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Поштарвва ;угото

Г Л А С Н И  К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  З А  А.  П.  В О Ј В О Д И Н У

Годава VI '  Но8и Сад, септембар 1957 Број 9

ПИТАЊЕ КОРИСНИКА ПЕНЗИОНОГ ФОНДА Б. АДВОКАТСКЕ 
КОМОРЕ У НОВОМ САДУ

„Гласник” се последњих година неколико пута бавио питањем Пен- 
зионог фонда б. Адвокатске коморе у Новом Саду. Третирао је ово пи- 
тање у аспекту педлога Извршног одбора Адвокатске коморе за АПВ.

Познато је да је б. Адвокатска комора у Новом Саду 1 јула 1931 
године образовала свој Пензиони фонд. Чланови овог Пензионог фонда 
били су обавезно сви адвокати чланови Коморе. Они су слободно бирали 
пензиони разред у оквиру чланства Фонда. Пензиских разреда је било 
шест, са месечним пензијама од 900 до 3000 динара. Удове и сирочад, 
по правилихма Пензионог фонда, имали су право на половину пензије 
пензиског осигураннка.

Пензиони фонд је до рата нормално функционисао. Примао је пен- 
зиске уплате, исплаћивао пензије и пензвске ренте корисницима. Вишак 
прихода насталог од уплате осигураника улаган је у Банке, у државне 
папире, a од тога вишка су купљене некретнине у Новом Саду, куће у 
улицама Змај Јовина 20, Змај Јовина 22 и Илије Огњановића 6, чији су 
приходи служили за исплате пензија и пензиских ренти.

Окупатор је расформирао б. Адвокатску комору у Новом Саду, обу- 
ставио рад Пензионог фонда, устројио своју окупаторску Комору.

После Ослобођења готовина и вредности Пензионог фонда су девал- 
вирали на незнатну вредност, док су куће остале као једина имовина.

Међутим, поред предратних пензионера настала је потреба да се и 
удове и сирочад у рату страдалих адвоката укључе у кориснике Пен- 
зионог фонда. Али, Пензиони фонд је имао врло слабе материјалне мо- 
гућности да врши исплате пензија, јер је висина закупнина била ми- 
»имална.

Да би се, ипак, некако помогло онима који су на помоћ били најупу- 
ћенији Скупштина Адвокат'ске коморе и њен Извршни одбор одлучили 
су да поред минималних прихода које су давале некретнине и сама Ад- 
вокатска комора кроз свој буџет даје годишње позајмице Пензионом 
фонду, даби овај могао бар колисо толико да помаже оне који су на 
помоћ били упућени. Није могло ^ити говора о утврђивању висине пен- 
зије, о давањима свима онима који имају право по Правилима Пензи- 
оног фонда на пензију, него се иСпитивао сваки конкретан случај, и у 
оквиру финансиских могућности, давале пензиске помоћи оним кори-



сницима чија је ситуација била оцењена као најтежа. На овај начин је 
стално око 30 корисника примало пензиске помоћи између 450 до 3000 
дипара месечно, већ према томе у којој се групи пензнској налазио оси- 
гураник по чијем праву је пензија требала бити одређена.

Адвокатска комора је Пензионом фонду дала од Ослобођења до да- 
нас позајмицу од преко 2 милиона динара.

Радикално решење тога питања није могло да се изврши, јер је 
стари Закон о адвокатури у свом чл. 72 одредио, да ће Министар право- 
суђа у заједници са Министром финансија, a за територију АПВ, Глав- 
ии извршни одбор АПВ, донети прописе о ликвидацији Пензлоних фон- 
дсва Адвокатских комора, који прописи нису никада обнар&довани, ма- 
да су Коморе подносиле у том правцу своје предлоге.

Када су поведени преговори о закључењу Уговора о социјалном 
осигурању адвоката Савез адвокатских комора и све Коморе су пред- 
ложиле да Заводи за социјално осигурање преузму имовину Пензионих 
фондова, али да преузму и све обавезе тих Пензионих фондова према 
СЕим корисницима који нису на други начин или са неког другог на- 
слова пензионо осигурани. Ови предлози нису били прихваћени, и пи- 
тање корисника Пензионих фондова Адвокатских комора није могло 
бити обухваћено Уговором о социјалном осигурању адвоката.

Управни одбор Адвокатске коморе за АПВ изнео је своје конкретне 
предлоге скупштини 1953 и 1954 године, о начину утврђивања права 
корисника Пензионог фонда, али ти предлози нису били усвојени.

И тако је то тешко и горуће питање остало на мртвој тачки тј. 
остало је да око 30 корисника прима и даље пензиску помоћ. Ову по- 
Moh су примали све до 1 јула 1957 гсдипе, када је Управни одбор Ад- 
вокатске коморе за АПВ, као руковалац имовине Пензионог фонда Ад- 
рокатске коморе у Новом Саду морао да донесе одлуку да обуставља 
сваку даљу исплату, јер су некретнине Пензиоиог фонда укључене у 
Станбену заједницу, па је Пеизвони фонд отпао од прихода од закуп- 
нина, услед чега није у стању да врши да.д.е оне обавезе које је сам 
својевољно на себе био преузео.

Када су зграде Пензионог фонда укључене биле у Станбену зајед- 
ницу Извршни одбор наше Коморе поднео је жалбу, a после је повео и 
управии спор, који је неповољно решен пресудама Савезног врховног 
суда, па су све зграде укључене у Станбену заједницу.

Међутим, имајући у виду тешко стање корисника Пензионог фонда, 
као и социјалан и хуман захтев да се помогну они који су у рату из- 
губили своје издржаваоце, јер је велика већина корисника Пензионог 
фонда изгубила своје мужеве, очеве, адвокате убијене од окупатора, 
страдале у разним логорима фашистичким, Управни одбор Адвокатске 
коморе за АПВ поднео је молбу Народиом одбору општине Нови Сад, 
као надлежном органу, да се позивом на пропис чл. 45 Уредбе о упраз- 
љању станбеним зградама као и одговарајуће Одлуке Народног одбора 
општине Нови Сад, знатио повнси онај износ који припада власнику 
зграда на име издржавања, да би Пензиони фонд могао бар у досадаш- 
њем скромном обиму да врши своје дужности према корисницима. Овај 
захтев Управног одбора Адвокатске коморе за АПВ је, по нашем миш- 
л,ењу, потпуно оправдан, јер се на овај начин даје материјална по-



Moh, ако не свим лицима која имају гграва према Пензионом фонду, a 
њих има око 70, a оно бар оним лицима која су на ту, ма и тако малу 
и незнатну, помоћ, толико упућена. Идеално би решење било када би 
се могли обухватити сви они који имају право према Пензионом фон- 
ду, a тих је како смо малочас истакли 70, али пошто то није могуће у 
приликама у којима се налази Пенизиони фонд, потребно је да се оси- 
гурају бар они који су на ту помоћ најупућенији.

Ми верујемо да ће ова оправдана молба Управног одбора Адвокат- 
ске коморе за АПВ у целости бити усвојена, и да ће надлежни Народ- 
ни одбор општине Нови Сад показати потпуно разумевање за решење 
овог толико важног проблема, a Управни одбор Адвокатске коморе за 
АПВ ће ово питање, све ако и буде повољно решена његова молба, из- 
нети пред идућу Скупштину Адвокатске коморе за АПВ да би се сама 
скупштина могла њиме да позабави, и донесе неке даље одлуке које 
би омогућиле још радикалније решење овог важног и горућег питања, 
јер се ипак не могу оставити витални интереси минималног издржа- 
вања удова и сиризчади адвоката нерешени.

Коста Хаџи

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ 
ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Примена Законика о кривичшзм поступку пружила је у пракси, 
током примене у року од три и по године, низ спорних и интересант- 
них питања. Ово је и разумљиво када се има у виду да је Законик 
дао низ нових института и решења појединих процесних ситуација, 
које се могу — било због непрецизних формулаиија било због разли- 
читих схватања — тумачити на разне начине, a то тим пре што Зако- 
ник није могао, и не може, дати прецизна решења за све конкретне 
случајеве и варијенте које пракса намеће. За решење питања која се 
у пракси појаве, a нису изричито у Законику предвиђена, потребно је 
послужити се аналогијом — која је у кривично-прои.есном праву доз- 
Еол>ена — и утврђивањем духа Законика. Но баш примена аналогије 
и тражења духа Законика дају могућности за врло разнолика a често 
и опречна становишта, која није увек могуће ускладити. На тај начин 
дошло је до различитих тумачења и схватања по низу питања, од ко- 
јих he.M o се осврнути на три следећа: одлагање г^авног претреса, сма- 
њење већа и урачунавање времена проведеног на посматрању у изре- 
чену казну.

I
Одлагање главног претреса

Одлагање и прекид главног upexpeca предвиђени су у Гл. XXI оде- 
љак 4 — чл. 28&—289 ЗКП. У овом случају прекид главног претреса 
нас не интресује, јер је то питање потпуно решено одредбом чл. 288 
ЗКП. Међутим, код одлагања главног претреса је ситуација у пракси 
другачија.

Познато је да се у пракси главни претреси доста често одлажу било 
због недоласка важних сведока или вештака, било због допуне докдз-



Hor поступка. Ако се наставак главног претреса одржи у року од ме- 
сец дана главни цретрес се једноставно наставља тамо где се раније 
стало, с тим што је претседник већа дужан да укратко изнесе ток лро- 
теклог претреса — чл. 287 ст. 2 ЗКП. Међутим дешава се, и то не 
ретко, да у року од месец дана није могуће прибавити нове доказе 
који су потребни, тако да протекне више од месец дана до наставка 
главног претреса. У таквим случајевима главни претрес се не може ни 
под којим условима наставити већ главни претрес мора почети изнова 
и сви се докази морају поново извести — чл. 287 ст. 3 ЗКП. Овај про- 
пис је импе1ративан и не допушта никакву су1мњу у по.гледу тога како 
се има поступити ако је одлагање главног претреса трајало дуже од 
месец дана.

Наведеним прописима Законик је обезбедио оживотворење начела 
кепосредности, као једног од основних начела кривично-процесног пра- 
ва. Ноторно је да се после више од месец дана губи непосредна веза 
са низом чињеница које су важне за одлуку суда. Због тога је и пред- 
виђено да се главни прстрес може отпочети изнова и ако је одлагање 
трајало мање од месец дана, под условом да веће нађе да је тако по- 
требно, a без обзира на предлоге странака v том правцу — чл. 287 
ст. 2 ЗКП.

Доношење пресуде је сложен процес условљен сазнањем и утвр- 
ђивањем низа одлучујућих чињеница од стране судског већа непосред- 
но изведеним доказима на главном претресу, уз учешће странака као 
активних фактора у том процесу. Сви изведени докази на главном пре- 
тресу морају претстављати једну логичну целину, узајамно се допу- 
њавати, или -пак искључивати, али увек тако да закључак — пресуда
— донета на основу изведеннх доказа — искључује могућност другог 
закључка тј. апсолутно је искључена могућност алетернације. Ове 
услове пресуда може задовољити само ако је веће непосредно у току 
свих изведених доказа, a оно ће т о бити ако протек времена не избри- 
ше из свести судија све оне утиске и закључке донете у току главног 
претреса, нч којима треба да се заснива пресуда. Утисци могу да из- 
бледе, зак.гБучци и запажања могу бити деформисани или избрнсани из 
свести судије у току процеса и прецепције других утисака и закључака 
у току прекида главног претреса. Због тога је Законодавац нашао да 
је крајњи рок, унутар којег се може сматрати прецепција очуваном, 
месец дана и да је у том року и непосредност сачувана. Ради обезбе- 
ђења непосредности, у овом смислу како је напред наведено, изрица- 
вве пресуде се мора извршити одмах након окончања главног претреса, 
с тим што је изузетно дозвољено да се пресуда изр«кне и касније, 
али и то најкасније у року од три дана, који је рок непрекорачив — 
чл. 331 ст. 1 ЗКП.

Принцип непосредности се у пракси често крши, и главни претрес 
се спроводи читањем исказа сведока и налаза вештака. Када је очиг- 
ледно да се наставак главног претреса неће моћи одржати у року од 
месец дана- обнчно се странке сложе и предложе суду, или обратно, 
да се на нови главни претрес — који се има одржати далеко по истеку 
рока од месец дана, или још нкје ни фиксиран дан главног претреса,
— не позивају сведоци и вештаци већ да се њихови ранији искази 
прочитају, и то на основу чл. 313 ст. 1 тач. 3 ЗКП. На основу такве



сагласности на нови главни претрес се не позиваЈу раниЈС саслушани 
сведоци и вештаци већ се странке формално сагласе са читањем рани- 
јих исказа, a изводе се само нови докази. Са формалне стране изгле- 
дало би да је овакав поступак исправан и законит, али није тако. Непо- 
средност је један од основних принципа нашег кривично-процесног 
права и он је доследно спроведен кроз низ одредаба Законика о кри- 
вичном поступку, a у чл. 313 ст. 1 предвиђена су само изузетна от- 
ступања у оправданим случајевима. Одредбу чл. 313 ст. 1 тач. 3 ЗКП 
треба рестриктивно ту.мачити и примењивати a no нашем мишљењу 
она се може примењивати у случају мање важних доказа, од којих не 
зависи суштина судске одлуке. Сваки онај који је, у ма ком својству, 
учествовао у раду на главном претресу врло добро зна од колике је 
важности непосредно саслушавање сведока, ради оцене веродостојно- 
сти исказз непосредно суочење сведока са сведоком или оптуженим 
и сл. Ни један записник, било из претходног поступка било са ранијег 
главног претреса, ма како да је добро састављен и стилизован, не може 
заменити живу реч сведока или вештака.

Ако би се одредба чл. 313 ст. 1 тач. 3 ЗКП тумачила екстензивно 
онда би смо, у ннзу случајева, имали на главном претресу посредан 
поступак. Овоме треба додати и чињеницу да у таквим случајевима 
редовно судије-поротници, који су били у почетку главног претресз. 
не учествују у раду већа у наставку главног претреса, тако да је  не- 
посредност тим мања, a од колике штете то може бити по правилност 
судске одлуке није потребно доказивати.

Мишљења смо да главни претрес мора безусловно почети изнова 
н да се сви докази морају поново извести у сваком случају када је  од- 
лагање трајало дуже од месеи. дана и да се у таквим случајевима не 
може en bloc примењнвати одредаба чл. 313 ст. 1 тач. 1 ЗКП без об- 
зпра на сагласне предлоге странака.

I

Смањење већа
За пресуђење кривичних дела за које је у закону предвиђена казна 

строгог затвора до двадесет година или смртна казна надлежно је, на 
сснову чл. 20 ст. 1 ЗКП, веће окружног суда састављено од двојице 
судија и тројице судија-поротника. У члану 289 ст. 1 ЗКП предвиђено 
је како ће се поступити када главни претрес започне пред већем са- 
стављени.м од једног судије и двојице судија-поротника a покаже се 
да чшвеннце на којима се заснива оптужба указују на кривично дело 
за чије је пресуђење надлежно веће састављеко од двојице судија и 
тројице судија-порот}шка. Тада се веће попуњава и главни претрес 
започиње изнова.

Међутим у Законику није предвиђен обрнут случај, a наиме да 
претрес почне пред већем од двојице судија и тројице судија-порот- 
niiî a a да се у току претреса измени оптужба тако да је за пресуђење 
исте надлежно веће састављено од једног судије и двојице судија-по- 
ротника. У једном конкретном случају више лица било је оптужено 
због кривичних дела из чл. 255 ст. 2 КЗ, те је главни претрес започео 
пред већем састављеним од двојице судија и тројице судија поротника. 
У току главног претреса јавни тужилац је изменио оптужницу па је



нека лица оптужио за кривична дела из чл. 322 ст. 2 КЗ, н€ка за дела 
из чл. 314 и 325 КЗ a нека за дела из чл, 326 КЗ, дакле за кривична 
дела за које је надлежно веће састављено од једног судије и двојице 
судија-поротника. У наставку главног претреса веће је било састав- 
љено од једног судије и двојице судија поротника, на шта су ставили 
приговор и јавни тужилац и браниоци оптужених, налазећи да се глав- 
ни претрес има наставити пред истим већем пред којим је  и започео. 
Behe је одбило приговрре, наставило главни претрес к донело пресуду 
која је коначно и потврђена, ма да је у том правцу било и жалби. 
Сматрамо да је веће правилно поступило и да у таквом поступку нема 
никаквог недостатака прбцесне природе.

Код случајева, где може доћи до смањења већа, треба водити ра- 
чуна о томе какав је даљи поступак смањеног већа. У овом случају 
употребљавамо термин „смањење” већа и „смањено” веће због тога 
што нам изгледа најадекватнији за ову ситуацију јер термин „изме- 
њено” веће у овом случају не би у .потпуности одговарало, пошто се 
у суштини веће и не мења, већ се само смањује.

Код измене оптужнице јавни тужилац, или евентуални оштећени 
као тужилац, може извршити измену само у одкосу на ггравну квали- 
фикацију, a може извршити измену и чињеничног описа и правне ква- 
лификације. Ако тужилац мења само цравну квалификацију, сматрамо 
да смањено веће треба само да настави главни претрес тамо где се за- 
стало пре измене дате од стране тужиоца. Међутим! ако тужилац мења 
и чињенични опис дела и правну квалификацчју тада смањено веће 
мора да отпочне главни претрес изнова, тј. да поново саслуша оптуже- 
ног у правцу дела која му се стављају на терет измењеном остужни- 
цом, затим да поново изводи све доказе, па и оне који су раније изве- 
дени, a TO због тога што се ради о новим околностима о којима треба 
саслушати сведоке и евентуалне вештаке. Ако смањено веће поступи 
на изложени начин непосредност је сачувана и нема ни једког разлога 
да се донета пресуда са тих основа напада.

Ш

Урачунавање времена проведеног на посматрању у изречену казну
Нису ретки случајеви да се окривљени, било у току претходног 

посгупка, било главног претреса упуте на посматрање у психијатри- 
ске клинике ради утврђивања подобности за урачунљивост. Обзиром 
на специфичност психијатриских прегледа окривљени морају бити на 
посматрању дуже времена, па се поставило питање да ли се то време мо- 
же, или мора, урачунати у казну затвора или строгог затвора ако се донесе 
осуђујућа пресуда. Обзи1х>м на неуједначен став по овом питању, било 
и неосновних жалби у којима се пледирало за апсолутно урачунавање 
времена проведеног на посматрању у изречену казну.

Код случајева када се донесе осуђујућа пресуда против неког лица 
и исто осуди безусловно на казну затвора или строгог затвора, тада се 
у погледу урачунавања времена проведеног на посматрању могу дати 
два одговора. Ако је осуђено лице на посматрању у времену када се 
нице да је у то вр>еме протв тог лица текао истражни затвор и да је 
нику ради посматрања, тада се време проведено на посматрању безу-



словно има урачунати у изречену казну. У таквом случају осуђеном 
лицу се не урачунава у изречену казну време проведено на посматрању 
због саме чињенице што се налазило на посматрању, већ због чиње- 
нице да је у то време против тог лица текао исгражни затвор и да је 
исто лице у болници или клиници било под режи.мом истражног затћоре- 
ника, и да се налазило на посебном, затвореничком одељењу клинике 
и под стражом. Према томе то време се осуђеном лицу урачунава у 
нзречену казну на основу чл. 45 КЗ.

Међутим, ако је осуђено лице било упућено на посматрање a нала- 
зило се на слободи, тада се време проведено на посматрању ни по ком 
основу не може урачунати у изречену казну. Ово с тога што се такво 
лице на клиници, или у болници", налази као и сваки други боле- 
сник, са правом састанка, дописивања без икаквог надзора па чак и са 
правом да оде из болнице или клинике. Пошто се овакав окривљени 
фактички не налази лишен слободе то му се време проведено на по- 
сматрању и не може урачунати у изречену казну, пошто КЗ у чл. 45, 
a ни у једном другом, не предвиђа да се то време може урачунати у 
изречену казну.

Бранко Петрић

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУКУ О СМЕШТАЈУ МАЛОДОБНОГ ДЕТЕТА У
СЛУЧАЈУ СМРТИ РОДИТЕЉА КОМЕ ЈЕ ДЕТЕ ПОВЕРЕНО НА

ЧУВАЊЕ
По овом питању наши судови не заузимају јединствено гледиште 

и док неки судови сматрају да су за решавање овога ззхтева надлежни 
сргани старатељства, дотле други прихвагају такве захтеве и решавају 
по њима.

Тако је по тужби оца малодобног детета, да му се додели његово 
дете на чување и васпитање, a које је било одлуком надлежног суда 
приликом развода брака додељено жени тужиочевој, пошто је иста не- 
колико година по разводу умрла и дете се сада налази код своје бабе по 
мајци — један окружни суд донео одлуку, којом се огласио ненадле- 
жни.м за распављање у овој ствари, изричући да је за то надлежан ор- 
ган старатељства. Наведени суд изрекавши недопустивост редовног 
правног пута, позвао се на прбпис чл. 14 Основног закона о односима 
родитеља и деце тј. да у случају, ако је један од родитеља умро.. 
родитељско право припада ipso lege другом родитељу и да о томе пита- 
њу одлучује у с.мислу члана 18. и 19. ОЗОРД, орган старатељства.

Напротив у другом случају, други окружни суд прихватио је надле- 
жност за расправљање овакве тужбе и по проведеном поступку донео 
своју пресуду, удовољавајући захтеву тужбе. Поменути суд је нашао 
да се овде ради о измени судске одлуке о смештају млдб. детета код 
другог родитеља, јер да је претходно брак између тужиоца и тужене 
разведен судском пресудом, па је за доношење одлуке по захтеву ту- 
жиоца надлежан суд у смислу чл. 68, ст. 5 Основног закона о браку. 
Ваља напоменути, да је овај спор покренут и окончан пре ступања на 
снагу Закона о парничном поступку, јер би у случају да је тужба под- 
несена касније или да поступак није био окончан до ступања на снагу 
ЗПП., за тај спор у с.мислу чл. 25, ст. 2, т. 2 ЗПП. био је надлежан сре- 
ски суд.



Разматрајући rope наведене одлуке двају омружних судова по из- 
ложеном питању, сматрам да је друга одлука правилна, умесна и осно- 
вана на позитивним прописима ОЗБ-а и процесуалног права.

Пре свега треба констатовати, да је прво иитирана одлука о изри- 
цању недопустивости редовног пута, потпуно погрешна и противи се 
јасним одредбама чл. 68, ст. 5 ОЗБ-а. Позивање суда на чл. 14. ОЗОРД, 
да се у конкретном случају услед смрти једног родитеља ради о роди- 
тељском праву, које припада другом родитељу, те да је за доношење 
одлуке у смислу чл. 18 и 19 ОЗОРД, надлежан орган старатељства, — 
држим да је погрешно и депласирано, јер се овде не ради о спору кој i 
се тиче родитељског права па да је орган старатељства на основу про- 
гшса Закона овлашћен и дужан да у интересу старања о детету преду- 
зима потребне мере, те да може одузети дете од родитеља и предати га 
трећем лицу или установи. Напротив у третираном случају очигледно је 
у питању измена одлуке о смештају, чувању и васпитању млдб. детета, 
пошто је пре тога о томе одучио суд у бракоразводној парници. Стога 
сам мишљења, да је једино могуће и исправно да је за доношење од- 
луке надлежан суд a не орган старатељства.

Наши правни теоретичари породичног права заузимају у својим де- 
лима исто становиште по пнтању решавања третираног случаја. Тако 
професор Ана Прокоп пише: „Ако пак родитељ, коме је дијете повје- 
рено на чување или одгој умре, нестане или буде лишен родитељског 
права, тада ће се дијете због промјењених прилика одлуком суда (под- 
вукао Н. К.) повјерити на одгој и чување другом родитељу, осим ако 
не би неки важни разлози наметнули друго рјешење”. )̂

Потпуно истоветно мишљење заступа професор Др. Беговић, који 
по питању последица развода брака на децу, наводи да се мере о чу- 
вању и васпитању деце смештајем код једног родитеља могу током вре- 
мена мењати према измењеним приликама, на пример, кад би родитељ 
коме су деца поверена умро, ступио у нови брак, напустио дотадање 
место становања, одао се неморално.м животу, разболео се од тешке 
заразне болести, те да у овакво.м случају саме чињенице налажу, да се 
донесу нове мере, онако како то захтевају интереси деце према измење-' 
ним приликама. Надаље, да се ове измене могу вршити по одлуци над- 
лежног суда, a no предлогу разведених родитеља одн. разведеног ро- 
дитеља или старатељског органа.^)

Код расправљања овог питања треба поменути да су наши судови 
после ступања на снагу Закона о односим родитеља и деце заступали 
разнолика гледишта, јер се појавило питање, да ли је окружни суд и 
након ступања на снагу ОЗОРД надлежан за распрзвљање и одлучи- 
вање о чувању и васпитању деи.е и о одкоси.ма родитеља према деци 
под условима из чл. 68. ОЗБ, услед чега је Врховни суд ФНРЈ у општој 
седници по ТО.Ч питању донео Упутство и позитивно одговорио на то 
питање, као и да је за измену одлуке о чувању и васпитању деце, уко- 
лико то захтевају промењене прилике, надлежан окружни суд у смислу 
чл. 49 т. б. Закона о уређењу народних судова, јер да се у таквим спо- 
ровима истовремено ради не само о спору из односа родитеља и деце

*) Др. Ана Прокоп: „Односи родитеља и дјеце по законодавству ФНГ.Т” , 
3;шреб, 1954 год., стр. 80.

2) Др. Л1е.\мед Беговнћ: „Пс>род1гчно право” , Београд 1955 год. стр. 121.



(за које је спорове надлежан у смислу чл. 40 т. б. Зак. о уређењу на- 
родних судова — срески суд), него и о међусобном односу брачних 
другова у погледу заједничке деце и то таквом одиосу који се не тиче 
чисто имовинскоправног захтева.’)

Касније после ступања на снагу Закона о изменама и допунама За- 
кона о уређењу народних судова од 10 IV 1952 године (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 24/52), Врховни суд HP Хрватске у одлуци Р. 66/52 од 17 X 1952 
год. изрекао је, да су спорови о чувању и васпитању деце разведених 
брачних друнова, спорови из односа родитеља и деце и да је за ове спо- 
рове, осим случаја обавезног кумулирања овог спора са оним о разводу 
брака (чл. 68 ст. 1 ОЗБ), надлежан у првом степену срески суд (чл. 40 
т. 2 сл. б. ЗУНС), макар да се они појављују у веза са правоснажном 
одлуком о разводу брака донесеном у првом степену од стране Окру- 
жног суда.^)

Мишљења сам, да је оваква одлука неправилна и да је тумачење чл.
3 Зак. о изменама и допунама Зак. о уређењу народних судова у односу 
на чл. 68 ОЗБ, одвише натегнуто и неубедљиво. Познато ми је, да су 
наши окружни судови и после доношења поменуте одлуке Врховног 
суда НРХ, држааи се Упутства Врховног суда ФНРЈ од 29 X 1952 год., 
прихватајући надлежност за решавање спорова о измени одлуке о сме- 
штају малодобне деце под другог родитеља услед измењених прилика и 
да су Врховни Републички судови и Врховни суд АПВ-е, поводом уло- 
жених жалби на пресуде првостепених судова, потврђивали нападнуте 
одлуке по питању стварне надлежности окружних судова у таквим спо- 
ровима. Уосталом након ступања на снагу Закона о парничном поступ- 
ку, ово питање отпада обзиром на изричити пропис чл. 25 т. 2 ЗПП, да 
је за ове спорове надлежан срески суд.

У односу на ово питање постоји и једна одлука Врховног суда НРС 
Гзз — 69/54 од 3 Ш 1954 године, у којој се између осталог наводи, да 
је срески суд по тужби тужитеља, да се одузме дете од оца и преда њој 
тужиљи, која је детету- баба, решењем одбацио њену тужбу, нашавши 
да предмет спора не спада уопште у надлежност суда, већ у надлежност 
органа старатељства, и да тужиља није овлашћена да тражи да се дете 
одузме од оца, суд је кашао, да је у овом случају непосредно надлежан 
на основу прописа Закона орган старатељства, који је овлашћен и ду- 
жан да у интересу старања о детету предузме потребне мере, па и да 
одузме дете од родитеља и преда га трећем лицу или установи. (чл. 18. 
и 19. ОЗОРД).

Међутим, да орган старатељства не би могао одлучивати само у 
.случају., ако је у питању смештаја, чувања и васпитања детета, пре тога 
одлучио надлежни суд у бракоразводној парници.®)

S) Упутстзо Врх. суда ФНРЈ, Су. 896/48 од 29 X 1948 го д , Збирка одл. Врх. 
судова I., Београд 1952 стр. 322—б75.

4) Збирка одл. Вух. судова донетих у крив. и грађ. суд пост. Београд 1954, 
стр 191 одл. бр. 226.

5) Збирка одлука Врх. судова донетих у крив. и грађ суд. поступку 1953 
до 1955 г. Београд изд. Савр. администрааије, 1957 стр. 182, Одл. бр. 184.



Према томе и ова одлука Врховног суда стоји на гледишту, да је за 
решавање конкретно изложеног питања надлежан суд, јер се ради о из- 
мени судске одлуке о смештају детета, која је донесена у претходној 
бракоразводној парници.

Завршавајући излагање, желео сам да изнесем горњи проблем, бу- 
дући да се у пракси наших судова појавило неколико оваквих тужби, 
које су финализиране на два различита качина, a у циљу избегавања 
налишног посла код виших судова ради решавања негативног сукоба 
падлежности између судова и органа старатељства.

Никола Константиновић

СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Тужилац је од туженика купио ам са прибором за 7.000 динара. На 
два месеца после куповине власник је познао свој ам на тужениковом 
коњу и о томе обавестио милиционера који је одузео ам од тужиоца. 
Против тужиоца вођени су извиђаји због кривичног дела крађе из чл. 
249 КЗ. Сведоци, и сам туженик, потврдили су тужиочеву одбрану да 
је од туженика купио ам. Кривични поступак је обустављен. Тужилац 
је тражио повраћај куповне цене у 7.000 динира. сматрајући да се она 
без основа налази код туженика.

Туженик је порекао оснаваност тужбеног захтева, наводећи да ту- 
жиоцу од стране туженика није причињена никаква штета.

Према чињенично.м стању у списима кривичног оред.мета, туженик 
је купио ам од непознатог лииа на пијаци и то оног дана, када је соп- 
ственику извршена крађа.

Срески суд својом пресудом одбио је тужбени захтев са разлога 
што је туженик продајо.м престао битн власник ама, a тужилац постао 
власник, те као такав може да тражи повраћај ствари или пак против- 
вредност. Ово стога што је тужени према списима извиђаја спорним ам 
купио на пијаци, те је тако стекао својину као савестан купац на ос- 
нову куповине. Како нема никакве кривице до туженика што је ам 
одузет тужиоцу, то тужени није дужан да му врати куповну цену.

По жалби тужиоиа, Окружни суд је потврдио наведену пресуду 
налазећи да тужилац као власнмк .може да тражи од бившег сопстве- 
ника ствар или повраћај куповне цене.

По правним правилима грађанског права, која се при.мењују у сми- 
слу чл. 4 Закона о неважности правних прописа донетих пре 6 априла 
1941 године и за време непријатељске окупације, за стицање својине 
на покретни.\1 стварима, потребни су правни основ — основ стицања 
права (јустус титулус) и начин стицања —  предаја (модус аквирен- 
ди). На основу предаје, којој је претходио одговарајући правни посао, 
стицање.м државине на покретној ствари, стиче се одмах и својина под 
условом, да је преносилац ствари био сопственик. Тај услов заснива 
се на принципу приватног гхрава, садржаном у правном правилу које 
гласи: „Што ко сам нема, оно не може ни другом дати и -тако нико не 
може другоме више права уступитк, него колико сам има; као ни туђе”. 
Значи да нико не може располагати они.м што је туђе. Правни посао по-
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Mohy којег би продавац продао туђу покретну ствар, не би се тицао 
сопственика. Он би за њега био прзвни посао између трећих лица, 
који њега не веже.

Само изузетно, савестан купац, ако би доказао, да је покретну 
ствар купио на јавној продаји Мли од продавца који обично таквим 
стварима тргује или од занатлије који такве ствари прави. . .  —, по- 
стаје сопственик одмах у моменту предаје, односно пријема ствари. 
Ово правно правило као изузетак предвиђено је у интересу сигурности 
правног саобраћаја.

У конкретном случају, туженик који је купио крађени ам на пијаци 
од непознатог лица није могао да постаие сопственик, нити је могао 
на тужиоца да предесе то право, јер ra није ни стекао.

Хледствено наведеном, тужени није испунио своју обавезу да на 
тужиоца пренесе својину односно да га учини власником. Уговор пак 
за странке представља закон и оне морају да испуне своје обавгзе би- 
ло непосредно — извршењем уговора, било посредно у виду накнаде 
штете. У случају евикције продавац дугује заштиту купцу. Он је ду- 
жан да врати куповну цену a одговоран је и за накнаду штете.

У овом случају туженику је у кривичном поступку пружена при- 
лика да узме тужиоца у заштиту. У грађанском-правном смислу он му 
није пружио ту заштиту, јер је треће лице поднело такве доказе о сво- 
јини ама да нико ничим није могао, нити је покушао да доведе у сумњу 
његове наводе у погледу својине ама.

Према оваквом стању ствари, тужени је дужан без обзира на то, 
да ли је савестан или несавестан купац односно продавац и да ли је 
тужилац савестан или несавестан, односно да ли је знао или није знао 
да је тужени продао туђу ствар, — да врати тужиоцу куповну цену у 
7.000 динара, јер би се у противно.м случају тужени неправично о^о- 
гатио на штету тужиоца.

Уосталом, тужени је несавестан, јер није .могао као што је речено 
да именује продавца од кога је купио ам, те његова одговорност за 
повраћај куповне цене не може да дође у питање.

Супротно гледиште, да савестан купзц увек стиче својину и да про- 
дазац туђе покретне ствари није одговоран за повраћај цене, противн 
сз као што је већ истакнуто основним правним принципима грађанског 
права, да само сопственик може да располаже својом ствари, да је уго- 
рор закон за странке и да се нико на рачун другог не треба да обогати.

Околност што савестан купап, има права да тражи повраћај цене н 
од сопственика као и од продавца, не мења суштину ствари. Он не 
може комулативно да остварујее оба права, већ може да тражи повра- 
ћај цене било од једног било од другог. У конкретном случају логич- 
није је да купац тражи повраћај од продавца a не од сопственика, коме 
је украдена продата ствар. Ово утолико пре што би се према списима 
кривице могло да постави питање да ли су и продавац и купац одно- 
сно тужилац и тужени савесни. Тужени нпр. купује ам и одмах ra пре- 
продаје, што је тужиоцу познато. Та чињеница у вези са другам окол- 
ностима и исказима сведока, наводи на мисао да су и тужени и тужи- 
лац имали основа да посумњају, да је продавац несавестан.

Китић С. Даница
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ЗНАЧЕЊЕ ЧЛАНА 8 УВОДНОГА ЗАКОНА ЗА ЗАКОН 
О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Парнични поступак започет пре ступања на снагу Закона о парни- 
чном поступку, наставиће се по одредбама тога закона, ако овим за- 
коном није другачије одређено — то би био наведени члан у наслову.

Другим речима, по споровима који су били засновани пре 23 
(24 ? ) априла 1957 године, наставиће се поступак по Закону о пар- 
ничном поступку од 1957 године, ако Уводним законом за Закон о пар- 
ничном поступку од 1957 године, није другачије одређено, a на други 
начин је одређено у члановима 9 и 10 Уводнога закона.

Према томе, само на спорове који се налазе у ожалбеном по- 
ступку, односно у поступку за заштиту законитости, и ти су спорови 
били засновани пре ступања на снагу Закона о парничном поступку — 
те су се процесуалне фазе затекле на дан ступања на снагу Закона о 
парничном поступку, односно та је фаза поступка (заштита закони- 
тости) настала по ступању на снагу Закона о парничном поступку — 
на те ће се спорове само примењивати стари прописи парничнога по- 
ступка, док ће код свих осталих доћи до примене нови прописи из За- 
кона 0 парничном поступку.

Као што се види, и поред већег описивања шта значи чл. 8 Увод- 
HOra закона, ипак тумачење тога прописа (чл. 8) не задаје неке наро- 
чите тешкоће,

Међутим, ако се тај члан сада доведе у везу са чл. 16 Закона о 
парничном поступку — што погрешно раде извесни правници, по мом 
мишљењу — настају скоро нерешиве тешкоће, и то само што су се 
тим поступком створили, како се каже у филозофији, лажни проблеми.

Пре него што будем показао да бвде уопште не постоји проблем, 
да су по среди две ствари које немају везу између себе, рећи ћу да 
се чл. 8 Уводнога закона односи на спорове који су засновани пре сту- 
пања на снагу Закона о парничном поступку, док се чл. 16 Закона о 
парничном поступку (т.ј. трећи став) односи на спорове који су по- 
кренути после ступања на снагу Закона о парничном поступку.

У ставу трећем члана 16 Закона о парничном поступку каже се да 
ако је већ одржано припремно рочиште, или ако није одржано, пошто 
се тужени на првом рочишту за главну расправу упустио у расправ- 
љање о главној ствари, Окружни суд се не може, ни поводом приго- 
вора ни по службеној дужности, огласити ненадлежним за предмете 
из надлежности срескога суда.

Радв лакшег резоновања, узимамо да се овај законски пропис од- 
носи на неки стари спор (заснован пре ступања на снагу Закона о 
парничном поступку) и да је тај спор имовинскоправне природе (у 
смислу чл. 1 Закона о парничном поступку), и да предмет спора вредч 
150.000 динара.

Наравно, овде се подразумева да је спор, који је узет за пример, 
заснован доста раније пре 23 априла 1957 године, и да је Окружни 
суд, према томе, имао времена да одреди и одржи пре тога дана при- 
премно односно рочиште за главну расправу.
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Према чл. 5 Закона о убрзању парничног поступка пред редовним 
судовима (који је био у важности у време заснивања нашега спора), 
на припремном рочишту могло се расправљатн, између осталога, да 
ли је суд, пред којим је покренута парница, стварно надлежан.

Ово исто питање могло је бити покренуто и на првом рочишту за 
главну расправу, уколико није било одређено припремно рочиште.

Под владом важећих правних правила бившег парничног поступка 
односно под владом стварнога закона о парничном поступку, тужени 
није ни могао да покреће питање надлежности окружнога суда у спору 
који сам узео за пример, и то из простога разлога што су окружни су- 
дови били стварно надлежни (пре ступања на снагу Закона о парнич- 
ном поступку) за спорове имовинскопровне природе, у којима је пред- 
мет парнице имао вредност већу од 100.000 дин. Због ове немогућности 
за туженог да чини приговор на ненадлежност окружног суда у споро- 
вима имовинскоправне природе, код којих је вредност спорнога пред- 
мета била већа од 100.000 динара a мања од 200.000 динара —- чл. 16, 
став т[>ећи, Закона о парнично.м поступку не може се применити на 
старе спорове (засноване пре 23 априла 1957 године), већ само на 
нове, покренуте после ступања на снагу Закона о парнвчном поступ- 
ку, пошто једино под владом тога закона има могућности да се у пуној 
мери оствари оно на шта циља тај пропис — да приговори туженн 
пред окружно.м судом да није надлежан тај ’Суд у спору, на пр. по 
основу дуга у висини од 150.000 динара.

Ja сам узимао до сада, као при.мер, спор имовинскоправне природе, 
да би лакше доказао правилност истакнутога гледишта.

Али овс становиште има да се примени (по новом закону) и на све 
друге споЈХЈве — из породичног и радног односа, на друге грађанско- 
правне спорове — из надлежности срескога суда (чл. 25 Закона о 
парнично.м поступку), ако би омашко.м тужилачка страна засновала тај 
спор пред окружним судо.ч (мада је спор из надлежности срескога су- 
да) па би, даље, из непажње суда било одређено припремно односно 
рочиште за прву главну расправу и, најзад, ако би тужени пропустио 
a Окружни суд не би ни сада по службеној дужности запазио — да 
Окружни суд није стварно надлежан већ срески суд.

Као што је нацред речено — са.мо код старих спорова имовинско- 
правне природе, од 100.000—200.000 динара, није било законске мо- 
гућнрсти за истицање приговора стварне ненадлежности окружнога 
суда. Иначе, код осталих грађаиских спорова тај се приговор могао 
учинити пред окружним судом.

И пошто чл. 16, став трећи, Закона о парничном поступку не прави 
разлику између имовинскоправних cnoipoBa и других грађанских спо- 
рова (чл. 1 Закона о парничном постукпу) т.ј. пошто је његово на- 
ређење општега значаја — без изузетка — то се има применити само 
на нове спорове a не на старе који су покренути пре 23 априла 1957 
године.

Са ових разлога окружни судови су поступали правилно када су 
имовинскоправне спорове (од 100.000—200.000 дина(ра), који нису 
били окончани до ступања на снагу Закона о парничном поступку, сла-
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ли среским судовима у даљу надлежност. сходно чл. 8 Уводнога закона 
за Закон о парничном поступку.

Нема мало сумње да се други грађански спорови, из наддежности 
среских судова по старом и новом парничном поступку, нису затекли 
код окружних судова као првостепених, ка дан ступања на снагу За- 
кона 0 парничном поступку.

Душан П. Мишић

ОДГОВОР НА ТУЖБУ

Садашњи Закон о парничном поступку изражава жељу, да се пар- 
нице не одуговлаче. Зато у погледу одговора на тужбу не наређује из- 
ричито да се тражи од тужене стране да поднесе писмени одговор на 
сваку тужбу. Кад је за суђење надлежан судија поједннац неће се зака- 
зивати припремно рочиште, већ судија може одмах заказати ркЈЧиште за 
главну расправу. Код спорова које суди веће претседник већа може за- 
тражити од туженога да поднесе свој одговор на тужбу, али не мора. 
Уколико наложи подношење одговора на тужбу, две су могућности: или 
да тужени одгово1ри или да не одговори у остављеном року, a тада 
претседник већа оцењује и пр>ема своме нахођењу одређује припремно 
рочиште или одмах главну расправу. Тако може доћи до главне ра- 
справе и без тужениковог одговора. У споровима које суди судија 
појединац само изузетно се налаже туженоме да поднесе писмени од- 
roBop на тужбу.

Ако се одреди главна расправа без тужениковог одговора на тужбу, 
тужилац је тиме доведен у неповољнији положај од туженика. Тужи- 
лац је у тужби изложио свој тужбени захтев, своје разлоге и доказе 
које предлаже. Тужени је о томе обавештен примерком тужбе, који му 
је достављен најкасније уз позив за расправу. Он има могућности и 
времена да провери и проучи писмене доказе, да се распита о сведоци- 
ма, те на расправу долази спреман да приговори исправама a сведоцима 
да поставља питања о битним чињеницама спора као и о њиховим лич- 
ним односима и стањима, које дају слику о веродостојности њихових 
сведочења. Са своје стране он припрема образложење за одбијање ту- 
жбеног захтева и прикупља писмене доказе и сведоке, које може сам 
привести суду на дан расправе.

На расправи тужилац први пут чује и став туженога по спорном 
питању и сазна за његове доказе. Тужилац није у стању да писмене до- 
казе темељно испита, упореди и контролнше. Исто тако нема вр>емена 
да сазна податке о сведоцима, те незна шта би им могао приговорити, 
уколико сами сведоци што не изнесу дајући своје генералије. тако је 
скоро редовно пред судијом појединцем.

Поставља се питање да ли је потребна и да ли је оправдана ова хит- 
ност да што пре дође до главне ipacnpaae, кад то смањује могућност 
тачног извиђаша и утврђивања правог стања.

Треба имати на уму да се човек не одлучује лако да поведе спор. 
једно зато што то кошта, друго што је скопчано с дангубом и најзад 
што сигурне парнице нема, па увек у мањем или већем степену подноси
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ризик да спор изгуби. Треба ли тужиоцу створити још бригу више: да 
незна шта ће његов парничар рећи до последњег момента, a кад то чује 
у суду, за време суђења, у узбуђењу, одмах треба да на то да своју ре- 
плику, без икаквог размишљања и проучавања ствари. Затражи ли од 
суда рок да ствар проучи, успеће само ако је по оцени судије то ком- 
пликовнији спор. Али, обзиром да је судија навикнут да се и лако и 
брзо сналази у споровима. ређе ће се догодити да судија одобри тужи- 
сцу рок за припрему и зато рочиште одложи. To ће ретко одобрити н 
адвокату, заступнику тужиоца који очигледно даје више оправдања да 
му је потребно да проучи став туженика и његове доказе зајгдно са 
својом странком. Судија, који иде ка своме циљу — да спор оконча ово 
нма првенствено на уму. Зато ће бити склон да захтева од тужиоца да 
се без одлагања изјасни о наводима туженика и о његовим доказима 
одмах на тој расправи, чиме је тужилац стављен у неповољнији по- 
ложај.

Рећи he се да тужени може бити слабо писмено лице, па је исправно 
омогућити му усмено излагање на расправи у циљу економичности по- 
стулка. Али кад се узме у обзир данашњи -проценат писмених, затим да 
скоро у сваком седишту суда има адвоката, чија стручна спрема може 
бити од велике користи туженику a награде су нормиране, да је распро- 
страњеност писаћих машина обезбедила брзо и одједном у довољном 
броју примерака писање, целисходније је захтевати у сваком редовном 
спору да тужени поднесе писмени одговор на тужбу, који ће се доста- 
Еити тужиоцу и тако he се обе парничне стране дозести у равноправан 
голожај —  сваки he знати наводе и доказе својега противника и имати 
довоЛ)Но времена да о њима размишља, да их проучава и припрема по- 
бијање.

Овоме се може приговорити да ни то није гаранција да he тужилац 
сазнати за све доказе туженика, пошто их овај може предложити и на 
усменој расправи. Приговор умесан, али стоји и одредба чл. 288 ЗПП. 
која налаже да свака странка вреба у својим излагањима да изнесе све 
чињенице и понуди доказе потребне за утврђивање својих навода, што 
ако би се злоупотребило даје право суду да изрекне казну до 10.000 
динара.

Код замршенијих спорова догађа се да суд наложи парничним стран- 
кама да измењају поднеске у циљу рашчишћавања спорних питања н у 
ту сврху одлаже расправу. Ми мислимо да суд треба, по пријему тужв- 
никовог одговора на тужбу, да процени и у замршенијим случајевима 
достави одговор тужиоцу, не одређујући расправу, с налого.ч да под- 
несе своју реплику поднеском. Туженик има могућности, при.мивши уз 
позив за расправу и тужиочеву реплику, да се са њени.м наводима упо- 
зна и да поднесе, по жел>и, са своје стране одговор на реплику.

Неко he приговорити, да се поступак на овај начин претвара у пи- 
с.мени уместо да буде ус.мен и непосредан, али овај приговор није оправ- 
дан. О целој спорној ствари стрзнке ће расправљати усмено на главној 
расправи, само he бити корист и за странке и за суд у томе, што he бити 
формулисана свака мисао парничара тачно, што ће свако питање бити 
додирнуто, чиме he бити испуњен пропис чл. 288 ЗПП a при том је  суд 
знатно уштедео у вреЈмену, јер у записник о главној расправи има да 
унесе само отступања од навода у поднесцима париичара. Сада се до-
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гађа да тужени, који је уз позив примио тужбу, излаже на расправи 
свој одговор, предлаже доказе и исказује закључке a суд све то уноси 
у записник и расправа траје неоравњено дуже уз могуће грешке при 
уписивању по диктату судије, које је врло тешко исправити. На изло- 
жени начин било би мање нервозе на расправи и код парничара и код 
суда, нарочито судије који руководи a при том непрестано брине да ли 
ће успети да оконча све расправе одређене за тај дан, често контроли- 
ше колико има закашњења, које је постало нормално код свих првосте- 
пених суђења, тако да адвокат не може ни приближно знати кад ће му 
једно рочиште почети. Журећи, судија обично опомиње тужиоца, од- 
носно његовог заступника да укратко изнесе усмено само оно што је 
битно, док потом мора детаљно да саслуша туженог чије наводе има да 
унесе у записник, те се тако макар и привидно, појави неједнако по- 
ступање суда према странкама у корист тужене стране.

На изложени начин извиђање на расправи ишло би брже и суд би 
лакше ушао у сва спорна питања и иста расветлио. Тако би спорост у 
одређивање главне расрпаве била надокнађена тиме, што би се парница 
нормално пресудила на првом рочишту и без изненађења и препада ни 
за једну парничну странку. Услед ове сконцентрисаности извођења до- 
каза и излагања странака суд he правилније оценити чињенична питања 
и бити у повољнијем положају да спор правилно пресуди, што је углав- 
ном циљ поступка.

Власт. Радивојевић

ОДГОВОРНОСТ ПОЉСКИХ ЧУВАРА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ

Обзиром на пољопривредни карактер наше земље a специјално 
наше Покрајине, безбедност и заштита пољопривредних газдинстава од- 
носно усева, плодова итд. свих сектора, играју значајну улогу у нашем 
привредном животу.

Према томе држим да је од приличне важности утврдити са стано- 
вишта законодавства, „да леге лата”, одговарају ли по садашњим про- 
писима чувари поља за разне штете, a специјално крађе, које трпе газ- 
динства, пољопривредна добра, задруге и приватници, на својој имо- 
вини, која је чуварима поверена, уколико се не ухвати учинилац.

Наглашавам одмах, да бар колико је мени познато, до данас, наши 
су судови заузели углавном становиште да пољочувар у случају да није 
у стању показати учиниоца штете, одговара власнику за исту. Пре него 
што би испитали дали је горње становиште исцравно или не, морамо ви- 
дети како је било питање пољочувара раније регулисана и на основу 
чега се развила пракса да пољочувар мора платити штету, чијег учини- 
оца није успео да пронађе.

Положај пољочувара регулисан је први пут на територији Војво- 
дине Законским чланом ХП/894 „О пољопривреди и пољском редар- 
ству”

Према томе закону образоване су биле у виноградарским крајевима 
такозване Планинске општине, које су функционисале код нас до осло- 
бођења тј. до 1944 године a постојали су прописи и о такозваном пољ-

16



ском редарству, којим су се обавезале општине да организују чување 
поља односно усева. Планинске општине имале су своје органе (Одбор 
ктд.) и аутономно организовале чување винограда. По цитираном- За- 
кону те Планинске општине имале су дужност уговаром ангажовати по- 
требан број чувара и }ггврдити уговором са чуварима услове чувања.

Исто тако ангажовале су, по цитираном Закону, Општине невино- 
градарских крајева, уговорима, потребан бр>ој пољских чувара.

По Закону чувари су полагали заклетву пред среским начелницима, 
односно у градовима градоначелницима. Већ у самом тексту заклетве, 
која је законом била прописана, налазила се међу осталим реченица: 
,ла ћу за све шта ми је поверено на чување у свако доба одговарати”.

Осим оваквог текста заклетве, у самим уговорима, чувари поља су 
се обавезали власницима, накнадити штету чији учинилац није могао 
бити ухваћеи. Предвиђвн је био зато нарочити поступак комисиског 
утврђивања штете и слично. Зато су чувари имали поред плате и спе- 
цијалну хватачку награду a самим законом обезбеђено и.м је да могу 
добити до 25®'о новчаних казна појединих прекршитеља.

Значи, пољочуварилш је обезбеђен известан дриход да би имали 
могућности сносити штету иза неоткривених учинилаца.

Међутим, плате полјСких чувара нису теретили буџете појединих 
Општина већ су трошкове чувања сносили сами власници. Последица је 
била да су чувари поља плаћени неуредно, јер нису могли захтевати 
СБОЈе принадлежности пре но што је Општина наплатила ту такозвану 
чуварину од појединих власника. Kao што сам изнео на основу горњих 
прописа развила се тако-рећи стална судска пракса, како пре, тако и по- 
сле ослобођења по којој је поључувар морао накнадити штету в.часни- 
цима у случају да није могао ухватити односно утврдити учиниоца штете 
— крадљивца. Правну базу за овакав став судова пружили су: пре свега 
сам уговор, који је најчешће предвидео изричиту обавезу пољочувара 
да штету накнаде, затим већ цитирани текст заклетве који је текст 
нормиран био у самом „Закону о пољопривреди и пољском редарству” 
и најзад правно правило по коме онај који пропусти в(ршити право над- 
зора односно дужну брижљивост одговара за штету.

По Ослобођењу по овом питању морамо у нашој Покрајини разли- 
ковати два периода. Време од Ослобођења до 18 фебруара 1950 године 
тј. до доношења Републиканског Закона о сузбијању пољске штете, a 
затим период после ступања на снагу цитираног Закоиа. До ступања на 
снагу Закона НРС О сузбијању пољске штете, судови су имали мо- 
жда извесну основу обвезати пољочуваре на плаћање цитираних штета. 
Постојала је у том шравцу предратна стална судска пракса, текстови 
уговора су овакву обавезу најчешће предвиђали a народни обичај је 
императивно захтевао да се задржи горња пракса. Но, постало је све 
јасније да се овакав став противи промењеним условима и схватањима.

Услед приличнбг пбраста цена пољопривредних производа — било 
је година када је сноп детелине например плаћен близу 100 дин. — 
чувари поља долазили су често услед обавезе плаћања штете у безизла- 
зан положај. За чуварску службу безмало почели су се прнмати само 
људи неспособни за други рад или такви, који нису имали шта да губе.
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Последица је била да је безбедност по пољима постала прилично 
лабилна. Под таквим околностима била је прека потреба донети одго- 
варајуће законске прописе.

Наша је Република то учинила доношењем Закона о сузбијању 
пољске штете, a издата су још и потребна Упутства која сачињавају 
саставни део истог.

Овај је Закон проглашен Указом Президијума Народне скупштине 
у броју 6 од 18 фебруара 1950 године. Службеног Гласника НРС. Од- 
мах у првом члану Закока концизно је протумачено »ratio i ocasio legis« 
Закона речима: да је донет у циљу да се спречи наношење штете пољо- 
привредним газдинствима од злонамерних и небрижљивих поступака” .

У оквиру O B or чланка бавићу се само са прописима Закона у 
вези са питањем можемо ли »de lege lata« обвезивати пољочуваре на 
плаћање штете, уколико нису открили учиниоца?

Према члану 4 Закона непосредну заштиту пољских имања врше 
Месни народни одбори, првенствено преко својих чувара поља a Месни 
нгфодни одбор, на чијем подручју постоје веће површине пољопривред- 
hor земљишта м о ж е имати једног и више чувара поља.

Из овакве стилизације Закона види се да Одбор м о ж е, али не 
мора имати специјалне пољочуваре.

Према даљим пропнсима Закона чуваре поља прима у службу Извр- 
шни одбор Народног одбора. Чувар може бнти само пунолетно лице 
које ужива грађанска права. Одбор са чуварем закључује писмени уго- 
вор којим се утврђује плата и остала права и дужности пољочувара из 
службеног односа. Дотле, како видимо нови су прописи слични раније 
важећима.

Ме^утим, остали прописи и принципи новог Закона битно се разли- 
кују од досадашње праксе и обичаја.

Пре свега, Закон предвиђа, да ће „образац уговора прописати Ми- 
нистар пољопривреде”. Касније ћемо видети, да је то и учињено. Значи, 
уговори морају бити склопљени по тачно прописаном тексту. Како смо 
већ изнели раније су награде пољочуварима плаћали сами заинтересо- 
вани путем Општине, по члану 6 Закона о сузбијању пољске штете 
„плата чуварпоља пада на тер>ет оног Месног одбора који са чуварем 
поља закључи уговор”.

Члан 17 Закона тачно описује ко одговара за накнаду штете. Према 
истом пропису по правилу за накнаду пољске штете одговара лично 
извршилац прекршаја. Изузетно, за накнаду штете јамче: родитељи од- 
носно стараоци, за малолетну децу односно старанике, сопственици 
стоке и правна лица као и физички послодавци за своје чуваре стоке 
односно раднике када ови вршећи послове за рачун својих послодаваца 
учине пољску штету и најзад задруге за своје задругаре.

На основу цитираног Закона издато је Упутство о платама и награ- 
дама чувара поља (Сл. Гласн, НРС бр. 15/51).

Упутство изричито наглашава да чувари поља имају сва прав^ „која 
по постојећим ггрописима припадају лицима у службеничком f^iiocy” 
парочито социјално осигурање, недељни одмор итд. "

De lege lata дакле чувари поља су безусловно службена лица са 
свим правима и обавезама истих.
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Најзад, у горњем Упутству пропнсан је образац уговора о служби 
чувара поља. У уговору су тачно набројане дужности чувара, a то на- 
рочито су дужни: савесно вршити службу, обилазити стално своје по- 
дручје, спречити оштећења пољских имања и проналазити извршиоце 
штете.

To су у најгрубљнм цртама републикански прописи о чуварима по- 
л>а. Ма како анализирали те прописе нигде не видимо да је посредно 
или непосредно предвиђена обавеза чувара поља да сопственику накна- 
ди штету причињену од непознатог односно неухваћеног извршиоца.

Према томе, верујем (обзиром на Упутством прописани образац 
уговора) да нема законског основа овакву обавезу унети у уговор о 
служби пољског чувара a ако би се оваква обавеза ипак унела, она не 
би имала правне важности.

Постоје смо два изузетка када би пољски чувар могао евентуалио 
одговарати за накнаду штете a ти су: ако би пољски чувар сам као из- 
вршилац, саизвршилац или саучесник учкнио пољску штету, a други 
ако му се дисциплинском или судском пресудом може доказатн да је до 
штете дошло услед његовог очигледног немарног вршења дужности.

Наглашавам, али, да сматрам да би се оштетна парница могла покре- 
нути тек пошто редбвни или дисциплински суд правомоћно утврди 
једну од горњих чињеница.

Верујем, дакле, да треба потпуно одбацити судску праксу према 
којој би пољски чувари опћенито одговарали за накнаду оних штета 
чије учиниоце нису могли утврдити.

Желим да употребим једну аналогију; рецимо на реону извесног 
мклиционера за време док је у служби деси се провална крађа, дали би 
се ко сетио милиционера, уколико се учинилзц не ухвати, позвати на 
материјалну одговоркост. Сигурко не.

Слично, пољочувари који су ступањем на снагу Закона о сузбијању 
прљске штете, постали редовни службеницн, за такву штету не могу 
одговарати.

Др. Густав Керпел

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ АДВОКАТА ШИРОМ СВЕТА

Уз последњи број „Билтена" Међукародне уније адвоката чије је 
седиште у Паризу и Брислу, приложен је први број „СВЕСКЕ” социјал- 
ног осигурањзт нове једне едиције Бироа Међународне уније адвоката, 
који у последње време показује све то већу активност.

У својој уводној речи Марио Браски, претседник Међународне уније 
адвоката, иначе адвокат из Милана, констатује да није могуће једин- 
ственим путем решити у разним земљама питање социјалног осигурања 
адвоката, али да је врло корисно с времена на време публиковати обаве- 
штења о стању тога питања и о његовом решењу у разним земљама, па 
је стога Унија покренула ову кову едицију.

У првом броју главни нзвестилац питања социјалног осигурања ад- 
воката Ернст Аренд, адвокат при Апелационом суду у Луксенбургу, до- 
носи један преглед питања и стања социјалног осигурања у разним 
земљама.
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y  уводном делу Е. Аренд, констатује да се све више указују две 
теиденције код решавања питања социјалног осигурања адвокатз. Јед- 
на тенденција је са етатистичким карактером као у Југославији, Чилеу, 
Швајцарској и Шведској.

С друге стране, адвокатуре других земаља остају непомирљиво про- 
тивнице сваког етатистичког осигурања и виде једцно могуће решење 
питања социјалног осигурања на чисто професионалној основи.

Како, сматрамо, да је од интереса по адвокате да се објаве изводи 
из реферата Ернеста Аренда о питању социјалног осигурања адвоката 
у разним земљама, ми у изводу доносимо, његове информације.

1. Аустрија. У овој земљи у којој су Адвокатске коморе поставиле 
једну професионалну организаи.ију социјалног осигурања адвоката, Ад- 
вокатска комора у Бечу, уз помоћ и сарадњу осталих комора, даје тон 
раду.

Средством једног система репартиције, аустријски адвокати који су 
достигли старост од 68 година и напустилн вршење адвокатуре добијају 
месечну ренту од 1.500 шилинга. Удовице адвоката, и у извесној .мери 
и сирочад њихова, примају месечно једпу ренту од 1.200 шилинга. Уп- 
лата доприноса за социјално осигурање укључена је у чланарину коју 
сваки адвокат плаћа својој Комори. Оне су увећане са оним износом који 
Република Аустрија ставља на расположење аустриским Адвокатским 
коморама на име оштете за вршење службе бесплатног заступања.

Уплата чланарине не може бити осигурана присилним путем; само 
дисциплинске санкције стоје Коморама да росположењу.

2. Белгија. Каса социјалног осигурања која је у Белгији ступила на 
снагу 1 марта 1954 године из дана у дан јача и показује све веће на- 
предовање.

Засада постоји један прелазан систем, који обухвата адвокате рођене 
пре 1 јануара 1900 године, као и удове за пензије и за помоћ. Овај ће 
режим нестати нестанком оних који су рођени пре 1 јануара 1900 
године.

У почетку су финансиска средства кабављена путем једне маркице 
заступања, али је овај систе.м укинут и заведена је годишња уплата од 
3.500 франака. Констатовано је стално опадање прихода путем маркица, 
иако су се послови адвоката развијали.

У 1955 године рента је износила 24.000 франака, годишње, a била 
је исплаћивана 149-орици адвоката, који су навршили 70 година живо- 
■̂а 1 јануара 1955 године. Пет удовица адвоката старијих од 70 година 
добијале су једну годишњу ренту од 12.000 франака, a четири удовице 
млађих адвоката, добијале су и једну ванредну по.моћ.

Осим тога, исплаћују се и по потреби помоћи.
Народна скупштина Белгије изгласала је један закон о пензији са- 

мосталних радника. Али, адвокати испуњују прописе тога закона, ако 
су испунили обавезе према својој Каси социјалног осигурања, али под 
условом да та Каса врши сва она давања која су законом одређена.

3. Западна Немачка. Предлог да се оснује једна Пензиска каса на 
професоиналној бази био је скоро једнодушно одбијен, па је Савез Ад- 
вокатских комора Западне Недмачке овај предлог скинуо са дневног реда.

Насупрот томе, Народне скупштине расправљају о доношењу јед- 
ног Закона о пензионом осигурању сзмосталних радника.
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Савез Адвокатских комора. 3. Немачке није у принципу противан 
овом државном систему осигурања, који би омогућио исплату старачке 
ренте, инвалидске ренте и ренте удовама и сирочади, све до висине од 
75% од бруто прихода.

Котизација би била калкулисана на бази максималног бруто прихода 
од 750 ЗН марака месечно у износу од 14 или 16,25% .

4. Чиле. Законом од 30 сетпембра 1952 установљено је осигурање 
за слободне професије, који се заснива на сличном режиму створеном 
у корист државних службеника, и он функционише на задовољство за- 
интересованих.

5. Шпанија. Министарским декретом од 9 децембра 1948 године је у 
Шпанији основано социјално осигурање адвоката. Оно је уклопљено у 
Министарство правде, али је подређено Министарству рада, обзиром 
на позитивне прописе те земље. Ова „Узајамно опште осигурање” ад- 
воката је обавезно за све адвокате испод 35 година живота, и ова уста- 
нова осигурава три облика: старост, неспособност за рад и смртни слу- 
чај.

Средства ова установа убира на разне начине као: котизаиија Ад- 
Бокатских комора из њихових буџета; котизаиија чланова установе; 
уписнина чланова установе; посебне маркице које ова установа уновчује, 
a које су за адвокате обавезне; приходи имовине и остали приходи.

Капитал установе износи вредност од 16,515.000 пезота.
Сада 1.771 корисника прима разне помоћи, a у току 1955 године 

исплаћено је на име 1,383.000 пезета.
Месечна уплата за старосну ренту је  20, a за инвалидску ренту је 5 

пезета.
6. Француска, Адвокатура Франиуске добила је право да сама орга- 

низује CBoie сои.ијално обезбеђење, те није укључена у опште соци- 
јално обезбеђење које је утврђено законима из 1946 и 1948 године.

Установљена је једна „НАЦИОНАЛНА КАСА ФРАНЦУСКИХ ЕА- 
РОА”, која је преузела раније касе пензионог осигурања. Приход На- 
ционалне касе се скупља уплатом адвоката-приправника у износу од 
2.000 франака, и адвоката који имају од 20 годину дужи стаж у износу 
од 20.000 франрка. Осим тога, уплаћује се по 500 франака за сваку 
одбрану у контрадикторном поступку, a no 250 за ствар по изостанку.

Бруто висина пензије је за адвоката ожењеног 300.000 франака 
годишње, a за неожењеног 275.000 франака.

Касом управља Одбор од 18 чланова изабран са листе која је доби- 
ла већину гласова избору присутних.

Чланство у Каси даје једино право на пензију коју адвокат може 
добити ако јг стварно вршио своју функцију 40 година, и ако је напу- 
нио 65 година живота. Осим тога, адвокати могу добити пропорционал- 
ко мању пензију, ако су испунили 65 година живота и 30 година врше- 
ња адвокатуре, односно исто пропорционално умаљену пензију, ако и 
испод ових година остану неспособни за рад услед болести, озледе, не- 
срећног случаја итд.

Удове адвоката који су већ пензионисани добијају половину висине 
пензије својих мужева.
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7. Италија. Пошто су адвокати Италије констатовали да социјално 
осигурање спроведено Законом од 13 априла 1953 године не задовоља- 
ва, они су сами организовали, ј'з одобрење нздлежних органа, посебну 
Националну касу социјалног осигурања и узајамне помоћи. Овом касом 
управља један Сдбор од 23 делегата, изабрани са сваког од 23 подручја 
Апелационих судова, између адвоката и авуеа, који су укључени у ово 
ссигурање. Чланство је обавезно према пореској основи до извесне ви- 
сине, као и факултативно за оне који докажу да се баве професионално 
адвокатуром или су авуеи, a нису на списку пореских обвезника. Сада 
чланство' броји преко 20.000 чланова.

Главни приход даје једна такса која се наплаћује од оне странке 
која је спор изгубила у .моменту проглзшења пресуде или доношења де- 
крета. Осим тога, чланови плаћају чланарину од 15 до 20.000 лира ro- 
дишње.

Каса исплаћује пензије, инвалидске пензије, пензије удовама и сиро- 
чади.

Право на старачку пензију стиче се или након 40 година од уписа у 
чланство касе, или почев од 65 године старости, или након 25 година 
чланства, или почев од 70 година старости, a пензија износи од 268.000 
до 480.000 лира годишње. Осим тога, разним прописима су регуласана 
права на инвалидску пензију, њена висина, разне социјалне по.моћи^

Исплате касе биле су y .l9 5 2  године 37 милиона лира. У 1953 
42,800.000 лира, у 1954 и 1955 год. 55Л00.000 лира, a у 1956 години 
62,000.000 лира.

Сада је пред доношењем нов Закон који ће унети још нека побољ- 
шања у рад ове касе.

8. Велика Британија. Адвокати као и сви радпнци и службеници пла- 
iiajy котизацију социјалног осигурања.

9. Швајцарска. Социјално осигурање адвоката укључено је у ста- 
рачко осигурање за све грађане зе.мље. Али, сами адвокати, у овој је 
земљи то јако раширено, склапају посебна осигурања код осигуравају- 
ћих друштава. Међутим, Савез швајцарских адвоката настоји да обра- 
зује једну централну касу за пензије, те су радови на овоме у току.

■ 10. Мароко. Адвокати свих Комора, изузев у Казабланки, су учла- 
1вени у јединствену Интерпрофесионалну касу пензионера Марока, чнјн 
су чланови и службеници индустрије, трговине и извесне слободне про- 
фесије. Чланови плаћају чланарину каја се разликује по професијама, a 
добијају пензију која се креће између 600.000 и 1,000.000 франака ro- 
дишње. Чланови Ко.море у Казаблакки имају своју посебну установу, 
која осигурава пензију у износу од 600.000 франака годишње. Код обе 
касе пензија се може стећи после 25 година рада.

Простор нам не дозвољава да објавимо стање социјзлног осигурања 
н у други.м земљама, које обрађује Међународна унија адвоката. Нажа- 
лост, нема у тим извештајима података о решењу овог питања у многим 
земљама Источне Европе, као и Азије, Африке, Америке и Аустралије, 
јер Савези адвокатских комора тих земаља нису учлањени у Међу- 
народну унију адвоката.

Ако размотримо све ове прописе о социјалном осигурању адвоката, 
онда мора.мо констатовати, да је скоро у свим зе.мља.ма то питање ре- 
шено на половичан начин, јер скоро ни у једној земљи социјално оси-
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гурање није потпуно, јер или обухвата само пензионо осигурање, негде 
са посмртном помоћи и неким другим помоћима, негде и са инвалидском 
пензијом и инвалиднином, али нигде, као што рекосмо, потпуно. Међу- 
тим, адвокати у Југославији имају потпуно социјално осигурање. Једино 
немају дечији додатак у ynope^eiby сг свим осталим трудбеницима, али 
га немају по својој вољи. Према томе, прегледом и упоређешем се мо- 
же утврдити као неспорна чињеница да је социјално осигураље адво- 
ката решено најбоље,најмодерније, најсигурније у Југославији.

Коста Хаџи

ИЗАБРАНИ СУ ПРВИ САВЕТИ АДВОКАТСКИХ КОМОРА
Закон о адвокатури који је ступио на снагу 11 маја 1957 године 

предвиђа, као што је познато, један нов орган Коморе a то је Савет 
адвокатске коморе. Савет је онај орган путем кога друштво учествује 
у управљању пословима Адвокатске коморе.

Савет се састоји од чланова чији број утврђује Народна скупштина 
Републике, односно Азгтономне покрајине Војводине, с тим да не мо- 
же број чланова бити мањи од 8, a ни већи од 20.

Половину чланова Савета бира Народна скупштина Републике, од- 
носно Аутоно.мне покрајине Војводине. Чланови Савета су осим тога: 
претседник Управног одбора Адвокатске коморе, претставник органи- 
зације адвокатских приправника, a до друге половнне укупног броја 
чланова Савета остатак бира Скупштина Адвокатске коморе из редова 
адвоката, чланова Коморе.

Народна скупштина Народне републике Србије изабрала је у Савет 
Адвокатске коморе у Беофаду: Братић др. Душана, нар. посланика из 
Београда; Ђер.мановић Живка, нар. посланика из Београда; Ерчић Жив- 
ка- претседника НО среза Шабац; Ковачезић Миливоја, секретара НО 
града Београда; Протић Петра, начелника Правног оделења Држ. секр. 
за правосудну управу НРС; Срнић Јанка, правног саветника Нар. скуп- 
штине НРС; Стјепановић др. Николу, професора Правног факултета у 
Београду; Урошевић Слободана, нар. посланика из Неготина; Хашим- 
беговић Селма, народног посланика из Београда и Живадиновић Мила- 
на, адвоката из Београда.

Народна скупштина HP Хрватске изабрала је у Савет: Хорват др. 
Марјана, ред. проф. Правног факултета; Мацура Милана, судију Врх. 
суда НРХ; Рихтар др. Петра, окружног јавног тужиоца; Змазек Јосипа, 
Г1отсекретара Држ. секрет. за унут. послове НРХ; Радаковић Ранка, јав- 
ког Правобраниоца града Загреба; Кризман др. Хинка, претседника 
Удружења правника НРХ; Ивековић Стјепана, Пјретседника HOC Кра- 
пнна; Гржетић Јосиса, претседника Савета за соц. заштиту НРХ; Узелац 
Златка, секретара НО града Загреба и Фрол Франа, министра у пензији.

Народна скупштина НРБиХ изабрала је у Савет; Шарац др. Заима, 
савезног нар. посланика, Сарајево; Сунарић др. Ива, савезног Haip. по- 
сланика, Сарајево; Кахми др. Самуела, ван. проф. Правног факултета, 
Сарајево; Кнежић др. Бору, судију Врх. суда HP БиХ; Кржић Енвера, 
Јавног правобраниоца HP БиХ; Јовановић Богдана, претседника Вишег 
привр. суда HP БиХ.
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И остале На|родне скупштине Република приступиће ускоро избору 
чланова Савета, док, према обавештењима којима располажемо, Народна 
скупштина АПВ извршиће избор чланова Савета на идућем заседању,

К. X.

СТОЈАН МАКСИМОВИЋ

После дуже и тешке болести умро је 5 августа 1957 Стојан Мак- 
симовић, адвокат из Шида.

Рођен је у Загребу 27 јуна 1901 године, положио је Правни фа- 
култет на загребачком Универзитету 1931 године.

Прво је службовао у разним местима Војводине као судски прип- 
равник, a затим као судија. Судијски испит положио је јуна 1935 пред 
Одбором за испитивање при Апелационом суду у Новом Саду.

После Ослобођења био је државни службеник у Новом Саду, a од 
маја 1950 године адвокат у Шиду.

Солидан правник, човек врло комуникативан, уживао је врло добар 
углед међу правницима и клијентелом.

Слава му !
ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Последице лшровања одређеног пре 
стрпања на снагу ЗП П  предвиђене у  чл. 
206 ст. ? ЗП П  могу наступити само no 
протеку рока од шест месеци од сту- 
пања на снагу Закона о парн. поступку. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. &S4I19S7).

Окружни суд је својнм нападнлгим 
решењем одбио предлог т}’жиоца ради 
наставка пое1’упка у спору који мирује 
од 14 септембра 1956 г. С обзиром на 
пропис чл. 8 Уводног закона за ЗПГТ у 
датом случају се имају применити про- 
Ш 1СИ чл. 205— 207 31Ш ако ниједна 
странка у року од 6 месеци не стави 
предлог за његово настављање, сматра 
се да је тужба повучена. Пошто нема 
нрогшса по коме би се у споровима у 
којима је мироваље постучша одређено 
по раније важећпм протссима, овај рок 
од 6 месеци рачунао од дана ступања 
на снагу ЗПП, то се рок од 6 месеци 
у смислу прописа чл. 206 ст. б 31111 — 
има рачунати од дана када је наступи- 
ло мировање.

Против овог решења уложно је жал- 
бу тужилац.

Жалба је основана. решзње укинуто н 
упућен Окружни суд да настави са rro- 
ступком, a из разлога:

Према прошЈсу чл. 8 Уводног закона 
ЗП П  парнични поступак започет пре 
ступања на снагу ЗПП наставиће се 
по пропиеима тога закона ако Уводиим

законом за ЗПП ниЈе друкчије одре- 
ђено. С обзиром да Уводни закон за 
ЗПП нема друкчије одредбе о настав- 
љању поступка у споровима који су 
започети пре ступања на снагу ЗП П  и 
ставжени у мирован>е пре његовога сту- 
naiaa v живот, то се према поменутом 
прошЈСу чл. 8. Уводног закона за ЗПП-у 
датом случају имају применити прописи 
ЗПП. Тачно је, да према, пропису чл. 
206 СТ: 3 ако ниједна етранка у року 
од 6 месецн од дана кад је настуш1ло 
кировање поступка не стави предлог 
за настављање поступка, сматра се да 
је тужба повучена. Међутим, жалбени 
суд је нашао, да се овај рок од 6 месе- 
ци може завршити само по протеку' 6 
месеци од ступања на снагу ЗПП. На- 
име, ирема ракијго! правЈшм правилима 
процесног права која су важила до ету- 
naiba на снагу ЗПП, у погледу могућ- 
ности настављања поступка није посто- 
јао никакав рок ограниче« горњом вре- 
менском границом, a  пошто је времен- 
c'Ko ограничење могућности настављања 
пвступка увео нов ЗПП, то  се овај рок 
може завршитн само протеком 6 месе- 
ци од ступања на снагу ЗПП. Пмајући 
у виду налред наведено жалбени суд 
је нашао, да је погрешно станввиште 
Окружног суда да се рок од 6 месехџ! 
има рачунати од дана када је настутш- 
ло мировање поступка у споровима ко- 
јн су стављени у мироваае пре ступа-
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ња на снагу ЗПП. У датом случају је 
парнични поступак стављен у мирова- 
ње 14 септ. 1956, дакле пре ступања на 
снагу ЗПП, a настављање иоступка је 
предложено 12 јуна 1957 г. то је пред- 
лог ради настављања постуттка поднет 
унутар рока од 6 месеци од ступања на 
снагз’ 311П.

На основу наведених разлога у датом 
случају iiRta места настављању поступ- 
ка II првост. суд је упућен на његово 
nacTaRT.aH»e, раоправљање и даношен>е
одлуке.

Није дозвољеиа жалба прсггив одлг- 
^ке суда којом се одлаже расправа или 
се одбија предлог ради одлагања ра^ 
cnpaee. (Врх. суд АПВ бр. Гж. ^SSISlj.

На предлог тужиоца првост. суд је 
расправу одгодио на неодређено време.

Тл'жени је против, ове адлуке под- 
нео жалбу, која је као недопуштена од- 
бачена, a нз разлога:

Према пропису чл* 305. ст. 2 Закона 
о парничном пост\'пку против решења 
суда, којим се одчаже роч1пите или се 
одбијају предлози странака о адлага- 
њу рочшита није дозвољена жалба.

У конкр. ачучају првост. суд је сво- 
јим огпореним решењем одложио ро- 
чиште на неодређено време. Дакле, ра- 
ди се о одлуп,и суда, којом је рочиште 
рдјложено. Према томв, против такве 
одлуке суда с обзиром на малочас наве- 
дени пропис није допуштена жалба.

Рок за припреме одговора на тужбу^ 
урачунбених приговора итд, не рачуна 
се од оног дана када је тужени овласгио 
свога правозаступникпу него од дана до- 
ставе тужбе. —  Урачунбени приговор се 
не може истаћи у  жалбеном поступку. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 114!S7).

Првост. суд је уважио тужбени захтев 
те је обвезао туженог на исплату 
210.000 дин. главнице, са трошковима.

Тужени је поднео жалбу, која није о- 
снована, a из разлога:

Првосг. суд је увидом у доставиицу 
установио да је тужени други примерак 
тужбе прпмио 20 априла 1957 г, a да је 
рочиште заказано за 8 мај 1957 г. Жал- 
бени суд се слаже са станавиштем пр- 
вост. суда да је тужени имао дово.ђно 
времена, које уосталом и законски про- 
пис предвиђа, да припрехи своју одбра- 
ду, да ставн урачунбени приговор, или 
да подигне противтужбу. Према томе, 
рок за припреме ове врсте не рачуна се 
од оног дана када је тл^жени овластио 
СБОГ правозастушшка већ од дана при-

јема тужбе по странци. Стога т}'жени у 
жалби неосновано наводи да је првост. 
суд погрешио што је одбио предлог ње~ 
говог правозаступника ради одгоде po-, 
чишта II даван>а рока за подношење у- 
рачунбеног приговора. Уосгалом, туже- 
Hii нпје нс1'акао урачуибеки приговор у 
ирвост. поступку, a у жалбе«ом га не 
може истаћи.

Ако је вредност спора до деестохиља- 
да динара Окружни суд се може огласити 
стварно ненадлежним само у  случају  а- 
ко после ступања па снагу закона о 
парн. поступку није предузео неку  пар- 
ничиу радњу.

ћкруж ни суд је донео peiiieiije којпм 
се оглашује стварно ненадлежчнм за ра- 
справљаље једног спора чија је вредност 
152.694 дин. и cirac устз'пио Среском

Тужилац је поднео жалбу, која није 
основана, a из разлога:

Према npomicy чл. 8 Уводнаг закона 
за ЗПП парничнн поступак започет пре 
cTvnajfca на снагу ЗПП,насташ 1ће се по 
одредбама тога Закона. Као „започет” 
парнични постЈиак падразумева св не 
само внај када је тужба поднесена a од 
стране суда нису обављене до дана сту- 
пања на снагу никакве парничне радње, 
већ такође и онај у којем је првост. суд 
већ прпступио и извођењу доказа до да- 
на crynaifca на снагу ЗПП. Зато је по- 
грешно схватање појма ,,започети пар- 
Н1ГЧНИ иоступак”, како се то истиче у 
жалби, да се првост. суд није могао о- 
гласити стварно ненадлежштм обзиром 
јер је већ донео и доказни закључак у 
конкр. парници. Ово пак зато што је из 
списа видљиво да је задњу парничну 
радњу првост. суд обавио на дан  27 
марта 1957 г., —  дакле пре ступан»а iia 
снагу ЗПП, када је упутио замолницу 
Среском суду у ГТ. ради извођења дока- 
за у смислу предлога странака.

Првост. суд не би се могао огласити 
стварно ненадлежним само у томе слу- 
чају да је конкр. парничном предмету 
после тога предузета била која паршгч- 
на радња. Само у том случају било би 
места iipiiMeHH чл. 16. ст. 3 ЗП П. На- 
име, само тада Окружни суд не бн се 
могао ни поводом приговора ни по слу- 
жбеној дужности огласити ненадлежним 
за предмете из надлежности среског су- 
да. Међлтим, из списа је видљ-иво да 
првост. суд после ступан>а на снагу ЗШТ 
није предузимао никакве парничне рад- 
н>е у конкр. предмету, услед чега је био 
ОЕлашћен у смислу чл. 8 Уводног зако- 
на за  ЗП П  и чл. 25. ст. 1. ЗПП д а  себе



огласи стварно ненаддежним и  све спи- 
се по конкр. предмету уступи Среском 
суду у Б. као стварно надлежном суду.

Рок за подношење тужбе ради излу- 
чења некретнина испод конфискације 
је година дана од дана објављивања ре- 
vrena на судској табли. (Врх. суд ЛПВ
бр. Гж. 3SSI19S7).

Првост. суд је тужби тужилаца дао 
места те некретнине тужилаца ослобо- 
дио испод конфискасције, одређене ре- 
шењем Среског суда у С. бр. И. 165/ 
1953.

Т)'жена ошптина П. поднела је жал- 
бу, која Hiije основана, a из разлога;

Пре свега правилно је становиште пр- 
вост. суда да је конкретна тужба тужи- 
теља б.лаговремено паднесена.

У времену када је одређена конфи- 
скација спорне имовине, конфискација 
ср имала сироводити у смислуЗакона о 
извршењу казЈги и тд  (Сл. лист ФНРЈ бр. 
47/51). Услед тога и  питање благовре- 
мености излучних тужби имало се је 
лросуђивати по прописима поменутог 
закона.

По чл. 98. ст. 2 поменутог Закона рок 
од годиие дана за подизање тужбе има 
се рачунати од дана објављивања реше- 
н.а на судсжој табли. У конкр. случају у 
списима бр. И. 165/1953 Среског суда у 
С. уошпте нема података, да би суд из- 
дао доставну наредбу да се решење о 
конфискацији објави на судској табли, 
нити је пак доказано да је та судска 
објава извршена.

Пошто закон не предвиђа могућност 
да се поменути рок од године дана ра- 
чуна од дана сазнања за чшвенипу 
гпровођења конфискације то сусви ж ал - 
бени наводи тужене који се односе на 
из.лагање чињеница о томе када су ту- 
жител>и сазнали да је конкретна конфи- 
скација спроведена —  ирелевантнп за 
правплно решеже питања благовремено- 
c n i конкреш е тужбе.

Није допуштена ревизија протиа пра- 
во.чоћног дела другостепепе пресуде ко- 
ји  је део постао правоснажан пре сту- 
пања на снагу Закона о парн. поступку. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 824/19S7).

Окружни суд је својом пресудом од- 
био тужбенн захтев тужиоца којим је 
тражио да се тужени обвеже на гшаћа- 
ље 505.000 динара главнице са припат- 
цима.

На жадбу тл’жите.га Врх. суд АПВ је 
у погледу де.ла потражива1ва у износу 
од 149.073 дин. жалбу одбио, док је у

погледу вишка потраживажа првост. 
пресуду з’кинуо.

Против O H o r  де.ла пресуде Врх. суда 
АЛВ којим је тужбени захтев правосна- 
жно одбијен за износ од 149.073 дин. 
тужилац је уложио ревизију, коју је 
Окр. суд као недопуштену одбацио.

Против решења о одбачају ревизије, 
поднео је тужилац жалбу, која је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

Првосг. сул је донео пресуду 16 маја 
1956 год. која је постала " делимично 
правоснажна пре стЈтлања на снагу 
ЗПП, јер је првост. пресуда била дели- 
мнчно потврђена по жалбеном суду пре- 
судом од 15 априла 1957 г. док је ЗП П  
стугшо на снагу дана 24 априла 1957 го 
дине, дакле после делимичне правосна- 
жности првост. пресуде. Имајући у ви- 
ду ове чшвешпде првост. суд је правил- 
но поступио када је ревизију против 
правосн. дела пресуде одбаидо као не- 
допуштену, јер према законским пропи- 
сима који су важили до ступања на сна- 
гу ЗП П  ревизија као пранни лек ннје 
била предвиђека, ш то значи да ревизи- 
ја у таквим случајевима није била до- 
пуштена. Имајући у виду ове околности 
тужилац у жалби неосновано наводи, да 
је укидањем ма и једног дела првост. 
пресуде наступио случај примене про- 
rraca ЗП П  укључив и могућност у.лага- 
iba ревизије. За улагаље ревизије про- 
тив оног дела другостепеие пресуде у 
којем је првост. пресуда потврђена н 
постала правоснажна нема могућности 
ни на основу чл. 9 Уводног закона за 
ЗПП. Према овом законском пропису 
ако је пре ступања на снагуг 31111 пр- 
вост. суд изрекао пресуду која није по- 
стала правоснажна, даљи поступак по 
правоснажности пресуде спровепгће се 
по досадашњим прописима. Дакле, по- 
што према досадаш аим прописима тј.

су важи.ли до ступања на снагу 
ЗП П  ревизији уопште није бнло места 
у парницама, то ревизији нс би било 
места ни у случају да је другостепени 
суд потврђујући део пресуде донео од 
ступања на снагу 31111, пгго значи да 
тнм пре нема меота ревизији ако је пр- 
вост. пресуда де.лимично потврђена по 
другостепеном суду још пре ступања на 
снагЈ' ЗПП. Према поменутом пропису 
чл. 9 Уводног закона за ЗПП даљи пв- 
гтупак се спроводи по одредбама ЗП11 
само ако виши суд укине пресуду првост. 
суда и предмет упути на поновно суђе- 
ње. С обзиром на наведене разлоге и ја- 
сну одредбу чл. 9 Уводног закона за 
ЗП П  тужилац у жалби неосновано на- 
води да је укидањем м а и  једног дела



првост. пресуде наступио услов за при- 
мену прописа ЗПП и да се на исти слу- 
чај не мш у делимично применити ста- 
ри a делимично нови прописи, јер за 
такво разликовање нема основа ни у 
пропису поменутог чл. 9 Уводног зако- 
на за ЗГШ.

Између' тужбеног захтева за развод 
брака и противтужбеног захтева ради 
остваривања имовииско-правншг захтева 
између брачних другова не постоји ве- 
за која се тражи да би се неки захтев 
Јлогао остварггти у  виду противтуисбе. 
(Врх. суд АПВ бр, Гж, 169IS7).

Пресудом ]е првост. суд развео брак 
кривицом обеју страна, атш је решеи»ем 
изрекао да се ир<т1втужба тужене ради 
имовинско-правних захтева не може ра- 
справљатн заједно са т\'жбом ради ра- 
звода брака.

Тужена је уложила жалбу. Првост. 
пресуда у погледу развода брака је укп- 
нута, док је жалба у поглоду одбијања 
расправз»ан»а имовинско-правие против- 
тужбе, одбијена, a из разлога:

Да би се мог.та подићн противт}'жба, 
основна претпоставка je да се противту- 
жбени захтев налазн у вези са тужбе- 
ним захтевом или се пак са потоњим 
може лребити. Уколико та npcrnocraif- 
ка не постоји тада се не може подићи 
противтужба, већ се противтужбени за- 
хтев има остваривати посебном тужбом, 
независно од тужбеног захтева.

По мишљењу жалбеног Суда, између 
тужбеног захтева за развод брака и 
противтужбеног захтева ради оствари- 
ванл имозинско-правних захтева између 
брачних друтова не послоји веза, која се 
тражи, да би се неки захтев могао о- 
стваривати у виду протквтЈ^жбе. Наиме. 
ради се о таквим захтевнма, каји по 
t^Bojoj природи претстављају потпуно 
разлнчите захтеве, каји један с друпгм 
не MOiy стајати ни у каквој вези. На 
једној страни се ради о захтеву чисто 
статусне природе, a  на друтај страни о 
захтеву чпсто имовинске природе. Ти 
захтеви међу собом немају никакве до- 
дирне тачке па услед тога не moi^  ста- 
јати у вези.

Од предњег постоји изузетак само у 
погледу оннх имовинско-правних захте- 
ва, који су изузетно самим законом 
стављени у надлежност суду, пред ко- 
јим тече бракоразводна парница. To су 
захтев за издржавање деде кар и захтев 
ради супружанског издржавања. Према 
томе, ако би такви захтеви били оства- 
ривани у виду противтужбе, таквој про- 
тивтЈ-жби би бидо места. Међутим, у

cBiLM осталим случајевима тј. сви оста- 
ли имозинско-правни захтеви имају се 
расправљати у посебгаш парнидама из- 
ван оквнра бракоразводне парниде.

Денационалис^ција пационализоване 
имовиие можс се тражити само у  адми- 
пистративном поступку. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 689I19S7),

Тужитељида је тражила тужбом да се 
тужеш! обвоже да је дужан трпети бри- 
сање права власништва уписааог путем 
надионалнзације на Опште нар. нмо- 
вину.

Окружни суд је тужбу Одбадио, јер се 
огласио за ненадлежног да у том спору
суди.

Тужитељида је уложила жалбу, која 
је као неоскована, одбијепа, a из ра- 
злога:

Ирема npoim ty чл. 3. Закона о изме- 
нама и допунама Закона о надионали- 
задији привредних предузећа даном 
ступаља на снагу овог Закона надиона- 
лизују ' се п прелазе у државну својину 
све непокретнооти које су поред осталог 
у својннт! стра1шх држављана.

Тужитељиид је страна држављанка 
била у моменту надионализадије, па је 
повраћај iiMOBirae према изричитом про- 
пису чл. 17 Закона о надионализацији 
'Сл. лист ФНРЈ бр. 48/1946) могао бити 
оствариван само у адм1гаистративном 
поступку.

Бсз оозира uiTo оптужени није повре- 
дио ни један пропис Уредбе о саобра- 
ћајг свака неправилна вожња на кон- 
кретну ситуацију може да претсггавља 
крив. дело угрожавања јавног саобра- 
ћаја. (Врх. суд  АПВ бр. Кж. 790ј19$7),

Првост. суд је прогласио кривим и о- 
судио на казну затворв у трајању од 8 
меседи, условно на 2 годиче, возача а- 
утомобила што возећн великом брзином 
није на време могао да укочи аутомо- 
бил, када је бидшишста који је возио 
неттрописном страном, дошао пред ауто- 
мобил, услед чега је настало гажење, те 
је бидиклиста погинуо.

Оптужени је поднео жалбу, у којој и- 
стиче да је он пропнсно возио, да се 
није огрепшо о прописе Уредбе о јав- 
ном саобраћају.

Ж алба је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

По чл. 271 ст. 1 КЗ кривично дело 
угрожаважа јавног саобраћаја постоји а- 
ко неко непрописно или неправилно во- 
Ж1БОМ, употребом неисправног возила, 
оштећењем мостова или улида, ставља- 
н.ем препрека или на други начин тако
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угрози јавни саобраћај на мостовима, 
путевима н улицама да тиме доведе у 
опасност' жизот људи или имовину ве- 
ћег обима. У конкр. случају оптужени 
је возио брзином око 70 км. на сат и 
обилазећи најпре једног бициклисту ко- 
јн је возио својом десном страном пута, 
a видећи сада пок. В. да возн бицикл 
својом левом страном пута, иако се овај 
није уклонпо и прешао на другу страну 
пута —  вршио је обилазак десном не- 
смањујући своју брзпну. Оптужени је 
био дужан да смањЈГ брзпну јер је могао 
очекпвати да би В. на звук сирене по- 
кушао прелазак на своју десну страну 
тс да би у том случају могао у случају 
потребе кочењем зауставити кола. И  без 
обзира што оптужени оваквнм својим 
пост}Т1ком: није повредио ни један
изричитн пропис Уредбе о саобраћају 
на јавним: путевима, он је д\'жан био 

1Да возн опрезно јер свака неправилна 
//вожика обзиркм на кош^ретну ш туа- 

iV^jy може да претставља кривично де- 
ло угрожавања јавног саобраћаја. Сто- 
la  је првост. суд на основу утврђених 
ЧЈПБеница на гл. претресу и миш_т»е- 
н>а вештака правилно установио да се 
у оваквој радњи оптуженог стичу сва 
обележја крив, д-ела ^хрожавањл )ав- 
Hor саобраћаја из нехата из чл. 271, ст.
5 у вези чл. 275 ffr. 3 КЗ.

V
Прималац робе је дужан да недостат- . 

ке у  погледу квантитета приспеле робе 
утврди са возарем. (Врх. привр. сгд  Сл. 
997/S6).

Туженом је платним налогом нало- 
жепо плаћање износа од дјгн. 2,182.400 
не име протЈхввредности за нспоручено 
огревно дрво, те плаћаље 80/^ камата 
према времену доспелости појединих 
износа рачуна, као и плаћање трошкова 
слора. ■'

У својнм благовремено изјављеним 
приговорима, као и  у току вођеног iro- 
ступка тл"жени је оспорно обавезу пла- 
ћања износа од динара 668.800 од ту- 
жбеног захтева, тврдећи да је основано 
одбио исплату ове своте обзиром на то 
да нста одговара вредности количине 
огревног дрвета коју је ставио на ра- 
сположење туж ио!^  услед квалитатив- 
них II квантитативних недостатака при- 
сттсле испоруке, за које је благовремено 
поднео тужиоцу своје приговоре

Првостепенн суд је одбио приговоре 
туженог на издати платни налог, јер је 
нашао да рекламација туженог у погле- 
ду квалитета и квантитета нпсу бпле 
Ш1 уредне ни благовремене, те д а ‘ је 
стога тужени дужан да тужиоцу платн 
и ослорени износ од дин. 668.800.

Поводом ревизије туженог против пр- 
востепене пресуде Врховни прнвредни 
суд је нашао да је првостепена пресуда 
правплнаЈ те је изјављену ревпзију од- 
био, a првостепену цресуд}' потврдио. 
У разлозима др}тостепене пресуде из- 
међу осталог је наведено:

У току поступка је утврђено да туже- 
ни у телеграмима од 4 априла и 10 а- 
прила 1956 године уотгште није навео 
разлоге због којих ставља тужиоцу* на 
располагатБе пошнљке од 3 априла ii 9 
априла 1956 године, док* у телеграму од 
7 априла 1956 године наводи да то чи- 
HIT са разлога што понптљка није одго- 
варала квалитету. У пнсмима од 6 а- 
npiuia 1956'године туженн тврди да ро- 
ба ниј« одговарала ни по квалнтету, 
што да је утврђено и комнснским за- 
гатсницнма од 7 апрнла 1956 гадпне, а- 
лн је нрвостепени суд гфавнлно нашао 
да ти затгасннци не могу да послуже 
као доказ о мањку робе нлп квалитет- 
ннм недостадима. Ово са разлога што 
је туженп у својим телеграш 1ма од 4 
апрнла li 10 апрпла 1956 године ставио 
само на располагање тужиоиу^ лрнспелу 
робу, a да при томе није уопште навео 
разлоге зашто то чнни, услед чега се о- 
вако стављена рекламацнја не може 
сматрати уредном. Поред тога, тужени 
је наводне кватитатнвне мане утврдпо 
тек записницима од 7 апрнла и 11 а- 
прила 1956 године, што значи после не- 
колико дана од изврш енаг пријема ро- 
бе, дакле то нпје у’Ч1шио без одлагања, 
што је бпо дужан да учиин у смислу 
опште узансе за промет робом број 137, 
па се овако учињене ретхламације ни са 
овог разлага не могу узети у обзир.
' Ш то се лак тиче приговора на кванти- 
тет приливене робе, првостепени суд је 
основано кашао, да је тужени бпо ду- 
жан да ове недостатке утврди са воза- 
рем (у овом случају са железницом), ка- 
ко то одређује Ошпта узанса за промет 
робом број 125 став 3, игго тужени ннје 
учишто. Напротив аужени је наводне 
квантитативне недостатке утврдио по- 
сле неколико дана од извршеног прије- 
ма робе II то на сво.м стоваришту, када 
јс већ могао да растголалте робом, па је 
првостепени суд правплно иаш ао да на- 
ведени заггасници не могу послужпти 
као веродостојан доказ о нађеном ста- 
њу.

Суд може решавати о благовремено- 
cru приговора на квалитет робе само а- 
ко је ова околност међу странкама спор~ 
иа. (Врх. при&р. суд Сл. S ljS l) .

Тужила!:^ је ставио захтев да се туже- 
нп обвеже на плаћање износа од дпн.
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1.076.590 па 1ш е накпаде штете паетале 
услед тага што је тужеш! у извршен>у 
уговора од 2 јуна 1954 године пспору- 
чио тужиоцу извесну количпну армира- 
но-бетонских стубова који су имали ма- 
не које су последица произвадње с тпм 
да ове мане неће бптно утицатн на ста- 
бплност стубава, али да је усл^д овпх 
недостатака yMaiLena стварна вредност 
ст)'бова за око 50/^, па стога наведенп 
113HOC тражи као уман>ену вредност.

У току поступка туженн се бранио 
тиме што не пристаје да плати т>жи- 

траженп износ, већ само износ који 
претставл»а VMaiLenv вредност испору- 
ченпх стубова због мана за које је он 
одговоран тј. због мана које су настале 
у производњн стубова. Стога је предло- 
жио да се у спору утврди које су то Ma
ne за које он одговара и колико је у- 
•след тнх мана умањена вредност испо- 
ручених стубова.

Првостепени суд је тужбени захтев 
одбио јер је нашао да ту'жилац прили- 
ком^преузпмања стзбова на стоваришту 
туженог није ставио никакве приговоре 
на квалптет, затим да нпје ту’женом без 
одлагап>а саопштио своје приговоре због 
скривених мана када је за те мане са- 
знао, већ је то учинио после протека 7 
дана II да је према томе iLeroB т}"жбени 
захтев неоснован.

ГТоводом благовремено изЈављене ре- 
визије тужпоца. Врхавш! привреднп суд 
је укпнуо првостепену ггресуду са сле- 
дећпх разлога:

..Погрепшо је првостепени суд када 
се без предлога странака yiry’cm o у оце- 
ну питања да :ги је тужплац саопштио 
туженом своје прнговоре на квалитет 
испоручеиих стубова и када је по том 
основу што Tii ггрнговори нису билн са- 
општени уопште нли у пропнсаном ро- 
ку, расправио међу странкама спорни 
однос. Тачно је да Kynai^ мора, када се 
радп о захтеву за накнаду т т е т е  због 
мапа на испорученој роби, саогаитити 
продавцу залажене мане у одређеном 
року п. уколико он тч> не учинн, да се 
има сматрати да је преузео робу без 
приговора. ЛГеђутим, као што купац мо- 
же преузети испоручену робу са манама 
без прпговора, исто тажо продавац се 
може одрећи права на приговоре због 
неблаговреме^ге peioiaMau^rije, a наиме, 
да. му купац није ттретходно или у про- 
писном року саогаптио своје приговоре 
на квалитет пспоручене робе. Због тога, 
када по овој правној ствари међу стран- 
кама уопште Hlije било спорно питахве 
благовремености приговора на квалитет, 
тј. када се тужешг одрекао права на 
приговоре, онда првостепени суд није 
могао по том основу да расправи међу 
странкама cnopmi однос, већ је требао 
да свбје извиђање ограничи на оно iuto 
је  међу странкама било спорно, a то је, 
да лн је и колико је туженп испоручио 
тужиоцу стубове са манама и да лн је 
и уколпко је услед тих мана умањена 
вредност испоручених стубова” .

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви адвокати да уплате на тек. рач. ЗОО-Ф-6643/1 400 
динара на име доприноса у Фонд посмртнине за смртни сл\чај пок. 
Стојана Максимовића, адвоката из Шида.

Књиговодство АК за АПВ

_  ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ АПВ

Срески заводи за социјално осигурањ^ извештавају Комору да адво- 
кати не подносе документе ради разврставања у разреде социјалног оси- 
гурања. У Новом Саду нпр. има 80 адврката, a пријаву је поднело свега 
25, итд. Ово задржава рад Срескнх завода за соц. осигурање на развр- 
ставању адвоката. Осим тога, овакав став адвоката није правилан, a ни 
користан, јер ће се евент. нагомилати разлика у плаћању доприноса, 
пошто се разврставање врши са даном 1 маја 1957 године.
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Адвокатска комора је иставила, по својим књигама и документима, 
сва уверења која доказују онај радни стаж који Адвокатска комора мо-*  ̂
же да потврђује, па адвокати могу своја уверења подићи код Коморе.

Адвокати који имају своје канцеларије у срезу Новог Сада нека 
молбе, са свим документима, подносе Среском заводу за социјално оси- 
гурање путем Коморе.

Адвокати изван седишта Коморе нека своје молбе подносе директно 
надлежном Среском заводу за социјално осигурање, a не преко Коморе. 
Међутим, молбе оних адвоката који су ипак молбе послали преко Ко- 
wope, a нису са подручја новосадског Среског завода, Комора је про- 
следила надлежним срезовима.

Иначе, Срески завод за соц. осигурање у Новом Саду је одредило 
једну стручну Комисију, у којој је члан и претставник Радног одбора 
адвоката и адв. приправника, и ова Комисија је већ отпочела са радом, 
тако да ће прва решења о разврставању адвокати добијати ових дана.

Ддвокатска комора за АПВ 

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

1. Молимо све наше претплатнике који нису измирили претплату за 
1957 годину да то учине што пре.

Око 15 септембра 1957 године Уређивачки одбор ће неуредним прет- 
платницима послати опомену, али да би се избегли трошкови исте, мо- 
лимо све претплатнике да исплате своја дуговања.

Годишња претплата је 700 динара, a уплаћује се на тек. рач, Адво- 
катска комора за АПВ, ЗОО-Т-403.

2. Поново умољавамо наше сарадкике да нам чланке шаљу писане 
иа писаћој машини са проредом на једној страни. Чланке који нису пи- 
сани овако убудуће нећемо моћи узимати у обзир, јер нам ово чини 
веће техничке сметње.

Уређивачки одбор „Гласника”

РАДНИМ ОДБОРИМА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

Пошто Уређивачки одбор не располаже ни са једним примерком не- 
ких бројева ,,Гласника”, молимо све Радне одборе да пошаљу на адре- 
су Адвокатске коморе за АПВ, све евентуално преостале примерке „Гла- 
сника”, да би се могло извршити комплетирање комплета, који се са 
свих страна траже. Молимо Радне одборе да најхитније поступе по овој 
молби.

Ур>еђивачки одбор „Гласника”

,ГЛАСНИК“ иачази гваког месеца. — Издавач и влзснкк: Адвокатска комсга 
’за АПБ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина 20. Уређу1е Одбор Одговорнн уредннк: Ботаћ 

Милорад, адвокат Нови Сад, НариЈдиих хероја бр. 6.
Техтћи рачун код Нарнздне банке бр. ЗОО-Т-403.
Штамиа: штзмпариЈа „Коста Шокица* Нови Сад.
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ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо све пословне пријатеље 
да се одлукама Радничких савета Трго- 
винских пред7 зећа »Хартија* и »Цен- 
тропапир« из Новог Сада, на које је 
Народни одбор општине Нови Град, 
Нови Сад дао своју сагласност под 
бр. 10877/57 од 7 маја 1957 год. преду- 
зеће »Хартија« припојило пpeдYзehY 
»Центропапир« и да од 15 августа 1957 
године послује под фирмом »•Центро- 
папир« трговинско предузећс хартијом, 
канцелариским и школским прибором 
на велико у Новом Саду. УЈедно оба~ 
вештавамо да се канцеЈ.'ариске просто~ 
рије предузећа налазе у  Дунавско} 
улици бр, 10 Y просторијама ранијег 
пpeдYзeћa »ХартиЈа«.

„ЦЕНТРОПАПИР“
Трг. пред. хартиЈом, канцелариским ^ 

школским прибором на велико
Н О  В И С A Д

Т е л е ф о н и ;  35-12 Директор н комсрц. одељ 
20-08 Рачуноводство 
34-03 Продајно.

Текући рачун јсод Народне банке Филијала 
Нови Сад, ЗОО-Т-500



ШТАМПАРНЈА

„Коста Шокица“

Н О В И С A Д

БРАЋЕ РИБНИКАРА БР. 14 
Т Е Л Е Ф О Н  Б Р 0 1  33-56 
ТЕКУЋИ РАЧ. 18-К6-9-Ж-518

Располаже савремено уређе-

ном штампаријом и књиговез-

ницом. Прима на израду све

врсте тисканица, кшига, ч ас о  

писа, б л о к о в а  и р а з н е  

в р с т е  п о в е з а
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