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Поштарвна Tmahmni у гатоа;

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

Годава VIII Нова Сад, јануар 1959 Број 1

»LES BARREAUX DANS LE MONDE«*

Међународна унија адвоката ставила је У свој програм систематско 
проучавање историје и садашњег стања адвокату,р>€ у  свету, како би 
и на тај начин помогла афирмацију адвокатуре с једне стране, a прила- 
гођавању адвокатуре садашњим условима рада и живота, с друге стране. 
Наиме, адвокатура свугде у свету, услед коренитих промена у д ру  
штвеним и привредним односима долази у тешкоће око проналажења 
метода рада и саображаван>а рада према потребама садашњице. Ранија 
класкчна база адвокатуре је пољуљана у тој мери да адвокатура, ако 
хоће да преброди садашњу своју кризу, мора да нађе нове путеве, 
нову садржину рада. Само по себи се разуме, да све јаче заграбљивање 
државе у све манифестације живота и рада, нарочито у капитали- 
стичким земљама, не условљава више класичне позиције адвокатуре.

На Конгресима Међународне укије адвоката диасутовано је о том 
врло важном ггроблему, па је  решено да се образује посебна Коми- 
сија, која ово питање проучава и држи сташ о  на дневном реду.

К'омисија је  дошла до уверења да ће најбоље послужити својој 
сврси и испунити постављени задатак, ако на најширој бази покупи 
све информације, о историји адвокатуре, о положају адвокатуре, о 
њеним проблемима и њеној перспективи у разним земљама. Тако је 
дошло до идеје да се од свих Савеза адвокатских комора, чланица 
Међународне уније адвоката, затраже студије о постављеном задатку 
Комисије, те да се све те студије објаве у посебном издању Међу- 
народне уније адвоката под насловом: »Les Barreaux dans le Monde«.

Прва књига тог издања је  сада објављена.
Занимљиво је  дати један кратак преглед те прве књиге, јер она 

садржи врло драгоцене и поучне документе о адвсжатури.
Комисија је  одредила W erner Kalsbach-a адвоката из 3. Немачке, 

за главног известиоца по овом послу, a он је  и редиговао ту прву 
књигу.

Robert M artin б. претседник Међународне уније адвоката написао 
је кратак предговор о значају ове едиције, a гл. референт и уредник 
тог издања Уније W erner Kalsbach написао је врло одшшран увод.

У уводној речи W erner Kalsbach кокстагује да проучавање про- 
фесионалног и деонтолошког права адв<жатуре указује истовремено



на различитост индивидуалних проггиса али и истоветност принципа 
њене основе, како је  то уочљиво у адвокатурама разних земаља у 
свету. Ова различитост створило је велике тешкоће око проучавања 
и систематизације целог градива.

Он у опширном Уводу — Introduction — проучава сва организа- 
ииона питања, као и метод рада, те разна схватања о адвокатури, њен 
положај и перспективе sa будућност. Он упоредо проучава сва ова 
питања у више поглавља, a на око 90 страна, са читави.м низом врло 
значајних „фус нота” , тако да даје заисчга одличан преглед ове те- 
матике.

Било је  за редактора ове едиције од нарочите важности како да 
приступи изради свог Увода, којим редом да публикује разне нацио- 
налне реферате. Да ли азбучним редом земаља члаиица Уније, да ли 
по географском положају земаља чланица Уније, да ли по политичком 
уређењу земаља, да ли по систематским сличностима адвокатура (ро- 
манске, германске, англо-саксонске итд). Све ове методе нису биле 
прихвааљиве, јер не би читаоиу прве књиге одмах дале један општи 
преглед и увид у историју и организацију адвокатуре у целом свету. 
Зато се главни известилац и уредник.ове едиције одлучио, да прва 
књига треба да садржи разне системе адвокатуре, у главним линијама, 
како би се постигла одређена сврха и циљ.

И тако је у првој књизи публикован национални реферат о фран- 
цуској /адвокатури, који конци^но приказујр адвокатуру романског 
типа. Затим националан реферат норвешке адвокатуре, који је тип 
адвокатуре северних зедтаља, па холандске адвокатуре, која је склоп 
романских и германских стремљења, швајцарске адвокатуре као про- 
тотипа еволуције германске адвокатуре, северноамеричке као типа 
англосаксонске адвокатуре али прожете утицајем западне континен- 
талне адвокатуре и најзад југословрнске адвокатуре, „јер се ради 
о једној земљи са једном новом економском и социјалном структуром. 
Према то.ме, деонтолошко право ове земље је скорашње, оригинално. 
Њени идеолошки принципи чине да се о*на налази у пуном развитку, 
у пуној еволуцији”.

Поглавље о нашој адвокатури износи 28 страна/ Историски део и 
приказ организације адвокатуре до 11 маја 1957 године написао је 
Коста Хаџи, адвокат из Новог Сада, a организацију наше адвокатуре 
на основама Закона о адвокатури који је  ступио на снагу 11 маја 
1957 године написао је  др. Владимир Гросман, адвокат из Љубљане, 
са нарочитим освртом на друштвено у^рављање у адвокатури.

Појава ове прве књиге наишла је  на врло велико интересовање 
целсжупне светске јавности, нарочито код адвоката, судија и осталих 
правника, те разних јавних радника, и историчара друштвених наука 
и збивања. Ова се књига чоже само поздравити и она ће, сигурни смо, 
ггомоћи адвокатури целог света, да реши свој проблем адаптације са- 
временом животу, чувајући светле традиције адвокатуре у свету, те- 
ковине слободе одбране и заступања, a прилагодивши, при томе, адво- 
катуру данашње.м животу и његовим потребама, вративши адвокатури



y целом свету OHaj положај на који она на основу caoje вели 1̂ е традИ-̂  
ције и историских заслуга са пуним правом претендује.

Достигнућа наше, југословенске, адвокатуре одиграће, сасвим смо 
сигурни, значајну улогу у овом процесу преображаја светске адво- 
катуре са свим оним што је  ново и толико конструктивно.

Коста Хаџи

* Издање међ. уније адвоката, *Les Berreaux dans le Monde«, I. Paris, Dalloz et 
Sirey. Паралелно нздање на франц}’ском и немачком језику.

h

НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ПОВОДОМ ПОКУШАЈА ДА СЕ ОДРЕДИ 
ПРАВНА ПРИРОДА ПРАВА НА СТАН

Промене у друштвеном животу и стална појава нових облика у 
коме се испољава актииност и положа|ј поједини.а у друштвеној зајед- 
ници, доводило је и доводи у праву до појаве једног озбиљног про- 
блема; како решити однос између материје права и њене апстракције?

У правној науци, законодавствима и јурисприденцији створени су 
извесни институти који вуку свој корен још из Римског права. Ти 
правни институти ијмају своје одређене колшоненте, тачно фиксиране, 
нимало еластичне, детаљно разрађене и са једном тенденцијом кон- 
зервације и догматичности. Тако, познати су неки од тих правних ин- 
ститута као: право својине, право службености, право залоге, уговор, 
капара, застарелост итд.

Ако се ради о новим појавама које друштво са собом доноси или 
непрекидно ствара у свом сталном развоју и те нове појаве треба 
правно оформити, онда се као прво, што није тешко, дриступа одређи- 
вању назива тим појавама. Затим се покушава да одреди правна при- 
рода те друштвене појаве. Овај поступак свстоји се у том што се 
нова друштвена појава подводи под старе и нама добро познате инстру- 
менте. Уколико се овај пр>оцес подвођења заврши без тешкоћа, тј. 
уколико је нова појава у друштвеном животу у свему адекватна по- 
стојећем правном институту, овда је  правно уобличавање ове дру- 
штене појаве перфектуирано.

Међутим, уколико у том подвођењу це дође до одговарајуће поду- 
дарности, јер нова друштвена појава носи у себи сложене карактери- 
стике које се не поклалају ни са једним до сада познатим правним 
институтом или се поклапају са већим бројем правних института чије 
су основе сличне или се међусобно искључују, онда настају тешкоће 
у правном уо6личавањ.у ове нове друштвеие појавр. Стари правни 
аквири не могу да буду форма нове друштвене садржине, a покушај 
да се сгвори нова правна форма, односно нови правни институти по 
својим резултатима нису довољно јзсни.

To је  један зачаран круг који за своје разрешење захтева одређен 
и одлучан пут. У погледу извесних појава у нашем друштвеном жи- 
воту и ми се налазимо суочени са овим проблемом.



Најбољи пример за илустрацију овог стања је рад на правном 
уобличавању др}Ш1Твене свој|ине. Од потпуног напуштања концепције 
да се код друштвене својине ради о класичном институту права сво- 
јине, па преко стварања двеју конпоненти ове својине са правом управ- 
љања и државом као носиоцем те својине, дошли смо до покушаја 
стварања новог правног института који би се звао квази својинол!. 
Које ће-од ових гледишта преовладати показаће скара будућност.

Исти је  случај и са правом на стан. Ова нова појава у нашем 
друштвеном жив1оту захтева своје правно оформљење. Покушало се са 
старим правним институтима као што су: право закупа, лична службе- 
ност становања (habitatio) и институт личних права, да би се дошло 
до покушаја ств'арања једног новог правног института.

Изједначење права на стан са цравом закупа је прво објашњење 
правне природе овог права. (Радивоје Васић, Правна природа права на 
ста, Правни живот 4/56 стр. 18— 19). Право на стан извире из облига- 
ционог односа из.међу власника стана, односно станбене заједнице и 
кориснкка стана. Тај се однос може раскинути као и 'сваки други 
облигациони однос који настаје из уговора, али са тим изузетком што 
су разлози за овај раскид у позитивно.м праву тачно означени. У слу- 
чају права на стан, као овлашћење које настаје из закупног односа, 
дошло је, услед државне интервенциј е, до ограничења аутоно,мије вол>а 
уговорних страна. У томе је и разлика између права на стан и кла- 
сичног института права закупа. Та се разлика објашњава и извесним 
новим категоријама које право на стан чине „дериватом” уговора о 
коришћењу стана. У чему се, међутим, та деривативност састоји то 
није објашњено.

Друго објашњење правне природе права на стан је у томе да је  
право на стан лично право. (Др. Андрија Гамс, Основи стварног права, 
стр. 84). Иако настаје уговоро.м о коришћењу стана право на стан не 
може се 'изједначити са закупним односо.м. To право има апсолутни 
карактер као и свако друго лично право док право закупа дслује, ако 
није уписано у земљишае књиге, само in ter partes. Међутим, како је 
право на стан донекле у промету, што значи да има и извесно облига- 
ционо-правно дејство, то лично правни карактер права на стан мења у 
извесном слшслу свој облик. Отуда је нужна трансфррмација класичног 
права у „оригинално, лично право стаиара као удеоника у коришћењу 
једним објектом дрштвене својине: станбеном зградом”.

Дакле класично лично право прерасло је  у једно „оригинално”  
лично право чија оригиналност није довољно одрефена,' па чак и у  
облику сусвојине као категорије не личног већ стварног права и то на 
друштвеној својини, што је  не само у  противречности са отпочетом 
аргументацијом о  лични.м правима, већ је  и недовољно јасно са стано- 
вишта тог „удеоништва”  корисника стана, као носиоца личног права, 
у  друштвеној своЈини.

У погледу ова два схватања, учињене су до сада, колико је .мени 
познато, и ове при.медбе:

Право на стан не односи се на тачно одређен стан у једној озна- 
ченој згради. To право иако конкретно по својој садржини сасви.ч је 
апстрактно по св:ом предмету. Посматрано тео|риски власник стана, од-



носно станбена заједница, може у одређеним случајевима отказати стан 
ко|{жснику стана и принудно ra иселити из стана, али корисник тог 
стана не губи право на стан као апстракцију јер му власник стана у 
том случају мора наћи одговарајући стан. Варијације с обзиром на 
појам другог стана и нужног смештаја указују на то да се право на 
стан не може изгубити, већ да се само његова практична суштина 
може сузити.

Овако посматрано право на стан би се могло схватити као лично 
право да није једне тешкоће. Лична права се не могу одвојити од лич- 
ности, док се свог права на стан корисник стана може одрећи. Право на 
стан у одређеним случајевима може бити предмет правног саобраћаја, 
размене, a што није случај са личним правима која се race само смрћу 
личности или законом тачно одређеним случајевима. Утолико би право 
на 'Стан било ближе закупном односу али са којим сшет, с обзиром на 
услове отказа и обавезу пружања одговарајућег, односно другог стана, 
има само номиналну сличност.

По трећем схватању право на стан је  изједначено са личном служ- 
беношћу права на стан (habitatio). И право на стан делује према свима 
(erga omnes) као и habitatio дакле ,ама апсолутан карактер. Једина 
тешкоћа у подвођењу права на стан под установу habitatio је у томе 
шот се habitatio као лична службеност гаси смрћу њеног К0|рисника 
док се право на стан може и отказати. Отуда је право на стан само 
један од видова испољавања ове личне службености. У чему -се, ме- 
ђутим, састоји „тај један вид испољавања” ове службености, то није 
објашњено, a није ни јасно.

*
Наравно да нећу ништа ново рећи ако истакнем да се и овај про- 

блем о правној природи права на стан неће решити док се претходно 
не расправи питање методе у објашњењу ове друштвене појаве.

Тако или ћемо поћи од старих правних института и покушати да 
право наметнемо стварности, или ћемо створити нове институте али 
који треба да буду с једне стране заиста нови a не варијанте или 
други називи за старе институте, a с друге стране и довољно јасни и 
довољно прецизни.

Свакако да то није ни мало једноставио поготову када се радји о 
друштвеним појавама KO'je имају много сличности са већ познатим 
правним институтииа. Али, те тешкоће, у то не сумњам, нису разлог да 
овај проблем не буде решен.

Михаило Митић

ДОПУНА СУДСКИХ ОДЛУКА

Странка може према одредби члана 328. став 1. ЗПП, предложити 
да се изврши допуна судске пресуде, ако је суд пропустио да одлучи 
о свим захтјевима о ко«јима се мора одлучити пресудом, или је про- 
пустио да одлучи о дијелу захтјева. Одређено је  да пресудом суд 
одлучи 0 захтјеву који се тиче главне ствари и спаредних тражења



(члан 314. став 1. ЗПП). Можда је  била сретнија стилизација одредбе 
бившег парничног поступка да пресуда треба да одлучи о свим при- 
једлозима који се тичу главне ствари и споредних тражбина уколико о 
поједини.м приједлозима није већ ранигје одлучено или уколико они 
нису остављени за  одвојену одлуку (§ 500. став 1. бив. пар. поступка). 
Пресудом се, дакле, имаде ријешити главиа ствар, у погледу које 
је  покренута парница, и споредна тражења, као што су камати 
парнични трошкови, уговррн-а казна и остало, што не чини главни 
захтјев. Али, пресудом се има ријешити не само о захтјевима у по- 
гледу главне ствари и оггоредних тражења изнесених у тужби (члан 
174. став 1. ЗПП), него и у протутужб« (члан 177. став 1. ЗПП), 
затим о захтјеву да се зтврди постојање или непостојање правног 
односа који је у току парнице постао споран (члан 175. став 3. 
ЗПП), те о постојању или непостојању потраживања истакнутог ради 
пребијања (члан 322. став 3. и 327. став 3. 31111). Ипзк се о постојању 
или непостојању потраживања истакнутог ради пребијања не ће одлу- 
чивати ако је  сам захтЈев неопстојан, a услијед тога се у овом случају 
ради недоношења одлуке о постојању или непостојању потраживања 
истакнутог ради пребијаша не ће моћи предложити да се изврши до- 
пуна пресуде. Поставља се а.ди и питање до моје границе се има одлу- 
чити о постојању или непостојању потраживања истакнутог ради пре- 
бијања, ако се утврди асвованост захтјева, јер је и то питање у 
савезу са предложењем да се изврши допуна пресуде. Свакако ће 
суд морати одлучити о читавом износу протупотраживања ако оно не 
надвисује само потраживање. Али да ли ће морати одлучити о читавод* 
износу протупотраживања ако оно надвисује само потраживање. Ако 
је протупотраживање истакнуто ггротутужбом (члан 177. став 1. ЗПП) 
свакако ће суд морати и о читавом том протупотраживању одлучити, 
но питање је  да ли ће то морати н у оном случају ако је протупотра- 
живање истакнуто прш-овором. Одреиба члана 322. став 3. ЗПП 
упућивала би да суд и у потоњем случају одлучује о постојању чи- 
тавог протувотраживања истакнзггог притовором у сврху пребијања, јер 
ако је 0 томе у пресуди одлучено, постаје пресуда о постојању или 
непостојању овог потраживања правомоћна. Сматра се, додуше, да 
изрека о постојању или непостојању протутражбине постаје право- 
моћна до оног износа Kojji треба да се пребије (Др. Познић и др.: 
Закон о парничном поступку са косментаром уз члан 322., стр. 293). 
Да ли та протутражбина постоји и што се тиче онога вишка, којим 
она надвисује тужбени захтјев, о то.ме суд на основу приговора о 
ко.мпензацији не треба да извиђа ни да одлучује (проф. др. Цуља —  
др. Трива: Ко.чентар Закона о парничном поступку П. уз члан 322., стр. 
138.). Према тим .схваћањима не би се у случају кад суд не одлучи о 
постојан>у или непостојзн>у оног вишка протутражбине, којим она 
надвисује тужбени захтјев, моћи предложити да се изврши допуна 
пресуде. Мора се међутим уважити да је  бивши парнични поступак 
имао одредбу, да одлука о постојању или непостојању потражива»а, 
које туженик истакне приговором у сврху пребијања, постаје право- 
моћном са,мо до износа, до којег се има пребити (§ 507. став 1. бив.



nap. поступку), али to ограничење не позна одредба члана 322. став 
3. ЗПП. Истина, споменуто потраживање може се истакнути не са.мо 
приговоро.м, него и протутужбо.м. У потоњем случаЈу суд мора одлу- 
чити у цијелости о захтјеву протутужбе, иако захтјев протзггужбе над- 
висује захтјев тужбе, но протутужба се ипак не .може поднијети ако 
је за захтјев из протутужбе стварно надлежан виши суд (члан 177. 
став 2. ЗПП). Напротив би се споменуто потраживање могло истакнути 
приговори.ма, иако надвисује не с^мо тужбени захтјев, него и над- 
лежност суда, штс би упућивало да о постојању или непостојању чи- 
тавог тог потраживања не би могао одлучивати ненадлежни суд, па 
да би се стварно могло одлучити само до износа који треба да се пре- 
бије, но то не произлази из одредбе члана 322. став 3. ЗПП. О посто- 
јању или непоетојању потраживања, које тужени истакне приговором 
у сврху пребијања, суд he, пре.ма то.ме, одлучити не само до износа 
који треба да се пребије, него и у погледу оног износа који надвисује 
тужбени захтјев, те ће одлука о постојању или непостојању читавог 
тог потраживања постати правомоћна у смислу одредбе члана 322. став 
3. ЗПП. Ако суд није о постојању или непостојању читавог тог потра- 
живања одтучио, .моћи ће се, према томе, предложити да се изврши 

. допуна пресуда.
Приједаог да се изврши допуна пресуде подноси се у року од 15 

дана од пријема пресуде. Умолико такав приједлог не буде у одре- 
ђеном року поднесен, моћи ће се о захтјеву односно дијелу захтјева 
који није ријешен покренути нова парница, ffep се мора узети да је 
странка пристанком противне странке повукла тај захтјев односно дио 
захтјева, кад није тражила да се о том захтјеву односно дијелу за- 
хтјева изврши допуна пресуде, a услијед тога не може ни узети да у 
погледу тог захтјева односно дијела захтјева тече парница (члан 182. 
став 3. ЗПП).

Али ће се странци морати ипак допустити и повраћај у  пријашње 
стање због пропуштања рока за подношење приједлога да се изврши 
допуна пресуде, јер иакб странка и.ма право покренути нову парницу 
0 захтјеву односно о дијелу захтјева који није ријешен, ипак је она 
изгубила право на подузимање радње, подношење приједлога да се 
Јгзврши допуна пресуде, a покретање.ч нове парнице могу наступити 
и правне посљедице у погледу захтјева однооно дијела захтјева који 
није ријешен, a које се морају рачунати према часу подигнуте нове 
тужбе.

За подношење приједлога да се изврши допуна пресуде одређен 
је, према одредби члана 328. став 1. ЗПП, са.мо један рок од петнаест 
дана од дана прнјема пресуде. У спојХ)вима у којима се и жалба изјав- 
љује у року од петнаест дана од дана пријема пресуде (или како је 
у члану 337. став ]. ЗПП друкчије изражено од дана достављања npe- 
суде) тзј ће рок за поднсапење приједдога да се изврши допуна пре- 
суде бити једнак са роком за изјављивање жалбе против пресуде и 
према то.ме ће се моћи поднијети' приједлог да се изврши допуна npe- 
суде још док пресуда није постала право.моћна (члан 322. став 1. 
ЗПП). Али за изјављивање жалбе је у појединим случајевима изузетно



одређен краћи рок од осам дана, као што је  то у мјешгчним и чековним 
споровима (члан 337. став 1. ЗПП) и у па|рницама из радних односа 
(члан 417. ЗПП), a ипак није у тим случајевима за подношење пријед- 
лога да се изврши допуна пресуде одређен исто тако изузетно краћи 
рок. Истакнути је, додуше, да се доиста може поставити питање, је ли 
допуштен приједлог за допуну правшшћне пресуде (проф. др. Цуља 
— др. Трива: Коментар Закона о  паричном поступку П. уз члан 328., 
стр. 152.), али на то. питање морало би се ипак повитивно одгрворити. 
Кад у мјеничвим и чековним спрровима и у парницама из радних 
односа није одређен краћи рок за подношење приједлога да се изврши 
допуна пресуде, него је тај рок одређен једнако са петмаест дана 
од дака пријема пресуде (члан 328. став. 1. ЗПП), тада ће се у тим 
случајевима ипак моћи поднијети приједлог да се изврши допуна пре- 
суде, и кад је та пресуда већ постала правомоћна.

Одређено је да неправодобни или неосновни приједлог за допуну 
пресуде има одбити предсједник вијећа без одржања рочишта (члан 
328. став 2. ЗПП). Требало је ипак адредити, као и код жалбе против 
пресуде (члан 346. став 2. ЗПП) односно ревизаје (члан 373. ЗПП), 
да he и недопуштени приједлог за довуну пресуде одбацити предсјед- 
ник вијећа. Недотгуштен ће бити приједлог за дотуну гтресуде ако га 
је поднијела особа неовлаштена на подигнуће приједлога. Неоснован 
је приједлог за допуну пресуде ако је суд одлучио о сви.м захтјевима 
односно није прх>пустио^длучити ни о којем диЈелу захтјева. Сва та 
рјешења о ‘одбацивању приједлога за допуну пресуде доноси пред- 
сједник вијећа без одржавања рочишта, дакле и прије него што се 
противна странка изјаснила о захтјеву и наводу иријед.чога (члан 5. 
ЗПП). Али, ако се накнадно на главнај расправи ради доношења од- 
луке 0 захтјеву односно о дијелу захтјева који није ријешен установи 
да приједлог за допуну пресуде није праводобно поднесен или да 
није основан, тада и.ма вијеће, према одредби члана 329. став 3. ЗПП, 
приједлог за допуну пресуде одбити. Ваљало је, међутим, једнако као 
и у члану 328. став 2. ЗПП одредити, да ће се неправодобно подне- 
сени приједлог за допуну пресуде одбацити, a само неосновани при- 
једлог за допуну пресуде одбети. Овако би према погрешнај стилиза- 
цији одредбе члана 329. став 3. ЗПП ггроизлазило као да се и непра- 
водобно поднесени првједлог з а  допуну пресуде одбија, што није 
основано, јер се усваја или одбија неки захтјев о коме је  суд одлу- 
чивао, a одбацује се приједлог ако није праводобно поднесен или ако 
је недопуштен.

У правилу се одређује главна расправа пред вијећем ради доно- 
шења пресуде о захтјеву односно о дијелу захтјева који није ријешен 
(члан 329. став 1. ЗПП), али је ипак одређено да се допунска пресуда 
може донијеги и без поновног отварања главне расправе, ако за то 
постоје два увјета, да допунску пресуду доноси исто вијеће које је 
донијело и првобитну пресуду и 'да је о захтјеву односно дијелу 
захтјева који није ријешен већ довољно расправљено (члан 329. став 
2. ЗПП). Било би заправо правилније одредити ако допунску пресуду 
доноси оно вијеће које је  судјеловало на главној расправи, јер  је
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иначе услиједила битна повреда одредаба парничног поступка према 
одредби члана 343. став 2. точ. 1. ЗПП, па ако је  случајно код доно- 
шења првобилне пресуде услиједила та битна повреда одредаба пар- 
ничног поступка, не би ју требало поновити и код доношења допунске 
пресуде, ако ту пресуду мора донијети вијеће које је донијело и гтрво- 
битну пресуду. О захтјеву односно дијелу захтјева који није рије- 
шен бит ће довољно расправљено ако вијеће сматра да није потребно 
да се, према одредби члана 294. ЗПП, главна расправа поновно отвори 
ради допуне поступка или разјашњења појединих важнијих питања.

Међутим, ако се приједлог за допуну пресуде односи са.мо на тро- 
шкове поступка, тада, према одредби члана 329. став 4. ЗПП, одлуку 
о приуедлогу доноси предрј едник вијећја 'без одржања рочишта. И 
иначе може суд одлучити да се о одмјеравању трошкова накнадно 
одлучи и у таквом случају одмјеравање трошкова врши предсједиик 
вијећа (члан 325. став 2. ЗПП). Услијед тога је  и у случају кад се 
допуна пресуде односи само на трошкове поступка препуштено по 
закону предсједнику вијећа да одлучи о трошковима поступка и на 
тај начин доп}'ни пресуду. Поставља се само питање да ли се у овом 
случају доноси одлука суда допунском пресудом или допунским рје- 
шењем. Истина, према одредби члана 118. став 5. ЗПП, одлука о тро- 
шковима у пресуди сматра се јрјешењем. Ус.лијед тога се и сматра 
да одлука о допуни пресуде, која се односи само на трошкове постутпса, 
треба да буде рјешење (Др. Познић и др.: Закон о парничном поступку 
са коментаро.ч уз члан 329-, стр. 298) и да то рјешење доноси сам 
предсједник вијећа без обзира на то, да ли је  већ у пресуди садржана 
начелна одлука о то.ме (проф. др. Цуља —  др. Трива: Коментар 
Закона о парничном поступку П. уз члан 329., стр. 155). Али- да се 
то хтјело законом изразити, тада би се у одредби члана 329. став 2. 
ЗПП говорило само о рјешењу, a не би се говорило о одлуци о пријед- 
логу, коју доноси предсједник вијећа, кад та оддука може бити и рје- 
шење о одбацивању приједлога као неправодобно поднесеног или рје- 
шење 0 одбијању приједлога као неосновног, али и допунска пресуда. 
Уостачом, не лгоже се пресуда допуњавати рјешењем, па ни у случају 
кад се ради о трошковима поступка, премда се та одлука донесена и у 
пресуди сматра рјешењем, него се пресуда и у овом случају допуњује 
са.чо допунском пресудом.

Одредбе члана 330. став 1. и 2. ЗПП нису уствари прцесуалне него 
практичке нарави, јер сам приједлог за допуну пресуде и онако нема 
никакав уплив на донесену пресуду, пошто само праводобно изјазљена 
жалба спречава да пресуда постане правомоћна (члан 337. став 2. 
ЗПП). Уствари се хтјело дати могућност другостепеном суду да донесе 
истодобно одлуку о пресуди и о допунској пресуди. Али ако се жалба 
против пресуде не мора доставити другостепеном суду тек са жалбом 
против допунске пресуде, него се мора доставити већ заједно са жал- 
бо.\1 против одчуке о приједлогу за допуну пресуде, тада, ако је  при- 
једлог за допуну пресуде одбачен као неправодс^но поднесен или од- 
бијен као неоснован и није донесена допунска пресуда, то не ће усли- 
једити. Другостепени ће суд одлучити о жалби дротив пресуде, a неће



ни доћи д6 допунске пресуде ако буде потврђено рјешење првостепеног 
суда о одбацивању односно одбијању приједлога за допуну пресуде. 
Али, ако другостепени суд то рјешење као неосновано укине бит ће и 
допунска пресуда накнадно донесена, a према томе и о жалби против 
те пресуде накнадно по другостепеиом суду одлучено.

Само одредба члана 330. став 3. ЗПП има процесуални значај, те 
овлашћује првостепени суд да изјазвљује жалбу против првостепене 
пресуде не сматра жалбом, него приједлогом да се донесе допунска 
пресуда. Ипак та жалба не смије бити стварно жалба изјављена против 
донесене пресуде, него мора садЈЗжавати само захтјев да се 
накнадно одлучи о захтјеву или днјелу захтјева који није ријешен, 
јер само у том случају такова жалба и не задржава, према одредби 
члана 337. став 2. ЗПП, да пресуда постане правомоћна, a с њо.м се 
поступа као с приједлогом да се донесе допунска пресуда.

У погледу рјешења суда само је одређено да ће се допуна рјешења 
изцршити, пре.ма одредби члана 336. ЗПП, сходно одредба.ма члана 328. 
до 330. ЗПП.

Др. Бранко Базала

СУДСКИ ТУМАЧ

О улози тумача мало се говори у коментарима парничног поступка. 
Мало се досада о томе разговарало и у пракси, но последњих дана су 
појам и улога тумача постали тема живог разговора у круговима на- 
ших правника.

Ово интересовање за значај и улогу тумача је изазвало једна од- 
укла, нашег жалбеног већа.

Један судија Среског суда саставио је  судски теста.менат a при 
том поступку није користио помоћ тумача. Тестатор је  био по народ- 
ности Мађар a и поступајући судија је  по народности Мађар. Судија 
је  заузео становиште да је ту.мач једне врсте вештака a пошто и он 
располаже, са знањем потребним за установљење стања ствари није 
потребно да му тумач лреводи речи тестатора.

Законски наследници поред других разлога за нападај тестамента у 
жалјби против о|л'ааинске предајне одлу 1̂ е навели су «и то, да је 
тестаменат ништав јер судија није поступио по чл .166. Зак. о насле- 
ђивању.

Жалбени суд је и у овом погледу уважио жалбу и рекао је  следеће:
У смислу чл. 166. ЗН ако завешталац иезна службени језик позва- 

ће се заклети тумач и још два сведока који уз службени језик знају и 
језик завештаоца, па ће се тестаменат пред њима написати онако како 
га ту.мач преведе на службени језик. Овај се пропис односни на по- 
ступак при састављању судског тестамента те се стога првостепени 
суд неосновно позива на то да је довољно што је  судија који је 
састављао тестаменат познавао поред службеног језика и језик оста- 
Еитеља.
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Жалбени суд је дбслбвце циУирао ст. 1 чл. 166. Закбна о наслеђи- 
вању те тај пропис нећу поновити него ћу навести ст. 1 и 3 чл. 234 
ЗПП. који каже:

„Сведок који не зна језик на коме се води поступак саслушаће се 
преко тумача. Суд ће тумача упозорити на дужност верног преношења 
питања која се сведсжу упућују и изјаву коју сведок буде давао.”

Исто прописује и чл. 227. Законик о к,ривичном поступку.
„Ако сведок не зна језик на коме се води поступак саслушаље се 

врши на начин одређен у чл. 218. овог законика” a ст. 1. и 3. чл. 218. 
истог законика каже следеће:

„Ако окривљени не зна језик на коме се води поступак, његово 
ће се испттиванве обављати преко ту.мача. Ако тумач није раније 
заклет, положиће заклетву да ће верно пренети питања, која се окрив- 
љеном упућују и изјаве које он буде давао.”

Нема сумње да ови прописи наређују поступак суда за  онај случај 
ако испитано лице не зна језик на коме се води поступак. Дужност 
суда је да позове тумача.

Поступајући судија при састављању тестамента тестатору по на- 
родности Мађара је мислио, да није потребно да ње.му речи тестатора 
тумач преведе на с.лужбени језик пошто је  и његов матерњи језик исти 
као тестатаров, a службени језик зна пошто и у осталим пред.метима 
постугта на службеном језику.

Исто иишљење је упутило праксу наших судова у том правду, да 
судија појединац и судска већа вису позивали тумаче ради саслушања 
таквих лица која не знају јездк на ко.ме се води поступак, него у свим 
случајевима где је  поступајући судија појединац или претседник већа 
знао језик испитаног лица —  у овим судовима где и ја  ради.м .мађарс1си 
језик —  ои је  сам превео речи сведока или окривљеног на службени 
језик — код нас српски језик ■— и тако диктирао у записник. Тако 
се је  поступало и пре ступања на снагу новог Закона о  парничном 
поступку a тако се поступа и данас, да нико не осећа у том повреду 
права него у томе људи виде извесну де.мократичност.

Поготово је  то код народа који са извесним задовољством прима 
саобраћај суда са странкама на његовом матерњем језику чак и на 
главни.м расцравама.

Пос.матрајући са једне стране горње законске прописе и саобраћај 
суда са странкама на њихово.м матерњем језику непосредно, без тумача 
преко судије појединца или претседника већа, са друге стране морамо 
уочити колизију између правне нор.ме -са једне стране и живота са 
друге стране.

Живот и правна норма не могу бити у очитој опреци. Та коли- 
зија мора да се уклони или саображавање.м праксе и општег миш.лвења 
одредаба правне норме или мењањем правног прописа.

Да ли живот и праксу наших судова можемо довести у склад са 
правни.м прописима и без .мењања правних прописа тумачењем тих 
прописа?

Поступајући судија као састављач тестамента није мислио само на 
то, да он добро познаје језик тестатора a и службени језик, па му 
није потребан тумач, него је  свој став и правно образложио |рекавши
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да је тумач у ствари вештак за не службени језик. Поводом тога је 
у смислу чл. 239. ЗПП заузео становиште да суд треба да зове тумача 
— вештака само онда ако не располаже са стручним знањем које је 
при поступку потребно.

Да ли је исправан његов став и да ли је исправан баш при састав- 
љању судског тестамента, и да ли се тај став истовремено може посма- 
трати при састављзњу судског тестамента као и у парничном и кри- 
вичном поступку?

Да ли је ту.мач — вештак?
Чл. 252. ЗПП каже следеће: „Одредба чл. 240, 241, ст. 2, 242— 246, 

247 ст. 2, и 251 овог закона примењују се сходно и на тумаче.” Ти 
прописи се однасе на одређивање вештака, на позив и ослобођење 
вештака, на изузеће вештака, на кажњавање и накнаду трошкова стран- 
кама, о накнади трошкова, о саслушању као и на празо на жалбу про- 
TUB судских одлука.

Чл. 252 ЗПП не дозвољава дакле и примену чл. 239 ЗПП fta ту- 
маче.

Чл. 239 ЗПП у вези вештака каже следеће: „Суд ће извести доказ 
вештачења кад је  ради утврђивања или разјашњења неке чињенице 
потребно стручно знање којим суд не располаже.”

Према то.ме, по слову Закона о парничном поступку не можемо 
казати да ће суд саслушати сведока који не зна језик на коме се води 
поступак преко тумача овда ако сам не зна језик сведока.

To пак значи да имамо да применимо правни пропис из чл. 234 ЗПП 
ст. 1 код саслушања сведока који не знају службени језик и дужни 
смо узети помоћ тумача.

Тако је према прописима чл. 218 и 227 Законика о кривичном 
поступку.

Према Закону о парничном поступку, дакле, тумач није вештак. 
Тумачење чл. 239 ЗПП не може да буде contra legem, дакле тако ши- 
роко да под појам вештака обухватимо и ту.мача.

На основу ових излагања мора.мо извући закључак да тумачењем 
законских проипса не може.мо дати овлаштење суду да помоћ тумача 
узи.ма при саслушању сведока само онда ако сам не зна језик сведока.

-Лко живот, стварност, пракса и опште уверење пак тако захтевају 
да то тако буде онда је потребно мењати закон —  или допунити га у 
том правцу да суд сведока који не з«а службени језик саслуша помоћу 
тумача само онда ако суд -— судија појединац или претседник већа 
— не зна језик саслушаног Л'ица.

Рекао сам да закон треба прилагодити судској пракси јер  то живот 
среднне тако захтева баш због де.мократичнотси судова у очи.ма на-- 
рода, јер уверен сам да припадници националне мањине ближе осећају 
власт уопће у судове сзјчим себи ако се непосредно .могу обратити 
поступајуће.\1 органу власти на свом језику ако не знају службени 
језик, —  a не путем тумача.

Рекли смо да се колизија између зако«а и праксе мора отстранити.
Да се у OBO.M случају закон мора прилагодити пракси то налаже и 

процесна економија.
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y  они.м крајевима државе где у великом броју живе припадници 
националне мањине, било држава било странке морали би да троше 
велика новчана средства на тумаче јер скоро сваког дана, у скоро свим 
већима, би морао ла седи по један тумач јер се никад не зна када ће 
се појавити сведоци, странке или окривљени који не знају службени 
ј езиж. \

Осим тога, није ли већа гараиција за исправност судског поступка 
да превођење исказа изврши caii судија «ли претседник већа као 
особа јавног поверења? Зар тумач може да ужива веће поверење? 
Мислим да не.

Ако, дакле, тумач није вештак и закон наређује коришћење помоћи 
тумача у од{>еђеним случајевима без изузетка, шта да урадимо дотле 
лок закон у изложеном смислу не буде допуњен?

jMoje становиште је то —  због оних разлога које сам навео, a 
који су судску праксу'упутили и досада у том прави.у —  да и даље 
следимо досадашњу праксу и ако је противна законским прописима тим 
Еише што би се мимоилажење тумача у поступку у оним случајевима где 
судија појединац или претседник већа знају језик испитаног лица 
тешко могло оквалификовати као битна повреда одредаба парничног по- 
ступка.

Због тога што речи сведока у парничном поступку није превео 
тумач него судија или претседник већа, пресуда се може побијати 
само онда ако је  овакав поступак био или је могао бити од утицаја 
на доношење законите и правилне одлуке.

Члан 343. ст. 1 ЗПП каже наиме следеће: „Битна повреда одредаба 
парничног поступка постоји ако суд у току поступка није при.менио 
или је  неправилно применио коју одредбу овог закона, a то је било 
или је могло бити од утицаја на доношење за1Коните и правилне пре- 
суде.”

Тако је и гтрема последње.м ставу чл. 342 Законико о кривичном 
поступку.

Пре.ма овим прописи.ма онај ко би се жалио против I. ст. пресуде 
зато 1ШТО ннје ту.мач превео речи сведока морао би навести w TaKBe 
чињениие из којих би виши суд могао извести закључак, да је  ова 
повреда тих одредаба Закона о парничном и кривичном Т10ступку била 
од утииаја за доношење законите и правилне одлуке или барем могла 
имзти таквог дејства..

Укратко: .Ми.моилажење ту.мача при салсушању сведока или странке 
или окривљеног који не зна службени језвк на коме се води поступак 
повреда је одредаба парничног или кривичног поступка, но ;ретко је  
битна повреда која може служити основом за жалбу против пресуде. 
Интереси правде ретко када трпе због те повреде, те због тога разлози 
процесне економије оправдавају ову повреду поступка.

Да се отстрани та стална и свесна повреда једног закона, .макар 
и иезнатна — но учињена баш од стране судова —  указује се потреба 
допуне закона у том правцу да сам закон онемогући судији пре- 
вођење речи саслушаних лица ако судија зна језик истога.

To налаже, како сам већ rope рекао, и приниип демократичности 
поступка судова и потврда поверења у судове.
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Да ли је  истог значаја и она повреда закона коју је  учинио судија 
Среског суда када састављајући судски тестамент није позвао тумача 
за мађарски језик да му преведе речи тестатора на срггски језик поред 
Tora што је сам знао овај језик.

Неисправан је  његов став у вези тога да је тумач —  вештак. He 
само зато што судски поступци не идентификују тумача са вештаком 
него и због њихове различите појмовне делатности.

Вештак је сТјручно лице —  које; „саопћује суду своје знање о 
садашњим постојећим чињеницама, догађајима или стањем што их је 
он опажао, про)^авао и испитивао по одредби суда” . (Проф. Цуља: 
Учбеник ГПП-а).

Тумач не саопћује суду своје знање о прав^о релевентним чиње- 
ницама него преводи изговорене речи са једног језика на други. Ве- 
штак је доказно средство док тумач то није него само помоћник суда 
и саслашаног лица при извођењу доказа.

Но није суштина његове повреде закона у томе што је он иденти- 
фиковао тумача са вештаком него у таме, што је повредио један такав 
материјално правни пропис чија се повреда другчије санкционише 
него у парничном поступку. Чл. 166 ЗН каже: „Ако завешталац не 
зна службени јез1ик, позваће се заклети тумач и још два сведока који 
уз елужбени језик знају и језик завештаоца, па ће се тестамент пред 
њима налисати онако како ra тумач преведе на службени језик.”

Тај законски прапис предвиђа форму судског тестзЈмента.
Преиа чл. 67 ЗН пуноважан је  онај тетсамент кај|И је  направљен 

у облику утврђеном у закону и под условима предв1иђеним законом. 
Пошто судија Среског суда није испунио услове из чл. 166 ЗН тај 
тестамент због недостатка законбм предвиђјеног облика ииј^ пуно- 
важан и у смислу чл. 82 ЗН заинтересовано лице може да тражи пони- 
штај тестамента.

Последице протузаконитог поступка у овом потоњем случају већ по 
самим прописима ЗН су пуно теже јер  се тестамент због недостатка 
форме увек мора поништити кад год се тражи, јер  то сам закон про- 
писује a тестамент се не може накнадити са другим тестаментом, — 
док у парничном и кривичном постугасу онај који тражи поништај 
пресуде и претходног поступка по тој основи што је мимоиђен тумач, 
мора и то да тврди да је та повреда имала зггицаја на доношење нв’ 
правилне одлуке, a неправилна одлука се може надоместити правилном.

Друга је ствар што је  нелогично, нецелисход«о, неекономично и 
можда 'недемократски то што рецимо судији Мађару правнику струч- 
њаку можда баш један други Мађар тумач за мађарски језик преводи 
речи тестатора Мађара на српски језик или пак тумач чији је  матерњи 
језик српски, да тумачи речи тестатора судији Мађару на српском 
језику.

Због тога, по мом мишљењу, и овде је  потребна допуна чл. 166 
ЗН на тај начин, да се дозвољава састављање судског тестамента без 
тумача у оном случају ако је  поступаЈући судија истог матерњег 

језика као и тестатор, који добро влада и службеним језиком.
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До евентуалне допуне закона састављачи судског тестамента тре- 
бају строго да се придржавају прописа чл. 166 ЗН јер пропуштање 
форме повлачи за собом ништавност тог тестамента.

Код судског тестамента ни разлози економичности нису толико зна- 
чајни, јер су овакви тестал1енти пуно ређи него парнични или кривични 
постуци.

Тумач и овде и онде преводи речи извесног лица на службени је- 
зик но значај функције је  различит према појединим закони.ма.

На законодавцу је, међутим, да улагу и значај и потребу тумача 
у свим законима сведе на такву меру коју живот сматра оггравданом.

др. Барат Карољ

ЈЕДАН ПРОБЛЕМ УЗ ОДЛУКУ О ТРОШКОВИМА 
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

У лракси судова опетовано се изражава схваћање о могућности 
различите одлуке о трошковима кривичног поступка и то на начин, 
да се често у пресудама, којима се сжривљени проглашавају кривима, 
изриче, да се окривљени ослобађа дужности накнаде дијела трошкова 
кривичног поступка одређених у чл. 88. ст. 2. т. 1—5. ЗКП, a да се 
истодобно окривљеном налаже дужност накнаде дијела трошкова кри- 
вичног поступка, који се односи на т. зв. паушални износ одређен у 
смислу чл. 88. ст. 2. т. 6 у вези ст. 3. ЗКП.

Горњи начин одлучивања о трошковима кривичног поступка чини 
актуелни.м и питање, да ли је  изван rope описаног случаја могуће о 
појединим дијеловима трошксква кривичног поступка оддучивати на 
разне начине (искл>учивши случајеве из чл. 90. ст. 2. и 3. ЗКП), те 
одлучити, да је  окривљени, који је  проглашен кривим, дужан накна- 
дити само један дио трошкова кривичног поступка (чл. 90 ст. 1. ЗКП), 
a истодобно да буде за други дио трошкова кривичног поступка осло- 
бођен од дужности накнаде (чл. 90. ст. 4. ЗКП).

У односу на изложена питања изражавају се у дискусија.ма и у 
ггракси судова два различита и .међусобно супротна схваћања.

I. По једно.м схваћању, које је до сада превладавало у дискусијама 
и у пракси судова, искључена је  законска могућност различитог одлу- 
чивања о трошковима кривичног поступка, npe.vra че,чу, да није могуће 
донијети одлуку, којом се окривљеном, који је  проглашен крив1им, на 
основу чл. 90. ст. 1. ЗКП налаже дужност накнаде само једног дијела 
трошкова кривичног поступка, и да се такав исти окривљени истодобно 
ослободи од дужности накнаде осталог дијела трошкова кривичног по- 

• ступка.
To се становиште оправдава позивање.ч на одредбе чл. 90. ст. 1. 

и 4. ЗКП. Тврди се, да је  по ови.м одредбама могуће изрећи алтерна- 
тивно:

15



а) да je окривљени дужан накнадити трошкове кривичног поступка 
(чл .90. ст. 1 . ЗКП), или

б) да се окривљени ослобађа дужности накнаде трошкова кри- 
B'BHHor поступка због разлога гтредвиђеног у чл .90. ст. 4. ЗКП.

По том становишту једна од горњих одлука искључује могућност, 
да се у истом предмету у односу на трошкове кривичног поступка 
донесе одлука 'супротног садржаја.

Ово схваћање полази од претпоставке, да трошкови кривичног по- 
стугжа, наведени у чл. 88. ст. 2. т. 1— 6. ЗКП, по прав'иглном тумачењу 
чл. 88 ст. 1. ЗКП, представљају једну јединствену и у питању дужно- 
сти накнаде једну нераздвојиву категорију, о којој је могуће у једном 
кривичио.м поступку и у односу на једног окривљеног (изузевши слу- 
чај из чл. 90. ст. 2. ЗКП), одлучити само на један начин и то тако, 
да се окривљеном или наметне дужнаст накнаде цјелокупних трошкова 
крив:ичног поступка (чл. 90. ст. 1. ЗКП), или да га се у потпуности 
ослободи од дужности накнаде тих трошкова, ако би њиховтч пла- 
ћањем било доведено у питање уздржавање окривљеног или особа, 
које је он дужан уздржавати (чл. 90. ст. 4. ЗКП).

II. По мо.м схваћању може се оправ1дано посумњати у законитост и 
сврсисходност становишта изложеног под I.

Изражава.м схватање, да одредбе ЗКП, па нити оне, на које се по- 
зива становиште изложено под точ. I. (чл. 90. ст. 1. и 4. ЗКП), не 
искључују могућност различите одлуке о трошковима кргаичнсн' по- 
ступка, када се о тим трошковима одлучује о кривичном поступку 
против једног окривљеног, који је проглашен кривим. те када 
се искључи случај из чл. 90. ст. 2. ЗКП. He налазим разлога, збиг чега 
се не би могла окривљеном примјеном чл. 90. ст. 1 ЗКП наложити 
дужност, да дјели.мично накнади трошкове кривичног поступка, a да 
га се истодобн'0 ослободи, због раз.лога из чл. 90. ст. 4. ЗКП, од ду- 
жности накн.аде осталог дије.ла трошкова кривичног поступка, који 
дио он није у могућности платити, a да не би било доведено у питање 
његово уздржавање или особа, које је  он дужан узржавати.

За то се становиште могу дати ови разлози;
Одредба чл. 90. ст .1. ЗКП је  начелне нарави јд о л и к о , ш то  је, 

искључивши случајеве предвиђене у ставкама 2. и 3. ’истог прописа, 
ок,ривље№, KojiH ј!е проглашен кривим, дужан накнадЈГги трошкове 
кривичног поступка. Од те начелно изражене дужности окривљеног 
овај може бити ослобођен само у случају ,ако су остварени увјети 
предвиђени у чл. 90. ст. 4. ЗКП, наиме, ако би плаћањем трошкова 
кривичног поступка било доведено у питање уздржавање окривљеног 
или особа ,које је  од дужа« уздржавати.

Оправдано је претпоставити, a на то упућују бројни случајеви из 
праксе, да се конкретно могу појавити случајеви, у којима би посље- 
дице 'из чл. 90. ст. 4. ЗКП могле наступити искључиво само у оном 
случају, када би се окривљеном, који је  проглашен кривим, наложила 
накнада цјелокупних трошкова кривичног поступка, a да истодобно те 
посљедице посвема сигурно не би наступиле у случају, ако &и се 
окривљеном на.четнула дужнск:т накнаде ca.\to једвог дијела трошкова
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кривичног поступка, чије плаћање, с обзиром на имовно стање окрив- 
љеног, не би доводило у питање његово уздржавање или особа, које je  
он дужан уздржавати.

За и.дустрацију горњег претпоставимо, да је проглашен кривим 
окривљени, који имаде свој редовни мјесечни доходак, с којим може у 
потпуности подмирити трошкове свог уздржавања и особа, које је 
дужан уздржавати, да услијед изречене пресуде такво имовно стање 
окривљеног није погоршано, да окривљени имаде истодобно у банци 
на слободно располагање један новчани улог од 50.000 динара и ко- 
начно, да су у поступку настали трошкови кривичног поступка из чл. 
88. ст. 2. т. 1— 5. ЗКП у изнасу од 90.000 динара.

Правилна оцјена горњих околности морала би довести до закључка, 
да окривлЈбни у описаном случају не би могао платити из своје илш- 
вине цјелокупне трошкове кривичног поступка у износу од 90.000 
дкнара, a да се плаћањем тих свих трошкова не би довело у питање 
његово уздржавање односно особа, које је он дужан уздржавати.

Међутим, из чињенице, да је  у tdm случају окривљени имао на 
слободном располагању у банци и новчани улог од 50.000 динара, 
Kaio и нз чињенице, да му тај новаи, с обзиром на редовне мјесеч^н© 
дохотке, није потребан за под\гарење трошкова уздржавања, нужно би 
се .морало доћи до закључкз, да би окривљени био у могућности да 
плати један знатан дио трошкова кривичног поступка, који би могао 
бити подмирен из новчаног улога у банци.

С.матрам, да би у изложеној ситуацији било и логично и нужно, 
a што више, да не би било у противности са одредбама чл. 90. ст. 1. 
и 4. ЗКП, када би у таквом или сличном случају суд одлучио, да ј.е 
окривљени дужан накнадити један дио трошкова кривичног поступка, 
који би требало одредити у складу са имовним стањем окривљеног, 
водећи код утврђивања висине тог дијела трошкова рачуна о томе, да 
исплатом тог дијела трошкова кривичног поступка не би смјело доћи 
у питање уздржавање окривљеног односно особа, које је  он дужан 
уздржаватн.

Тврди.\1, што више, да би такво рјешење представљало у суштини 
остварење начелне одредбе из чл. 90. ст. 1. ЗКП, која окривљеном, 
који је проглашен кривим, намеће обавезу, да накнади трошкове кри- 
вичног поступка, a која је обавезна и безувјетна све дотле, док се не 
остваре предувјети изнимке предвиђене у чл. 90. ст. 1. ЗКП, каја 
окривљенол!, који је  проглашен крив1и.м, на.меће обавезу, да накнади 
трошкове кривичног поступка, a која је обавеза примарна и безувјетна 
све дотле, док се не остваре предувјети изнимке предвиђене у чл. 90. 
ст. 4. ЗКП,

Будући да посљедице из чл. 90. ст. 4. ЗКП не морају увијек нужно 
наступити, ако би окривљени био дужан платити само један дио тро- 
шкова кривичног поступка, то би било у складу са одредбама чл. 
90. ст. 1. и 4. ЗКП, када би суд у такви.м случајевима ријешио, да је 
окривљени дужан накнадити један дио трошкова кривичног поступка, 
чији.4 плаћањем не би дошло у питање његово уздржавање или особа, 
које је дужан уздржавати и када би истодобно истог окривљеног осло-
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бодио од дужности накнаде другог дијела тих трошкова, који дио 
окривљени не би могзо платити, a да не би дошло у питање посљедице 
из чл. 90. ст. 4. ЗКП.

За правилну примјену становишта изложеног rope под II. потребно 
је  нарочито истаћи, да већ сам карактер увјета предвиђеног у чл. 90. 
ст. 4. ЗКП, од Kojer завиои одлука о дужности односно о ослобођењу 
од дужноспи накнаде трошкова кривичног поступка, нужно намеће 
закључак, да ово схваћање може доћи до примјене искључиво само у 
случају, ако би се радило о одлуци у односу на знатнији 'износ ко«- 
кретних трошкова поједчиног кривичног постугтка.

Сматрам коначно, да становиште изражено под II. не даје основа и 
оправдања за проширену праксу, по којој судови окривљене, који су 
проглашени кривим, по чл .90. ст. 4. ЗКП ослобађају од дужности 
накнаде трошкова кривичног поступка предвиђених у чл. 88. ст. 2. т. 
1—5. ЗКП, a да истодобно таквим ок,ривљеницима намећу дужност 
накнаде дијела тровгкова кривичног ттоступка израженог у паушалном 
износу предвиђеном у чл. 88. ст. 2. т. 6. ЗКП. Оваква пракса не може 
се увојити као прзвилна, јер нема никаквог оправдања и није логично, 
да се, крај ослобођења окривљеног од дужности накнаде конкретних 
трошкова кривичног поступка из чл. 88. ст. 2. т. 1—б. ЗКП, засноваиог 
на разлогу из ч.л. 90. ст. 4. ЗКП, истом окривљеном истодобно одмје- 
рује 1 . зв. паушални износ из чл. 88. ст. 2. т. 6. ЗКП и да му се 
наложи дужност плаћања тог износа.

др. Драгутин Павић

НОВИ АСПЕКТИ РАДНОГ СПОРА

Јавноправна категорија, радни однос претставља кш тлексан појам 
и спорови који из њега потичу могу бити различити и у погледу својих 
учесника и у погледу својих пред.мета. Према стању законских и под- 
законских текстова из области радног права, a нарочито пре.ма гледи- 
шти.ма искристалисаним у управној и судској пракси, за решавање тих 
спррова одређена су углавном два правна пута: неки од њих решавају 
се пред редовним судови.ча као радним, a неки пред врховни.м судовима 
као управним. У основи за њихово разликовање лежи становиште, 
садржине у ч.л. 69 Закона о управним споровима (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 23/52), да се спорови из оних радних односа који се регулишу 
}'правни.ч актима решавају у уттравносудском поступку, тј. код врхов- 
них судова као управних, док се спррови из оних радних односа који 
се не регулишу управ'ни.м актима решавају пред редовним судовима 
као радним. Од природе предмета радног спора, дакле, зависи правни 
пут за остваривање заштите повређеног права из радног односа. С 
обз1иро.м на то, може да се устврди да и-ма пуно шаблона и неадек- 
ватности у мишљењу да се радни опорови лица запослених у привреди 
решавају пред редовним судовима као радним, a да се радни спорови 
лица запослених у јавним службама решавају у управ:носудском no-
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ступку пред врховним судовима. Неке строге поделе радних спорова гто 
то.ме субјективном критеријуму (радник —  јавни службеник) не може 
бити, јер пракса псжазује да постоје спорови из радног односа лица 
запослених у привреди који се решавају пред врховним судовима као 
управним. Аналогно тој околности, ниЈе искључена могућност, a још 
мање оправданост решавања неких спорова из радног односа јавних 
службеника пред редовним судовима као радним. Уз ово треба да 
се дода да је појам радиог спора, у зависности од природе повређемих 
права из радног односа, по нашем позитивном 'радном законодавству 
много шири него што га је  формирала досадашња пракса, нарочито 
пракса реловних судова као радних. Готово се може рећи да се појам 
радног спора, дефинисан у чл. 1 Закона о решавању радних спорова 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 47/45 н бр. 56/46) с погледом на његова каснија 
аутентична и друга тумачења као и већ наведени чл. 69 Закона о 
управним споровима, у  пракси наших редовних судова као радних свео 
на схватање да је  то спор ради остваривања материјалних потражива- 
ња из радног односа (лични дохоии, плате, накнаде). Јасно је, на- 
против, да се садржина и обим радвог спора не исцрпљују остварива- 
њем материјалног потраживања, него је појмом радног спора обухва- 
ћен низ повреда гтоава из радног односа, од којих су нека пош!ериие 
каведена у чл .17— 24 ЗРО-а (Закона о раднил! односима), a има 
их која су заснована на подзаконским текстовима, колективним угово- 
ри.ма и уговорима о раду.

Пружајући ефикаснију и потпунију заштиту правима из радног 
односа, Закон о радним односима (Сл. лист ФНРЈ бр. 53/57), који је 
ступ'ИО на снагу 1 јануара 1958, унео је промене и у установу радног 
спора, како у погледу њене садржине, тако и у погледу њеног обима.

Поред других, важне промене у установи радног спора по новим 
позитивним прописима огледају се нарочито у чл .25 и чл. 328 Закона 
о радним односима (у да.д>ем тексту — ЗРО-а). Судећи по месту гае 
се у закону налазе, чл. 25 односи се на сва лица у радном односу 
без обзира на организаиионе јединице у коуима врше рад, дакле и на 
раднике и на јавне службенике, — док се чл. 328 односи само на рад- 
нике 'и службенике привредних организација. Али, и један и други 
пропис од ве.таког су гтрактичног, па и теориског значаја.

I. — По чл. 25 ЗРО-а, лице у радном односу — a и службенички 
однос се с.матра радним односом —  има право да, у циљу заштите 
својих законитих права из радног односа, подноси захтеве, приговоре 
и жалбе организациуи у којој ради и органи.ма одређеним законом и 
прописима донети.м на основу закона. У случају да по његовом захтеву, 
приговору и жалби не би било поступљено, те у случају да по њима 
не би било одлучено најдоцније за 30 дана од подношења или у којем 
друпом прописано.м року, то лице може да своје право остварује путем 
тужбе код надлежног редавног суда.

Код наведеног прописа упада у очи како чињеница да се уз права 
која се у ње.му по.\гању употребљава атрибут „законита” и да се под 
изразом „радника” подразумевају сва лица у радном односу, тако и 
чињеница да се у њи.ма по.мин>е пут тужбе код редовног суда. На
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питање да ли се атрибут „законита” има разумети тако да је законо- 
давац хтео истаћи да се дружа заштита caiMO оним правима из радног 
односа која се заснивају на позитивним законским прописима — може 
се одговорити да се там атрибутом карактеришу сва права из радног 
односа призната и заснована 'на нормативном акту, колективном уго- 
вору и уговору 'О раду, уколико она не противрече начелним одредбама 
Чл. и 14 SPO -?;, a to значи уколико су она сагласна k s . aVjcoM и 
циљем оног уставног и законског правног минимума загарантованог од 
стране друштвене заједиице свима лицима у радном односу. Другим 
речима, законитост права из радног односа којима се обезбеђује пут 
остваривања по закону има се ценити по критеријуму означеног општег 
правног минимума, који је  код нас морао бити постављен после уво- 
ђења новог привредног система и спровођења приниипа друштвеног 
уггрављања и радничког самоуправљања у предузеићма. Ираз „радник” 
употребљава се у широком смислу речи као обухватни појам за запо- 
сленике прив'редних оргаиизадија и приватних послодаваца и за запо- 
сленике у јавним службама, тј. односи се на радндке ih службенике 
привредних организација, раднике и намештенике ;<од гтриватних по- 
слодаваца и раднике и службенике државних органа и других јавних 
служби, тј. јавне службенике. To произлази не само из духа и смисла 
цитираног прописа него и ш  околности да се цели први део поменутог 
закона, где се налази чл .25, односи и на јавне службенике.

Околоност што се у чл. 25 ЗРО-а помињу надлежни редовни судови 
a да се не назначују који судови —  да ли радни или управни — ука- 
зују на потребу да се рашчисти питање да ли је законодавац и даље 
задржао два правна пута којипостојеза решавање радних спорова, пут 
радног спора пред редовним судом као раднил! и пут радног спора пред 
врховни.ч судом као управним, или у том погледу ONtorvhHO измене 
у с.мислу да се радни спор за чије је решавање до ступања на снагу 
ЗРО-а био искључиво надлежан врховни суд као управни може, бар 
под одређеним условима, решавати пред редовним судовима као радним. 
И пре 1 јануара 1958- као дана ступања на снагу п.итираног закона, 
за решавање радних спорова били су надлежни редовни судови: срески 
и окружни, као радни, расправљали су их по парничном поступку, 
док су их врховни судови, као управни, решавали гто управносудском 
поступку. Јасно је да ће и после 1 јануара 1958 за радне спорове 
остати надлежни исти судови као и раније, али ће се, можда на рачун 
врховних судова као управних, употпунити надлежност редовних су- 
дова као радних и то у погледу неких видова оних радних спорова 
за које су досад били надлежни врховни судови као управни. У томе 
правцу, чини нам се, инклинира пракса редовних као радних судова 
у при.мени чл. 25 ЗРО-а. Има већ случајева да је јавни службеник 
поднео против органа јавне службе тужбу редовном суду као радном 
и тај се суд, под услов;ом да су се стекле поставке из чл. 2 и 3 цити- 
раног прописа, упустио у расправљање. Оваквом при.мено.м чл. 25 не 
.мења се ништа у односу на раднике и службенике привредних органи- 
зација и приватних послодаваца, јер су они и досад могли покретати и 
водити радни спор код редовног суда као радног, па ту .могућност
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уживају и надаље. Међутим, од великог је  значаја за раднике и слу- 
жбенике државних органа<'И других органа јавних служби што своја 
повређена права из радног односа, под извесним условима, могу путем 
радног спора остваривати код редовних судова као радних. Без обзира 
на положај лии.а које покреће радни спо,р, у његовол! радном односу 
има ситуација које се регулишу управним актима, као што их има и 
таквих које се регулишу другом врсто.м аката. Ако се појави спор о 
предмету пз радног односа који не потпада под регулисање путем 
управних акта, он ће се расправљати кад редовног суда као радног, па 
макар да је његов покретач лице запослено у привреди или лице запо- 
слено у органу јавне службе. С друге стране уколико се појави спор 
из радног односа о предмету који се регулише управним актом, онда 
покретачу тога спора, био он радник или јавни службеник, стоји на 
расположењу пут спора пред врховним судом као управним, и то само 
ако је  'издат правомоћнн управни акт или, у случају ћутања админи- 
страције, ако тај акт није издат, али су безуспешно исцрпљене мере 
из чл. 23 Закона о управним споровима. И поред тога, за јавне службе- 
нике и уопште лица упослена код органа јавних служби, чак и у по- 
гледу предмета из радног односа који подлеже регулисању управним 
актом, нарочито кад је чекање на издавање акта дуго, или када на- 
ступи потпуна оглуха администрације, не би увек било могућно, црак- 
тично и целисходно да воде управни спор, који је уствари спор о зако- 
нитости управног акта, спор по правилу непотпуне јурисдикције, спор 
строго везан за доказе и чињенице већ изнесене у претходном, управ- 
ном поступку. Отуда би за таква лица било много погодније да своја 
права из радиог односа остварују у радном спору пред редовним судом 
као радним по правилима парничног поступка, у пун&ј јурисдикцији, 
у условима контрадикторности, непосредности и усмености, као и правне 
деволуције, дакле у условима који пружају веће могућности да се 
ствар исцрпније и правилиије расправи. С обзиром на то, радницима 
и службеницима јавних служби и даље стоји на расположењу избор 
између двоје: или да своје ствари остварују у радном спору пред ре- 
доЕним судом као радним, или да их под изнесеним тежим околностима 
остварују у управном спору дред врховним судом ка'о управним. По 
нашем мишљењу, они би били слободни у томе избору у свима случа- 
јевима у којима се ради о спору из радног односа који се регулише 
управним актом, док би им у другом случају стајао на расположењу 
сал10 један пут ■— пут спора пред редовним судом као радним.

Као што се види, да би се радник или службеник по ст. 2 и 3 чл. 
25 ЗРО-а појавио у улози тужиоца у радном спору пред редовним су- 
дом као радним —  потребно је  да се испуни услов да по његовом тра- 
жењу из радног односа односни фактор није хтео да поступи или није 
хтео на време да одлучи, па било да се ради о питању које се регу- 
лише управним актом или о питању које се регулише на који други 
начин. Ситуација из изложеног услова -потсећа на појаву тзв. ћутања 
адмгагистрације у управном поступку, па није искључена могућност да 
се овде налазимо пред неком врстом оглухе која уствари претставља 
шири појам него ћутање администрације, јер  6и та правно релевантна
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огл)оса обухватала и тражења из оних радних односа који се не регу- 
лишу управним актима.

Чл. 25 ЗРО-а пружа велике предности свима лицима у радном од- 
носу, a њиме се могу служити и радници и службеници јавних служби 
увек у споровима из радних односа који се регулишу без удрав!Ног 
акта, a у оним радним односима који се регулишу управним актом само 
онда ако надлежни орган неће да изда управни акт, или ако надлежни 
орган одуговлачи са издавањем тога акта преко законом одређених ро- 
кова и тиме вређа њихова права и на закону засноване интересе.

II. —  Као чл .25 ЗРО-а, тако је у погледу проширења надлежности 
редовног суда као радног карактеристичан и чл. 328 истог закона. 
Према радноправним прописи.ма који су важили до 1 јануара 1958, у 
материји отказивања радног односа лици.ма запослени1.м у привреди није 
била предвиђена ингеренција редовног суда, већ су се спорна питања 
из те материје решавала пред арбитражом за отказивање радног одно- 
са. Материја отказа радног односа радницима и службеницима у при- 
вредни.м организацијама, дакле, није била пред.мет радног шора ни 
пред редовним судом као радним, ни пред врховни.м судом као управ- 
ним. Насуцрот томе, чл. 328 ЗРО-а пружа .могућност радницима и слу- 
жбеници.ма привредних организација да, под извесни.м условима, про- 
тив отказа радног односа воде спор пред среским судам као радни.м. 
Тај члан гласи: „Ако је у поступку пред арбитражним већем за отказе 
повређен закон, радник односно привредна организација може поднети 
тужбу среском суду као радном сдуд.”

Прво што треба урадити у вези са ово.м ново.м врстом радног спора, 
то је одредити његову правну природу. Из цитираног прописа се види 
да се за покретање овог спора тражи као услов да је у поступку пред 
арбитражним веће.\! за отказе повређен закон. Стога се на.меће потреба 
да “ce) разввди пиДање да ли је посреди спор о зак|бнитос(ги поступка 
и 'одлуке арбитражног већа о отказу, или је, пак, посреди спор који се 
води 0 отказу узето.м у целини како са његове формалноправне тако 
и са његове .материјалне, чињеничне стране. С обзирам на околност 
да је  законодавац, уводећи ову врсту радног спора, одредио за његово 
решавање срески суд као радни, .може се зз 1̂ ључити да је овде излишна 
и неумесна свака аналогија са управнн.м спором, те се овај нови спор 
не сме третирати као спор о законитости поступка и одлуке ар>би- 
тражног већа. При томе треба имати на уму да је по чл. 69 Закона о 
управни.м спорови.ма који је донекле измењен члано.м 25 ЗРО-а, и даље 
остала на снази одредба да се у материји отказа радног односа радни- 
иима и службеницима, запослени.м ван органа јавних служби не .може 
водити управни спор. Чињеница што се као услов за покретање радног 
спора о отказу пред срескн.м судом као радни.м изискује повреда за- 
кона —  томе спору, наравно, не одузи.ма карактер радног спора пуне 
јурисдикције. Повреда закона се може извршити не са.мо његовим не- 
примењивањем него и његовим неправилни.м примењивањем, зли и у 
једно.м и у другом случају она се негативно одражава по права и инте- 
ресе једне или друге парничне странке. Као што се .може зак.д.учити 
из природе радног спора, као спора и б чињеницама и о праву који се
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води no правилима паркичног постпука, спор из чл. 328 ЗРО-а, по 
нашем мишљењу, претставља спор у коме се отказ испитује и са гледи- 
шта своје формалне законитости и са гледишта постојања, оправда- 
носги и целисходности чињенииа и разлога на основу којих је и 
дснесено решење о отказу. На овакав закључак упућује одредба са- 
лржана у ст. 4. чл. 324 ЗРО-а, где је  постављена дужност арбитражном 
већу да „разматра и испитује околности и чињенице које су од утицаја 
на оправданост и целисходност отказа” . Срески суд као радни утолико 
iipe и тим више има и дужност и право да улази у свестрано испити- 
вање и оцену отказа. Као потпорањ изложеном схватању о спору из 
чл. 328 ЗРО-а као спору пуне јурисдикције, тј. да се у њену разма- 
трају n испитују чињенице и докази у вези с оправданошћу и цели- 
сходношћу отказа, служе и начелне одредбе чл. 13 и чл. 14 ЗРО-а.

И у процесуалном погледу важно је  да се расправе природа и обим 
поменутог спора, јер  од тих својстава првенствено зависи решење пи- 
тања ко су парничне странке —  да ли радник и арбитражно веће за  
отказе, те да ли радник и организациона јединица у којој ради. Ако 
би спор о отказу био нека врста спора о законитости поступка и одлуке 
арбитражног већа, онда би сТјранке у  томе спору биле с једне стране 
радник, a са друге стране арбитражно веће за отказе. У случају да 
спор 0 отказу претставља спор јурисдикције, тј. стор и о чињеницама 
и о праву, странке у  њел1у би биле с једне стране радник, a са друге 
стране привредна организација. Схватајући спор о отказу као радни 
спор у правам смислу речи, ми закључујемо да су странке у овој, 
новој врсти радног спора —  радник и привредна организација, јер су 
сне у  претпроцесној материјалноправној вези са предметом спора. У 
тој вези, пак, сигурно је, не стоји и арбитражно веће за отказе, које 
је  поступило и доносило одлуку у  тој ствари, одлуку о којој, икао 
за њу није ни најмање везан, скреси суд као радни мора водити рачуна.

Једна од процесуалних последица схватања спора о отказу као 
радног спора пуне јурисдикације састојала би се у томе што би суд 
одлучивао.у суштини, те не би, поништивши или укинувши решење о 
отказу или одлуку арбитражног већа за отказе, враћао предмет при- 
вредној организацији или арбитражном већу на поновно решавање и 
доношење нове одлуке. Уосталом, то враћање не би било ни у складу 
са начелном хитности решавања радних спо|К)ма, a ни оправдано ни 
корисно, тим пре што незадовољној странци стоји на расположењу 
право жалбе на окружни суд. Иако то у чл. 328 ЗРО-а није речено, 
сматрамо да се пред среским судом као радним може водити спор о 
отказу радног односа радника и службеника привредне организације и 
под условима из чл. 25 ЗРО-а.

Још треба да се напомене и то —  да се у чл. 328 ЗРО-а указује 
на могућност да се привредна организација, као странка у радном 
спору о отказу, појави у тужилачкој улози. Досад су у пракси знагно 
преовлађивали случајеви да је  радник или службеник био тужилац у 
радном спору, па се благодарећи површности и просечности закључи- 
вања већине, и створило мишљење да је радни спор уствари ш ор који 
радник или службеник води протав организације у којој ради. Међу-
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тим, наведеИи пропис јасно пбказује да се обе странке у спору, како 
радник или службеник тако и привредна оргакизациј а, могу појављи- 
вати било у улози тужиоца било у улози туженог.

Пракса је, нема сумње, најбољи показатељ вредности, оправданости 
и целисходности законских прописа. У погледу чл. 25. и чл. 328 ЗРО-а, 
поводо.м којих смо учинили ове осврте на радни спор у светлости нових 
прописа из радног права, пракса је тек на почетку, далеко рд тога да 
се може сматрати ио.ле развијенам за сигурна закључивања и уопшта'- 
вања, те је  зато још рано да се мисли да је она о могућностима које 
отва,рају предметне одредбе рек.ла своју реч. Оно што се може већ 
сада, у почетној фази њихове примене, без резерве констатовати, то 
је да чл. 25 и чл. .328 ЗРО-а проширују и употпуњују установу радног 
спора, пружајући радним људима, привредним организацијама и орга- 
нима јавних служби значајна средства за заштиту и остваривање права 
из радног односа.

Д-р Душан П. Радоман

„ГЛАСНИК”, У 1958 ГОДИНИ

„ГЛАСНИК” је и седму годину излажења завршио са пуним успе- 
хом. У 1958 години изишло је  из штампе 12 бројева са 444 страница, 
место 384 страница, колико је  предвиђено обзиром да се „ГЛАСНИК” 
редовнодреба да објављује на 32 странице. Међутим, стално повећање 
прилива чланака нових и ранијих сарадника, жеља да се „ГЛАСНИК”, 
колико је то год могуће проширује, затим тежња да се судока пракса 
опширније објављује, све је то Уређивачки одбор имао у виду када је 
чинио крајње напоре да „ГЛАСНИК” излази на гговећаном броју стра- 
ница, без обзира на материјалне издатке, који су тиме 'скопчани, па 
је „ГЛ.АСНИК” претплатницима дао 60 страница више од примљене 
обавезе, a то су скоро два броја више.

У току 1958 године публиковао је  „ГЛАСНИК” 23 написа који су 
третирали проблематику адвоката на 64 странице; из грађанско правне 
материје 34 чланка на 169 и по страница; из кривично правне материје 
9 члаиака на 47 страница; из привредног т а в а  1 чланак на 6 и по 
страница; из управног права 4 чланка на 20'% по страница; из радног 
права 1 чланак на 3 и по странице; из области војног права 2 чланка 
на 8 страница; бележака 5 на 4 странице; некролога 5 на 2 и по стра- 
нице; судску праису на 58 страница и разна службена ^аопштења Адво- 
катске комре у АПВ на 69 страница.

Публиковао је  „ГЛАСНИК” 144 судских одлука Врховних судова, 
и то 2 одлуке Савезног врховног суда, 21 одлуку Врховног привредног 
суда и 121 одлуку Врховног суда АПВ, и то из материје грађанског 
права 96 (Гж. 70; Гзз 7; Р. 13, Рев. 6) из области кривичног права 16,
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a из области управног права 9. У поређењу са 1957 годигном објавио 
је „ГЛАСНИК” 30 одлука више у 1958 години, од тога 21 одлуку више 
Врховног суда АПВ. Иако је  овај пораст знатан, ипак he се Уређи- 

■ вачки одбор трудити да у 1959 години још појача број објављених 
одлука.

У 1958 години није мењано на правцу уређивања листа јер су наши 
претплатници и Радни одбори адвоката и адв. приправника споразумни 
да се лист уређује на начин како је до сада уређиван, пошто то нај- 
више одговара правницима практичарима.

.  К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Када је предмет спора не новчани из- 
нос меродаана је за утврђивање ствар- 
не надлежности вредност која јс озна- 
чена у  тужби. (Врх. суд АПВ бр. Р. 
44 ll9 f8 ).

Тужилац је поднео тужбу ради поби- 
jaita тестамента означивши вредност 
спора са 200.000 дшг. па је тужбу ире- 
дао Среском суду. У току постЈика по- 
висио је вредност на 250.000 дин. па 
се Срески суд огласио стварно ненад- 
лежним, уступивпги предмет Окружном 
суду, који се исто огласио стварно не- 
надлежним.

Решавајући о' сукобу надлежности 
Врховни суд АПВ изрекао је стварну 
надлежност Среског суда, a из разлога:

За постулак у овом гаору надлежан 
је Срески суд из разлога што према чл. 
39 ст. 2 ЗПП, када се ТЈжбени загстев 
не односи на новчани износ меродавна 
је вредност предмета спора коју је ту- 
жилац у тужби означио за утврђивање 
стварне надлежности и састав суда. 
Стога повишен.е в.редности са 200.000 
на 250.000.— дин. од стране тужиоца 
нема утицаја на већ засновану иадлеж- 
ност суда према вредности спора на- 
значеној у тужби.

За одргђивање другог суда надлежан 
је само врховни суд a ле  ј  окружни суд. 
(Врх. суд ЛПВ бр. Гж. 178/S8).

Предлагачи су ставили захтев за изу- 
зеће целог Сресгког суда и одређиван>е 
другог стварно надлежног суда за ра- 
cnpaB-Tbaae оставинског предмета.

Окружни суд је предло-г решеаем  
ррбацио, иа су  пре(ддага/чи поднели

жалбу, која је основана, решеже о одба- 
чају укинуто, a из разлога;

Из предлога се јасно види да су пред 
лагачи тражили изузеће целог Среског 
СЈ'да и одређиваае другог стварно над- 
лежног суда са подручја Окружног су- 
да за nocT'v'naite у једном оставннском 
предмету. Имајући у виду овај и ова- 
кав предлог предлагача a с обзиром на 
чл. 62 31111 Врховни суд је нашао да је 
нападнуто решеље Окружног суда про- 
тивно законском прогшсу. Наиме, пре- 
ма npoimcy чл. 62 31111 Врховни суд 
АПВ може, на предлог странке или 
надлежног суда, одредити да у ттоједи- 
HO.\i предмету поступа други стварно 
надлежни суд са његовог подручја, ако 
је очигледно да lie се тако лакше спро- 
вести поступак или постоје другж ва- 
жни разлози. Пошто предлагачи траже 
да се одреди други стварно надлежни 
стд, место Среског суда у П., то значи 
да предлажу делегирање другог ствар- 
но надлежног суда, a одлучиваље о to
mb стављено је у надлежност Врховног 
суда АПВ, a не Окружног суда.

Претседник »ећа доноси решења о 
привременим мерама обезбеђења. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. S06I19S8).

Нападнутим решеаем дозво.Ђена је 
привремена наредба забраном отуђива- 
ља и оптерећивања некретнина, a на- 
редбу је донео пЛступајући Окружни
суд.

Жалилац напада ово решење, јер да 
Окружни суд није стварно надлежан 
за издавање привремене наредбе.

Жалба ннје основана, a из разлога;
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Према чл. 301 ст, 1 ЗПП претседншс 
већа донаси решење о привременим ме> 
рама обезбеђења. Стога ]е противно из- 
ричитом з-аконскам пропису тврђење ту- 
женога у  жалби да нападнута привре- 
мена наредба није донета од надлеж- 
ног суда.

Признаеање ванбрачног детета дато 
пред државним матичарем је закониго. 
(Вра:. суд АПВ бр. Р, S1I19S8).

Тужитељица је у тужби тражила да 
се утврди да је тужени приро^и отац 
м;1дб. детета п тражила да се отац оба- 
веже на плаћање издржавања. У тужби 
је навела да је ванбрачни отац дете 
признао за своје пред држ. матичарем.

Тужба је поднесена Среском суду, 
код њега ј-е тужени лорекао да је отац 
детета.

Срески суд се огласио стварно не- 
надлежннм за расправљање, сматрајући 
да је у питању спор око утврђивања 
очинства, па је cnHiCe устуиио Окруж- 
ном суду, који је нашао да је у гогга- 
Н.Ј спор око кздржаважа детета, па се 
и он огласио стварно неиадлежним.

Решавајући о сукобу недлежности 
Врховни суд АПВ }е утврдио стварну 
надлежност Среског суда, a из разлога:

Обзиром да је тужени код држ. мати- 
чара признао да је отал; млдб. детета, 
кало то пронзлази из извада маткпгае 
каиге рођених, то је у  смислу чл. 24 
ОЗОРИД ово цризнаже дато у законг 
ској форми, јер се за оца детета рође- 
ног ван брака сматра лице које га приз,- 
на за своје или чије је очинство утвр- 
ђено правоонажном судском одлуком. 
Отац може признати дете за своје пред 
матичарем или у јавној исирави или у 
тестаменту. У конкр. сл}'чају постоји 
„признање” пред матичарем, a са овим 
признаљем се сагласила и мати детета. 
Према томе, очинство детета је утврђе- 
но на начин који је предвиђен у чл. 
24 ОЗОРИД.

Признан.е очинства извршено је у за- 
коном предвиђеној форлш, према чл. 
24 ОЗОРИД, a ово лризнаже није ни- 
члм оповррнуто. Према томе, предмет 
спора није утврђивање оч1шсгва, већ са- 
мо издржавање детета, a за такве спо- 
рове ггостоји искл>Ј'чива надлежност 
среског суда на oq̂ iOBy чл. 25 ст. 2
згат.

Суд има да узима у  обзир само оне 
парничне трошкове који су били по- 
требни ради еођења парнице. (Врх. суд 
ЛПВ бр. Гж. 362I19S8),

Првостепени суд установио је на те- 
рет тужене парничне трошкове у које 
је урачунао и путни трошак заступни- 
ка тужитељи изван места седигата суда.

На жалбу Врх. суд је трошкове сма- 
аио, одбац^Јо да призна путне трошко- 
ве и дневнш]Ј застушшка тужитеља 
изван седишта расправног суда, a из 
разлога:

Према чл. 144 ст. 1 ЗПГГ при одлу- 
чиважу који ће се трошкови странци 
накнадити суд узима у обзир само оне 
трошкове који су били гхотребни ради 
вођења парнице.

За вађење ове парнице тужитељш^а 
Hirje морала доводити застутгаика извак 
места ван седишта Окружног суда пред 
којим је вођена раслрава, већ је могла 
или узети заст^тгаика из седишта пар- 
нпчног суда или је пак његов заступ- 
ник ван седишта партгчног суда могао 
да на основу овлашћења из чл. 88 ст.
I тач. 4 ЗПП пуномоћје да пренесе на 
другог адвоката из седишта суда или 
да овласти другог адвоката из гелшита 
суда на предузимање само поједЈгних 
радњи у поступку. Зато је нетфавЈСЛНо 
ТТрвостепеки суд прпзнао као парничне 
трошКове тужитеља и путне трошквве
II дневниду н>еног заст}ташка ван се- 
дшпта парничног суда.

Реви^ија се може изјавити и  прочив 
региења 11 ст. суда^ али само онда ако је 
П ст. су'д донео решење no жалби против 
1. ст. пресуде. (Врх. суд  АВП  бр. Рев,
761У8).

У спору радн сметата лоседа тужи- 
латт је поднео ревизлју. која је одба- 
чена, a из разлога:

Према чл. 380 ЗПП, странка може да 
нзјави ревизију и против решења II. 
ст. суда, али само онда ако је П ст. суд 
донео решење ло жалби лротив I. ст. 
лресуде.

Како П. ст. суд ревизијом нападнуто 
решење није донео по жалби против 
пресуде, већ против решења 1. ст. суда 
V спору због сметажа лоседа, то про- 
тив таквог П. ст. решења ни]е допу- 
пггена ревизија.

Из ових разлога је поднета ревизија 
одбачена од стране Врх. суда АПВ на 
основу чл. 373 у вези чл. 355 ст. 2 и 
чл. 379 с обзиром да је претседник ве- 
ћа 1. ст. суда пропустио да оцени да 
ли је ревизија допулгтена лли не.
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Брачни друг има право ла све прихо- 
де своје поссбне гш овине. (Врх. суд
АПВ бр. Гж. 124SI19S7).

Првостепени суд је одбио снижени 
тужбени захтев тужиоца, којим је тра- 
жио издаван.е .плода са своје посебне 
имовине.

На уложену жалбу, Врх. суд АПВ, је 
Првостепену пресуду укинуо, a из раз- 
лога:

У смислу чл. 9 ОЗБ сваки брачни 
друг задржава право да самостално у- 
правжа и располаже имовином коју има 
у време закл.учења брака, уколико нема 
посебног споразума (чл. 12 ОЗБ). 06 -  
зиром да сваки брачни друг има право 
да самостално управља својом посебном 
имовином, по налазу суда, брачни друг 
има право и на све приходе са посебне 
нмовине, уколико нису предмет зајед- 
ничке имовине брачних другова, и има 
право да располаже стим приходима. 
Ово право има тим пре, кад има право 
да самостално располаже пмовином. 
Испгаа је да је и располагање прихо- 
дима од посебне имовине у извесном 
обиму ограничено обавезом сваког брач- 
ног друга, да доириноси издражавању 
породице оразмерно својим могућности- 
ма (чл. 8 ОЗБ), али ван ове обавезе 
брачнж друт другим пршшсима није 
ограничен у располагању приходима са 
своје посебне имовине уколико нису, 
као што је напред речено, предмет за- 
једничке 1гмовине брачних дрзггова.

Пребијање услед приговора за ура- 
чунавање има да се изврш и у  изреци  
пресуде. (Врх. суд АП В бр. Гж. 48S/S8).

Првостепени суд је у  пресуди пребио 
пзнос од 50.000 динара 1али само у  
образложењу.

Поводо.м жал5е туженика, Врх. суд је, 
решавајући и о том делу жалбе, П. ст. 
пресуду преиначио и у изреци извршио 
пребијаже, a из разлога:

Што се тиче приговора за урачуна- 
вање по мишљењу Врх. суда АПВ Hifje 
било дово.Ђно да се П. ст. суд ограничи 
само на утврђивање постојања потра- 
живања истакнутог ради 1гоебијан.а — 
чл. 527 ст. 3 у  вези чл. 322 ст. 3 ЗПП 
— већ је било потребно да у изре1ш  
пресуде и з^ ш и  и само пребијање по- 
траживањем тужите.м. Да 6и се то мо- 
r.io изврпшти било је потребно у изре- 
ци пресуде утврдити колрвко износи uo- 
тражЈшање тужитеља на име накнаде

штете и тек након тога извршењем пре- 
бијања досудити тужитељу разлику.

-4ко је тужитељица само реаговала на 
злостављања и увреде туженог не мо- 
же она зато бити крива за развод бра- 
ка . (Врх. суд АПВ бр. Гж. 48711978).

I. ст. пресудом брак је разведе« кри- 
вицом обеју страна.

Тужитељица је уложила жалбу, која 
је основана, па је I. ст. пресуда укину- 
та, a из разлога:

I. ст. суд је у побијеној пресуди утвр- 
дио да је „међу странкама долазило 
до неспоразума и сукоба у којим је 
туженшс тужител.илу вређао и злостав- 
љао, a тужитељица му је ове увреде 
враћала”, па I. ст. суд сматра да је и 
тужитељица крива за паремећај брачних 
односа странака, тако да је брак разве- 
ден и њенам кривицом. Међутим, I. 
ст. суд у побијаној пресуди није утвр- 
дио да ли су увреде, које је тужитељпца 
узвраћала туженом, биле само реак- 
ција изазвана злостављањем од стране 
тужеиог, кажо то тужитељица тврди у 
својој жалби. Треба имати у виду да 
је по правилу нормално да се злостав- 
љани брани од напада и  да на неки на- 
чин реагује, тако да би погрепшо било 
приписати у кривиду такао реаговаже, 
које је природно сваком човеку. Тулси- 
тељица је у I. ст. поступку изјавила да 
је после физичког злостављања назвала 
туженог зликовцем и усташом. Истина 
]е да се ово може сматрати увредом. 
али ако је тужени „испребијао тужи- 
тељицу” да је викала и врискала и јау- 
кала”, тада ови изрази могу битв само 
оправдано реаговање на постутше туже- 
ног, па тужвтељица не би била крива 
за поремећај брачних односа странака.

Члан 66 уредбе о престанку предузе- 
ћа u радњи, пре.ма коме се основна 
средсхоа предузећа у  принудној ликви-  
дацији уступају надлежној опиггини, ни  
је дерогиран члановима 11 и 174 Зако- 
на о средствима привредних оргаилхза- 
ција. (Врх. привр. суд. П. 7S7/19S8).

Ликвидациони управник донео је од- 
луку да се основна средства предузећа 
у лринудној ликвидацији предају народ- 
ном одбору општине.

По приговорима Југословенске банке 
за спољну трговину Окружни привред- 
ни суд оснажио је одлуку ликвидацпо- 
ног .управника. Подносилац приговора 
— Југословенска банка истакла је да
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ce члан 66 став 2 Уредбе о лрестанку 
предузећа и радњи не може вшпе при- 
менити a no коме се основна средства 
лредузећа у принудној ликвидацији не 
уносе у ликБидациону масу, већ се пре- 
дају народном одбору на располагање. 
Окружни привредни суд је одбио дри- 
гоноре наводећи да Закон о <^редствима 
гсривредних организација, према воме 
лривредне организације одговарају за 
своје обавезе свпм својим средствима, 
па према томе и основним средствима, 
није ставио ван снаге npoirace Уредбе 
о престанку предузећа и радњи којима 
се регулгаие питање располагања са о- 
CHOBHITM средствима предузећа која се 
налазе у ликвидацији. Ово стога игго 
поменути прописи Уредбе о хгрестанку 
предузећа и радњи нису ставЈвени ван 
снаге прелазним наређењима Закона о 
средствима тгривредних организах1;ија.

Виши ттривредни суд уважио је жал- 
бу Југословенске банке за сзпожну трго- 
ВЈшу, те је решење ликвидационог угг- 
равника о предај-и основних средстава 
споменутог предузећа ставио ван снаге, 
одредивши да с.е основна средства и 
средства амортизациопог фонда унесу у 
ликвлдациону масу. Друго<;тепени суд 
је стао на становшпте да је прописом 
члана 11 Закона о оредствима ттривре!- 
них организаиија дерогиран тгропис У- 
редбе 'о престанку предузећа и радњи 
који се односи на располагаае са основ- 
ним средствима привредних организа- 
ција које су пале у принудну ликвпда-
Цију.

Против другостепеног решења Bu
rner привредног суда Претседник Вр- 
ховнрр' суда изјавио је ванредну ре- 
визију наводећи да је другостепсно ре- 
шен.е правно погрепшо. јер се не може 
сматрати да <у чланом 11 Закона о 
средствима привредних органпзацпја 
стављенп вап снаге прописи Уредбе о 
престанку хгредузећа и радњи о распо- 
лазтаљу с основним средствима хтреду-

зећа у  иЈ)Ш£уДн-ој ликв(и,т}атт;ији и то 
због тога што ови ирописи нису наве- 
дени у прелазним наређењима Закона 
о средств1гма привредних организахЈјија, 
a у којим се прелазним наређењима на- 
воде тгрописи који су престали важити.

Ванредна ревизија је основана. Поби- 
јано решење заснива се на схватању да 
је npomic члана 66 Уредбе о престанку 
предузећа и радњи (Службени лист 
ФНРЈ бр. 51/53), према коме се основна 
средства предузећа у принудној ликви- 
дацији по правилу Јчггупају надлежној 
општини, стављен ван снаге чланом 11 
Закона о средствима привреднитс орга- 
нпзадија (Службени лист ФНРЈ бр. 
54/57), a према коме прнвредна органн- 
зација одговара свим средствима за 
своје обавезе, ако законом није друкчи- 
је одређено, па према томе и основним 
средствнма.

Међутим, треба имати у виду да је 
у члашу 134 Закона о средствпма прив- 
редних организа1]дја лредвиђено који се 
прописи стављају ван слаге стављањем 
на снагу закона. Тако је стављена ван 
снаге Уредба о управљању основиим 
средствима прпвредних органпзација, 
сем одредаба каје су у закону (чл. 1бб) 
изричито наведене. У даљем тексту ис- 
тог члана наведени су и други прописп 
који су стављени ван снаге прописима 
тога закоиа. Ироппси Уредбе о  престан- 
ку нредузећа и радњп нису наведени 
међу овим прошисима који су законом 
стављенп ван снаге. Из тога овај суд 
закључује да 'ey они остали на снази, 
па је следствено томе ликвидациони 
уттравник правилно поступио кад је од- 
лучио да се применом чл. 66 Уредбе о 
престанку предузећа и радн>и, основна 
средства предузећа предају надлежно} 
политичкотериторијалној јединици. Исто 
тако и  првостепени суд правилно је о- 
он*ажио •одд}тсу ликвпдационог управ- 
ника, па је стога вал»ало укргаути дру- 
гостецено решеае.”

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 23 
децембра 1958 г. донесена су следећа решења;

1. Узети су на знање извештаји претседника, секретара, благајника 
и референата о раду ш \\еђу  две седнице Коморе.

2. Прихваћен је  буџет Адвсжатске коморе у АПВ за  1959 годину у 
приходима са 5,009.000 динара, a у расходи.ма са 5,009.000.—  динара.
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те се предлог буџета зтућује идућој ред год. Скуптштини Комојре иа 
усваЈање, a до решења Скупштине Комора ће се буџетирати са дванај- 
стинама, a према по управном одбору усвојеном предлогу буџета за 
1959 год.

3. Прихваћен је предлог буџета „Гласника” за 1959 годину у при- 
ходима са 1,260.000.— дин. и расходима са 1,260.000.— дин. те се 
ггредлог упућује идућој ред. год. Скупштини Коморе, a „Гласник” ће 
се буџетирати са дванајстинама до решења Скупштине, сходно по 
управном одбору уевојеном предлогу буџета.

4. На основу чл. 76 и чл. 93 т. 8 ЗОА те чл. 9 Статута брише се из 
именика адв. приправника Трухар Влад. из Ср. Митровице са данам 24 
новембра 1958 године, услед одласка на отслужење војног рока, a 
решење.м р. 431/58.

5. На основу чл. 76 т. 4 и 93 т. 8 3 0 А, те чл. 9 Статута Коморе 
брише се из именвка адв. припр. са 1 новембром 1958 г. Лазаревић 
Ђура из Панчева, пошто је  засновао радни однос, a решењем бр. 
407/1958.

6. На основу чл. 73 и 93 т. 8 ЗОА и чл. 9 и 51 Статута узима се 
на знање да је адв. припр. Ранчевић Стеван 3 дец. 1958 променио адв. 
припр. вежбу и да је  на вежби код адвоката Мили41 Томислава из 
HoEor Сада, a решење.м бр. 433/1958.

7. На основу чл. 65— 67, и 93 т. 4 ЗОА, те чл. 6 т. 1— 2 и 9 Ста- 
тута Коморе уписују се у именик адв. приправнима Адв. коморе у АПВ, 
и то:

а) Лукић Велибор, са адв. припр. вежбо.м код др. Живковић Јована 
адв. у Ново.м Саду почев од 23 дец. 1958, a на основу решења бр. 
458/1958;

б) Поповић Д. Вукадин, са адв. припр. вежбом код адв. др. Новић 
Јефте из Новог Сада, почев од 23 децембра 1958, a на основу ре- 
шења бр. 432/1958;

в) Рашовић Војислав, са адв. припр. вежбом код др. Рашовић Ла- 
зара адв. у Ср. Митровици, почев од 1 децембра 1958, (прелази из суда 
у адв. припрв.) и то решењем бр. 424/1958.

8. На основу чл. 41 и 93 т. 8 3 0 А, и чл. 7 Статута Коморе брише 
се из именика адвоката Крунић Љубомир, из Новог Сада, због дре- 
селења адв. конц. на подручју друге Адв. коморе, са 31 дец. 1958, 
a решење.м бр. 459/1958.

9. Решавано је  о текућим пословима, молбама ради уписа у именик 
адвоката.

10. Управни одбор жели свим адвокатима и адв. приправницима 
Срећну 1959 годину.

Управни одбор АК у АПВ
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П Р Ш О Г  БУЏЕТА АДВОКАТе
Број

буџетске
П Р И  X  0  Д  И

Усвојева процеаа за  1959

пжрт. nos. П озвцвја Партнја

1 РЕДОВНИ П РИ Х О Д И :

1 Од члаварвн« 390X6-600 = 2,574.000

2 О д уписнаве адвоката в арас. кавц. 96.000

3 Од упвс, »двоЕ. првпр. a пром. праксс 12.000

Свега вартнја I : 2,682.000

11
ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ i

1 Од 1% комор. допрвноса 2,125.000

2 Од новааввх кл гп ш 40.000

3 Од огласа 15.000

4 Од каиата 2.000

5 П овраћај у  смнсду чл. 13 тач. 3  Ста- 
тута 100.000

6 Разва  примања 45.000

Свега партвја 11; 2,327.000

УКУП НО  П РИ Х О Д И :
1
1 5,009.000
!
1

Б. БО РО ЈЕВ И Ћ  с . р. 
хов. к љ и го в о ^

Н. ЈО В А Н О В И Ћ  С. р. 
благајвик

Овај прадлог буџета првмљ аа је на садввцв Управног одбора А двокатске 
Коморв у АПВ одржаме ва дан 23 децембра 1958 год.

Секретар

КОСТА ХАЏИ с. р.

П ретсаднвк

М И Л О РА Д  БО Т И Ћ  с. р
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KOMOPE У  АПВ ВОЈВОДИНИ ЗА 1959 ГОД^НУ
Број

буџетске Усвојен креднт за 1959

парт. U 0 3 .

X Л  w A О XI ^

□0‘»вција партија

1 РЕДОВН И  И ЗД А Ц И  -  Л И Ч Н И :
1 Плате сталннх службеника 580.000
2 Х онорари: к&игово^е ■ спрсиачвце 210 000
3 Допринос буџету ва плате и хоиорар« 165.000
4 Доприное за соц. осиг. на плате a

хонораре 275.000
5 Допрннос за ставб. взград. вапл. в  хов. 80.000

Свгга партвја I : 1,310.000

11 РЕДОВНИ И ЗД А Ц И  —  М А ТЕРИ -
ЈА Л Н И :

1 Закуп вн ва послов. иросторнја 57.000
2 О грев, осветлење и вода 83.000
3 Поштарина, телеф ов н трош . вовчав. 1

■ш плат. пром. 152 000
4 Канцеларнскв мгтервјал и едрж ваа-

. ibe чистоћс 130.000
5 Таксе 2.000
6 Претплата ва служ. лвстове и часописс 15.000
7 О сигурањ е инвснтара и касевод  Д О З -а 6.000
8 О држ авањ е библвотеке 36.000
9 Члаиарина Савезу Адв. Комора Југо -

славвје 700.000
10 Субвевц|-.)а ГЛАСНИКУ Лдв. Ком. у

АПВ. 6С0.000
^ 11 Путнв трош кова в давгуба: члано-

вима Савета Ахв. Ком. у  АПВ и
У прав. одб. Адв. Ком. у АПВ за
редовае седнипе 570.000 1

12 П утвв трош ковв делегата Адв. Ком. 1
у А П В  за присуствовањ с год. скуп-
штнис другнх комора 100.000

13 П утвв трош ковв и дангубв: члавова
Упр. одбора Адв. Ком. у  АПВ в
П ретседнвка Раднвх одбора за обв-
лазак в  коиференцијв. 120.000

Свега партија П: 2,571.000

НЕРЕДО ВН И  И ЗД А Ц И :
1 Трош кови одржавања годвш. скупшт*

Адв. Ком. 120.000
2 З а  одрж авањ е курсева адв. првправ-

вика 60000
3 Стипсндија за 2 студ. п рава 148.000
4 П омоћ удовама бвв. адвоката 50.000
5 Н абавка и оправкв инвентара в  свт.

инвент. 50.000
6 З а  набавау хњвга за бвблнотеку 120.0 0

Т рош ковв оргаввзао- адв. првправннка 30.000
0 З а  позајмице по чл. 13тач. 3 С татута

Адв. ком. 100.000
9 З а  недовољно прсдввђевс вздатке 100.000

10 З а  непредвн^ене вздатке 350.000
Свега партвја ITI: 1,128.000

УКУПНО РА СХ О ДИ : 5,009.000
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.ГЛА СН И К А " АДВО КАТСКЕ КОМ ОРЕ У АПВ З А  1959 ГОДИНУ

П РИ М А Њ А :

1. Прстплатвици . . ■
2. Радни одбори . . .
3. Субвенцвја Адв. коморе
4. Огласн ■ разно . . .

280.000
320.000
600.000 

60.000

И З Д А В А Њ А :
1. Ш там па ■ хартнја
2. Хоиорарв сарадннкв .
3. Трошкови уре1>ивак>а.
4. Поштарина ■ експе-

диција
5. Разан  нздацв . . .

630.000
200.000 
360.000

30.000

40 000

С в е г a : 1,260.000 С в с f  a  ; 1.260.000

БО Ш К О  БО РО ЈЕ В И Ћ  с. р, 
хои. књигово^а

К О С Т А  ХАЏИ, с. р.
ураднвк

Овај је буџет .Г ласн и ка ' А двокатске коморе у АПВ sa  1959 годвну усво- 
jtH на седввцн Управног одбора А двокатске коморе у ЛПВ, која јс  одрж ава дапа 
23 дсцсмбра 1958 ходввс.

КОСТА ХАЏИ, с. р. 
секретар

М И Л О РА Д  БО ТИ Ђ , с. р. 
прстседнвк

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
Поеивају се сви адвокати-дужници да своје обавезе према Комори 

неодложно измире.
Позивају се сви адвокати да поднесу пријаву о оствареном бруто 

промету за 1958 годину и уплате 1®/о коморски допринос. Као промет 
нма да се пријави цео бруто промет, без икаквих одбитака.

Скреће се пажња свим адвокатима да 1 јануара 1959 године доспева 
обавеза уплате прве четврти чланарине за 1959 годину у износу од 
1.650 динара.

.  151— 73Све уплате се врше на тек. рач. Адв. комора у АПВ б р .—^ 10002

Књиговодство Коморе

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГЛАСНИКА”

Претплата на „ГЛАСНИК” за  1959 годину износи 700 динара, и 
уплаћује се на тек. рач. Адв. каморе у АПВ бр. 151— 73/3— 10002, a 
на полеђини уплатнице написати за „Гласник”.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ,-H obh Сад, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адБокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. /  Текући рачун код Комун. 

банке бр. 151— 73—5— 10002 /  Штампарија „Коста Шакица” Нови Сад.
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