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PRECARIUM И ПРАВО НА СТАН 

1.

Beh сам наслов ове расправе упућује у првом реду на то, да ће се 
код precarium-a, као правног инсттитута општег имовинског права, има- 
ти увиду само онај случај, када је предмет прекаријалног правног од- 
1шса коришћење станом. Зато сва излагања у овој расправи ограничиће 
се на прекаријално коришћење станом тако, да he се и сви изведени 
закључци односити на овако ограничени обим правног института 
precarium-a. To значи, да излагање и изведени закључци у овој расправи 
неће моћи бити примењени на остале случајеве, код којих предмет 
precarium-a- није коришћење станом већ коришћење каквом другом 
стварк било покретном било непокретном.

У дугом реду, баш ограничавањем обима правног института општег 
приватног права precai îum-a једино на коришћење станом, желимо овом 
расправом да разјаснимо, да ли између прекаријалног коришћења ста- 
ном према начелима општег имовинског права и коришћења стана по 
праву на стан, као установе позитивног станбеног права ФНРЈ, постоји 
нека међузависност, и уколико постоји, у чему је суштина исте.

Да би постављени проблем расправили и решење за исти дали 
наша излагања у овој расправи изложићемо следећим редом;

а. — суштина прекаријалног коришћења станом са гледишта општег 
имовинског права;

б. — у којим видовима се данас појављује прекаријално коришћење 
станом;

в. — суштина коришћења станом по праву на стин, као установе 
позитивног станбеког права ФНРЈ; и

г. — да ли постоји међузависност између поменути два правна 
лнститута, и уколнко постоји у чему је суштина те међузависности.

П.

Иако је у науци општег имовинског права спорно у чему је правна 
природа установе precarium-a, у овим излагањима неће се износити ра- 
зличита правна схватања о томе правном институту, већ he се ограни- 
чити на оно правно схватање, које аутор ове расправе сматра најлогич- 
нији.м па према томе и најприхватљивијим.



Наиме, precarium, као правна установа општег имовинског права је, 
установа облигационог права. У систему општег имовинског права ia 
се установа налази у партији посебног дела облигационог права, које 
и данас вреди као правнз правила у смислу чл. 4 Закона о неважности 
правних прописа и т. д. Дакле, и precarium се има сматрати погодбом, 
код које дблази до узајамног очитовања воље двеју уговорних страна, 
којим се заснива известан правни однос између уговарајућих странака. 
Суштина precarium-a је у томе да по правилу на молбу једне уговара- 
јуће стране друга уговарајућа страна даје оној првој на коришћење 
какву ствар, без одређења времена коришћења као и без одређења 
саме сврхе тога коришћења, али у сваком случају бесплатно. Дакле, и 
овде постоји с једне стране предаја ствари a са друге стране прихват 
тј. очитовање уговарајућих странака, које одговајра правном положају 
сваке странке у погодби, што је пак битно за постојање погодбе. Међу- 
тим, оно што је најспецифичније код погодбе ргесабит-а је у томе, да 
она уговарајућа страна, која даје ствар на коришћење није том погод- 
бом везана у оном смислу, да је дужна трпети, да ствар код друге уго- 
варајуће стране остане на коришћење кроз одређено време, већ је 
овлашћења у свако доба по својој вољи тражити повраћај на кориш- 
ћење дате ствари, с тим да је противна уговорна страна обавезна да 
ствар врати натраг ако не жели да постане непоштегним поседником, и 
да повуче све правне консеквенције тога правног својства.

Правни однос precarium-a могао је бити заснован изричито или пре- 
ћутно. Дакле, писмена форма није била потребна. Установљење посто- 
јања прекаријалног односа прећутним путем је ствар оцене околности 
сваког конкретног случаја.

Иако данашња пракса није изричито заузела став да је precarium 
установа облигационог права, ипак из те околности, што се придржа- 
вала оних елемената, који чине суштину правне установе-погодбе 
precarium, очито произилази, да је и судска пракса precariumu-u приз- 
пала својство погодбе.

Ш.

Навешћемо неколико видова, у којима је дошао до изражаја правии 
институт precarium-a, који је за предмет имао коришћење станом:

].— Син је са оцем живео у заједници од ]>ођења. Са својом по- 
родицом је становао у кући свога оца и у прво време у заједници са 
оцем обрађивао цело очево газдинство. Када је отац изнемогао преузео 
је син потпуно самостално вођење газдинства. После извесног времена 
дошло је до неслагања између сина и оца и чак и до физичког зло- 
стављан.а оца по сину, што је чак и кривичном судском пресудом било 
утврђено и син проглашен кривим због кривичног дела телесне озледе.

Услед оваквог стања ствари отац тужбом тражи да се син обавеже 
да је дужан иселити се из очеве куће, која је искључиво власништво 
очево, не водећи том приликом рачуна о томе где ће се син са својом 
породицом после деложације из очеве куће настанити. Очев захтев је



био постављен након заједничког живљења са сином кроз 42 године 
од рођења. <►

2. — Пре закључења брака један брачни друг је био подстанар 
другог брачног друга, те као такав није имао решење надлежних стан- 
бених власти на тај стан. Стан се налазио у згради, која је била 
власништво једног брачног друга, и састојао се из две. собе и осталих 
нузпросторија.

Међутим, по протеку једног дужег периода заједничког живота, 
долази до бракоразводне парнице по тужби једног брачнОг друга и 
правомоћног развода брака.

После овога, брачни друг, који је власник куће па према томе и 
стана подиже редовну тужбу против другог бившег брачног друга, и 
тражи његову деложацију из стана, без обзира на тб где ће се тај 
биЕши друг после иселења из дотадашњег стана настанити.

3. — Једна старија жена без деце још 1907 године довела је у своју 
кућу кћерку CBora брата. У тој кући је ова потоња родила кћерку, која је 
у тој кући одрасла и у тој кући након своје удаје остала заједно са сво- 
јим мужем. Међутим, 1955 године после смрти матере кћерке, која се 
удала, власница је тужбом тражила, да кћерка и њен муж испразне по- 
менути стан, не водећи том приликом бригу о томе где ће се именовани 
после иселења из ,тога стана настанити. Разлог за подизање тужбе је 
био у томе, што су именовани власницу ставили у једну комору, док су 
за себе задржали једну уличну собу и оставу.

4. - -  Мати је била плодоуживалац на целој кући, док су две кћс!рке 
биле сурласнице. Када се једна кћерка удала, мати је дозволила, да она 
са мужем дође у кућу. Кћерка са мужем је ушла у кућу маја 1955 ro- 
дине, лок је мати већ деи.ембра исте године тражила редовном тужбом 
да се зет нсели из стана обзиром на несугласице, које су у међувре- 
мену искрсле између матере и зета.

Иако између заинтересованих странака у предњем случају није био 
изричитозаснованправни однос прекријалног коришћења станом, ипзк 
су сви ти случајеви сведени на правни однос precarium-a и као такви 
третирани.

Оно што је основно у свим тим случајевима упућује на то да се 
овде ради у првом реду о односима из области породичног права. На- 
име, ради се о ужим или ширим породичним заједницама, које се за- 
снивају на браку, на сродству по крви и на тазбини. Зато правне односе 
у преднзим случајевима треба првенствено размотрити са гледишта њи- 
хове породично-цравне природе. Тек у другом реду предњи случајеви 
би се могли размотрити и са каквог другог гледишта правне природе. 
Наиме, le.K у другом реду могло би се евентуално размотрити, да ли 
случајно ти односи не крију у себи правни однос прекаријалног кориш- 
ћења станом.

IV.

Питање правног института права на стан регулисано је савезном 
Уредбом о управљању станбеним зградама (Службени лист ФНРЈ бр.



29/954) и другим локалним прописима, који су на темељу овлашћења 
савезне Уредбе донесени.

Право на стан је право трајне природе. Оно овлашћеницима обезбе- 
ђује трајно право коришћења стана. Услед тога то се право може из- 
губити под тачно одређеним условима, који су предвиђени поменутом 
Уредбом (чл. 7).

Право на стан стиче се закључењем уговора о коришћењу стана. 
Овлашћеници права на стан зову се карисницима стана. To су или лица, 
која су склопила уговор о коришћењу стана или власник зграде, који 
користи стан у својој кући. (чл. 3). Држимо да се са правним поло- 
жајем власника има изједначити и правни положај доживотног плодо- 
у;киБаоца зграде. У оваквим случајевима све дотле док траје доживотно 
право плодоуживања, власник зграде, који имаде само nudum ius, могао 
би се сматрати корисником стана само у том случају ако би имао при- 
станак овлашћеника права доживотног плодоуживања, да поред плодо- 
уживаоца може користити стан у својој згради.

Закључењу yrOBQpa о коришћењу стана треба да претходи решење 
надлежне станбене управе, ако је корисник стана лице које није вла- 
сник. Међутим, такво решење није потребно власнику зграде, ако жели 
да се усели у који стан у својој згради, обзиром да власник по самом 
злкону има право на одговарајући стан у својој згради (чл. 46).

Уговор о коришћењу стана не мора увек и.мати правну природу уго- 
вора 0 закупу. Пр,ема томе, тај уговор може имати и какву другу прав- 
ну природу. Дакле, могу доћи у обзир не само чињенично стање које 
је у еснови уговора о закупу већ такође и чињенично стање које је 
у основи каквог другог уговора било но.минатног било иноминатног, али 
који у сваком случају има за сврху коришћење станом.

Што се тиче правних стања у погледу коришћења станом, која су за- 
снована за важности ранијих станбених прописа, прописом чл. 83 признато 
јесвојство коришћења стана само сустанару, које је обично такво лице, 
којем је на основу прописа о расподели станова доде.ген на коришће- 
н.е један део станбених просторија. Потстанари се не сматрају кори- 
сницима стана, тако да се потстанарски однос може разрешити мимо 
прописа поменуте Уредбе.

V.

Уже или шире породичне заједнице које су као што је већ истак- 
нуто —• третиране као прекаријални односи, користиле су један одре- 
ђен стан заједнички, што је у складу са природом ствари.

Лице, које је засновало ужу или ширу породичну заједницу, обич- 
но је било власник a ређе доживотни плодоуживалац. Није искључено, 
да би се .могло радити и овлашћенику на право плоноуживања, које 
би временски било ограничено.

Међутим, пб нашем мишљењу заснивање уже или шире породичне 
заједнице са исто.м пробле.матиком, о којој се расправлза у овом члан-



ку, може бити и у оном случају, када је лице, које заснива ужу или 
ИЈиру породичну заједницу само обичан корисник стана.

Сва она лица, која су се налазила у поменутим ужим или ширим iio- 
родични.м заједкицама и према којима је постављен заЈстев ради иселе- 
ња, нис\' в.мала ipemeita надлежне станбене власти на стан у питању. 
Mt'^yiiiM, no иашем мишљењу то није битно, када се има у виду на 
Kojii начин и под којим условима је дошло до стварања уже или шире 
породичне заједнице. Ако су нека лица засновала породично правни 
однос бвло no природи саме ствари (напр. заједнички живот између 
деце и родитеља, заједнички живот брачних другова без деце) нли 
спсраг.умом (на пример, када једној ужој породичној заједници при- 
ступају друга лииа која су са лицима из дотадашње породичне зајед- 
ннце у далзим родбинским везама по крви или по тазбини), тада стан- 
бене власти иису овлашћене оспорити ново придошлим лицима право 
на сган само по то.ме основу што та лица немају решење на тај стан. 
Главно је да ранија лица имају правонастан било по праву власништва, 
било по праву доживотног правз плодоуживања или било, по праву обич- 
ног корисника стана, тако да сва остала лица, чије право на стан није 
крсирано посебни.м решењем станбене власти, изводе своје право на 
стан на темељу посебног правног односа, који постоји између њих и 
онкх лнца, која имају право на стан.

Поменуте уже или шире породичне заједнице настале су већим де- 
лом пре ступања на снагу Уредбе о управљању станбеним зградама, 
тако да код расправљања питања да ли евентуално припада право на 
стан и ково придошлим члановима породичне заједнице није од битног 
значаја да ли је о правном односу, који постоји између ново придо- 
шлих чланова и ранијих чланова породичне заједнице постојао писмени 
уговор. На то упућује и сам пропис чл. 83 Уредбе о управљању стан- 
беним зградама, који за пуноважност ранијих правних односа у вези 
коришћења станом не тражн као услов, да би се неко сматрао корисни- 
ком стана, да је раније имао закључен писмени уговор о коришћењу 
станом. To је иначе, потпуно разумљиво, када се има у виду, да је прав- 
пи институт права на стан креиран тек поменутом Уредбом, док према 
ранијим проппсима, којн су регулисали станбене односе, то право није 
постојало.

Сматрамо, да дропис чл. 50 поменуте Уредбе, који изричито пред- 
виђа да уговор о коришћењу стана мора бити закључен у писменој 
формн, не може бити од значаја ни за оне случајеве ужих или ширнх 
породичних заједница, које су креиране после ступања на снагу по- 
менуте Уредбе. Ово пак зато што нова придошла лица у породичну за- 
јсднииу заснивају свој однос према власнику, доживотном плодоужи- 
ваоиу, или обичном кориснику, чија су права на стан изван сваке 
сумње.

Осим Tora, треба унапред нагласити, да се нова придошла лица у 
породичну заједницу не могу сматрати обичним потстанарима власника 
стана, доживотног плодоуживаоца стана нити обичног корисника стана. 
Ово пак због тога што правни однос тих лица према власнику, дожи-



вотном плодоуживаоцу или пак обичном кориснику стана налази осно- 
иа у породичном праву.

Мислимо, да би све оно што је досада изложено, према околности- 
ма сваког случаја, могло важити и за она ново придошла лица, која са 
власником стана, доживотним плодоуживаоцем или обичним корисни- 
ком стана није у родбинским везал1а ни по крви ни по тазбини, нити им 
је брачни друг.

Све што је у овој глави досада изложено било је нужно да би се 
схватила даља излагања и коначии закључци.

Ако се ради о најужој породипи тј. о односима родитеља и деце, 
без обзира на то да ли су малолетна или већ пунолетна, заједница њи- 
ховбг живота у једној кући, која је власништво родитеља, не може се 
уопште просуђивати, уколико се тиче коришћења станом, по принципима 
правног инситута прекаријалног коришћења станом. To би било упоД- 
пуној супротности са основним принципима о регулисању односа из- 
међу родитеља и деце, који су дошли до изражаја у Основном закону 
0 односнма родитеља и деце. Ти су правни прописи когентне природе, 
тако, да би, за случај, када би се и утврдило постојање прекаријалног 
коришћења станом a на темељу изричитог споразума, погодба о preca- 
rium-u била ништава. He могу се породични односи између родитеља 
и деце, -- обзиром да је најужа породица, основа друштвене заједнице, 
— када је у питању коришћење заједничим станом расправљати по 
приниипи.ма правног института precarium-a, према којем би од пуке 
вољс родитеља зависило да ли би деца имала крова над главом или би 
једноставно била избачена на улицу. Установа precarium-a у вези ко- 
ришћења станом ствара такву правну ситуацију за корисника стана, да 
овоме зласник стана или плодоуживалац стана или обичан корисник 
стана нису дужни обезбедити никакав други стан, већ, напротив је ду- 
жан сам да се постара о налажењу другог стана, a дотле може остати 
на улици.

По нашем мншљењу породична заједница између родитеља и деце 
је оно чињенично стање, које између родитеља с једне стране и деце 
с друге стране ствара посебно уговорно стање које за децу креира 
право на стан. Као што смо већ истакли право на стан стиче се закљу- 
чењем уговора, који не мора имати увек правну природу закупног уго- 
вора. Наиме, Уредба о управлзању станбеним зградама ниједним својим 
прописом не предвиђа да би уговор о коришћењу стана морао иматн 
правну природу закупног уговора. Наи.ме, чл. 7 ст. 1 поменуте Уредбе 
предвиђа, да се на основу уговора о коришћењу стана или појединих 
станбених просторија стиче.право на стан, не спомињући да би тај 
уговор у сваком случају морао имати правну природу уговора о заку- 
пу. Услед Tora, no нашем мишљењу, питање плаћања закупнине долази 
у обзир само код уговора о закупу, док код других уговора, који не- 
wajy правну природу уговора о закупу, плаћање противредности за 
коришћење станом није од битног значаја. Услед тога код свих других 
случајева може бити бесплатног коришћења са станом, па да и поред 
тога посаоји уговорно стање које ствара право на стан.



1
Према томе, ако би односи између родитеља и деце до толике мере 

бкли поремећени, кривнцом деце, да је заједнички живот међу њима 
постао немогућ, тада би родитељи по праву свога власништва или права 
доживотног плодоуживања били овлашћени да траже да деца напусте 
стан, али пресуде по таквим споровима би се могле извршити само у 
томе случају, ако би им родитељи обезбедили други стан. To важи како 
за децу, која нису засновата своју породицу, тако и за децу која су 
своју породицу засновала. Ова дужнос родитеља проистиче из те окол- 
ности, што се деиа под малочас наведеним условима живота имају сма- 
трати корисницима стана у смислу поменуте Уредбе, тако да њихово 
право на стан може престати само под тим условом ако има основаног 
разлога, да се тражи да напусте стан својих родитеља и ако им се обе- 
збеди други стан.

Ако се ради о ужој породичној заједници, која је заснована закљу- 
чењем брака, тада се такође правни однос брачних другова у погледу 
коришћења заједничким станом, који по праву власништва или праву 
доживотног плодоуживања припада једном брачном другу, уопште не 
може просуђивати по правном основу прекаријалног коришћења станом. 
To би било у супротности са основним начелима Основног закона о 
браку. Пошто је брак заједница човека и жене (чл. 1 поменутог За- 
кона) немогуће је замислити, да би брачни другови П|риликом закљу- 
чења брака могли закључити уговор о прекаријалном коришћењу ста- 
ном од стране оног брачног друга, који није ни власник стана-нити до- 
животни плодоуживалац стана. И када би био закључен такав спора- 
зу.м, исти би био без правне важности обзиром да је у протнвности са 
когентним прописима Основног Закона 6 браку. У каквом је правном 
сдносу био брачни друг са брачним другом власником или плодоужи- 
ваоцем стана пре закључења брака, a у погледу коришћења станом, та 
чињеница након закључења брака није од никаквог утицаја за просу- 
ђивање правног стања, које је настало после закључења брака у вези 
заједничког коришћења станом. Напротив, меродавно је оно правно ста- 
ње, које је настало закључењем брака.

По нашем ,миш.д.ењу породична заједница између мужа и жене, које 
везује законити брак, је такође оно чињенично стање, које ствара по- 
себн:> vroHO] но стање између брачних другова које за брачног друга, 
који није власншс нити доживотни плодоуживалац стана, ствара право 
на стан и том брачнои другу даје својство корисника стана у смислу 
Уредбе о управљању станбени.м зградама. To правно стање се не може 
изменитн пити у случају прекида брачне заједнице, ако су оба брачна 
друга наставнла и даље да живе у истом стану, нити у случају развода 
брака, акч су бивши брачни другови и даље наставили да живе у истом 
стану. Зато у случају, када је брак разведен или само прекинута брачна 
заједница живота, онај бивши брачни друг или онај брачни друг, који 
је власник стана нли плодоуживалац истога, може, ако друти брачни 
друг CBojiiM недоличним понашањем чини становање у заједничком 
стану за недужног брачног друга немогућим, тражити редовним суд- 
ским путем деложацију тога брачног друга, али под условом да му се 
претходно обезбеди други стан. Ово пак зато — како је то већ напред



изложено — што је тај други брачни друг постао корисником стана у 
смислу помепуте Уредбе, па се његова деложација у оправданим слу- 
чајеви.ма може тражити, али уз истодобно обезбеђење другог стана.

Међутим, у свим осталим случајевима породичне заједнице који се 
не тичу правног односа између родитеља и деце као ни правног односа 
пзмеђу брачних другова, начелно не би било искључено, да се правни 
однос у погледу коришћења станом, који припада у власништво или на 
којем имд право плодоуживања само један од првобитних чланова по- 
родичне заједнице, просуди гфема начелима правног института прека- 
ријалног коришћења станом. Уколико у оваквом случају не би дошло до 
закључења изричитог или прећутног уговора о прекаријалном кориш- 
ћењу станом од стране ново придошлих лица у дотадашњу породичну 
заједницу те овакЕо стање ствари постојало низ година, a да се новим 

лицима није никада оспоравало право на становање — која иначе са 
cfioje стране нису давали власнику стана или плодоуживаоиу стана i!n- 
какву противвредност за доришћење — тада по нашем мишљењу ни 
овај сдпос не би могао бити просуђиван као прекаријално коришћеље 
станом, из разлога што би се ново придошла лица такође нмала сматрати 
корисницима стана у смислу Уредбе о управљању станбеним зградама. 
Зато би и та лицз ако су својом кривицом онемогућила заједнички жи- 
Еот могла бити обавезана на напуштање стана под условом да им се 
обезбеди други стан.

Међутнм. ако би у предњем случају дошло до закључења прекари- 
јалног уговора о коришћењу станом, било изричито, било прећутно, по, 
нашем мишлЈењу, ти случајеви не би морали бити увек просуђивани по 
условима прекаријалног коришћења станом. Ако би се из околности сва- 
ког конкретног случаја .могао извести закључак, да су власници одно- 
сно плсдоужнваоци стана накнадно одустали сд уговора о прекаријал- 
ном коришћењу станом — штојепак ствар брижљиве оцене околности 
сваког случаја — за тај случај ново придошла лица — даља родбинска 
веза по крви или тазбина — и.мала би се такође сматрати корисницима 
стана у смислу поменуте Уредбе, те би њихово право на стан могло 
престати на захтев власника или плодоуживаоца стана ако су својом 
кривицом онемогућила заједнички живот само под тим условом, ако би 
тим лицима био обезбеђен другн стан.

Све оно штс је мало час изложено у погледу лица, која су у даљој 
родбинској вези nt? крви или у тазбини са власником стана или плодо- 
уживаоцем, важила бн и за трећа лица, која нису у никаквим родбин- 
ским BeaaNfa са власнлком или плодоуживаоцем стана. Према томе, н у 
погледу тих лица постојала би могућност да се њнхово право на стан 
просуђује по принципима прекаријалног коришћења станом или пак по 
принципима корисника стана у смислу Уредбе о управљању станбе- 
иим зградама, што све завнси од околности сваког конкретног случаја.

Што је речено за власника односно доживотног уживаоца стана, 
то важи и за обичног корисника стана који тражи деложацију.

Према свему досааа взложеном, можемо извести следеће закључке:
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Код најужих породнчних заједница (родитељи и деца као и брачни 
другов]!) право на стан оннх чланова породице, који нису ни власници 
ни плодоуживаоци стана, ни обичан корисник стана има се просуђивати 
под условима Уредбе о )'прављању станбеним зградама, тако да се ис- 
кључује свака могућност да се ти односи расправе као правни односи 
прекаријалног коришћења станом.

У свим осталим случајевима породичне заједнице, било да између 
чланова исте постоје родбинске везе по крви или тазбина, било да не 
постоји никаква родбинска веза, постоји могућност да се коришћење 
станом од стране лица, која нису ни власници ни плодоуживаоци стана, 
ни обични корисници стана просуђује било по принципима прекаријал- 
Hor коришћења станом било по принципима права на стан у смислу 
Уредбе о управљању станбеним зградама, што пак све зависи од окол- 
ности сваког стучаја.

Према томе, установа прекаријалног коришћења станом искључује 
устзчову коришћеша стана по праву на стан у смислу поменуте Урел- 
бе, и обратно. Значи да те две установе не могу истовремено постојати 
једна поред друге. Према томе, поменута два правна института незави- 
сни су један од другог, али постојање једног искључује истовремено 
постојање другог. обгиром да се ради о једном истом стану, који је 
предмет коркшћења. Дакле, ради се о истом објекту права, на којм се 
жели применити два правна схватања ко1ја једно друго искључују, што 
је пак прлвно могуће само онда ако се примени према околностима слу- 
чаја једни или другс правно схватање.

Др Богдан Матић

ПРОТИВТУЖБА — ПРОТИВТРАЖЕЊЕ — МЕЂУПРЕДЛОГ

Да напишем овај чланак, навела ме је чињеница да судови, као и 
н.ихови стручни помагачи, често не праве разлику између ових про- 
цесуалних института који, ако се добро схвата 1вихова природа, значај 
односно циљ који се жели постићн — знатно олакшавају парнично 
поступање и, при томе, омогућују да се правна ствар темељно пре- 
тресе и да се дође до одлуке која ће онемогућити нове спорове у вези 
истих ствари.

По важећим правним правилима бившег грађанског парничног по- 
ступка, противтужба (бив. § 94) се може поднети, уз остале законске 
услове, у следећим случајевима:

а) ако је захтев противтужбе у вези са тужбеним захтевом, било 
правној или материјалној вези. — Например: наручитељ (најмодавац 
из бив. § 706 грађанског законика) погоди са послеником (најмоприм- 
цем) да му овај изврши неки посао. Посленик не заврши посао a затра- 
жи уговорену награду, или посленик заврши посао по уговору, али у, 
току рада начини наручитељу неку штету.

Ако не би дошло до потпуне исплате посленика и ако би морао да 
тражи своју награду (у целини или делимично) преко суда, наручитељ



би био овлашћен, под претпоставком да задовољи све услове надле- 
жности суда главне парнице, да подигне противтужбу, ради довршења 
нли израде уговореног посла односно ради накнаде штете коју је про- 
тивтужиоцу' (наручитељу) противутужени (посленик) учинио.

Као што се види, уговорна обавеза наручитеља да исплати после- 
ника подразумева уговорну обавезу посленика да изврши, по уговору, 
закључени посао са наручитељем.

To би била правна веза у ужем смислу. Питање, пак, накнаде штете 
јесте у правној вези, шире говорећи, a то одговара чисто материјалној 
вези између права на исплату награде и права на накнаду штете коју 
је посленик, при извршењу уговореног посла, нанео наручитељу;

б) ако постоји могућност пребијања.
За разумевање правног појма пребијање, може се узети и дефини- 

ција из бив. § 903 ранијег грађанског законика, где се каже; да су 
дугови истинити, један и други да су истбга рода и да су такви „да што 
једном као повериоцу, оно исто он као дужник другоме у дуг испла- 
тити може, онда се може узети дуг за дуг, и ако су дугови једнаки, 
они he се изравнати, ако ли нису онда ће се мањи од већега одбити”.

Није потребно ову дефиницију осветлити примерима.
Овде се намеће једно питање — да ли се горња дефиниција компен- 

зације подудара с текстом бив. § 487/П ранијег грађ. пар. поступка, 
где стоји: „кад туженик приговором истакне ради пребијања противтра- 
жбину која не стоји у правној вези”, што би значило да је пребијање, 
по том пропису, MHoro ширих размера.

Мени изгледа да није само у питању (код бив. § 487/Ш) дуг у 
ужем смислу речи тј. правнз последица за онога који је узео на зајам 
од неког лица новац или неку другу потрошну ствар (бив. § 594 рани- 
јег грађ. законика), већ се има у виду у тексту бив. парничног по- 
ступка сваки захтев који је, у правној или материјалној вези, са тужбе- 
ним тражењем, a има могућности да се пребију тужбени и противту- 
жбени захтеви;

в) Правни однос. — Пример: сопственик зграде тужи неко лице 
да му није платило закупнину за два месеца — за стан.

Тужени се брани и наводи да заиста станује у стану за који му ту- 
жилац тражи закупнину, али је ту закупнину измирио и то лицу са ко- 
јим је у закупном односу.

Као спорно али претходно питање, појављује се — да ли је тужени 
у закупном односу са трећим лицем или није?

Ово питање тужени може да истакне у противтужби, у ком би се 
спору утврдило да је тужени закупац тога и тога лица па, према томе, 
није закупац тужиочев у односу на стан за који му је тужбом тражена 
закупнина, односно да је закупац тужиочев и да, према томе, није ту- 
жени ззкупац трећег лица, наравно у вези са станом за који се тужбом 
тражи закупнина.

г) Право. — Пример: тужилац тражи државину неке парцеле по 
основу својине од туженога. Тужени, пак, истиче своје право плодо- 
уживања на спорној парцели и то може изнети у облику противтужбе.
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y бив. § 323 ранијег грађ. парничног поступка стоји да су тужбом 
за утврђење може тражити — поред цравног односа или права — да 
тужени призна истинитаст неке исправе или да се утврди неистинитост 
њена.

Ja не видим зашто у бив. § 94 није ушло, и то у први став. да се 
противтужбом може захтевати признање истинитости неке исправе 
односно да се утврди неистинитост исправе тј. којом се проткрепљује 
тужбено тражење или да се у спору по противтужби доказује да је 
исправа на коју се ослања тужбени захтев — неистинита, да нема прав- 
не важности.

CnoipoBH no тужби и противтужби су два засебна спора a везани су, 
поред осталога, надлежношћу истога суда (и ако можда, по општој 
месној надлежности суд туженога — противтужиоца не би био месно 
надлежан за тужиоца — противтуженога), и начелом економије поступ- 
ка: ако пред једним судом тече више парница које се воде између више 
лица, могу се те парнице спојити у заједничку расправу. И када про- 
цесна економија допушта овакво спајање парница које немају никакве 
правне ни везе чињеничне природе, онда се утолико пре разуме спа- 
јање парница које стоје у правној или чињеничној вези, када се тра- 
жења могу пребити, односно ако је основ друге тужбе (противтужбе) 
претходно питање, од чије садржине зависи судбина спора по тужби.

To што су два спора, по тужби и противтужби, засебни спорови — 
наступају следеће последице:

1) ако је могуће једном пресудом одлучити по тужби и против- 
тужби, онда диспозитив мора бити тако састављен да видно буде истак- 
нута одлука по тужби и противтужби, без икакве узајамне условљено- 
сти тужбенога и против тужбенога тражења (случајеви под a и б).

Другим речима судбина једног и другог захтева неће бити зависне 
међу собом;

2) У случају, пак, да је противтужбом захтевано решење неког 
претходног питања (пјравни однос, право), од чије судбине зависи (или 
само делимично) тужбено тражење, ако би тужени — противтужилац 
успео у том свом спору, првостепени суд ће у заједничкој пресуди 
напр. под 1 диспозитива одлучити по тужби негативно (или у једном 
делу) a под П диспозитива усвојити противтужбено тражење (или де- 
лимично). — И овде је могуће да по тужби и по противтужби првосте- 
пени суд одбије и једно и друго тражење. Наравно, исто се тако ука- 
зује могућност да се тужбено тражење усвоји a да се противтужбено 
тражење одбије.

3) бив. § 487 грађ. парничног поступка предвиђа у свом другом 
ставу и делимичну пресуду при поднетој портивтужби, само ако је за- 
хтев тужбе или противтужбе дозрео за одлуку, не износећи да he се 
нерасправљени захтев доцније коначном пресудом расправити. Ово 
зато, што су овде два особена захтева (по тужби и противтужби) и 
који нису правно условљени (противтужбени захтев је у вези са ту- 
жбеним захтевом или постоји могућност пребијања та два захтева).

Теже је одговорити — шта бива ако су у противтужби истакнута 
претходна питања (правни однос, право).
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Изгледа да се у овом случају не би могла (или не би требало) до- 
нети делимична пресуда и то са разлога, што би се на тај начин збри- 
сала основана црта спорова по тужби н противтужби — да су то за- 
себни спорови. Jep, ако би се прво донела пресуда по тужби (дели- 
мична пресуда), позитивно решење по противтужби могло би да укине 
важност пресуде по тужби, будући да су правни темељи тужбе униште- 
ни задовољењем противтужбенога тражења. Ако би се, сада, прво ре- 
шио спор по противтужби (делимична пресуда) и то у смислу захтева 
по противтужби, онда спор по тужби, уколико је спорно питање из 
противтужбе било претходно питање за захтев из тужбе — постаје 
уопште илузоран, сем ако не би спор по тужби носио сам у себи не- 
основаност тужбеног тражења.

Наравно да би имало слгнсла наставити са спором по тужби, ако би 
противтужбено тражење било одбијено и ако би била велика вероват- 
ноћа да ће таква одлука дефинитивно остати.

Пошто постоји могућност да та два захтева дођу у противречност 
a пошто се указује опасност да дође до тога, то је препоручљиво да 
се ни у случају не доцоси делимична пресуда.

Ja нећу овде моћи да изнесем све ситуације које би наступиле ако 
би се у предњим случајевима жалили тужилац или противтужилац од- 
носно и један и други. Jep, ту се предвиђа велики број комбинација.

Главно је да је судбина тражења по тужби у логичној зависности 
од судбине тражења по противтужби, ако би се противтужбом тра- 
жило утврђење неког правног односа или права. На то треба пазити 
по службеној дужности, да не би дошло до немогућих ситуација које 
проистичу из пресуде по тужби и пресуде по противтужби. (Није ва- 
жно далп је за један и други захтев употребљена једна пресуда или 
две пресуде).

Као што се види, спорови по тужби и противтужби (захтев про- 
тивтужбе у вези са захтевом тужбе, могућност пребијања) засебни су 
cnopoiiii, како у формално-правном тако и у материјално-правном по- 
гледу, a да при другој врсти противтужбе (утврђење правног односа 
или права) захтеви по тужби и противтужби засебни су у формално- 
правном погледу, али у материјално-правном погледу они се логички 
условљавају тј. од постојања или непостојања противтуженога за- 
хтева (у целини или делимично) зависи и судбина тужбеног захтева 
у одговарајућим размерама.

Сада прелазим на противтражбину.
Из 6ni\ § 487 се види да тужени може истаћи приговором CBaico 

тражење, не само дуг у смислу бив. грађ. Законика, само под условом 
да постоји могућност пребијања. Вредно је још истаћи да се код 
противтражбине не захтева да противтражбина буде у правној вези 
тј. противтражбина може бити и у материјалној вези са тужбеним 
захтевом, па чак и да нема никакву везу, али да се та два захтева могу 
пребити.

Мени изгледа да се доноси једна пресуда, компензациона пресуда, 
ако је противтужбено тражење у правној вези са тужбеним захтевом.
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Напротив, ако то не стоји, онда се доноси делимична пресуда по тужби 
уколико је то питање сазрело и ако је тај спор позитивно решен по 
тужиоца, питање противтражбине оставља се за коначну пресуду.

Узгредно се истиче да је ранији законодавац рекао да се расправа 
по противтражбини има наставити без прекидања, али се јасно не 
Биди кзко би се ово технички остварило.

Ако суд нађе да је неоснован приговор (захтев) у облику против- 
тражбине ради пребијања, изрећи ће у коначној пресуди да се таЈ 
захтев ради пребијања одбацује.

Напротив, ако би нашао да је противтражбина било делимично 
било у целини, основана онла he суд изрећи у коначној пресуди да је 
захтев из деливЈичне пресуде делом или у целини измирен.

Као што је познато, противтражбина као и праотивтужба увек по- 
тичу од туженога.

После тога, приговоро.м у облику противтражбине иде се увек на 
пребијање, док то није циљ са противтужбом. Има места противтужби 
(под осталим условима) ако се иначе ти захтеви могу пребити, али 
суд није дужан да их својом одлуком пребије.

Износ противтражбине (уколико је основана) увек је у зависности 
од тужбенога захтева тј. ако је тужбени захтев одбијен, нема ни пре- 
бијања или, ако је тужбени захтев мањи од противтржбине, пребијање 
се врши до висине тужбенога захтева. Код противтужбе (веза између 
тужбеног и противтужбенога захтева, кад постоји могућност преби- 
јања), пак, те зависности не.ма, јер су то два самостална спора.

Напротив, код противтужбе за утврђивање правног односа или 
лрава, иако су то два спора, ипак веза зависности по логици ствари 
постоји између тужбеног и противтужбеног захтева, наравно ако се 
тужбени захтев гаси делимично или у потпуности доказаним против- 
тужбеним захтевом (напр. државински спор a у противтужби се до- 
казује плодоуживање на свим или на једном делу парцела које се 
државинским спором траже).

Одлука о противтражбини, уколико је дошло до пребијања било 
да је донета у пресуди по тужби или у коначној пресуди сматраће се 
као пресуђена ствар (бив. § 507). Ако, пак, није дошло до пребијања 
услед одбијања тужбенога захтева, онда се не може узети да је питање 
противтражбине правоснажно решено тј. да је пресуђена ствар. Али, 
ако је противтржбина одбијена због неосновности — и тада нема пре- 
бијања и — под претпоставком да та одлука постане правоснажна, 
налазим да је и онда пресуђена ствар.

Ово су последице правоснажности (пресуђене ствари) одлуке у 
односу на противтражбину:

а) не може се једновремено водити cndp за онај износ који се жели 
(и .може) пребити приговором у фО|рми противтражбине;

б) да се у пресуди по тужби — у коначној то иде већ по логици 
ствари — увек мора изрично рећи о судбини противтражбине.

h
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И овде се намеће једно интересантно питање: по истакнутој про- 
тивтражбини у циљу пребијања — да ли може тужилац да поднесе 
противтужбу за побијање неког правног односа или права или да 
истакне, што је још лакше, међупредлог са истим циљем — да би се 
побила основност аротивтражбине”_.

Изгледа да би се могло дати позитиван одговор на ово питање.
Има још једно питање које није мање интересантно.
Узмимо да је противтражбина већа од тужбенога тражења. Акс 

би се тужиоцу допустило да поднесе противтужбу односа међупредлог 
којим се средствима иде на побјање правног односа (правни однос, 
право) противтражбине —  овде није случај када противтражбина није 
доказана — сматрам да у таквој прилици тужени неће моћи да води 
спор за онај вишак, будући да је противтужбом односно међупредлогом 
преклудиран тј. ствар је  у основи пресуђена пресудом по против- 
тужби односно међупресудом.

Пошто је код противтражбине обавезно пребијање између тужбе- 
нога и противтражбенога захтева (под претпоставком да није одбијено 
тужбено тражење) то је  противтражбина увек у зависности од туж- 
беног тражења, било да је једном пресудом распјрављено тужбено и 
противтражење, било да се делимичном пресудом одлучи по тужби 
односно коначном пресудом о противтражењу.

Сада прелазим на међупредлог.
За разлику од противтужбе и противтражења, међупредлог може 

потицати и од тужиоца (бив. §§ 331 и 354).
Међупредлогом се жели утврдити, било пресудом no тужби, било 

међупресудом, неки правни однос или право (не говорим овде о другим 
законским условима за испуњење тога предлога, од чијег постојања 
или непостојања зависи сасвим или од чести одлука о тужбеном тра- 
жењу).

Када ће се доносити одлука о међупредлогу у пресуди по тужби 
или засебно, у међупресуди, зависи од сложености самога међупред- 
лога. И, уколико се о међупредлогу може извиђати напоредо са изви- 
ђењем по тужби, вероватно да ће одлуку о међупредлогу суд донети 
уз одлуку по тужби.

Напротив, ако би међупредлог захтевао нарочито сложено изви- 
ђање, расправа по тужби би се оставила за доцније и суд би само 
одлучио пресудом( уколико има места тој одлуци) по међупредлогу 
тј. одлучио би међупресудом.

Овде hy још нешто рећи о одлуци где је искључиво расправљено 
питање међупресуде тј. о међупресуди где се не расправља о тужбе- 
ном тражењу.

У бив. законском пропису § 489 грађ. парничног поступка стоји — 
ако истакну међупредлог тужилац или тужени о утврђивању неког 
правног односа или права, па се донесе међупресуда, расправа по 
главној ствари се наставља. Но суд може наредити да се заустави ра- 
спјрава по главној ствари до правоснажности међупресуде, ако је том 
пресудом изречено да не постоји правни однос или право.
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Овако треба поступити — да се заустави даља расправа по главној 
ствари — ако постоји велика вероватноћа да he се међупресуда одр- 
жати код вишега суда и најчешће ако је међупредлог потекао од ту- 
жиоца. Напротив, ако је међупредлог потекао од туженога и ако по- 
стоји велика вероватноћа да ће се међупресуда потврдити, расправу 
по главној CTBaipH не треба прекинути, ако би међупредлог туженога 
негативно био решен у међупресуди.

Као и код противтужбе којом се утврђује неки правни однос или 
право, коју су у току парнице постала спорна, и од чијег постојања 
или непостојања сасвим или делом зависи одлука о тужбеном тражењу 
— основаност тужбеног захтева зависи, у првом реду, од основаности 
противтужбеног тражења, — такав исти зависни однос постоји између 
захтева по тужби и тражења у облику међупредлога.

Противтужба, противтражбина и међупредлог, по дравилу су од- 
бранбена срества тужене стране. Међупредлог може да употреби и 
тужилац, али онда то средство мења свој карактер и постаје офанзивно 
срество тужиоца.

Код противтужбе, тубжени захтев може доћи у зависност од про- 
тивтужбеног захтева (у материјално-правном пбгледу по логици ствари).

Исти је случај и са међупредлогом и тужбеним тражењем стом 
разликом, што~код противтужбе има могућности да та два захтева, 
по тужби и противтужби, уопште не буду зависни један од другога 
(ако су захтеви у вези и ако има могућдности за пребијање).

Напротив, код противтражбине тужбени захтев никад није у зави- 
сности од противтражбине, већ долази увек до обрнуте ситуаиије.

Душан П. Мишић

ПРАВО ДЕТЕТА НА ИЗДРЖАВАЊЕ ПО ПУНОЛЕТСТВУ 
И ЛЕГИТИМАЦИЈА МАЈКЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ТОГА ПРАВА

На мој чланак под горњим насловом отштампан у „Гласнику” број 
7 за месец јули 1956 године, друт Борислав В. Радовановић објавио је 
у исто.м часопису број 11/56 под истим насловом чланак, у коме је по- 
водом другог питања третдраног у моме напису изразио своје неслага- 
ње са мојим правним схватањем изложеног проблема.

Поводом конкретно изнесеног случаја из праксе, у коме је тужиља 
као мајка поднела тужбу у име свога малолелног сина против туженог 
— оца детета тражећи од истог плаћање издржавања за дете, па је 
Срески суд након истакнутог приговора туженог да је пре подношења 
тужбе постао пунолетан, одбацио тужбу и тужиљу обавезао на сно- 
шење парничних трошкова, — друг Радовановић у свом чланку сматра, 
да се суштина изложеног проблема своди на питање о правном схва- 
тању активне и пасивне легитимације с једне и о парничној способно- 
сти с друге стране.
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Надаље друг Радовановић излаже појмове стварне легитимације за 
извесну парницу (»legitimatio ad causam«) односно активне и пасивне 
легитимације, па закључујући ова излагања истиче, да стављени при- 
roBop недостзтка стварне легитимације (активне или пасивне) није 
приговор процесног права, већ да је то питање из материјалног права 
и не спада у тзв. процесне претпоставке за допустивост мериторног 
решења него се односи на опстојност (постојање) самог главног за- 
хтева.

Аналишући ове појмове- друг Радовановић објашњава, у чему је 
по његовом мишљењу првостепени суд у конкретном случају погрешио. 
У првом реду сматра, да је првостепени суд погрешно „одбаи.мо тужбе- 
ни захтев”, и да је могао решењем, уколико има за то услова, одба- 
цити тужбу a никако тужбени захтева, јер би то значило да се упустио 
у мериторно расправљање и ценио основаност тужбенсг захтева. Ако 
се пак суд у то упуштао, онда је у том случају могао донети само пре- 
суду, којом ће одлучити да ли усваја или не усваја тужбени захтев. 
To би укратко били главни аргументи, из којих друг Радовановић изво- 
ди и закључује, да је одлука среског суда нецравилна, a да је пра- 
вилна и на закону основана одлука другостепеног суда, који је реша- 
вајући по жалби тужиље, исту уважио, 'нападнуту одлуку укинуо и 
предмет вратио првостепеном суду на поновно расправљање и доноше- 
ењ нове одлуке.

Цитирао сам излагање друга Радованорића и становиште, које је он 
заузео поводом решавања изнесеног конкретног случаја, па морам да 
признам, да би се са извесним његови.м схватањима сложио, нарочито у 
погледу тумачења стварне легитимације као ii природе цриговора ствар- 
не легитимације тј. да је то питање материјалног права, a тако схва- 
тају ове појмове и наши познати процесуалисти грађанског права у 
својим уџбеницима и коментарима.

Међутим не слажем се са свима његовим поставкама.и закључцима 
у погледу начина решавања третираног случаја. Да бих то своје гле- 
диште јасније изложио, морам учинити извесне допуне о конкретном 
спору. У ранијем чланку то нисам учинио, сматрајући да то није ке- 
опходно потребно за разумевање тога спора и проблематике истог. Пре 
свега наводим: да се првостепеном одлуком не одбацује тужбеки захтев 
тужиље, (како је то иитирала другостепена одлука окружног суда), 
него је одбачена тужба тужиље.

Надаље, поводом поднесеке тужбе тужиље, срески суд је одредио 
расправу a да у тужби нијие имао података о томе, да је  тужиљин син 
пунолетан a тужиља је навела да тужбу подноси у име свога малолет- 
ног сина. Тужени је одмах по пријему позива за расправу са примерком 
тужбе, поднео писмени одговор на тужбу, у коме је ставио приговор 
да је син постао пунолетан још 3. П. 1955 године, па да тужиља нема 
парничне способности да буде странка у овом спору.

На дан одређерге расправе, тужиља је примивши тужеников одговор 
на тужбу, признала ову тужекикову тврдњу о пуколетности сина, na 
како је тужени и усмено поновио свој захтев, да суд одлучи о овом
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његовом приговору из одговора на тужбу, тужиља је тек после тога, 
видећи да је погрешно она поднела тужбу уместо да је то учинио њен 
пунолетни син — затражила да јој се да рок од 8 дана ради прикл>у- 
чења пуномоћи сина.

Тужиља је знала да јој је син постао пунолетан 10 месеци пре под- 
ношења тужбе, a заступао ју је адвокат, па је ипак она поднела ту- 
жбу као његова законска заступница, a осим тога на писмени одговор 
тужеников цре расправе, признала је ову чињеницу, учинивши је не- 
спорном, па иако је тужени већ у одговору ставио захтев да суд одлучи 
о његовом приговору, она је тек на расправи после понављања тужени- 
ковог захтева, нашла за потребно да тек тада затражи рок за подно- 
шење пуномоћи сина. Стога је суд сматрао, да је тужиља против свог 
бољег знања поднела тужбу у име пунолетног сина и на приговор ту- 
женог то признала, па како је тужба поднесена по лицу које не може 
бити парнична странка у спсцру за издржавање детета, то је донео од- 
луку којом је тужбу одбацио и тужиљу обавезао на сношење парнич- 
них трошкова.

Према овакво изнесеном стању ствари и чињеница које сам сазнао 
из самог парничног списа, сматрам да је првостепени суд правилно по- 
ступио као и да је његова одлука умесна и основана на закону.

Коначно морам се осврнути и на мишљење друга Радовановића по- 
водом Mora позивања на решење Врховног суда HP Србије број Гзз. 
319/50 од 9. X. 1950 године, a у прилог мога тв|рђења у цитираном 
чланку, којим поменути друг наводи да се ово решење не односи на 
конкретан случај с обзиром да у овом (третираном) случају мајка под- 
коси тужбу у име свога сина као законска заступница, па да је на ра- 
справи одмах изјавила, да се појављује као пуномоћник свога сина 
и молила да јој се остави рок ради подношења уредног пуномоћја.

Напротив ја остајем код своје тврдње, да се цитирано решење Вр- 
ховног суда HP Србије односи баш и на конмретан случај, јер се у 
образложењу истог изричито наводи, да „мајка малолетног J. није 
овлашћена од момента његовог пунолетства да тражи издржавање као 
његов законски заступник, јер у смислу чл. 16 Основног закона о од- 
носима родитеља и деце пунолетством J. престаје њено родитељско 
право па и право да штити његове интересе у смислу чл. 1 истог За- 
кона”.

У конкретној парници тужнља је знала, да је њен син много раније 
од дана подношења тужбе постао пунолетан, па је ипак она у његово 
име поднела тужбу. Надаље иако је тужени пре одржане расцраве у 
писменом одговору на тужбу ставио приговор, да је син пунолетан и 
да ra она не може заступати, нити подносити тужбу у његово име те 
да такву тужбу као поднету по неовлашћеном лицу треба одбацити, 
тужиља је на расправи све ово признзла и није одмах изјавила де се 
појављује као пуномоћник свога сина, нити је одмах затражила рок 
за подношење пуномоћи сина. Тек када је тужени поновивши свој за- 
хтев ставио коначан предлог за доношење судске одлуке у овом спору,
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онда је тужиља захтевала да се у записник унесе њена изЈЗва да тражи 
додељење рока од 8 дана ради прикључења пуномоћи сина.

Код оваквог стања ства|ри у  конкретној парници, држим да је моје 
гледиште, које сам заузео по гом питању у моме чланку, правилно и да 
је исто засновано на основним принципима приватног права н грађан- 
ског парничног поступка.

' Никола Констан' иновић

МИЛАН БАРТОШ: САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ*
<Приказ)

Наш угледни научењак из области међународног јавног права, главни 
правни сарадник у Д. С. И. П., амбасадор, скупио је своје најбоље 
чланке од трајније вредности и расправе, које је делом публиковао 
у разним нашим научним ревијама и дао отштампати у једну књигу. 
Аутор је поделио књигу на три дела. У првом делу је сврстао три 
чланка и расправе под насловоги: Општи проблеми међународног права. 
У другом четири чланка и расправе под заједничким насловом: Југо- 
славија и међународно драво. У  последњем делу пет чланака и расправа 
под заједничким насловом: Проблеми Уједињених нација. Ови чланци 
могу бити од непосредног интереса и користи за сваког читаоца без 
обзира на његово занимање, каже се у предговору.

Највећи прилог нашој иначе сиромашној међународно-правној ли- 
тератури је бесумње расправа, која говори о праву нација на самоодре- 
делење. Сви проблеми, третирани у горњим чланцима су живи про- 
блеми, који стоје пред нама или са којима се борила наша генерација. 
Неки чланци нису још били објављени, a неки коју су били објављени 
су у овој збирци у новој редакцији, употпуњени доцнијим догађајима 
и размишљањима. Пбдела на циклусе омогућује лакше сналажење чи- 
талаца, али она садржи и поглед на његову концепцију о међународном 
праву и њеној пракси.

У међународном праву смо далеко од тога, да се оствари пуна демо- 
кратија и слобода народа. Данас се признаје међународном јавном 
праву, да је надлежно да решава проблеме ослобођења народа. Про- 
блеми међународног права не могу бити проблеми неколицине поли- 
тнчара и стручњака, већ о њима треба обавештавати и за ту борбу 
мобилисати широке народне масе. Научењаци који се баве међународ- 
ни.м правом не могу успети са својим радом, ако их не помогну владе 
држава, чланица у О.У.Н. и јавно мнење целога света.

Далеко би ме одвело, ако бих приказао све чланке и студије. За 
то нема ни простора у „Гласнику”. Задржаћу се само на најдубљој 
н најдужој расправи, која третира прва нација на са.моопределење,

* Расправе и  чланцн из међународне пракср (Сарајево, ,,Свјетлост” 1955. 180 
гтр. Цена 180 динара.
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која износи шестину целе књиге. Тај чланак је резиме садржине једног 
курса који је аутор држао у Институту за међународну политику и 
привреду у Београду школске 1952-1953 године.

Правом нација на самоопределен>е бави се англосаксонска правна 
доктрина и совјетска правна доктрина. Англосаксонци кажу, да је то 
политнчка доктрина, коју је најбоље разрадио Енглез Опенхајм, a 
совјетска доктрина стоји на становишту, да је начело права на само- 
определење постало правно нзчело, које је ушло у Повељу О.У.Н. 
Тежпште је борбе антиколонијалних снага у О.У.Н., да се докаже, да 
је правс народа на самоопределење међународно право, a не нека мо- 
рална обавеза која проистиче из „свете мисије” колонијалних сила. 
Да би одговорио на горње питање проф. Бартош даје историску ево- 
луцију прерааања права на самоопределење из политичког принципа у 
правни. Ова идеја долази до изражаја већ у борби Холандије за оцеп- 
љење од Шпаније, a што се види у разматрањима Проциус-а о слободи 
мора. За време француске револуције је Робеспјер поставио питање: 
да ли је достојно француске револуције, да Французи угушују у својим 
колонијама народноослободилачке покрете и да ли је  дужност носилаца 
франиуске револуције, да се повуку из тих земаља пре него што буду 
по праву тих нација отерани. Дрижм да данас када видимо како се IV 
Франиуска Република грчевито бори за Алжир и колико незгода дожив- 
љава, прсрочанске речи великог револуиионара звуче свом актуелно- 
шћу. Под Наполеоном Французи су заштитници малих народа, јер На- 
полеон ствара Илирску покрајину и обнавља Пољску. Затим долази врло 
дуг период у коме се мешају начела националности и начела о праву 
народа на самоопределење. Иако су та два начела донекле слична, не 
могу се идентификовати. Поред свега тога, начелно, право народа на 
самоопределење развило се из принципа националности.

За наше народе, по мбме мишлењу, важно је  истаћи, да је Аустро- 
Угарска била тамница народа и да је  била у контрадикцији са прин- 
кипом народности и принципом на самоопределење. Она није могла 
еволуисати и зато је пропала после I светског рата.

Затнм аутор износи став европских сила према овом питању у XIX 
веку. У XX веку истиче Лењинове поставке у Деклараиији права на- 
рода Русије из првих дана Октобарске револуције 1917-е. Затим до- 
лази до другог фор.малног споменика са Вилзонових 14 тачака. Вилзон 
то право на самопределење ограничава само на штету побеђених др- 
жава: Аустро-Угарску, Немачку и Турску. Савезници су много грешили 
према нашим народима, када су 1915 r. тајним Лондонским уговором 
на нашу штету хтели да један део Хрвата и Словенаца из доминације 
Аустро-Угарске пренесу под доминацају Италије. Надали смо се, да 
ће заштита мањина бити гарантија за развитак тих народа, међутим 
Итлија ни Рапалским од 1920 ни Римским уговором од 1924 год. iy 
заштиту није дала.

Завршетком 'I. светског рата било је  створено следеће стање: од 
Вилзонових 14 тачака до Пакта Друштава народа право на самоопре- 
делење постоји само онда, када је изричито формулирано. На Конфе-
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ренцији мира у Паризу 1919 Југословвени су изгубили и компактно 
насељена српска села и С|резове* те Бајски трокут и Словенско При- 
морје. Аутор истиче, да је Југославија, уствари, била од својих вели- 
ких савезника политички кажњена, јер није учествовала у угушиван>у 
MaljapcKe револуције под Белом Куном. Аутор спомиње талентованог 
сликара Петра Добровића, који је у Барањи створио такву ситуацију, 
која би била довела до плебисцита у Барањи. Створена је „Барањска 
Република” , која је неколико дана заджавала мађарске трупе апелујући 
на савезнике, да се плебисцит спроведе. ГЈолрешио је аутор, када каже, 
да је  Југославија на исти начин претендовала на Барању, као Францу- 
ска на Cap, јер је Барања, бар онај део, који је пркпојен Југославији 
етнички претежно је југословенски, док је  Cap прежено немачки.

У погледу РиЈеке принцип народности је био примењен, док га 
Данунцијеви бандити нису поништили.

Између I и П светског рата у Немачкој се развила теорија Herren- 
volk-a (Хитлер и Розенберг) и теорија Volkswille-a. Обе ове теорије 
су међусобно противречне, али свака са свог становишта признаје право 
на самоопредељење као правно начело. ТеоријаНеггепуо1к-а (владајућег 
народа) признаје право самоопределења само ономе народу, који је 
способан, да утиче на друге народе. Овај принцип је резервисан само 
за неке на|роде, велике народе, те је антидемократски.

У истом периоду и совјетска званична доктрина напушта право на 
самоопределење, као апсолутно правило међународног права.

Затим долази до Гандијеве тезе, да право мора, да победи, која је 
у суштини један нов облик сретства, да се неправним путем оствари 
право народа на самоопределење. Ово је масовна акција принуђавања 
енглеске политике да призна право на самобпределење индиском на- 
роду.

Када се говори о модерним плебисцитима из овог раздобља инте- 
ресантно је истаћи совјетску доктрину, коју заступа Дурденевски-Кри- 
лов, у којој је  начело плебисцита као правног инструмента за изра- 
жавање воље народа оспорено на истом месту где је оно брањено као 
начин изражавања народне воље.

Формулом плебисцита је Не.мачка опернсала посебно у Минхену. 
Хитлер је »Mein Kampf«-y разрадио теорију животног простора (Le- 
bensraum) Он је  веровао, да пише историју немачког народа за хиљаду 
година унапред тиме што спроводи план једне одређене немачке кон- 
цепције о самоопределењу немачког народа, али тако, да то самоопре- 
делење у исто време значи располагање судбином других народа, оних 
који су подребни као радна снага на немачком животном простору. 
Било би погрешно тврдити, да Хитлер овде чини разлику између ве- 
ликих и малих народз. Немачка не признаје ни руском народу, већем 
од себе, право на самоопределење, него дужност потчињавања не- 
мачкој концепцији.

Као резиме аутор износи, да је време између два рата у суштини 
претставлЈало негацију начела о праву народа на самоопределење.
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Проф. Baiprom анализира абесинску аферу. Истиче, да су британско- 
француски утицајни кругови постали непосредни саучесиици Италије 
у нападу на Етиопију, јер санкције нису примењене на Суецки Канал, 
главни ратни пут и артерију за операције. По моме мишљењу ово је 
само донекле тачно, јер Французи и Енглези нису ни могли затворити 
тада Суецки Канал због Цариградске конвенције из 1888 године.

Друштвб народа остало је мирно и непомично, када су једна за 
другом ишчезле три балтичке државе. Совјетски Савез није био више 
члан. Фински рат је окончан. Хитлер је сломио Европу. Изгледало је 
тзда, да је сила једини судија у мефународном праву и да су теорије 
вла^ајућих народа и зрачења одлучујуће за судбину народа.

Право народа на самоопределење први пут је постављено као правно 
правило у Атлантској Повељи, објављеној 14 августа 1941 г. од стране 
Велике Британије и тада још de jure неутралних Сједињених Држава. 
Право народа на самоопределење признаје се свима народима, оно је 
неразлучиво од начела једнакости великих и малих народа. Индији је 
званично обећано, да ће по успешном завршеном рату, моћн да се 
користи у потпуности правом на самоопределење.

Затим је дошло до Декларације Уједињених нација, која је пот- 
писана 1јануара 1942. Ту је деклараиија потписао и Совјетски Савез. 
Овом је деклараи,ијом Атлантска повеља постала заједнички докуменат 
26 држава.

Постављало се питање; да ли је право на са.моопределење гене- 
ралнб начело, да ли је то начело за слободне нације или је то начело 
само за оне нације, којима је то изричито поизнато (Индија)?. Та 
борба почиње од Dambarton Oaksa. Совјетски Савез је тада био шам- 
пион једнакости, јер се радило о једном декларативном акту. Место 
чврстог правног правила дошла је једнострзна деклерација оних држава 
из круга Уједињених Нација које су држаоци колонија. Учињен је 
само први корак. Чл. 73 повеље О.У.Н. је напредак, иако има само дек, 
ларативну гарироду. Усвајање тог члана повеље О.У.Н. је резултат ком- 
промиса. Факат је, да до Декларације колоније нису биле у оквиру 
међународног права. Колонијални народи су били објекти, пред.мети 
управљања својих метропола па унутрашњем праву. Повеља О.У.Н. 
има извесне колонијалне одведбе са.мо због тога што се на аболицију 
колонијализма не може прећи одједном.

У погледу права народа на самопределење Келсен заступа лега- 
листичку, статичку тезу.

Повеља не овлашћује Организацију, да се меша у она питања, која 
битно зависе од домаће јурисдикације суверене државе чији је суве- 
ренитет на колонијалној територији. Међутим, право народа на поли- 
тичке аспирације је саставни део људских права и слобода.

Генерална скупштина О.У.Н. теоретски се сагласила са схватањем, 
да право на самоопределење практично право, a не пблитички прин- 
цип. Борба око тога: да ли колонијални народи имају право на само- 
определење или не, још није решена. Она постоји као латентно право, 
право, које се признаје, али не остварује.

Д0. Славко Ћирић
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НЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За гтврђивање обавезе задругара no  
основу законске јем чевине када је за- 
друга r  п р и нуд но ј ли к ви д а ц и ји  падле- 
жан је  Окруж ни п ривредни  с гд  a пе  ре- 
д оени  суд {Врх. суд  А П В бр. Г зз  40 /  
i9S6).

Зем. задр. са огр јемством у  принуд- 
ној ликвидаци ји  је  путем свог принуд- 
ног управитељ а тужбом траж ила од Сре- 
ског суда да пресудом сбвеже члана ка  
исплату 2000 дин . као  десетоструког из- 
коса јемства, пош то је из предликвида- 
1Џ10Н0Г рачуна вј^дтбиво да и  паси ва  за- 
друге у  знатној м ери прем аш а актнБу, 
па  да  члапови солидарно одговарају са 
поменутим пзносом њиховог удела^ који 
је  200 динара.

Срески суд је туж би удовољио.
Н а ж албу туж еног О круж нн суд је 

првосз’. пресуду преиначио, туж бу одба- 
цио, јер да ликвидацнона ком исија не- 
м а права да  nj'reM  парнице остварује 
траж бине поверилаца задруге у  лшсви- 
дацији  према јемцима задруге у  ликвид. 
као  главног дуж ника. a ло  ош птим  на- 
челима имовинског права исплату  тра- 
ж бине лрем а јем ду може остварпти  са- 
мо поверилац илп  споредни дхж ник ако 
је исплатом траж бину измирпо. Како 
тужитељ  нема актлвне ле1лп'ил1адије 
туж бу је Окр. суд одбалио.

П ротив одлука ниж их судрва ставно 
је захтев за  заш тп ту  законитости  прет- 
седник Врх. суда АПВ, са предлогом  да 
се исте укину, д а  се изрекне ненадле- 
ж ност редовних судова и п редм ет  устл^- 
пи  надлежном О кр. привред 1:ом  судх.

Захтев за  заш титу  закон. је скхнован, 
a нз разлога:

Ирема чл, 91 Уредбе о 33 , зем . задр. 
престаје када  наступи  један  од узрока 
због којих преста је  привр пред\'зеће. a 
no  чл. 94 исте Уредбе прописи  о пре- 
станку привр. пред. прнмењ ују се сход- 
но и на престанак  зем. задруга.

По тач. в./чл.* 1 Уредбе о престанку  
иредузећа и  ради.н, пста пресгтају када 
се спроведе поступак принудне ликви- 
дацнје. Сходно томе п 33  преста је  ка- 
да  ср над  њом сп ровед е ' принуд. ликви- 
дацнја.

Т а ј пост}'пак принудне ликвидади је  
(‘проводн О круж ни прпвредни  суд  на  
чнјем  је седиштл' предузеће односнозем . 
задруга.

'Јланови  33  јемче солидарно за  оба- 
везе задруге у гранидам а одређенпм

правилпма задруге, алн јемство члана 
не може би ти ' маље од десетоструког 
износа уписаног удела. Питање утврђи- 
вања да ли ће доћи до  евент. наплате 
ова јемчев1ша И у ком износу зависи од 
претходног утврђивања обавеза задруте 
у принудпој ликвидадији, што значи да 
је ово ствар поступка принудне лнкви- 
дапдје задруге, који сходно поступку 
iipitH. ликзид спроводи Окр. привредни 
суд, a не редован суд. Какп су и Срескп 
it Окружни суд стали на становиште 
да је за утврђнванЈе обавезе задругара 
на основу јемства надлежан редован 
суд у  парничном поступку. a нису из- 
рекли ненадлежност редовног суда, то 
ov оба нижа суда својим лресудама по- 
вреднли закон.

Тгж ба агтора за  мат еријалнг иакнаду  
V  ви д у  купоене цеи е  умет ничког дела  
спада у  надлежност опог суда чија је 
иадлеж посу заснована no  вредности спо- 
ра a ие  искљ учиво окруж ног суда no  
nponuciiMc. закона о saui'p. ауторсних 
права (В рх. суд  А П В  6р. Гж. 1029/SS).

Тужилап; је Окружном суду поднео 
тужбу против туженика тражећи да се 
овај обвеже на исплату 80.000 дин. за 
којк износ је претставник туженог на 
изложби ОТКЛТ1ИО њ^гов уметничшг рад.

Окружни суд се огласио стварно не- 
надлежнпм, сматрајући да је конкр. 
предмету стварно надлежан Срески суд, 
обзиром на вредност спора.

Тужени је уложио жалбу, налазећи д з  
је по чл. 4 Зак. о заш тпти аут. права 
иадлежан Окружни суд.

Ж алба је неоснована, a из разлога:

l lo  мишљењу Врх. суда АПВ чл. 4 Зак. 
заштити аут. права је лимитатпвно a не 
егземплификативно одредио садржину 
ауторског права. У там пропису су под  
тач. а) б и в) предвиђена права, која а- 
утору пр1шада]у и на која се  у самој 
ствари и односн заш тита a у смислу 
осталих прописа тога Закона. М еђу на- 
веденим правима не наводи се право а- 
утора на материјалну накнаду у  виду 
livnoBHe цене од продатог уметничког 
дела па је Окружнп суд правилно из- 
рекао да се не може применнти посебан 
пропнс чл. 19 сз’. 1 цит. Закона о ствар- 
пој надлежности Окружног суда као пр- 
ROCT. суда без обзира на вре;ц10ст спо- 
ра, већ да напротив долазп до ггримене 
ошпти проштс о надлежности редовннх
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1
судова, према којима je за вредност 
спора до 100.000 динара надлежан Сре- 
ски суд.

Обавеза враћаља примљене плате у  
троструком износу ако прилшлац ПЈШге 
не iicnjH U  сео]у обавезу у  правном cu- 
стему је дозвољена. (Врх. суд АЦВ бр.
Гж. 944JS6).

Две полит. територија.лне јединицо 
склопиле су уговор са лекарем да ће му 
давати кроз две године плату, колш:о 
траје специјализација, с тим да је ду- 
/кан да обавља лекарску праксу на њн- 
ховом подручју. a ако то не уради, дужан 
је да врати троструки износ примљене 
гиате.

Како лекар није испухшо своју оба- 
везу поднеле су тужбу Окружном суду, 
који је тлжбу уважио н туженог обве- 
зао да плати тужбом тражени износ.

Тужени лекар је паднео жалбу, која 
је неосновака из ових разлога:

Жалбенн суд је нашао да нпје осно- 
зан тужеников жалбени навод да је у- 
гпвор од 16 фебруара 1955 године ни- 
штав и забрааен. Он није доказао ни- 
какав оснозан разлог на оскову којег 
би се могла утврдити ништваност по- 
менутог уговора. Независно колико тра- 
је специјализадија у другим слзгчајеви- 
ма тужени се обвезао да ће твегава спе- 
цијализација у Београду трајати 2 годи- 
не. Према томе туженик је сам, одлу- 
ком своје воље пристао на шецијализа- 
дију од 2 године, те је такав уговор пот- 
иисао. Такође није основан његов жа.л- 
бени навод да се и.егова обавеза враћа- 
1Б8 примљене плате у троструком износу 
има сматрати забрањеном, јер је он на 
ову обавезу пристао одлуком своје во- 
.’&e, a обавезивање овакве врсте служи 
као гредство за осигурање изврше1ва о- 
бавезе пгго значи да је у правном си- 
стему дозвољено као средегво, које се 
не може сматратп забрањеним или iie- 
моралш1М како то туженик у својој 
жалби неосновано наводи. Друго је пак 
питање евентуалног снижења уговорене 
казне ако је она уговорена претерано 
Ш1С*ОКО.

Израз да се роба предо .̂од.мах ' — iu t o  
пре'' значи да се роба има предати .у  
пајкраћем могућем рокуу али најкасни- 
је у  року од S даиа. (Врх. суд АПВ, 
бр. Гж. 897/S6).

Туж^ша!:  ̂ је поднео тужбу притив ту- 
лсешиЈа ради исплате 218.027 дш;ара.

Koie да туженик као какупац није обра- 
чунао.

'Ј'уженик је тражио да се тужб \ од- 
бије. тврдећи да је он цео изнзс обра-
чунао )ер je )уна предао тужитељу
648 кг. паприке у вредности од 2*74.104 
динара.

Првост. суд је удовољио тужбеном за- 
хтеву. Тужени је поднео жалбу, која 
није основана, a из разлога:

ГТоставл»а се иитање да ли је тужплац 
оправдано одбио да прими паприку. 
Врх. суд АПВ у свему прихвата утврђе- 
не чнњенице и правно схватан»е првос'г. 
суда да је тужилачко ттредузеће отграв- 
дано одбило да иримн од туженика 
иаприку, пошто ]е несумњиро утврђеио 
да је туженику речено, када је прија- 
вио купљену количину паприке. да исту 
одмах — што пре преда, па је тужени 
био дужан исту да преда у најкраћем 
року, a најдаље за 8 дана како би ту- 
жилачко предузеће могло да диспонира 
еа oTKyiLteHOM паириком. Међутим, ту- 
лсеник је донео да преда паприку у 
магазин предузећа 2 ј\на. иако му је 
најкасније 22 маја речено да паприку 
одмах — што пре т[реда у магазин ту- 
житеља.

Када тужилац изјаои да одустаје од 
тужбе и да тужбу повлачи онда се то 
пе може сматрати одустанком од тужбе- 
ног захтева. (Врх. сгд  АПВ, бр, Гж.
т0!$б).

Окр. као првост. суд је решењем од- 
баиио тужитељеву тужбу ради излуче- 

неких покретнина испод конфиска- 
иије, јер је утврдио да је тужилац 
пред истим судом, за исте ствари већ 
био поднео јудну тужбу, у којој је дао 
изјаву да од ње одустаје ,да je повлачи, 
на је та парчица решење.м обустављена. 
Окр. суд је ншпао да се тх'житељ тиме 
одрекао тужбеног захтева.

Tyж^L âI  ̂ јо уложно жалбу, која је о- 
снована, па je ретењ е укинуто, a пз 
разлога:

Према начелима продесуалног права 
тужба се може повЈ^ћп и без туженико- 
вог пристанка до почетка припремног 
рочншта. a ако туженпк на ово рочи- 
ште не дође може се тужба повући и 
на томе рочишту. Када се пак тужилац 
\' исто време и одрекне тужбеног за- 
хтева. молсе н без туженовог пристанва 
иовући тужб до закључеаа главне рас- 
праве.
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y  конк]). случају јв тужилац своју 
изјаву дао у пнсменом поднеску, који је 
Окружни суд сматрао не само повла- 
чењем тужбе него и истовременим одри- 
даљем од тужбеног захтева иако није 
изрнчито употребл.ена реч „адрицање”.

To није битно да ли је Окр. суд тај 
поднесак тужитеља у свом решењу сма- 
трао' одрш1;ан.ел1 или не,и оно нема зна- 
чај и карактер одлуке којом би ова 
етвар била правомоћна и коначно ре- 
шена. Битно је да ли тужитељев подне- 
сак претства.ва само ловлачење тужбе 
нли истовремено н одрицање од тужбе- 
ног захтева.

Када тужилац у том свом поднеску 
ниводи, да оду(^та)е од тужбе и да 
гужбу повлачи, онда се из такве фор- 
мулације шшако не може извести за- 
кључак, да се тужилац одрекао исто- 
времено са повлачеаем тужбе и тужбе- 
ног захтева. Пре свега, ту се говори 
само о тужби a не II о тужбеном захте- 
ву, па лоднесак тужиоца не претставља 
одрицање од туткбеног залтева.

Није допуштена посебна жаЈ^а про- 
1 ив решења претседника суда о одбијању 
захтева 'за vsyafhe оудхђе. (Врх. cypl
ЛПВ, бр. Гж. 82Ц56).

Наладнутим решењем 11рел1оелника 
Окружног суда одбијен је лредлог ту- 
жиоца ради изузећа судије.

Тужилац је поднео жалбу, која је као 
недолустива одбачена, a из разлога;

Против решења претседника суда ко- 
jiiM се захтев за изузеће судије одбија 
није дозвољена посебна жалба.

Срески cypftexL су иадлежни да у  
првом степену решаеају све 1лзвршне 
предмете. (Врх. суд ATl^, бр. Гж. 
S28IS6).

Окружни суд је преддог ради дозволе 
за нзвршеже улутио Среском суду.

Тужилад извршеаа је поднео жалбу, 
која није основала, a из разлога;

Окружнл суд се правилно дозвао на 
'1Л. 120 Закона о судовима у вези чл. 
40 Закона о уређел.у народних судова 
и на основу ових лрописа лравилно је 
%тврдио да су срески судови надлежтш 
у лрвом степену да решавају све из- 
вршне предмете, уколико посебним за- 
коном није другачије одређено. Под 
посебшш законом се пак имају подра- 
зЈ^мевати Закони ФНРЈ a не закони б. 
Југославије, који су престали да важе 
на основу прогогса Закона о неважностл

правшас прописа пре 6 апршш 1941 г. 
Према томе, правна правила старог из- 
вршног постулка не могу да важе, јер 
је поменутгим законским прописима 
ФНРЈ прописано, да све предмете извр- 
шне решавају срески судови, a посебним 
п<®1ггившш ј^аконским прописима pie- 
шаваае среског суда у датом извршном 
постуцку није o^prзeтo.

Код солидарне обавезе може се тужба 
no^iđlu против лиг ког од обавезника. 
—■ Вредност протудавања за покретну 
ствар има се просуђгшлти на дан доно- 
шења пресгде. (Врх. суд  MIB, бр. Гж. 
7S8/f6).

ОкрЈ^жни суд је уважио тужбени за- 
хтев и луженика осудио на плаћан.е 
противвредности пшенице, коју су ту- 
жени и  његови саучесниди укралиЈ с 
тим да су они сви солидарно обавезни 
бшш да накнаде штету.

Тужеки је поднео жалбу, која нлје 
основана, a из разлога;

Окр. суд је лравклно утврдио да је 
туженлк солидарно дужан на накиадЈ' 
у вези ЈТфадене пшенице. Пошто је ту- 
житељида на бази солидарне одговор- 
ности лоднела тужбу против њега ту- 
женика то Ш1је од битног значаја за 
доношење правилне одлуке да лп ће 
туженик моћи, и када Jle моћи да оства- 
ри своје регресно лраво према осталим 
солидарним дужнидима. За утврђизан.е 
противвредности шлениде меродавна је 
цена у доба пресуђиваља.

У ,погледу разлога за нападан>е пре- 
суде због изостанка нема никаквих о- 
граничења. (Врх. суд АПВ, бр. Гзз. 
74IS6).

Првост. суд је донео пресуду због 
нзостанка. Тужени је уложио жалбу, ко- 
ју је Окр. као другостепени суд одбио, 
налазећи да се жалба може лоднети 
против пресуде због изостанка само из 
оних разлога који се спомшБу у чл. 12. 
Закона о убрзаван.у судског постулка.

Претседник Врх. суда АПВ ставио је 
захтев за зашт, закона протгв пресуде 
Окр. суда, који је основан, a из следе- 
ћих раздога:

Према прописима чл. 13 Закона о 
убрзању итд. против пресуде због изо- 
станка туженик лоред осталог може из- 
јавлти и жалбу на другостепенл суд. 
Према томе, из самог законског текета 
произилази да право жалбе туженика 
против пресуде због изг>станка није о- 
гравичено ничим у погледу разлога због
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којих туженик може побијати пресуду. 
Услед тога, тужекик може побијати пре- 
сдуд због изостажка не само због ра- 
злога наведених у чл. 12 пом. закона 
II због разлога ништавости, зећ такође 
II из свих друтих разлога, који се тичу 
конкретног односа између иарничких 
странака.

Ако је уговорена казна претерано ви- 
сока сур̂  је може снизити. (Врх. суд
АПЂ, бр. Гж. 187!S6).

Нападнутом иресудом тужени је 
дужан да исшлати тужитељу на име 
уговореннх пенала 129.000 динара, као 
и трошкове спора.

Тужени је поднео жалбу, која је само 
делимично основана, па је првост. пре- 
сдуа пренначена тако што се она пот- 
врђује до висине пенала од 64.500 ди- 
нара, a са вишком одбија, a из раз.чога:

Имајући у виду да је вредност по- 
рученог казана укулно 140.000 -линара, 
a да је бшха уговорена казна за сваки 
дан зака1пњен.а у износу од б.ООО ди- 
нара, Врх. суд сматра да је тако високо 
Јтоворена- казна за сваки дан saKaniHie- 
1ва у несразмери и неиравична, па је за 
43 дана закапш>ен,а утврдпо 64.500 дин. 
рачунајући по 1.500 дин. за сваки даи 
зака1ш.ен.а.

FoK застарелости против непосредног 
стицатеља земљ. книжних права је оп- 
шти рок. — Ириговор застарелости се не 
може узети у  обзир из службене дужно- 
сти. (Врх. суд АПВ, бр. Гж. 1162ISS).

Првост. суд је одбио ТЈжитељичину 
тужбу из разлога што је настутшла за- 
orajia.

Тужитељида је поднела жалбу. која 
је основана, a из разлога:

Основана је жалба у погледл’ благо- 
времености поднете тужбе, јер за њену 
застарелост важи општи рок застарело- 
сти у смислу правних правила имовин- 
(ког права с обзиром да је тужба упе- 
ррна против непосредног стидатеља з к 1б . 

права. a не против трећих лица. Тај 
општи рок застарелости за тужбе је 
прописан у иравном правилу чЈг.. 69 
бнв. Закона о земљ. кљигама. Рок 
од 60 дана односно 3 годиве односио 
се само онда, ако је тужба била Јлтерена 
IIP npoTiiB непосредног стидател.а ociio-

рене укњижбе, већ против трећих .лида, 
како је то јасно бнло прописано у прав- 
ним правилима ч.л. 70 и 71 по.м. бив. 
Закона.

Суд је погрешио када је прнменно 
застарелоет по службеној дужвости, без 
приговора овлашћеног ТЈЖиоца, јер је 
то противно правним иравилима имо- 
винског права, то значи да је н заставело 
право на тужбу, ii у том случају тужба 
би била погрешно одбијена, кад се сам 
луж евтк није позвао на застарелост.

Приговор застарелости тужбеног захге- 
ва може се изнети и у  рсвизији. (Врх. 
привр. суд, Сл. 474JS6).

..Туженик )е изјавио ревизију против 
пресуде Вшпег привредног суда, наво- 
дећи да је тужиочево потграживаље за- 
старело, a да у међувремену није на- 
ступио прекид застарелости.

И з списа се не може опенити основа- 
ност тужениковог приговора застарело- 
сти Т)жбе, који је истакао у ревизији. 
Стога је важало укинути побијану irpe- 
суду и предмет вратитн ггрвостепеном 
слду ради оцене спорне правне ствари 
са г.ледишта истакнутог приговора.”

Према правним пра&илилш управиог 
поступка страпка у  жалбеном поступку 
може изнети нове чињенице и иове до- 
казе. (Врх. суд АПВ бр. У. 8i2fS6).

У својој тужбн против \TipaBHor акта 
другог степена тхжилад наводи, између 
осталог, да орган који је решавао о 
жалбн није узео у обзир нове чињениде 
и доказе које је тужилад-жа.чилад у 
жалби навео.

Тужба је основана, a из раалога;
• Према правним правнлима улравног 
riocrymia странке у жалбеном поступку 
могу изнети нове чињениз(е н нове до- 
казе. Управни орган којц води посту- 
пак обавезан је денити ii ове нове чи- 
м.енице односно доказе. Смисао и дил> 
сааквог правила је очнгледна: омог\-
ћити утврђпвање матеркјалне истине. 
Сагласно овоме тужени је био дужан 
да цени истакнуто питање амортпзадије 
V жалбеном п о о туп к у .
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За постојање кривичног дела  убиства 
на мах из чл. 136 К З  није довољ ан ста~ 
лан афект, него је  потребно д а  постоје 
посебни разлози за афективну ерутцију 
непосредно пре изврш ење дела. (Врх. 
суд  АПБ бр. Кж. 1031/S6).

Првост. суд је због крив. дела из 
чл. 135 ст. 1 КЗ. осудио оптуженог на 
казну строгог затвора у трајању од 7 
година н 6 меседи.

/Калн се оптуженп да је било места 
кралификадији из чл. 136 КЗ. обзнром 
да је он са убијеним — оцем својим - -  
бпо у сталној свађи, a да је поступао 
и у нужној одбранп.

Жалба је неоснована, a из разлога:
Првост. суд је тачно утврдио чиње- 

нично стање из кога произлази да о 
нужној одбрани или прекораче^у исте 
н« може бити ни речи.

Но, погрешно је правно становиште 
жалбе да je за крнв. дело убиства на 
мах нз чл. 136 КЗ довољан сталан а- 
фекат, a да није потребно да постоје 
иосебни разлози за афективну ерул- 
дију непосредно пре извршења кривнч- 
ног дела. Из чл. 136 КЗ јасно произла- 
зи да извршилад дела мора бити дове- 
ден у јаку раздраженост нападом или 
тешкнм вређажем од стране убијеног не- 
поср«дно пре извршеља убиства, јер у 
противном убиство Hiije извршено на 
мах. Према томе, ако је у ттитању ста- 
лан афект, који траје дуже време- 
на, a којн непосредно пре извршења 
убиства није јако појачан нападом илп 
тешким вређаљем од стране убијенога. 
ке може бити ни говора о криви*гаом 
делу убиства на мах.

основано. Нз записника од 24 октобра 
1955 г. Kojii су странке сачиниле npii- 
ликом квалитатпвног прегледа вина и 
склолљеног утаначења. види се: да су 
Y 11ме туженика присуствовали квали- 
татЈгвном преузимању дпректор и ено- 
лог предузећа, да је том приликом из- 
вршен преглед и анализа вина, те да 
је утврђено да један део вина даје зна- 
ке квара и непознатог мириса, те да је 
иакон извршене анализе. a с обзиром 
на установљене мане, закључено утана- 
чен>е на основу кога је вино продато 
»rale-quale«.

Овакво чињенично стање (туженик је 
изврпшо анализу преко свог слфу^чњака 
и тек тада К)ТШО вино) не даје основа 
за закључак о обмани од стране тужн- 
ода. Према томе тужилац се с правом 
позвао на клаузулу у уговору у погле- 
ду квалитета продатог Biraa, тј. ла је 
туженик кутшо biiho  * talc-qualc«..

Кад је купчев стручњак —  еполог^ no 
купчевом налогу плзвршпо преглед  и 
анализу вина и установио квалитатив^ 
не недост(П'ке вина^ па је  купац после 
купио виио Ј,такво-какво'' не може са 
успехом продавцу ставити при говор  да 
га је обмануо у  погледу квалитета ку- 
пљенога вина. (Врх. суд^ Сл. 439/16).

„Основно тврђење на коме туженик 
заснива ревизију. је да га је тужилац 
код зак.Ђучења уговора о купопродаји 
вина обмануо, јер да је прећутао да је 
вино вештачко, па да се стога не мо- 
же позивати на то, да је вино продато 
»tale-quale«. Међутим, тврђење туже- 
кика да га је ту^жилад обмануо нпје

За  излучењ е покретнипа које с у  за- 
плеп>ене од  стране органа Управе без 
обзира на вредност надлежан је  срески  
суд (Врх. суд  АПВ бр. Ж . 162!56).

Тужилац је својом тужбом тражио из- 
лучење покретн1ша које су заллењене 
од стране органа ут1раве —  Управе прн- 
хода у поступку радп принудне наллате 
заостале лорезе на промет п доходак.

Срески суд огласио се ненадлежнпм, 
по лриговору Јавног правобраниоца об- 
знром да је вредност спора преко 
100.000 динара.

Окружни суд такође се огласио не- 
надлежнпм за расправљаже^ па је цео 
предмет уступл>ен Врховном суду АПВ, 
који је својим решењем нзрокао да јс 
надлежан за расправљаље Срески суд, 
и то ИЗ plXlO^fi*

Размотрпвшн предмет овај с*)д је на- 
шао да је за расправваже конкретне 
парнице стварно надлежан Срески суд. 
Нанме, по правним правилим.1 извршног 
иоступка ако се ради о изпршнпм за- 
хтевима трећих лица на стварима које 
ty предмет админпстративног изврше- 
iba. за тужбу je искжуч1Гво иадлежан 
Срески суд, у чпјем се подручју у време 
цодношења тужбе налазе ствари или 
део ствари на којима се та права оства 
рују 'чл. 5 ув. зак. Ип.) Чл. б! Уредбе 
о принудној наплати лореза и других 
буџетскил прихода (Сл лпст ФНРЈ бр.
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33/55) прописује да се излучне тужбе 
Moij поднети суду, не одређујући по- 
ближе који би суд бно надлежан за ра- 
справљан.е тпх спорова. Из тога прои- 
зилази да се правна правила из пред- 
ратног извршног поступка примењују и 
надаље кроз чл. 4 Закона о неважности 
правног прописа итд, Према томе ло- 
итчно је да се излучне тужбе подносе 
оном суду који би и иначе био над- 
лржан за расправжање спора када 
би посгупио као извршни суд Д1 у сми- 
слу правних правила из чл. 36 пред- 
ратног Закона о извршен.у п обезбе- 
ђен.у-

Измена савезних прописа о ценама не 
игкључгје одговорност привредне орга- 
низације за привредни пргступ из члана 
92 став 1 тачка J уредб е о трговинској 
делатности и трговинским предузећпма 
11 радњама. ако је привредна организа- 
гшја у  конкретно.м случају прекршила 
одређене цене које су важиле у  време 
продаје. (Врх. привр. суд, Пкп. 80I19S6). 
(Врх. привр. суд, Пкп. 80 19S6).

цене иројединим производима ii то, на 
кориет окривљених, јер они нису neipo- 
леј продавали изнад те цене. Будући да 
су нове цене условљене економским ра- 
злозима то да су се стекле околнскти

Пресудом Окружног привредног суда 
свривљено предузеће и његов директор 
кажњени су због тога пгго је предузеће 
у својој 1ђ>одавнкци продавало петролеј 
по денп од 110.— динара по литру, и- 
ако је цена петро.леју за осветљење од- 
ређена са Д1ш. 110.— за 1 кг, дакле да 
су продавали робу по вшпим ценама од 
оних које су одређене савезним пропи- 
сима па да су тиме починили привреднп 
преступ кажњив по ч.лану 92 став 1 
тачке 3 и став 4 Уредбе о трговинској 
делатности н трговинским предузећпма 
н радњама.

Виши привредии суд ослободио је 
акривл.ене од олтул^бе с образ.ложеЈБем 
да је Одлуком о одређивању највившх 
продајнпх цена за одређене производе 
(Службени лнст ФНРЈ број 20/54) одре- 
ђена највнша цина петролеја за освет 
лен-е са дин. 110.— по кг. Након из- 
вршења рад1ве, a пре правоснажности 
гресуде, ова Одлука је измењена (Слу- 
жбе ни лист ФНРЈ бр. 8/56) и одређена 
је највиша продајна цена петролеја за 
огветлење са днн. 130.—  по 1 кг. Тиме 
је, по становишту Вишег привредног су- 
да_ измежен пропис којим се одређују

које искључују одговорност окривљеннх,

Врховни привреднл суд уважио јр 
ванредну ревизију и успоставно пресЈДу 
Окружног привредног суда, a из раз- 
лога:

,,Окривл1ено иредузеће продавало јр 
ветролеј за осветљеље по цени од днн. 
110.—  по литру, iiano је цена летролеју 
у то време била одређена са дин. 110 .-- 
за 1 кг. Обзиром на спецнфичну тежину 
летролр^а, ир trora дроизн.лази да је 
иредузеће продавало иетролеј изнад це- 
не одређене савезним пропнсима, a та- 
ква радља претставл.а иривредш! пре- 
ступ нз члана 92 став 1 тачке 3 Уредбе
0 трговинској делатности и трговинским 
1тредЈ'зећима и ра;1д.ама.

Према Одчуци о одЈжђиван.у продај- 
нкх иена за одређепе производе (Слу- 
жбени лист ФНРЈ бр, 20/54; одређена 
је највиша продајна дена на мало за 
петролеј за осветлење са дин. 110.— за
1 кг и у време извршен.а дела била јв 
на снази ова продајна цена. У међу- 
времеиу одређена је највшиа про- 
дајна цена за петролеј са дин. 130.— 
lio 1 ки.чограму, али KaKO заштитни 
објекат из члана 92 став 1 тачке 3 
дене петролеја, већ цена одређена са- 
везним прописима, то је како у вре.ме 
извршења дела, тако н у време пресу- 
ђења био исти заштитни објекат. Про- 
дћјом петролеја пзнад Дене одређрне 
савезним прошБСима. окривл>ени cv по- 
чпнила иривредни преступ.

Неправилно је становиште другосте- 
пене пресуде да је noBehaibe.M продајне 
цене петролеја на мало са дин. 110.— 
ва дин. 130.—  за 1 кг, нзмењен npoiiH- 
спма у корист 10кривл>еннх. У време 
и.звршен>а дела савезним прописима је 
одређена највиша иродајна цена печро- 
лоја на мало, па је свака продаја изиад 
одррђене цене забра|г,ена и кажњива.”
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ГУБИТАК

Б И Л
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА АПВ У HQBOM

I. РАЧУН ГУБИТ
Ред.
број

Стр- 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 325 Р-Н УПРАВНИХ ТРОШКОВА: 
Плате сталиих службеника 579.550,-
Хонорари (књигов. и спремач.) 112.800.—
Допринос за соц. осигур. на плате 233.065,—
Допринос за соц. осиг. на хонораре 4 5 .120 ,-
Огрев 49 .407 ,-
Осветљење 6 .9 8 8 ,-
Утрошак воде 2.849.—
Поштарина и телефон 71.927,—
Канцелариски материјал 52 .363 ,-
Трошкови новч, и пчат. промета 27 .655 ,-
Одржавање чистоће 11.402,—
Чланарина Савезу Адв. комора ФНРЈ 444.900.—
Таксе 1.180.—
Путни рач. ван Н. Сада за год скуп. 

друг. Комора
Путни рач. за чл. И. 0 .  и Д. С. за

208.442,-

6 1 .709 ,-ред. састанке
Путни рач. за састанак делегата Рад. 

одбора у Н. Саду
Путви рач. члан- ,И. О . за обилазак 

Радвих одбора 
Осигурање иввевтара 
Субвевција часопису ,,Југосл. Адво- 

катура“
Субвенција „Гласвику" Адв. Коморе

3 6 .578 ,-

14.458.—
3.177,—

35.000.—

300.000,—за АПВ
Претплата'на служ. листовеи часописе 
Трошкови одржавања год. скупш. Адв.- 

Коморе АПВ
Одржавање семивара Адв. приправника 
Ствпендвја за 2 студ. права 
Оправка иввентара 
Одржавање библиотеке и архиве 
Допринос за^ставбеву изградњу 
Новогодвшња награда службевицима 
Разво (трошковв одрж. седвице Савеза

24,130,—
53.842,—
23.750 ,-

118,730.—
3 .3 0 0 ,-

44.500.—

65 .3 6 0 ,-
37 .650 ,-

36 .210 ,- 2.706.042,—Ад- Ком , одело куриру)

ЧИСТ ВИ Д А К  НА ПРИХОДИМА
1956 год. 690.984.—

УКУПНО: 3.397.026. -
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A Н C
САДУ HA ДАН 31 ДЕЦЕМБРА 1956 ГОД.
КА И ДОБИТКА ДО БИ ТА к

Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 329 Р-н Чланарине 1.553.100.—
2 311 Р-н Уписнине адвоката и иреселење
3 312 кавцел. 36 .000.—
4 310 Р-н Уписнине адвокат. приправ. и
5 316 пром. праксе 9.750.—
6 305 Р-н 1 % коморски допринос 1.354 851.—
7 292 Р-н Камата 550. -
8 330 Р-н Оглас« 1 .9 0 0 .-

Р-н Новчане казне 12.500.-
Р-н Развих примања и издавања 

\

428;375.—

3.397.026,—

29



АктивА II. PA4 YH ИМОВ
Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главиа

колона

1 309 Р-н Инвентара 1.078.059,—
2 304 Р-н Ситног инвентара 72.285,—
3 317 Р-н Библиотеке 341.496,-
4 320 Р-н Благајае 163.187,—
5 321 Р-н Народне банке тек. рач. 182.042,-
6 319 Р-н Р1ародне бавке рач. посм. фонда 197.977.— ;
7 261 Р-н Вредносних папира 24 .0 0 0 ,- I
8 322 РгН Адвоката 340.443,— 1
9 323 Р-н Чланова посмрт. фонда 19.800.—

10 318 Р-н Дужника и веровника 2.693.974. -
328 Р-н Залиха потрошног материјала 457 .503 ,-

12 314 Р-н Дубиозе 1 14 .960 ,-

УКУПНО: 5.285.726,— i
i

Књиговођа
Бошко Боројевић, с. р.

Благајник
Др. Никола Перваз, с. р.

По Надзорном одбору прегледано, сравњено са Главном књигом и остачим 
поиоћним Бњигама и на^ено исправно.

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р ;
Претседник; Иванчевић др. Милан, с. р.

Чланови: СШојшић др. Глиша, с. р. Лазић др. Милан, с. р.
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i

HE БИЛАНСЕ ПАСИВА
Ред. ј 
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона
!

1 313 Р-н Глисник Адвок. коморе АПВ 3.594,-
2 314 Р-н Дубиозе 11 14.960,—
3 302 Р-н Такса 180,—
4 289 Р-н Капитала 1.433.152,-
5 268 Р-н З а  отпис неутер. чланарине 811'.099.—
6 266 Р-н За покриће ма»кова и губитака 959.651,—
7 324 Р-н За ванредве помоћи 963.588 ,-
8 287 Р-н З а  помагање адвоката 2 .0 8 8 ,-
9 306 Р-н Основни посмртни фонд 406.430,—

Вишак прихода у 1956 год. 690 ,984 ,-

i
УКУП Н О : 5.285.726,-

Секретар
Славко Мишић, с. р.

Претседник 
Милорад Ботић, с. р.
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ГУБИТАК

Б И Л
ПЕНЗИОНОГ ФОНДА БИВШЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ,

I. PA4YH ДОБИТ
Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з в в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 108 Р-н Управних трошкова
Плате домара 24.720.—
Допрвнос за социјално осигурање 3 .6 0 0 .-
Осветљење 9.222.—
Трошкови новчаног и платног промета 8 .0 2 0 ,-
Чишћење оџака 10.607.—
Осигурање зграда код Д О З-а 23.132.— :
Одржавање чистоће 26.660.—
У фонд за одржаваше зграда 1.123.248.— ;
20% лич. и мат трош. Адв. ком. за^

АПВ у 1956 год. 250.000 — 1.479.209.—
2 1 110 Р-н пензије и помоћи 244.250.—

УКУПНО! 1.723.459.—

АКТИВА II. PA4YH ИМОВНЕ БИЛАНСЕ
Ред.
број

Стр.
гл. књ. Н а з и в  р а ч у в а Предколона Главна

колона

1 74 Р-н Некретнина 1 3.931.155.—
2 106 Р-н Благајне 1 13.224. -
8 82 Р-н Рачун рредносних папира 1 171.000.-
4 102 Р-н Део фонда за одржава&е зграда 1 187.905.—
5 77 Р-н Успеха — губитка од 1946 до 1955 2.067.870.—
6 Мањак на приходима у 1956 год. 269.428.—

1
1

УКУПНО: 6.640 5 8 2 .-

Књиговођа

Бошко Боројевић, с. р.

Благајник

Перваз д-р Никола, с. р.

32



A Н C
НОВИ ПАД HA ДДН 31 ДЕЦЕМБРА 1956 ГОД.
КА И ГУБИТКА ДОБИГАК

Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 109 Р-н Станарине 1.334.428.-
2 75 Р-н Камата 5.130.—
3 113 Р-н Разннх примања и издавања 114.473.—
4 М АЊ АК НА ПРИХОДИМА 269.428.—

УКУПНО: ! 1.723.459,—

НА ДАН 31 ДЕЦЕМБРА 1956 ГОД. ПАСИВА

Ред.
број

Стр. 
гл, књ. Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 112 Р н Дужнака и вероввкка i 2.832.226.—
2 104 Р-н Порез на промет yciyra 1 458 -
3 103 Р-н Део фонда за одржавање зграда II , 187.905.-
4 9о Р-н Комунална банач - дугррочки

кредит Нови Сад 188 876.—
5 73 Р-н Капвтала 3.430.117,-

УКУПНО: 6.640.582.—

Секретар
Славко Mamuh, с. р.

Претседник 
Милорад Ботић, с. р

По Надзорвом одбору прегледано сравњено са главном књигом и помоћним 
књигама и иај^ено исправно.

Н Л Д З О Р Н И  О Д Б О Р  
Претседнзк

Иванчевић, д-р Милан с. р,

Чланови:
СШојишћ д-р Глиша, с, р. Лазић д-р Милан, с. р.
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ЗАВРШНИ PA4YH ,ГЛАСНИКА“ АДБ. КОМОРЕ ЗА  АПВ
за  1956 годину

П РИМ АЊ А: И ЗД А В А Њ А ;
1 Од претплатника поје- 1 Штампа и хартија 552.050,—

динаца 243.714,— 2 Хон. сарадње 153.875,—
2 Од Раднвх одбора 250.770,— 3 Уређивање 79.500,—
3 Субвенција Адв. коморе 300.000,- 4 Експедиција 10 .200 ,-
4 Разан приход 22.374,— 5 Разни трошкови 38 .040 ,-

Свега; 837.259,— 6 Вишак 31 дец. 1956 3 .5 9 4 ,-

Свега: 837.259,—

Б. Боројевић, с. р. 
хов. књигово^а

Косша Хаџи, с. р. 
уредник

Овај је завршни рачун узет на знање и одобрен.

Сл. Мишић, с. р, 
секретар

Мил' БоШић, с. р. 
претседник

СТАЊЕ ФОНДОБА
Адвокатске коморе за АПВ на дан 31 XII 1956 год.

Назив фовда
Стање на 

даа
1 I. 1956

Стање на 
дан

31. XII. 1956
Образложење разлике

Основни посмртни фовд 579.976 406.430

Плаћени администрат. 
трошкови за време од 

1. IV. 1949 год. до 1. YI1. 
1956 год.

Хон. књигоао^а 
Б. Боројевић, с. р.

Благајник
Д-р Н. Перваз, с. р.

Секретар
Сл. Мишић, G. р.

Претседник
М. BoBuh с. р.
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БУЏЕТ „ГЛАСНИКА“ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА АПВ
за  1957 roAHHY

ПРИМ АЊ А: ИЗДАВАЊ А :
1 Од претплате поје- 1 Штампа и хартија 640.000.—

диваца 280.000.— 2 Ховорари за писање 220.000.—
2 Од Радних одбора, претпл . 280.000. - 3 Трошкови уређивања 140.000,—
3 Субвенција Адв. ком 450.000 — 4 Трошкови експедиције 15,000.—
4 Разав приход 20.000.— 5 Разви трошкови 15.000.—

Свега : 1.030.000.— Свега; 1 030.000.—

Бошко Боројевић, с. р. 
хопорарни књигово^а

Косша Хаџи, с. р. 
уредник „Гласнвка"

Овај је буџет „Гласника" Адвокатске коморе за АПВ за 1957 годину усво- 
јен на седници Извршног одбора АК за АПВ која је одржана дана 28 децембра 
1956 додине.

Славко Мишић, с. р. 
секретар

Милорад Ботић, с. р. 
претседник

БУЏЕТ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА б. АДВ. КОМОРЕ Y Н. САДУ
за 1957 годину

Обзиром да се још води спор пред Врховвим судом no пнтању укључења 
зграда Пензионог фонда у ставбену заједницу, a како према исходу тога cnopa 
зависи и буџет Певз. фонда, то је на седницв Извршног одбора која је одржана 
28 децембра 1956 годиве, одлучено да се буџет^Пенз. фовда за 1956 годиву пред- 
ложи скупштиви и за 1957 годину, са укупвим приходом и расходом од дивара 
1.727.000.— (види „Гласник бр- 3 за 1956 годину страве 34 и 35) те се овај буџет 
посебво не објављује.

З а  случај да вастане потреба да се овај буџет мен>а ИО he ва самој 
скупштиви предложитв измеве.

Из седвице ИО АК за АПВ која је одржава дава 28 децембра 1956 год-

Славко Мишић, с. р. 
секретар

Милорад БоШић, с. р. 
претседвик
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БУЏЕТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ
Број буџета

п р и х : о д и
УсБОЈена процена за 1957

парт. ноз. позиција партија

1. РЕДОВНИ ПРИХОДИ:
1 Од чланарине (Зб0х4 800) 1.776.000.—
2 Од уписнине адвок. и пресел. канц. 30,000,—
3 Од адв. припр. и пром. праксе 10,000,—

Свега 1. 1.816.000 —

II. ВАИРЕДНИ ПРИХОДИ-.
1 Од 1 % KOMopcKor доприноса 1.450,000,-
2 Од новчаних казни 50,000.—
3 Од огласа 2 .0 0 0 ,-
4 Камате 1.000,—
5 Од пенз. фонда б. АК, ретурно

матер. трошкови . 250.000,-
6 Од разних примања 10 000.—

Свега II. 1.763.000,—

УКУПНО: 3.579.000,—

Овај је буџет Адвокатске коморе за АПВ примљен на седвици Извршног 
одбора Адвокатске коморе за АПВ која је одржава дана 28 децембра 1956 год.

Др. Никола Перваз, с. р. 
благајник

Милорад Бошић, с. р- 
претеедник

Бошко Боројевић, с. р.
хон. кн>вгово{)а

Славко Мишић, с. р. 
сеаретар
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ЗА АПВ ЗА 1957 ГОДИНУ
Број буџета

Р А С Х О Д И Усвојеа кредитза 1957
парт. поз. !позипи)а 1 партија

I. РЕДОВНИ ИЗДАЦИ — ЛИЧНИ
1 Плате сталиих службеника 667.200.—
2 Хонорари (књиговођа, спремачица) 114000.—
3 Допринос за соц. осигурање 312 480.—
4 Допринос за станбену изградњу 78.120.-

Свега I. 1.171.800.—

11. РЕДОВНИ ИЗДАЦИ -
МАТЕРИ.1АЛНИ

1 Огрев 50.000.—
2 Осветлење 8.000.—
3 Утрошак воде 4.000,—
4 Поштарина и телефон 70.000.-
5 КавцеларијсЕИ материјал 65.000.—
6 Трошкови новч, и плат. промста 25.000.—
7 Таксе 5 0 0 .-

1 8 Одржавање чистоће 12.000.-
1 9 Чланарика Савезу адв. комора 444.000 —
1, 10 Претплата на сл. лист и часописе 15.000.—
i 11 Путни рн. за год. скуп. других Комора 180.000.—

12 Путни рн ред. седн. ИО и Дисц. суда б О .О о О .— '
13 Путни рн. за састан. претс. Рад. одб. 40.000.— '
14 Путни рн. за посете Радним одб. 40.000:—:
15 Субвеација ,Гласниху“ Адв. ком. 450.000.—
16 Осигуран.е внвентара 3 .7 0 0 .-
17 Одржавање Библнотеке 36000.—

Свега II. 1 S33.200.—

III. НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ;
1 За вевце умрлих 5.000.—
2 Трошкови одржавања скупштине 60.000.—
3 З а  курсеве адв- првпр. 40.000.—
4 З а  стиаендије студ. права 192.000.—
5 З а  помоћи удовама и стар. адв. 50.000. —
6 За набавку иивентара и сит. инв. 20.000. —
7 За оправху инвентара 17.000.—
8 З а  набавку књига 40.000.—
9 За недовољно предви1>ене издатке 100.000.—

. 10 За непредвиђене издатке 100,000.—
11 Позајмица Пенз. фонду 250.000. -

Свега 111. 874.000.—

УКУПНО: 3.579 000,—
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ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ 
ЗА 1957 ГОДИНУ

Позивају се сви Радни одбори да до 15 марта 1957 године најка- 
сније доставе спискове адвоката, адв. приправника и чланова породице 
ради издавања легитимација за повлашћену вожњу. Радни одбори су 
дужни да одједном доставе за све кориснике податке и требовање, јер 
Железница неће примати никаква накнадна требовања, па ће према томе 
сва она лица за која се подаци не доставе остати без легитимације за 
повл. вожњу.

Подаци су следећи:
1) За адвокате: Презиме, очево име, име, број личне легитимације 

и место становања;
2) за адв. приправнике: као и под 1).;
3) за жену: презиме, очево име, име, број легитимације;
4) за децу испод 16 година: презиме, очево име, име, дан, месец 

и година рођења;
5) за децу изнад 16 година: презиме, очево име, име, дан месец и 

година рођења и број легитимзције;
6) за лица која адвокат или адв. приправник издржава, a живе с 

њим у кућној заједници (отац, мати, сестра, усвојеник) исти подаци као 
под 3) али са означењем степена сродства.

Спискови који не садрже све тачне податке неће се узимати у по- 
ступак, него ће се враћати Радном одбору.

Молимо све Радне одборе да тачно испуне спискове и да их нај- 
касније до 15 марта 1957 године доставе Комори.

Адв. Комора за АПВ 

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња свим адвокатима. да је 1 јануара 1957 доспела прва 
рата чланарине.

Позивају се сви адвокати да одмах доставе обрачун 1% коморског 
доприноса за целу 1956 годину, као и да уплате тај допринос.

Позивају се Радни одбори да одмах уплате сва своја дуговања за 
„Гласник”, тисканице итд.

Све ове уплате Bipiiie се на тек. рач. Адв. коморе за АПВ, ЗОО-Т-403.

Књиговодство АК за АВП
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ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Извршног одбора АК за АПВ која је одржана дана 29 
јануара 1957 године, донесена су следећа решења:

1. Извршни одбор захваљује свима који су му послали честитке 
приликом наступања 1957 године.

2. Узет је на знање извештај претседника и референата о раду ИО 
између две седнице.

3. Моле се Радни одбори да најкасније до Г5 марта о. г. доставе 
спискове ради издавања легитимација за повлашћену вожњу, a сходно 
посебној објави која је публикована у овом броју „Гласника”.

4. На основу чл. Закона о адвокатури кажњавају се опоменом ад- 
вокати Слепчевић Стеван и Лепосавић Милијан из Сомбора, др. Дебре- 
цењи Аладар из Б. Тополе што су противно пропису члана 392 ЗКП 
предлоге ради улагања захтева за заштиту закона упућивали Претсед- 
ницима Врховних судова и Покрајинском Јавном тужиоцу, a не Савез- 
ном јавном тужиоцу, како то прописује цит. члан. ЗКП, чиме су почи- 
нили мању неуредност у раду.

5. Решавано је о текућим пословима као и молбама ради уписа у 
јИменик адвоката и адв. приправника.

Извршни одбор АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1. Уписују се у Именик адвоката:
а ) . Димитријевић Рафајло, са седиштем адв. канцеларије у Инђији, 

решењем АК за АПВ бр. 296/1956, које је потврдио својим решењм 
Држ. секретар за прав. управу НРС под бр. 703/1957;

б) . Ковачевић Димитрије, са седиштем адв. канцеларије у Старој 
Пазови, решењем АК за АПВ бр. 340/1956, које је потврдио својим 
решењем Држ. секретар за прав. управу НРС под бр. 701/1957.

Извршни одбор АК за АПВ
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„ХАРТИ1А“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗД ИЗРДДУ 05РДЗАЦА И ПР8МЕГ ПАОНРОГУ! 
И КАНЦЕЛАРИСНИМ МАТЕРИЈАЛ01^3 НА ВЕЛИКО

Н О В И  С А Д
ДУНАВСКА УЛИЦА 10

V
Т Е Л Е Ф О  Н И :
Директор . 35-12
Комерц. . . 20-08
Продајно . 34-03

ИЗДАЈЕ СВЕ ВРСТЕ ОБРАЗАЦА ЗА: јвднообразно рачу- 

новодсШво финансиску извештајну службу, млинска Пре- 

дузећа, Среске општинске народне одборе, здравсШвенв 

установе, АДВОКАТЕ, саобраћај, као и све остале об- 

расце за предузећа и усШанове. — Наше стоваришШе 

располаже богаШим избором канцелариског маШеријала и 

прибора, црШаћег, Шехничког и Uucaher маШвријала и 

прибора. — Цепе творничне. — На обрасцима дајемо 

малопродајној мрежи рабат од / / %. — Све обрасце 

шаљемо ф рато  куПац. — ПосетиШе наше сШоваришШе, 

Преглед робе не обавезује на куповину.
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