвокатури извршен је  избор 
свих органа Коморе, те и чланова Савета Коморе које бира скупштина 
Адвокатске коморе.

Избор је извршен по систему листа, a како је била предложена 
само једна листа коју је поднео кандидациони одбор изабран на конфе- 
ренцији адвоката са читавог подручја Адвокатске коморе у Београду 
то је ова примљена акламацијом.

У нове органе Коморе изабрани су:
за Управни одбор: 1) претседник Васиљевић Првослав, Београд; 

2) заменик претседника Суботић Слободан, Београд — чланови: 3) Ба- 
кић Јован, Крагујевац; 4) Владисављевић д-р Милан, Београд; 5) До- 
бричанин Ђорђе, Београд; 6) Јанковић Сава, Лесковац; 7) Јовановић
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Милован, Београд; 8) Митровић Момчило, Ваљево; 9) Пејић д-р Божи- 
дар, Београд; 10) Радовановић Никола, Београд; 11) Тасић Драгутин, 
Београд; 12) Тасић Милорад, Ниш; 13) Трнинић Драгослав, Шабац.

за Савет: 1) Стојадиновић Драгослав, Београд; 2) Спругар д-р 
Саво, Београд; 3) Петровић Владимир, Београд; 4) Јовичић Љубомир, 
Титово Ужице; 5) Жикић Милан, Београд; 6) Мирковић д-р Ђорђе, 
Београд; 7) Миленковић Добросав, Београд; 8) Поповић Ратимир, Це- 
тиње.

за претседника Дисциплинског суда изабран је Павловић Љ. Во- 
јислав, a за заменика претседника Рајковић д-р Богомир, оба из Бео- 
града; за дисциплинског тужиоца Огњановић Миодраг из Београда.

На скупштини су Адвокатску комору Војводине претстављали: 
Ботић Милорад, претседник Управног одбора, Перић Бранко, заменик 
претседника Управног одбора и Царић Олга, члан Управног одбора.

Б.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЗАГРЕБУ

У Загребу је одржана редовна годишња скупштина Адвокатске 
коморе Хрватске 27 октобра 1957 године. За скупштину је  владало ве- 
лико интересовање чланства, обзиром да је то прва скупштина после 
доношења новог Закона о адвокатури, на којој су изабрани нови органи 
коморе.

Скупштини су присуствовали секретар Секретаријата за право- 
судну управу Савезног Извршног већа др. Никола Срзентић, те државни 
секретар за праворудну управу Хрватске др. Миљекко Протега, поред 
претставника највиших републичких правосудних установа као и деле- 
гата свих комора у земљи.

Скупштину је отворио претседник управног одбора коморе др. 
Анте Штокић, краћим рефератом о досадашњим напорима Адвокатске 
коморе у Загребу за унапре^ње наше адвокатуре, који је са видним 
одобравањем примљен.

Скупштином је руководило Радно претседништво које су сачи- 
њавали др. Драгутин Катушић, адвокат из Загреба, Јосип Мрклић, адво- 
кат из Сплита и др. Станко Рендулић, адвокат из Карловца. Како су 
извештаји органа коморе за лротекли период отштампани у гласилу 
комор^ „Одвјетник” то ови нису читани, већ су одмах продискутовани.

На скупштини је узео ред и др. Никола Сртентић, који је поздра- 
вио рад скупштине a и говорио по неким питањима адвокатуре. Др. 
Владимир Гросман, претседник Адвокатске коморе у ЈБубљани, поздра- 
вио је скупштину у име свих делегата осталих Адвокатских комора. У 
дискусији по извештајима више дискутаната говорило је о постигнутим 
резултатима као и пропустима у раду управног одбора Адвокатске ко- 
море у Загребу, a посебно се дискутовало о прелазу на рад по новом 
Закону о адвокатури, потом о угледу адвоката, о друштвеном и поли- 
тичком животу, о професионалној етици, стручној штампи и сл. Предлог
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KOBor Статута и Пословника за рад органа Коморе, поднео је семретар 
управног одбора др. Аурел Крстуловић. По овом предлогу се такође 
развила шира дискусија, a у циљу одређенијих формулација о надлеж- 
ности појединих коморских органа.

Коначно су извештаји о раду свих органа коморе као и предлог 
новог статута комор>е и пословника примљени, те је дата разрешница 
досадашњим органима коморе. Извршени су избори нових органа ко- 
море, по систему листа. Била је поднета свега једна листа од стране 
десет предлагача.

У нови Управни одбор Адвокатске коморе Хрватске ушли су: прет- 
седник: др. Аурел Крстуловић, заменик претседника др. Вјекослав 
Франчески.

На Скупштини су учествовали и неки чланови савета које је не- 
давно изаб|рао Сабор HP Хрватске. Између осталих и др. Фране Фрол, 
бивши савезни министар правосуђа, који је касније на заједничком 
ручку изразио наду да ће нови систем руковођења радом коморе, и 
адвокатури и друштвеној заједници бити од користи.

Скупштина је одала пуно признање за плодан рад др. Анту Што- 
кићу чијим се радом и залагањем као десетогодишњег претседника ко- 
море (1947— 1957) и сталног претставника ове коморе у Савезу адво- 
катских комора, обе организације знатно унапредиле.

На заједничком ручку говорио је др. Миљенко Протега о доса- 
дашњој и даљој сарадњи Државног секретаријата за правосудну управу 
са комором, a нови претседник др. Аурел Крстуловић о задацима нових 
органа коморе.

Адвокатску комору Војводине на овој скупштини су претстављали 
Милорад Ботић, претседник управног одбора коморе и др. Јулије Ке- 
ниг претседник дисциплинског суда коморе.

М. Б.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЉУБЉАНИ

У низу скупштина Адвокатских комора ради саображења Комора 
према прописима новог Закона о адвокатури одржана је 9 новембра 
1957 године у Љубљани скупштина Адвокатске коморе Словеније.

Од 112 адвоката скупштини је било присутно 78 адвоката, и већи 
део адвокатских приправника као и већ од стране Нарк)дне скупштине 
HP Словеније изабрани чланови савета Адвокатске коморе Словеније.

Од гостију скупштини су били присутни: Никола Срзентић, секре- 
тар Секретаријата Савезног извршног већа за послове правосуђа; др. 
Теодор Томиншек, држ. секретар за правосудну управу HP Словеније; 
Јоже Павлич, републ. јавни тужилац; Мат. Долничар, вршилац дужно- 
сти претседника Врх. суда HP Словеније; др. Хинко Лучолник, декан 
Правног факултета у Љубљани, као и други претставници правосудних 
установа.
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Осим тога, на скупштини су присуствовали и Првослав Васиљевић, 
претседник Савеза адв. комора и претседник Адвокатске коморе у Бео- 
праду, Влада Петровић, зам. претседника и Жив. Прљић, члан управ- 
ног одбора Адв. коморе у Београду; Александар Чуповић, члан УО Ад- 
вокатске коморе у Загребу; Милорад Ботић, претседник и Коста Хаџи 
члан УО Адвокатске коморе у Новом Саду и Борис Пеев, члан УО Адво- 
катске коморе у Скопљу.

Скупштину је отворио, поздравивши све присутне, др. Владимир 
Гросман, претседник УО АК у Љубљани, a затим је претседавао Алич 
Фрањо, адвокат из Птуја, као претседник Радног одбора.

Друг Никола Срзентић поздравио је рад скупштине, истакавши да 
се ова одржава у доба пуне афирмације адвокатуре, која је необично 
важна установа за очување права и слободе.

Првослав Васиљевић поздравио је скупштину у име Савеза и свих 
Адвокатских комора, истакао значај садашњих скупштина, јер ће адво- 
катура још више да се афирмише у нашој садашњици.

Сви су извештаји и предлози Статута, Пословника скупштине и 
Пословника о раду управног одбора примљени без дискусије, једно- 
гласно.

За HOBor претседника изабран је Карло Кирн, адгокат из Љубља- 
не, a за заменика шретседника др. Владимир Шукље, адвокат из Љу- 
бљане.

Како се др. Владимир Гросман, после десетогодишњег рада у УО 
Коморе повукао, скупштина је резолуцијом њему одала признање за ње- 
гов рад како у Комори, тако и у Савезу адвокатских комара.

К. X.

КОНФЕРЕНЦИЈА РАДНОГ ОДБОРА 
АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА У ПАНЧЕВУ

На позив Радног одбора адвоката и адв. приправника у Панчеву 
Ботић Милорад, претседник управног одбора и Царић Олга, члан управ- 
ног одбора Коморе, референт за рад колектива, присуствовали су радној 
конференцији колектива адвоката и адв. приправника у Панчеву. Пред 
присутним свим адвокатима и адв. приправницима из Панчева Ботић 
Милорад је одржао реферат о нацрту нове тарифе и о новом статуту 
Коморе. Сем тога, дискутована су разна питања из рада Радног одбора 
у Панчеву, као и рада органа Коморе који се односи на Панчево. Чла- 
нови Радног одбора су изразили жељу да у новим органима Коморе 
буду бројније заступљени него до сада. Ову врло успелу конференцију 
водио је др. Глиша Стојшић, дугогодишњи претседник Радног одбора у 
Панчеву.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Комисија за ут врђивањ е радног стажа 
п р и  Среском заводу  за соц. осигурање  
дуж на је  да утврди и  врем е проведено  
ван  радног стажа a које се признаје  
р а д н и ку  и  служ бенику у  радни стаж. 
(Врх. сул АПВ бр. У. 1009/57)

Покр. завод за соц. осигурање одбио 
је приговор тужитељев, a оснажио је 
решење Комисије за утврђивање радног 
стажа АПВ при Среском заводу за соц. 
осигурање у Новом Саду, којим тужи- 
тељу Ш 1 је  признато у радни стаж време 
вршења самосталне професионалне де- 
латности-адвокатуре у Новом Саду од 
10 октобра 1931 до 29 септембра 1937 
и у Београду од 29 септембра 1937 до 
6 априла 1941 год. као и својевољно на- 
пуштање адвокатуре од 7 априла 1941 
до 31 октобра 1942 године_ са разлога 
што се о признавању оваквог времена 
проведеног у приватно професионалној 
делатности одлучује приликом призна- 
ња права на пензију или инвалиднину.

Тужилац је поднео тужбу, која )€ о- 
снована, оспорено решеае је пониште- 
но, a из разлога:

Разматрајући овај спор, овај суд је 
нашао да је тужба основана. Тужени 
није уважио тз'житељев приговор под- 
нет на решење Покрајинској комисији 
за утврђивање радног стажа зато што 
сматра да та Комисија није овлашћена 
и надлежна да решава може ли се ту- 
житељу спорно време сада већ призна- 
ти у радни стаж и Јтшсати у радну 
књижицу. Овај суд сматра да је ово ста- 
новиште туженог погрепшо и да је та 
Комисија надлежна да донесе одпуку и 
да је она била дужна да оцени основа- 
ност тужитељевог захтева. Наиме по 
пропису тач. 62 став 3 Упутства за 
спровођење Уредбе о радним књижица- 
ма (Службени лист број 30/52) Репу- 
блички завод за социјално осигурање 
доноси такође решеае и о томе које се 
време проведено ван радног односа  
признаје у радни стаж раднику и служ- 
бенику итд. У конкретном случају ради 
се баш о времену проведеном ван рад- 
ног односа, јер тужитељ тражи да му 
се призна време које је провео у врше- 
н>у адвокатуре, дакле, када није био у 
радном односу, па је Покрајинска коми- 
сија надлежна да о признаваау таквог 
времена одлучује.

Становиште туженог изражено у о- 
спореном решењу да овакво време оси- 
гуранику може признати само орган ко- 
ји је надлежан да доноси одлуку о вра-

ву осигураника на пензнЈу, a K O je  ста- 
новиште заснива он на члану 62 Зако- 
на о социјалном осигурању и чл. 21 и 
22 наведене Уредбе, из чега би излази- 
ло и то да тај орган може о томе одлу- 
чивати само приликом доношења реше- 
а а  о праву на пвнзију, — није правилно 
са разлога напред већ истакнутог, a 
лостоје и други разлози. Наиме, извесна 
права радника и службеника као так- 
вих и као осигураника и аихвво ко- 
ршпћење везана су за одређени радни 
стаж. Стога они имају интереса да бла- 
говремено, за свога живота још и док 
су им још докази којима сво) радни 
стаж доказују доступни^ утврде тачан 
радни стаж и да се он упише у радну 
књижицу, због чега се она заправо и 
издаје. Њихов је интерес да се аи;;ов 
тачан радни стаж утврди и пре одлучи- 
вања о њиховој личној или можда поро- 
дичној пеВзији члановима њихове поро- 
дице (после њихове смрти). Обезбеђењу 
и сачувању тога њиховог интереса, рад- 
на књижица баш и служи, па се не мо- 
же прихватити становиште туженог да 
је орган надлежан за одређивање пен- 
зије једино наддежан да о признаваау 
овога времена одлучује у часу када од- 
лучује о пензији, већ напротив мора се 
сматрати да су према напред наведе- 
ном прмшсу о признавању овог време- 
на и пре одлучиванл о пензији надлеж- 
не да решавају републичке односно по- 
крајинска комисија за утврђиваае рад- 
ног стажа.

Истина је да се време које тужител. 
тражи да му се призна, по прохшсима 
наведене Уредбе признаје под одређе- 
ним условима у радни стаж за  стицање 
•и одређивањ е пензи је . У радној каижи- 
ipi на страни 32 баш и постоји лосебан 
одељак за Јписивање лодатака о време- 
ну лроведеном изван радног односа ко- 
)е се лризнаје за пензију. Стога ако ту- 
житељ испуњава услове из чл. 21 навв- 
дене Уредбе, требало би му то време 
лризнати у радни стаж за пензију и на- 
редити да се на страни 32 ушпле у ње- 
гову радну књижлцу као такво, a над- 
лежни органи сами ће у датом тренутку 
одлучити да ли ће му се ово време које 
му се евентуално буде лризнало у рад- 
ни стаж за пензију, — признавати и за 
друга службеничка и осигураничка лра- 
ва (за одређивање дужине годшлњег 
одмора, отказног рока и др.)

На основу изложенот и чл. 40 Закона 
о управним слоровима суд је поништио
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оспорено решеље, те се тужеии упућује 
да по овим примедбама ноступи и нову 
одлуку донесе.

могу бити од исте важности за парни- 
чну странку односно заинтересовано 
лице у оставинском поступку у погде- 
ДЈ' остваривааа њиховид права.

П озив на рочиште у  осгавинском  по- 
ступку има се  доставити заинтересова- 
ном  л и ц у  л и ч н о  као што се доставља 
тужба у  парничном  поступку. (Врх. суд 
АПВ бр. Гзз. 41/57).

У оставинској ствари Срески Суд у 
Ш. заказао је расправу за расправља- 
ње заоставштине, па је ћерку покојног 
И. J. позвао, али позив јој није лично 
уручен, па је Суд на расправи конста- 
товао да је уредно позвана, a на ра- 
справу није дошла. —• Жалбу против 
решен.а о предаји оставине је Окр. <̂ уд 
као неблаговремеву одбацио.

Претседник Врх. суда АПВ ставио је 
преддог ради заштите законитости, ко- 
ји је основан, те је решење Среског 
суда ук1шуто, a из разлога:

Према ставу 1 чл. 218 Зак. о насл. 
за расправљаке заоставпггине суд ће 
одредити рочшпте, a no ставу 2 истог 
члана у позиву иа рочиште обавестиће 
суд заинтересована лица о покретатау 
поступка дати суду изјаву да ли се 
он постоји. По ст. 3 поменутог члана 
суд ће у том позиву упозорити заинте- 
ресована лица да могу до завршетка 
поступка дати суду изјаву да ди се 
примају наслеђа или га се одричу, a 
ако на рочиште не дођу или не дају 
нзјаву да ће суд по њиховом праву од- 
лучити према подацима којима распо- 
лаже.

Како по чл. 234 ЗН правоснажно ре- 
шење 0 наслеђиван.у или легату везује 
странке које су учествовале у посчупку 
расправљања заоставпгпше, уколико им 
није лризнато право да сво-ј захтев о- 
стварују у парници, то се позив за ро- 
чиште у оставинском поступку заинте- 
ресованом .лиду има доставпти лично 
као што се доставља тужба у парни- 
чном лоступку, јер се, према чл. 174 
ЗН у поступку за расправл>ан.е заостав- 
штине прпмењују правила парничног 
поступка уколшоо овим законом није 
другачије одређено, a у ЗН није одре- 
ђено да he се позиви на рочшпта о 
раслравља&у заоставштине друг^шје у- 
руч1Шати него што се уручује позив на 
рочиште у париичном поступку, изво- 
дити доказ саслушаваљем странака, и 
ако по својој суштини ове изјаве стра- 
нака и у једном и у другом постуш;у

Н и је  ствар судјске о д луке  о обаве- 
зи ва њ у  туженика на  уплат у идеалнс  
таксе, него  је  то стаар уп р а вно г  no- 
ступка. (Врх. суд АПВ бр. 487/1957).

Својом пресудом је између осталог 
нрвостепени суд обавезао туженика да 
уплати на име идеалне таксе динара 
28.154.—

Тужени је уложло жалбу против пр- 
востеп. предузе, па је Врховни суд 
ставио ван снаге нападнуту пресуду у 
делу којим је тужени обавезан да упла- 
Tn на име идеалне судске таксе 28.154 
дин. a из разлога:

Стављена је ван снаге одлутса првост. 
суда којом је тужени обавезаи да у- 
плати на име идеалне судске таксе 
28.154 дпн., јер то није шорно питавБе 
међу странкама које одлучује суд пре- 
судом. Накнада те таксе ствар је у- 
правног поступка у смислу правних 
правила о судским таксама.

За  награђивањ е преноврем еног рада  
'U рада обављаног недељ ом  потребно је 
писм ено  и ли  усм ено  иаређењ е, a  ако  
је  рад  обављен на  д а н  држ авног Jinu 
народног празника  н и је  потребно то 
наређењ е. (Врх суд АПВ бр. Гзз. 16/57).

Нижи суд је одбио захтев радника за 
плаћање прековременог рада извршеног 
неде.л.ом и на државне празнике, зато 
Јито тужптељ није доказао да му је 
било издато писмено наређење за тај 
прековремени рад.

Јавни тужилац АПВ поднео је захтев 
за зашт. законитости, који је осно- 
ван, те нападнута одлука укинута, a 
из разлога:

По становишту Врх. суда, питан.е о- 
брачуна плата за прековремени рад и 
за рад на дан недељног одмора регу- 
лисано је чл. 34 Уредбе о платама рад- 
ника н служб. привр. организација (Сл. 
лист ФНРЈ бр. 56/53), a питаае обра- 
чуна плате за рад на дане државниз н 
народних празника регулисано je чл. 
36 исте Уредбе.
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Док је no наведеном чл. 34 поиенуте 
Уредбе за прековремени рад и за рад 
на дан недељног одмора потребно на- 
ређеае надлежног органа које може би- 
ти и писмено и усмеио, јер закон не 
прописује писмевЕу форму тог наређе- 
аа , дотле за рад на дане државног и 
народног празника није потребно ни- 
какво наређење, да би се тим радници- 
ма исхплатила награда за тај рад по по- 
већаним тарифним ставовима за 50®/о 
одпосно 100%.

Дакле на погрешној примени закона 
заснована је првост. пресуда и тиме је 
њоме повређен закон. Првост. суд ће 
брижљиво аспитати све околности iia 
ће донети нову одлуку.

^ к о  је  рок  испоруке м еђ у  странкама 
ут врђен тужилац ни је  дуж ан да посебно  
позове туженика на изврш ењ е обавгзе. 
(Врх. суд АПВ бр Гж. 683/57).

Првост. пресудом обавезан је тужени 
да ислоручи тужитељу 15.000 кгр. ку- 
куруза рода 1956 уз истовремену оба- 
везу да плати тужиоцу 30 дин. за 1 
кгр. кукуруза.

Тужени је уложио жалбу, јер да није 
доказано да је тужилац упутио писмен 
позив туженом у коме му је дао на- 
кнадан рок за извршен.е,

Жалба је неосновна, и од^ијена, a из 
разлога:

ГГрвост. суд правилно постугшо 
када је обавезао туженог да удовољи 
СЕОјој обавези и испоручи тужилачком 
предузећу продати кукуруз, пошто ме- 
ђу странкама ова обавеза није спорна, 
a није спорно ни да је уговорен рок о 
лиферадији кукуруза. Према томе није 
основан жалбени навод туженог да је 
тужилац био дужан још по6еб1Л> дА  
позива туженог да удовољи својој оба- 
вези, и да му даје накнадан рок ради 
удовољавааа својој обавези, пошто је 
рок лиферације кукуруза био одређен 
и међу странкама неспоран.

Тужени је уложио жалбу, која је де- 
лимичво основана па је у том делу пр- 
вост. пресуда укинута, a из разлога:

Да би суд могао донети пресуду на 
основу ггризнааа потребно је према 
правним правилима парничног поступ- 
ка, по којима је суд донео нападнуту 
пресуду, да је тужени признао тужбени 
захтев, a не чињеничне наводе тужбе. 
Тако је прописано и у чл. 320 ст. 1 
ЗПП. — Међутим, из записника при- 
премног рочишта од 4 окт. 956 године 
види се да нема таквог признажа ту- 
женика у погледу нападнутог тужбеног 
тражења досуђеног пресудом.

С поредно тражење се не  може дода- 
ти ередности главног тражења да би се 
ут ердила вредност спора. СВрх. суд АПВ 
бр. Р. 188/57).

Тужбом је тражено признаае права 
Еласншптва некретнина и као вредност 
озн/хпен износ од 12О.С|0О динара. У 
току лоступка тужилад је тражио да се 
тужени обавеже на исплату 84.000 ди- 
иара на име накнаде штете и  измакде 
добити због некоршпћења спорне земље 
за протекли,1 14 година.

Окружни суд је нашао да се ове две 
вредности не могу спојити, па да је 
надлежан Срески суд.

И Срески суд се огласио ненадле- 
жним.

Расправљајући о сукобу надлежности 
Врховш! суд је нашао да је стварно 
надлежан Срески суд, a из разлога:

Тражеае измакле добити због неко- 
ришћења некрешина, власншптво ко- 
јих је предмет овога спора, има сма- 
трати сроредним тражеае}!! V 6днос1у 
на главно тражење власништва, па се 
с тога износ ове измакле добити не 
узима у обоир прпликом утврђивааа 
вредности предмета, када ое стварна 
надлежност суда одређује према вред- 
ности спора — став 2 члана 34 ЗПП.

За донош ењ е пресуде  no  npu3naiby 
потребно је  да  је  тужени признао ry -  
жбене захтеве a не  само чињ еничне на- 
воде тужбе. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
579/57).

Суд је донео пресуду на основу при- 
зваља те је обавезао туженика сходно 
тужбеном захтеву.

Н акнада јгмства и з  покрет них ства- 
ри  има се остварити у  р о ку  од 6 ме- 
оеци. (Врх. суд AllB бр. Гж. јбТ).

Првост. суд је усвојио тужбени за- 
.тгев и обавезао туженика да ишлати 
150.420 дин. на име куповне дене ова- 
ца.
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Туженик је удожно жалбу, која је 
као веосновна одбијена, a из разлога.

Правилно је првост. суд усвојио ту- 
жиочев приговор застарелости гужени- 
кова потраживања од тужиоца по осно- 
ву одговорности тужиоца као продавца 
овада са скривеним манама, јер је суд 
правилно утврдио да туженик није и- 
стидао тај приговор у року од 6 месеци 
од дана пријема оваца. Правно је пра- 
внло имовинског права да се накнада 
из јемства у погледу покретних стварн 
има остваривати у  року од 6 месеци. 
Ако корисник у том року не остварује 
то своје право тим пропустом пресгаје 
ираво да га остварује.

Губитак поседа без своје кр и ви ц е  ле  
може бити сметња д а  тужилац тражи 
пргнос  права власништва некретнина у  
чијем  се поседу налазио. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж, 829).

Против врвост. пресуде којом је одби- 
јен тужбени захтев, тужена је уложила 
жалбу, па је првост. пресуда укинута, 
између осталог, и из разлога:

Ако се утврди да је тужитељица на 
темељу купопродајног утовора који ни- 
је био одобрен, одиста brymma у посед 
кушБених некрепшна, тада та чиае- 
ница што се после куповине без своје 
кривице не налази више у поседу 
истих, не може бити сметња, да тражи 
пренос права власништва на спорним 
некретнинама. Наиме, неспорно је да 
купопродајни уговор од 12 априла 1950 
г. није одобрен у смислу Уредбе о кон- 
троли промета некретноагима. Међу- 
тим, према пропису чл . 62 ст. 1 Закона
0 промету земљшпта и зграда на те- 
ме.Ђу таквих купопродајних уговора а- 
ко је конкретан може се тражити пре- 
нос права власншптва на спорним iie- 
кретнинама ако су исте биле купцу 
предате у посед. Према томе, ако су 
спорне некретшше у моменту куповине 
биле предате тужитељвди у посед, a 
доцније тај посед тужитељица изхубила 
без своје кривице, за тај случај је уго- 
вор с обзиром на пропис чл. 62 ст.
1 поменутог Закона пуноважан. Како 
није утврђено у првост. постувку чи- 
љенично стање, имаће да се утврди.

Н е може се тражити поништај брака 
склопљ еног у  заблуди  ока је  протекло 
виш е од године дана  од када је  за- 
блуда уочена. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
769/57).

Суд је одбио протутужбвни захтев 
тужене да се н.ен брак огласи ншптав- 
ним, јер је склопљен у заблуди, пошто 
она није знала да је муж. тужилад, те- 
жак болесник.

Тужена-1Јротутужител.ив;а поднела је 
жалбу, па }е жалба у овом делу, нео- 
сновна и одбијена, a из разлвга:

Тешка болест туберкулозе коју има 
протутЈ'жени повлачила би ништавост 
брака, ако је противтужите.’Бица била 
у заблуди о тој болести у време 3 a K .i .y -  
ченж брака. Противтужитељица-тужена 
сазнала је за ову тешку болест аезиног 
мужа одмах по рођеау првог детета 
25 августа 1949 године, па је и поред 
тога остала с њим и  даље у браку. 
Према томе, она не може сада тражити 
поништај брака када је протекло више 
од годину дана када је  она наводно 
заблуду уочила, па је ипак живела за- 
једно Са противтуженим — ст. 2 чл. 48
озв.

Н ем а места п рим ени  п р и н у д н и х  мгра  
према сведоку  ако у  п о з и е у  иа  распра- 
в у  rruje било  упозореиуп на  последире  
неоправданог изостанка. (Врх. привр 
суд бр. Сл. 736/57).

Првостепени суд је у току вођеног 
спора изрекао новчану казну од ,дин. 
2.000  према сведоку који је изостао са 
рочишта за главну расправу a свој изо- 
станак није до дана одржавааа расправе 
оправдао и ако је позив за расправу 
благовремено и уредно примио, те при- 
јем позива потврдио својеручним иот- 
Ш 1СОМ на дотсавншр!.

Поводом жа.лбе кажаеног сведока 
против rope наведеног решеља друго- 
степени суд је жалбу сведока уважио a 
првостепено решење укинуо и предмег 
вратио на далж поступак у односној 
правној ствари.

У својим разлозима другостепени суд 
је навео:

„Свако лиде, које буде позвано као 
сведок, дужно је одазвати се позиву — 
чл. 224 Закона о паршЈчном поступку,
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и према чл. 237 итсог Закона, сведок 
који уредно позван, ако  не дође и не 
оправда свој изостанак, може поред о- 
сталога, бити кажаен новчаном казном. 
Према томе, дужност сведочења је оп- 
шта грађанска дужност и неизвршељо 
те дужности повлачн за собом примеву 
законом предвиђених принудних сред- 
става. Но да би се против сведока, који 
се позиву суда није одазвао могла при- 
менити законом предвиђена принудиа 
средства, потребно је да и суд са своје 
стране, a у смислу чл. 231 Закона о 
парничном поступку достави сведоку 
писмени позив и поред осталог, овога 
упозори, како на послвдице неоправда- 
ног шостанка (чл. 237), тако и на пра- 
во сведока на накнаду трошкова (чл. 
238).

У овом случају првостепени суд ue 
само да није обезбедио одређени првд- 
ујам на нме накнаде путних и других 
грошкова сведока, као што се из списа 
види, што свакако треба учшшти ако 
за то не постоје к ам е  сметње, већ нн- 
је ни упозорио сведока на накнаду по- 
менутих тропшова. Код таквог стања 
ствари без обзира на то пгго сведов;и у 
питању нису оправдали из!0)С*ганак са 
рочишта, није могла против љих бити 
изречена ни једна од мера предвиђе- 
них напред поменутим законским про- 
писом. па ни новчана казна.”

ћи свој поднесак о одустајан>у од ry -  
жбе и тужбеног загстева све док суд по 
таквом предлогу не донесе формално 
решеае, па како суд по том предлогу 
није издао формално penteiie пре иод- 
ношења предлога за издавање платног 
налога на Дин. 6S.000 то је побијано 
решење иеправилно.

Поводом ове жалбе другостепени суд 
је побијано решење потврдио a жалбу 
одбио из следећих разлога:

„Тужилац је својим поднеском пре 
првог рочЈШгга и iipe доношека плат- 
ног налога повукао тужбу и одрекао се 
тужбеног захтева. Како повлачење ту- 
жбе има за последш^у да се сматра 
као да тужба није ни поднесена, то ту- 
жилац није могао својим накнадним 
поднеском захтеватн, да се по повуче- 
ној тужби изда платни налог за део 
раније утуткеног износа од дин. 65.000, 
и први суд је правилно, примивпга iia 
знање повлачеае тужбе, одбадио нак- 
надни предлог.

П о вер и ла ц  ко ји  се у с л е д  доцњ е  ду- 
жника о п ределио  за испу~и>ење уговора  
не може тражити типаћање двоструке  
капаре. (Врх. привр. суд бр. Сл. 665/56).

Туж илац ни је  овлаш Л ен да  noejrr.e 
поднесак којим  је и зја ви о  да повлатх 
тужбу. (Врх. привр. суд бр. Сл. 823/57).

Тужилац је мандатном тужбом тра- 
жио напдату износа од дин .1,220 .000 . 
Међутим, пре издавааа шгатног налога 
својим посебним поднеском је повукао 
тужбу и одустао од тужбеног захтева 
у делости. Накнадним поднеском је 
предложио да се по истој тужби изда 
платни налог на износ од дпн. 65.000 
на име неппаћеких камата и трошкова 
шора.

Првостепени суд је својим решеаем 
узео на знање одустанак тужиоца од 
тужбеног захтева a предлог тужиоца да 
се изда платни налог на дин. 65.000 
По тужби од које је тзгжилац одустао, 
одбацио као недопуштеи.

Тужилац је жалбом побијао помену- 
то решење због повреде формалног лра- 
ва наводећи да тужилац не може пову-

Тужилац је тужбом тражио да се 
тужени обавеже на испуаење уговора 
испоруком одређене количине кукуру- 
за, као и на плаћање двоструке капаре, 
јер је т^женом приликом закжучивања 
уговора дао капару.

Првостепени суд је тужбеном захте- 
ву удовољио у погледу извршеиа уго- 
вора и туженог обавезао на испоруку 
кткуруза, док је међутим одбио захтев 
тужбе ради плаЉања двоструке капаре.

„Капара је таква облигахџгја где ма- 
теријални закон даје страшџ!, која је 
остала верна уговору, право избора на 
једпЈ  од више чинидаба. Међутим, ка- 
пара није алтернативна облигавдја од 
свог постанка, није таква облигадија 
где поверилац, кад материјални закон 
даје њему право избора између вишв 
чинидби не мора да изврши избор пре 
тужбе, па чак ни у тужби, већ да може 
гужбени захтев поставити алтенативно 
и  тек у поступку извршеаа определити 
се за једну од више досуђених му 
чинидби. Код облигационих уговора, 
право на повраћај двоструке капаре од-
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носно на задржавање ]едноструке ка- 
паре, настаје странци верној уговору 
тек кад противна странка повреди сво- 
је обавезе. Дакле, ради се о секундар- 
ном праву странке верне уговор}', што 
следи из узансе број 45 и 46 Ошптп.ч 
узанси за промет робом (. . . може 
уместо” . . . ). Пре.ма томе, то значи да 
уговору верна странка, кад се одлу>ш 
да заштиту свога права тражи судским 
путем, мора своје право избора из- 
вршити већ у тужби тј. тражити пре- 
суду одређено на једнум чинитбу a не 
алтернативно на реалну чинитбу лли 
на повраћај двоструке капаре (када је 
капару дала).

Тужени неосноБно сматра да је пр- 
Бостепени суд погрешно аналогао три- 
менио Опште узносе о доцњи (став 4 
Узансе бр. 209) према коме је извршен 
избор права коначан и неопозив. Ово 
због тога јер }е првостепени суд у 
овом случају применуо узансу о кала-

ри, a није ирнменио узансу о доцњи. 
Истина у Огхштој узанси за промет ро- 
бом број 46 није изричито предвиђено 
да поверилац не може одустати од из- 
вршено!’ избора, али из тога да пове- 
рилац може уместо да тргики испуњење 
уговора или накнаду штете, тражити 
враћања двоструке капаре, — не следи, 
да је избор повериоца и у овом случају 
коначан и неопозив. У сваком случају 
он се мора определити за једно од тих 
права и када се је тужилац определио 
у овоме случају за испун.е1ве уговора 
онда не молсе тражити и повраћај ду- 
пле капаре.

He стоји ни разлог ревизије да уко- 
лико извршен.е реалне чинитбе из пре- 
суде постане немогуће, да тужилац ие 
може остварити своја даљна гграва. И- 
стина, он новом тужбом не би могао 
да тражи износ повраћаја дупле капа- 
ре, јер се већ у избору свога права 
определно на реалну чинитбу.”

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА 
СА ПОДРУЧЈА АДВОКАТСКЕ KGMOPE У БЕОГРАДУ

11 новембра 1957 године одржана је у Београду годишња конфе- 
ренција Адвокатских приправника НРС, НРЦГ и АКМО (подручје Адво- 
катске коморе у Београду).

Конференцији су присуствовали, претставник Републичког секре- 
таријата за правосудну управу, претставник CQ'-подружнице синдиката 
службеника државних установа из Београда, као и претставници судства 
и Адвокатске коморе из Београда.

Као гости, конференцији су присуствовали, претседник и секретар 
Удружења адвокатских приправника АПВ-е из Новог Сада.

Расправљано је о најактуелнијим питањима из области живота и 
рада адвокатских приправника, a посебна пажња поклоњенз је форми- 
рању новог Удружења адвокатских приправника поводом чега се ра- 
звила врло жива дискусија.

Након свестране и темељне дискусије, адвокатски приправници су 
основали Удружење адвокатских приправника НРС, НРЦГ и АКМО 
(подручје Адвокатске коморе у Београду), изабрали органе свога Удру- 
жења и претставнике адвокатских приправника при органима Адвокат- 
ске комаре у Београду.

За члана Савета при Адвокатској комори у Београду једногласно 
је изабран Обрен Стојановић, адвокатски приправник из Београда.

М. Г.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК АПВ

На седници УО АК АПВ која је оржана дана 14 новембра 1957 
године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника и референата о раду Ко- 
море од последње седнице до ове.

2. Сазвана је за 12 јануар 1958 године ред. год. скупштина Адво- 
катске коморе АПВ, с тим да се дневни ред објављује посебно у 
„Гласнику”.

3. Одлучено је да „Гласник” и надаље излази, те се износ ro- 
дишње претплате утврђује са 700 динара.

4. Позивају се сви дужници за претплату „Југословенска адвока- 
тура” — чланови ове Коморе — да своја ранија дуговања, као и прет- 
плату за 1957 годину одмах измире.

5. Покренут је дисциплински поступак пркзтив 14 адвоката због 
занема|ривања материјалних обавеза према Комори.

6. Узета је на знање молба адвоката Митровић Србољуба из Бео- 
града о преселењу адв. канцеларије у Ковачицу, с тим да he се коначно 
решење донети када Адв. комора у Београду извести да је именованог 
брисала из Именика адвоката те Коморе.

7. Узета је на знање молба Милутиновић Милутина, адвоката из 
Земуна у којој извештава да је своју адвок. канцеларију преселио у 
Шид, те ће се решење донети када се испуне све остале потребне фор- 
малности.

8. На молбу Симовић Петра адвоката из Ковина брише се из Име- 
ника адвоката АК АПВ, пошто је своју адв. канцеларију преселио у 
Београд.

9. Решавано је о текућим пословима, те молбама ради уписа у 
Именик адвоката и адв. приправника.

Управни одбор АК АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

I. У Именик адвоката уписани су:
1. Вучинић Владимир, са сед. адв. канц. у Оџацима, са 13 јулом 

1957, на основу решења АК АПВ бр. 110/57, које је потврдио Држ. 
секр. за прав. управу НРС решењем бр. 12590/57;

2. Чолаковић Недељко, са сед. адв. канц. у Панчеву, са 18 септ. 
1957, a на основу решења АК АПВ бр. 158/57, које је потврдио Држ. 
секр. за прав. управу НРС под бр. 14755/57;

3. Јовичић Гавра, са сед. адв. канц. у Кањижи, са 18 окт. 1957, a 
на основу решења АК АПВ бр. 146/57, које је потврдио Држ. секр. за 
прав. управу НРС решењем бр. 15944/57;

4. Јовановић Славко, са сед. адв. канц. у Панчеву, са 21 окт. 1957, 
a на основу решења АК АПВ бр. 524/57, које је потврдио Држ. секр. за 
прав. управу НРС решењем бр. 16763/57;
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5. Царић Василије, са сед. адв. канц. у Ст. Пазови, са 10 окт. 1957, 
a на основу решења АК АПВ бр. 715/57, услед преселења адв. канце- 
ларије из Београда;

6. др. Њамцул Ранко, са сед. адв. канц. у Панчеву, на основу ре- 
шења АК АПВ бр. 707/57, које је потврдио Држ. секр. за прав. управу 
НРС својим решењем бр. 17993/57.

II. Бришу се из Именика адвоката:
1. Симовић Петар, из Ковина, услед преселења адв. канцел. на 

подручје друге Комаре;
2. Цвејић Лазар, из Ср. Митровице, услед преласка у држ. службу;
3. Павловић Петар, Нови Сад, услед преселења адв. канц. на по- 

дручје друге Коморе.

III. У Именик адв. приправника уписују се:
1. Мирковић Милован, код адв. Живојиновић Љубомира, Кова- 

чица, на основу решења АК АПВ бр. 114/57, које је потврдио држ. секр. 
за прав. управу НРС својим решењем.бр. 11670/57;

2. Врбашки Дара, код адв. Бикић Бранислава, Нови Сад, решењем 
АК АПВ бр. 705/57, које је  гтотврдио Држ. секр. са прав. управу НРС 
својим решењем бр. 17056/57;

3. Томин Бранислав, код адв. др. Томин Жарка, Нови Сад, реше- 
њем АК АПВ бр. 676/57, које је потврдио Држ. секр. за прав. управу 
НРС својим решењем бр. 17250/57;

4. Радојчић Лазар, код адв. др. Живковић Јована, Нови Сад, реше- 
њем АК АПВ бр. 753/57, које је потврдио Држ. секр. за прав. управу 
НРС својим решењем бр. 17991/57.

IV. Бришу се из Именика адв. приправника:
1. Татић Лазар, из Ср. Митровице, због преласка у држ. службу;
2. Мијовић Јаков, из Новог Сада, због преласка у држ. службу;
3. Нинков Велимир, из Бечеја, због отслужења војног рока;
4. Павков Сима, из Вршца, због уписа у Именик адвоката.

Адвокатска кшкора АПВ

ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати, адв. приправници који желе да при- 
суствују сукпштини наше Коморе која је  сазвана за 12 јануар 1958 го- 
дине да је Управни одбор поднео молбу ЖТП-у ради повластице за дола- 
зак на скупштину. — Број решења којим се удовољава овој молби Ко-
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Mope, као и услови коришћења, биће достављени Радним одборима или 
објављени у јануарском броју „Гласника”.

Адвокати и адв. приправници који желе да им се задрже собе у 
хотелима за дан скупштине, нека о томе обавесте Комору најкасније до 
5 јануара 1958 године, са назначењем колико кревета желе да им се 
обезбеде.

Пошто he се после скупштине одржати заједнички ручак молимо 
све адвокате и адв. приправнике, који ручку желе присуствовати, да о 
томе обавесте Комору, најкасније до 9 јануара 1958 године.

Адвокатска комора АПВ

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

Решењем Управног одбора Адвокатске коморе АПВ „ГЛАСНИК” 
Адвокатске коморе АПВ излазиће и у 1958 години.

Умољавамо све наше досадашње претплатнике да нас известе да 
ли желе да остану претплатници на „ГЛАСНИК” и за 1958 годину или 
претплату отказују.

Цена претплате остаје непромењена тј. 700 динара на годину дана, 
a 350 динара за пола године, a претплата се уплаћуј е на тек. рач. Адво- 
катска комора АПВ бр. ЗОО-Т-403, или се шал>е поштом на адресу Адво- 
катска комора АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1. Код уплате претплате 
молимо означити да је за „Гласник”, a уједно молимо читко написати 
име и презиме претплатника, те тачну адресу.

Уједно молимо све дужнике на претплати за 1957 годину којима 
смо послали писмене опомене, да свој дуг измире, најкасније до 20 де- 
цембра 1957 године.

„ГЛАСНИК” ће у 1958 години излазити на истом формату увек 
најмање на 32 странице, a лист ће задржати досадашњи правац..

Уређивачки одбор ће се трудити да „Гласник” увек буде, колико 
је то могуће савремен и информативан, доносиће поред чланака и 
обилну судску праксу, те инфО|рмације о нашој адвокатури.

Уређивачки одбор „Гласника”

, ГЛАСНИК” из.чази сваког месеца. /  Издавач и власник: Адвокатска комора за 
АПВ, Нови Сзд, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6 . /  Текући рачун код Народне 

банке бр. ЗОО-Т-403. /  Штампа: штампарија „Коста Шокица” Нови Сад.
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„галантерија
Т Р Г О В И Н С К О  П Р Е Д У З Е Ћ Е
НОВИ ПАД - ЗМАЈ ЈОВЕ ЈОВАНОВИЂА 4
Т Е КУЋИ Р АЧУН БР ОЈ  18-КБ-2-Ж-221

Y својим продавницама; „Прибор“ 
„Вуна”, „ЕлеганШ”, „Радник”, „Салајка”, 
„Народна Трговина", „Добра Услуга”, 

и „Украс”, располаже са највећим избо- 

ром галантериске, кратке и плетене робе- 

•

Продавница „ Н о ва  М о д а ”. Змај 

I. Јовановића бр. 20. поред галантериске 

робе располаже и свом врстом конфек- 

циске робе, зимских капута, кишних 

балон мантила и муш ких одела.  

•

Продавнице „Јасмин” и „Јоргован” 
снабдевене cy свим артиклима парфи- 

мериске и козметичке*робе, a продав- 

ница „Ружа” y3 пapфимepиcкY и коз- 

MCTH4KY po6y и свом врстом фото- 

апарата и материјала.
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