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11оштарина плаћева у готову

Г Л А С  НИ К
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

Годива Vlll Нови Сад, децембар 1959 Број 12

КПЈ НА ИЗБОРИМА ЗА КОНСТИТУАНТУ 28 НОВЕМБРА 1920 Г. У
ВОЈВОДИНИ

Владајућем режиму Краљевине СХС требало је готово пуне две го- 
дине по ослобођењу да изврши припреме за спровођење избора за Уста- 
вотворну скупштину. Буржоазија на власти у ери припрема избора по- 
сланика за Уставотворну скупштину прво је, помоћу такозваног Привре- 
меног народног претставништва, донела назадни Закон о избору на- 
родних посланика за Народну скупштину од 3 септембра 1920 године. 
Овај закон многим својим прописима обезбеђивао је такву расподелу 
мандата којом је фаворизирао изборну већину малог броја економски 
јаких капиталиста укључених у поједине грађанске партије, странке и 
групе.

Напредне снаге пре избора за Уставотворну скупштину имале су 
Први конгрес у Београду од 20—23 априла 1919 године, Конгрес уједи- 
њења, на коме је образована Социјалистичка радничка партија Југо- 
славије (комуниста) и на коме су донети: подлога уједињења, прак- 
тични акциони програм, статут партије, статут жена социјалиста (кому- 
ниста) и организације младежи, резолуција о аграрнол! питању, резо-
луција 0 државном већу, о организацији партиске шта.\ше итд---- Други
конгрес у Вуковару од 20—25 јуна 1920 годнне, Вуковарски конгрес, 
на коме је Социјалистичка радничка партија Југославије (комуниста) 
добила име Ко.мунистичка партија Југославије и на коме су донети: про- 
грам КШ којим је замењена ранија Подлога уједињења, статут КПЈ, на 
основу дате политичке ситуације израђена је  тактика Партије и донете 
друге одлуке.

И поред појачане офанзиве владајуће буржоазије, у пркос притиска 
и терора апарата насиља Комунистичка партија Југославије, која је 
прва у свом називу понела име Југославије као нове државе, очувала је 
велики утицај у широким радничким и сељачким масама и у II половини 
1920 године. To су доказале значајне победе Партије на општинским 
изборима нарочито у Србији и Македонији, a то су потврдили и изборни 
резултати и на изборима за Уставогворну скупштину, a нарочито из- 
борне победе у Србији, Македонији и Црној Гори. На изборима за Уста- 
вотворну скупштину Партија је у Србији добила 24 по.сланика, a од 
Tora 7 посланика на подручју Војводине, у Македонији 14 посланика 
је р јо јје  петнаести мандат био поништен, у Хрватској 7 посланика, у 
Словенији 5 посланика и у Црној Гори и Босни са Херцеговином по 4 
посланика, укупно 58 посланика.



Ha изборе за Уставотворну скупштину изишле су 22 партије и 
cjpaiHKe да траже поверење бирача.

Комунистичка партија Југославије и поред свих тешкоћа које су јој 
чињене успела је  потврдити кандидатуру у 54 изборна округа и са 
198.736 гласова добила је 58 мандата и тиме постала трећа по онази 
политичка партија у Уставотворној скупштини изабраној на изборима 
28 навембра 1920 године. Окрузи Пријепољски, Пљеваљски, Бјелопољ- 
ски и Берански чинили су заједно Пријепољски Изборни округ и једино 
у њему КПЈ није успела потврдити кандидатску листу.

Очигледно код расподеле мандата Закон о избору народних посла- 
ника за Народну скупштину Краљевине СХС од 3 септембра 1920 r. no 
коме су избори за Уставотворну скупштину спроведени фаворизовао је 
велике политичке групације које би успеле да поставе кандидатске 
листе у великом броју изборних округа очекујући резултате од поли- 
циског терора, насиља и притиска сваке врсте у онемогућавању глав- 
ном противнику Комунистичкој партији Југославије да постави канди- 
датуре у великом броју изборних округа. Захваљују1ш снази Комуни- 
стичке партије у народним масама ово се прижелживање буржоазије 
није остварило, мада се не може оспорити да је владајући режим преко 
апарата насиља извесне успехе у овој огромној политичкој борби по- 
стигао путем терора, насиља, притиска, изборне корупције и другим 
недопуштеним средствима.

Врло велики изборни округ била је такозвана Сремска Жупанија 
коју су чинили срезови: Земун, Шид, Винковци, Илок, Стара Пазова, 
Митровица, Рума, Ириг и Вуковар. У Сремској жупанији, која је обу- 
хватала део Хрватске било је истакнуто осам листа: социјалдемократска, 
комунистичка, радикалска, демократска листа, листа Савеза земљорад- 
ника, Хрватске заједнице, Хрватске пучке сељачке странке и Хрватске 
пучке странке (Југословенски клуб). На комунистичкој листи били су 
кандидати: Никола Груловић, обућар из Руме, Стјепан Супанс градитељ 
из Вуковара, Милан Кокар сељак из Кукујеваца, Јован Шипош личилар- 
оки радник из Вуковара, Никола Смољановић новинар из Винковаца, 
Андрија Козарац сељак из Жупање, Иван Ибрашимовић рударски рад- 
ник из Врдника, Живан Мауковић сељак из Шида, Јосип Ајетић при- 
ватни чиновник из Илока, Бартол Штајер сељак из Ср. Митровице и 
Joeo Божановић сељак из Сољана. Квалификовани кандидати су: Филип 
Филиповић секретар Комунистичке партије из Београда, Драгомир Ан- 
доновић професор универзитет из Београда и Др. Антун Штајнфл лекар 
из Винковаца, a њихови за.меници били су: Остоја Василић професор из 
Ужица, Јован Томашевић адвокатски приправник из Цетиња и Стојан 
Стојановић суплент из Крушевца. У ово.м великом изборном округу било 
је  уписано 81.074 бирача, a гласало је 56.254 гласача или 69,65®/o.

По броју добијених гласова комунистичка листа била је прва у оп- 
штини Сољани срез Жупања, у општини Стара Пазова I, II и III гла- 
сачко место и на сва четири гласачка места у општини Вуковар. Кому- 
нистичка листа била је по броју добијених гласова у изборној општини 
Деч среза Земун, затим у општина.ма Кукујевци, Илинци и Моровић сре- 
за Шид, потом у општинама Дреновци, Рајево-Село, ВрОања и Жупања 
I и II гласачко .често среза Жупања, у општинама Стари Микановци,



Привлака, Винковци I и II биралиште среза Винковци, у општинама Бе- 
очин и Грабово среза Илок, у општинама Петроварадин, Нови Карловци 
I и II биралиште, Белегиш и Буковац среза Стара Пазова, у општини 
Мартинци I и II биралиште среза Митровица, у општини Огар среза Ру- 
ма и у општинама Лединци и Врдник среза Ириг. Комунистичка листа по 
броју добијених гласова била је трећа у изборним општинама среза Зе- 
мун и то: Зе.мун II и III гласачко место, Батајнига, Бољевци^ Добановци, 
Крњешевци, Обреж и Шимановци, у изборним општинама среза Шид: 
Товарник, Бабска-Новак, Шид I и II биралиште и Липоваи, у изборним 
општинама среза Жупања; Штитар и Гуња, у изборним општинама сре- 
за Винковци: Иванково, Њемци I, Ретковци, Комлетинци, Андријашевци 
и Оток I и II биралиште, у изборним општинама среза Илок: Сот, Бин- 
гула, Илок I и II биралиште, и Сусек, у изборној општини Бешка среза 
Стара Пазова, у изборној општини Шашинци среза Митровица, у избор- 
ним општинама среза Рума: Кленак, Грабовци и Платичево, у изборним 
општанама среза Ириг: Каменица, Нерадин и Ривица, у изборним оп- 
штинама среза Вуковар: Миклушевци- Томпојевци и Борово. По избор- 
ни.м резултатима комунистичка листа била је четврта у изборним општи- 
нама среза Земун: Земун I и IV гласачко место, Михаљевци, Ашања, Кар- 
ловчић, Купиново и Угриновци, у изборној општини Бачинци среза 
Шид, у општинама среза Жупања: Сикиревци, Шамац и Бошњаци I и II 
биралиште, у општини Оролик среза Винковци, у општини Ердевик сре- 
за Илок. у општини Стари Бановци среза Стара Пазова, у огштини Куз- 
мин I среза Митровица, у општини Краљевци и Брестач среза Рума, у 
општинама Ириг I и II, Марадик, Крушедол и Бешеново среза Ириг, у 
општинама Нуштар, Тординци и Трпиња среза Вуковар.

У изборном округу Сремска Жупанија бирано је четрнаест посланика. 
Са 5.575 гласова датих за ко.мунистичку листу изабран је за посланика 
Никола Груловић обућар из Руме. Са 25.658 гласова датих за радикал- 
ску листу изабрано је  7 посланика, a са 9.882 гласа датих за Хрватску 
пучку сељачку странку изабрано је три посланика. На листи Хрватске 
заједнице са 4.333 гласа изабран је један посланик и по 1 посланик на 
демократској листи са 3.979 гласова и на листи Хрватске пучке странке 
(Југословенски клуб) са 2.975 гласова.

Изборни округ Област судбеног стола Велика Кикинда и Велики Беч- 
керек имао је осам изборних срезова: Велико Кикиндски, Српско-Итебеј- 
ски, Ченејски, Турско Бечејски (Нови Бечеј) Жомбол>ски, Велико Беч- 
керечки (Зрењанин), Зичи-Фалвански (Пландиште) и Турско-Кањишки 
(Н. Кнежевац). На комунистичкој листи били су кандидати: Влада Мар- 
ковић новинар из Новог Сада, Никола Ковачевић сарачки радник из Но- 
Bor Сада, Милорад Несторов ратар из Велике Кикинде, Богдан Еремић, 
ратар из Меленаца, Љубомир Чолић ратар из Кумана, Стева Пиварски 
браварски радник из Великог Бечкерека, Никола Србин ратар из Мокрина 
и Љубомир Цукић ратар из Елемира. Квалификовани кандидати су Фи- 
лип Филиповић секретар Ко.мунистичке партије из Београда и Милан 
Недић уредник „Радничког листа” из Новог Сада, a њихови заменици 
Борислав Брадваревић дипло.\шрани правник из Беле Цркве и Сретен 
Петровић суплент из Крагујевца. У изборно.м округу Област судбеног 
стола Велика Кик.чнда и Велики Бечкерек било је уписано 31.895 бирача, 
a гласало је 21.669 гласача или 68,83®/o.



tto броју добијених гласова комунистичка листа била је прва у из- 
борним огаитинама на свих пет гласачких места Велике Кикинде и на сва 
три гласачка места села Мокрин срез Велика Кикинда, затим на гласач- 
ким местима Врањево Ш, Кумане I и II и на сва четири гласачка места 
села Меленци срез Турско-Бечејски, у изборним општинама: Српски Е- 
лемир, Српски Арадац и Слов. Арадац Великог Бечкеречког среза. По 
броју добијених гласова комунистичка листа била је друга у селу Тиса- 
хиађош (Иђош) и Српоки Падеј Великог Бечкеречкаг среза, на гласач- 
ким местима Врањево I и II и Тараш Турско-Бечејског среза. По избор- 
ним резултатима ко.мунистичка листа била је трећа у насел.у Шурјан 
Српско-Итебејског среза, у Турском Бечеју (Н. Бечеј) Ченејског среза, 
на гласачком месту Српска Црња и Жомбољског среза, у све три избор- 
не огаитине Велики Бечкерек I, II и III и у огавтини Бегеј Св. Ђурађ 
(сада Житиште), на гласачком месту Велики Гај II Зичи-Фалванског 
среза, у изборним општинама Црна Бара, Санат и Чока Турско-Кањи- 
шког среза. По изборним резултатима комунистичка листа била је четвр- 
та на гласачком месту Башаид II Велико Кикиндског среза, на гласачким 
местима Српски Итебеј I и II као и у селу Српска Неузина Српско- 
Итебејског среза, гласачком месту Карлово II Турско Бечејског среза, 
гласачким местима Ђаља, Оросламош (Бан. Аранђеловац) и Т. Св. Ми- 
клуш (Остојићево) Т. Кањишког среза.

У изборном округу Област судбеног стола Велика Кикинда и Велики 
Бечкерек бирано је десет посланика. По изборном резултату комуни- 
стичка листа била је прва у Турско Бечејском срезу са 2.776 гласова, 
a друга у срезовима Велико Кикиндском са 1.615 гласова и Велико Беч- 
керечком са 1.081 гласом, док је  у остали.м срезовима овог изборног 
округа комунистичка листа имала слабије резултате. При расподели 
.мандата Комунистичка партија је лоше прошла у овом изборном округу 
јер је са 5.600 гласова добила са.мо два посланичка мандата те су на 
ко.мунистичкој листи изабрани Влада Марковић новинар из Новог Сада и 
Никола Ковачевић сарачки радник из Новог Сада. Земљорадничка листа 
је са свега 1.578 гласова добила један пос.чанички мандат, a де.мократ- 
ска листа са 5.797 гласова добила је три послничка мандата, док је ра- 
дикалска листа са 6.742 гласа добила четири посланичка мандата. На из- 
борима је учествовало шест кандидатских листа те листа Ванстраначког 
кола са 1.045 гласова и социјалдемократска листа са 907 гласова нису 
добиле посланичке мандате.

Изборни округ Област судбеног стола Панчево и Бела Црква имао је  
седам срезова: Панчевачки, Ковачички, Велико Бечкеречки (Перлез), 
Ковински, Алибунарски, Бело-Црквански и Вршачки. На комунистичкој 
листи били су кандидати: Милош Требињац професор из Београда, 
Обрен Коснић металски радник из Новог Сада, Мита Маринков земљо- 
радник из Долова, Макса Јовановић књиговезачки радник из Панчева, 
Младен Драганић земљорадник из Кусића, Драгутин Којић приватни 
чиновник из Ковил>а и Васа Бачуљков земљорадник из Ченте. Квалифи- 
ковани кандидати били су Војислав Поповић инжињер из Београда и 
Андра Живковић авдокат из Јагодине, a њихови за-ченици Михајло Jo- 
вановић судиски писар из Ниша и Борислав Брадваревић дипломирани 
правник из Беле Цркве. Уписаних бирача у овом изборном округу било 
је 39.197, a гласало је  22.389 гласача или 62,15®/о.



По изборним резултатима комунистичка листа била је прва у насе- 
љу Хертеленди (Војловица, сада Панчево) Панчевачког среза, затим 

. гласачким местима Падина II гласачко место, Нађ-Ержебетлак, (Бело 
Блато), Ботош и Орловат Велико Бечкеречког изборно среза са седи- 
штем у Перлезу. По броју добијених гласова комунистичка листа 
била је друга на гласачким местима Долово I и II, Старчево и 
Борча Панчевачког среза, гласачким местима Црепаја I и II, Тома- 
шевац, Баранда и Идвор Ковачичког среза, Падина I Велико Беч- 
керечког среза, Ковин, Баваниште I, II и III, Мраморак, Делиблато и 
Плочица Ковинског среза, Добрица Алибунарског среза, Дупљаја и 
Крушчица Бело-Цркванског среза. Комунистичка листа била је трећа по 
изборним резултатима у односу на друге листе на гласачким местима: 
Панчево I, II и III, Сефкерин I и II, Омољица, Брестовац и Иваново Пан- 
чевачког среза, Чента и Опово II Ковачичког среза, Гај и Дубовац Ко- 
винског среза, Алибунар, Иланча и Шандор (Јаношик) Алибунарског 
среза, Бела Црква и Врачев Гај Бело-Цркванског среза. По изборним ре- 
зултатима комунистичка листа била је четврта на гласачким местима 
Ново Село Панчевачког среза, Фаркаждин и Јарковац Ковачичког среза, 
Перлез I Велико Бечкеречког среза са седиштем у Перлезу, Фердин 
(Козјак) Алибунарског среза, Уљма II, Загајце, Јасеново и Кусић Бело 
Цркванског среза, као и на гласачким местима Велико Средиште I и II 
Вршачког среза.

На подручју изборног округа Област судског стола Панчево и Бела 
Црква бирано је девет посланика. На изборима је учествовало шест ли- 
ста: радикалска, демократска, Савез земљорадника I и II листа, социјал- 
демократска и комунистичка листа. По изборним резултатима комуни- 
стичка листа била је прва у Велико Бечкеречком изборном срезу са се- 
диштем у Перлезу са 693 гласа, била је друга у Ковинском срезу са 457 
гласова, a трећа у срезовима Панчевачком са 652 гласа и Ковачичком са 
589 гласова, док је била четврта у срезови.ма Алибунзрском са 269 гла- 
сова и Бело-Цркванском са 171 гласом. Комунистичка листа најслабији 
резултат имала је у Вршачком срезу са свега 29 гласова.

У изборном округу Панчево—Бела Црква Комунистичка листа са 
2.860 гласова добила је један посланички мзндат те је за посланика иза- 
бран Милош Требињац професор из Београда. Са 4.654 гласа демократ- 
ска листа добила је три посланичка .чандата, a радикална листа са 11.982 
гласа добила је пет посланичких мандата.

Изборни округ Област судбеног стола Суботица имао је пет избор- 
них срезова и то: Суботица град као издвојен изборни срез и срезови: 
Тополски, Сенћански, Бачалмашки са седиштем у Бај.мсжу и Бајски срез. 
На комунистичкој листи били су кандидати: Драгомир Марјановић се- 
кретар Савеза графичких радника из Београда, Андрија Ваци ратар из 
Суботице, Бошко Татић браварски радник из Сенте, Стеван Туканић 
келнер из Новог Сада, Грго Сударевић зидарски радник из Суботице и 
Ђорђе Станковић тапетарски радник из Новог Сада. Квалификовани кан- 
дидати били су Др. Арса Стаменковић адвокат из Београда и Властимир 
Глишић подшеф отсека Министарства финансија из Београда, a њихови 
заменици Др. Антун Штајнфл лекар из Винковаца и Др. Јозо Буцек ле- 
кар из Деспотовца. У изборном округу Област судбеног стола Суботица 
било је уписано 18.502 бирача, a гласало је 10.297 гласача или 63,06®/».



Суботички изборни округ имао је у Тополском срезу два гласачка 
места у насељима Бајша и Пачир, пет гласачких места у Сенћанском 
срезу и то: Сента, Ада, Мол I и II и Мартонош, Бачалмашки изборни 
срез имао је гласачко место само у Бајмоку, a Бајски изборни срез имао 
је гласачко место само у насељу Берег, док је посебан изборни срез овог 
изборног округа чинио град Суботица са 21 гласачким местом.

По броју добијених гласова комунистичка листа била је прва на гла- 
сачким местима града Суботица: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI и XVII. 
По изборним резултатима комунистичка листа била је друга на гласач- 
ким местима града.Суботица и то: X, XII, XIII, XVI и XXI, у месту Па- 
чир Тополског среза Комунистичка листа била је трећа по броју доби- 
јених гласова на гласачким местима: град Суботица XV и XX, у насељу 
Бајша Тополског среза, у Ади и Мартоношу Сенћанског среза. Комуни- 
стичка листа била је четврта по изборним резултатима на гласачким 
местима: Суботица XIV и XIX, у Сенти, Бајмоку и Берегу.

У Суботичком изборном округу комунистичка листа по избоончм ре- 
зултатима била је прва у изборнол! срезу град Суботица са 2.296 гла- 
сова, a трећа у срезовима: Тополски са 70 гласова и Сенћански са 19 
гласова, a четврта у срезовима Бачалмашки са 15 гласова и Бајски са 5 
гласова. Комунистичка партија при расподели мандата била је тешко 
оштећена у Суботичком изборном округа. Са 2.405 гласова добила је 
само један покланички мандат те је за посланика изабран Драгомио 
Марјановић секретар Савеза графичких ралника из Београда, доку су на 
првој листи Хрватске пучке странке са 2.550 гласова и на радикалској 
листи са 2.603 гласа изабрана по три посланика, a на д^мократској листи 
са 2.185 гласова изабран један посланик. Друга листа Хрватске пучке 
странке добила је само 556 гласова. У овом изборном округу бирано је 
свега оса.м посланика.

Изборни округ Област судбеног стола Нови Сад имао је пет избоо- 
них срезова; Новосадски, Старо-Бечејски, Паланачки, Тителски в Жа- 
баљски. На комунистичкој листи били су кандидати: Иван Чоловић 
управник штампарије из Београда, Драго.Ђуб Јанковић кожапски р^дник 
из Новог Сада, Андрија Рошка земљорадник из Петровпа. Лазар Вели- 
миров ковачки радник из Старог Бечеја, Јан Дивјак земљоделац из Пе- 
тровца и Стеван Токин земљорадник из Старог Футога. Квалификовани 
кандидати били су: Сима Марковић секретар Комунистичке партије из 
Београда и Драгољуб Зекавица професор из Крагујевца, a њихови заме- 
ници Михајло Динић наставник гимназије из Крушевца и Драгољуб 
Бранковић суплент из Свилајнца. У Новосадском изборном округу било 
је уписано 33.011 бирача, a гласало је 23.727 гласача или 72,34®/o.

По броју добијених гласова комунистичка листа била је прва на гла- 
сачким местима Новосадског среза: Гложани, Кулпин, Петровац II и Ки- 
сач I. По изборним резултати.ма комунистичка листа била је друга на 
гласачким местима Новосадског среза: Нови Сад V, Петровац I и III, 
Кисач II и Старе Шове (Равно Село), као ii на гласачком месту Стара 
Паланка Ш Паланачког среза. Комунистичка листа била је трећа по из- 
борним резултатима на гласачки.м местима Нови Сад I, III, IV и VI, у 
Старом Бечеју на трећем гласачко.м месту и у Фелдварцу (Бачко Гради- 
ште) Старо-Бечејског среза, на гласачким местима Стара Паланка I и II
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и Силбаш I и II Паланачког среза, на гласачким меслима Каћ I и Шајкаш 
Сентиван (Шајкаш) Тителског среза, као и гласачкнм местима Чуруг I, 
II и III и Госпођинци Жабаљског среза. По изборним резултатима кому- 
нистичка листа била је четврта на свим осталим гласачким местима овог 
изборног округа. У Новосадском изборном округу бирано је осам по- 
сланика, a поднете су четири кандидатске листе: социјалдемократска, 
комунистичка, демократска и радикалска листа.

По изборним резултатима комунистичка листа била је  друга у Но- 
восадском изборном срезу са 2.097 гласова, трећа у Паланачком срезу 
са 107 гласова, a четврта у осталим изборни.м срезовима овог изборног 
округа.

У Новосадском изборно.м округу на комунистичкој листи са 2.446 
гласова изабран је за посланика Иван Чоловић управник штампарије из 
Београда, a де.мократска листа са 3.802 гласа добила је два посланичка 
мандата, док је радикалска листа са 15.287 гласова добила пет посла- 
ничких .маадата. У Новосадском изборно.м округу содијалдемократска 
листа са 2.188 гласова није добила ниједан посланички мандат.

Војислав Ж. Богић

НЕКА ПРОЦЕСНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА НОВЕЛОМ 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Закон о изменама и допуна.ма Кривичног Законика од 30 јуна 1959 
године (Новела Кривичног законика) ступа на снагу 1 јануара I960 го- 
дине, a до тога рока треба да се донесе још и Закон о ив.менама и допу- 
нама Законика о кривично.м поступку, како би. се за све измене у Кри- 
вичном законику дала и адекватна процесна решења, Према томе, тек 
када Савезна народна скупштина донесе Закон којим ће се изменити, у 
потребној мери, Законик о кривичном поступку, .моћи ће се у потпуно- 
сти сагледати оби.м и суштина измена. Но, већ сада се може указати на 
нека процесна питања која несу.мњиво произлазе из извршених измена у 
Кривично.м законику, a која свакако треба да буду решена из.\1ено.м За- 
коника 0 кривичном поступму.

Од питања која нас сада интересују у вези Новеле КЗ — a која 
имају реперкусија на процесна решења — долазе у обзир: питање по- 
врата, питање судске опомене и питање индивидуалазаднје казне.

I.
Питање поврата постављено је Новело.ч КЗ на иотпуно нове основе. 

Досадашњи прописи предвиђали су поврат као обавезму отежавајућу 
околност (чл. 40 ст. I), и суд није могао да ми.мои^ ту »колност — ако 
је постојала — без обзира на остале субјективне и објективне околно- 
сти конкретног случаја. Та ситуација је  унеколико онеиогућавала пот- 
пуно и доследно спровођење принципа индивидуализдциЈ е казне, јер је 
једнако третирала како вишеструке повратнике тако и исговрсне поврат- 
нике са разнародни.м повратницима и са повратниш.ма који су раније 
само једном суђени.



Ови недостаци отклоњени су Новелом КЗ и то тако што је поврат 
задржан као отежавајућа околност али факултагивна (чл. 40 измењеног 
КЗ). Сада је суду остављена могућност да поврат и не узме као отежа- 
вајућу околност, наравно ако нађе да раније кривично дело и остале 
околности — нарочито субјективне — дају основа да се поврат, и ако 
постоји, не узме у обзир. Тиме је суду дата могућност да у сваком кон- 
кретном случају оиени да ли се поврат има узети као отежавајућа окол- 
ност или не. На тај начин индивидуализациј a казне добила је још пу- 
нији садржај.

Но, проширена права суда у оцени поврата постављају пред суд и 
одређене обавезе. Те се обавезе састоје у томе што ће суд у сваком слу- 
чају, када се .ради о повратнику, бити дужан да потпуно и детаљно 
образложи своју одлуку о томе како је иенио поврат, било да га узме 
као отежавајућу околност или не. Овде треба имати у виду да се код 
овог поврата (из чл. 40 новелираног КЗ) узимају у обзир раније осуде 
за сва кривична дела извршена било са умишљајем било из нехата. И 
ово је једна новост у Кривичном законику, која је унета Новелом, јер 
је по чл. 40 ст. П КЗ досад поврат могао бити узет у обзир само у од- 
носу на кривична дела извршена са умишљајем. Но због тога је суду 
дата посебна могућност оцене сваке осуде и могуће је отклањање по- 
врата, као отежавајуће околности, било да се ранија пресуда односила 
на кривично дело извршено са умишљајем било из нехата, наравно уз 
одговарајуће образложење. Обавеза посебног образложења произлази 
из одредбе чл. 335 ст. 8 ЗКП, a и из саме суштине ствари, јер и странха 
и другостепени суд треба јасно да виде чиме се руководио суд приликом 
оцене поврата. Недостаци у овом правцу, као и шаблонизирање оцене и 
образложења поврата, претстављаће озбиљну сметњу у правилно oue- 
њивање пресуде и то у њеном најосетљивијем делу — у делу о казни. 
Образложење одлуке у односу на поврат треба да прикаже у целини све 
оне објективне и субјективне елементе који су утицали на доношење 
одређене одлуке. Наравно да ово образложење може бити уклопљено и 
у образложење свих оних околности које по чл. 38 КЗ утичу на одме- 
равање казне, али у сваком случају морају се видети све околности које 
су цењене. Нарочито се мора видети како је цењена ранија пресуда, 
њену евентуалну истоврсност односнб разнородност у односу на кри- 
вична дела, протек времена од раније осуде односно издржане или опро- 
штене казне.

Питање протека времена од раније осуде односно издржане или 
опроштене казне је врло значајно због тога што у чл. 40 новелираног 
КЗ није предвиђен рок до кога се ранија осуда или издржана односно 
опроштена казна може узети у обзир као отежавајућа околност. С тога 
се поставља питање да ли се може узети у обзир и ранија осуда чак и 
онда ако је дошло до рехабилитације или брисање осуде. Према стили- 
зацији чл. 40 новелираног КЗ, на први поглед, изгледа да би се ранија 
осуда могла узимати у обзир ад инфинитум, али такав закључак није 
оправдан. Пошто је поврат факултативна отежавајућа околност то ће 
се он узимати у обзир само онда када ранија осуда — или издржана одн. 
опроштена казна — због краткоће протеклог времена буде указивала да 
поврат треба узети као отежавајућу околност у неком случају. Но, с 
обзиром на факултативност ове отежавајуће околности њено примењи-
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вање одвосно непримењивање моћи ће се побијати жалбом на основу 
чл. 345 ст. I у вези чл. 341 тач. 4 ЗКП. Сада се не може ни оријента- 
ционо указати на неки одређен рок који би оправдао примењивање од- 
носно непримењивање поврата као отежавајуће околности, јер ће то за- 
висити од сваког конкретног случаја. Међутим оваква ситуација са по- 
вратом несумњиво указује на важност правилне оцене свих околности 
у вези са повратом, a нарочито питања протека времена. Будућа судска 
пракса ће свакако указати на неки вре.менски ограничен рок, после кога 
више неће узимати обичан поврат као отежавајућу околност. Можда he 
се тај рок кретати у границама од 5 година, који је рок сада предвиђен 
у чл. 40 ст. II КЗ, a такође је предвиђен и у чл. 40-а ст. IV новелираног 
КЗ, али са.мо у односу на вишеструки (квалификовани) поврат.

Све што је до сада речено односи се на оне случајеве када се ради 
0 суђењу лицима која су раније само једном осуђивана, тј. када је у 
питању обичан поврат.

Када се ради о вишеструким (квалификованим) повратницима овда 
је ситуација другачија. Као вишеструки повратник сматра се свако лице 
које је најмање два пута осу^ивано за кривична дела извршена са уми- 
шљајем, па опет изврши неко кривично дело са умишљајем — чл. 40-а 
ст. I новелираног КЗ. У таквим случајевима суд је овлашћен да изрекне 
казну сгрожу од прописане за конкретно кривично дело, и то тако што 
уместо затвора до три године може изрећи строги затвор до пет година, 
a остале казне може удвостручити с тим што не сме прећи општи закон- 
ски максимум казне затвора односно строгог затвора — чл. 40-а ст. II 
новелираног КЗ. Приликом утврђивања потребе за изрицање строже 
казне вишеструко.м повратнику, суд је  обавезан да цени низ околности 
— истакнутих у чл. 40-а ст. III новелираног КЗ — и, наравно да их де- 
таљно образложи, како је то напред истакнуто. Но, у случају изрицања 
строже казне потреба доброг и детаљног образложења још се више 
истиче, јер је у пита№у примена једне посебне мере казне, која објек- 
тивно мора бити нужна ради остварења сврхе кажњавања предвиђене у 
чл. 3 КЗ. Пошто је изрицање строже казне факултативно то ће се и та- 
ква одлука моћи побијати жалбом, a исто тако ће се моћи побијати и од- 
лука којом није примењена строжа казна.

Овлашћење суда да изриче строже казне од прописаних за поједина 
кривична дела, истиче у први план три важна процесна питања: прво, 
питање надлежности суда; друго, питање надлежности већа и треће, пи- 
тање обавезне одбране.

1. — Питање надлежности суда долазиће у обзир када се буде ра- 
дило о извршиоцу-вишеструком повратнику — који је извршио ново 
кривично дело из надлежности среског суда, a предвиђена казна је за- 
твор без посебног максимума, дакле општи законски максимум од три 
године затвора. У таквом случају суд је — на основу чл. 40-а ст. II но- 
велираног КЗ -— овлашћен да изрекне казну строгвг затвора у макси- 
малном трајању од пет година, наравно ако нађе да има услова за изри- 
цање такве казне. Но без обзира на врсту и висину казне коју ће суд 
конкретно изрећи, стоји могућност изрицања казне строгог загвора у 
трајању од пет година. Међутим, та граница казне прелази основну ка- 
знену власт среског суда и по чл. 17 ст. I ЗКП (сем изузетака предвиђе-



у Чл. 17 ст. I ЗКП и то у односу на кривична дела из чл. 249, Ž54 ćf. 
II, 258 ст. I, 265 ст. III, 305 ст. III и IV и чл. 322 ст. I КЗ, за -која је и 
срески суд могао да изрекне казну строгог затвора у трајању до 5 го- 
дина), a и по једном нацрту Новеле Законика о кривичном поступку. 
Без обзира како ће се Новелом ЗКП решити питање оггште стварне над- 
лежности среског суда са евентуалним изузецима — ипак остаје да се 
реши питање стварне надлежности у случајевима када треба, односно 
када се може, применити чл. 40-а ст II новелираног КЗ. Ово тим пре што 
је у питању знатан број кривичних дела код којих — у случајевима ви- 
шеструког поврата — може доћи до изрицања строже казне. Тако на 
пример, постоји могућност изрицања казне строгог затвора у трајању 
до пет година за кривична дела из чл.: 138 ст. I, 140 ст. 1, 142 ст. II, 154 
ст. II, 182 ст. I, 190 ст. I, 213-6 ст. I, 217 ст. I, 232-а ст. I, 271 ст. I, 306 
ст. I, 314 ст. I, 317 ст. II и низ других. За сва та кривична дела требао 
би да суди, као стварно надлежан, окружни суд у свим оним случајевима 
када долази у обзир примена чл. 40-а ст. II новелираног КЗ. Ово стога 
што би се на тај начин отклонила могућност да срески судови, за ве- 
лики број кривичних дела, изричу казне строгог затвора до пет година, 
чиме би се учврстио значајан принцип да оружни судови буду основни 
првостепени судови и да суде у оним случајевима када су у  питању 
тежа кривична дела и предвиђене теже кане. Тиме се не би умањио зна- 
чај и улога среских судова, јер би иначе сва та кривична дела остала у 
редовној стварној надлежности среских судова, a само би изузеци били 
у надлежности окружних судова. Коначно, таква солуција пружала би и 
окривл>енима већу гаранцију за остварење пуног страначког положаја, 
имајући у виду право на приговор против оптужнице, конструкцију по- 
ступка пред окружним судом итд.

2. — У вези примене чл. 40-а ст. II новелира!НОГ КЗ у одиосу на кри- 
вична дела из надлеждости окружног суда поставља се питање надле- 
жности већа које има да суди у таквим случајевима. Пошто на основу 
чл. 40-а ст. II нов. КЗ окружни суд може — у случају вишеструког 
поврата — изрећи казну строгог затвора у двоструком трајању од пред- 
виђеног (али не сме прећи законски општи максимум), то ће у  многим 
случајевима казна моћи да се изрекне у трајању до петнаест година, тј. 
до пуног законског општег максимума — чл. 28 нов. КЗ. За суђење по 
кривичним делима за која је могуће изрећи макси.малну казну стрвгог за- 
твора надлежно је веће састављено од двојице судија и тројице судија 
поротника — чл. 20 ст. I ЗКП. Но, у низу случајева основне предвиђене 
казне за одређена кривична дела крећу се између пет и десет година 
строгог затвора, тако да је у редовним приликама надлежно веће састав-
љено од једног судије и двојице судија поротника----чл. 20 ст. I ал. 1
ЗКП. To су на пример кривична дела из чл. :136 ст. II, 141 ст. II, 179 ст.
I, 213-в ст. II, 254 ст. III, 258 а .  II, 269 ст. I, 273 ст. I и IV, 314-а ст.
II, 318-а ст. II, 322 ст. II КЗ и низ других. Међутим када се у  односу 
на ова кривична дела постави питање примене чл. 40-а ст. II нов. КЗ 
онда више не би могло да буде надлежно веће састављено од једног 
судије и двојице судија поротника, јер се у таквим случајевима може 
изрећи казна строгог затвора у трајању од петнаест година, a за суђење 
у таквим случајевима надлежно је веће састављено од двојице судија и 
тројице судија поротника. Овде би се могло приметити да је у  чл. 20
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čt. I ал. 2 ЗКП предвиђено Да веће од двојице судија и тројице судијд 
поротника суди каад су у питању кривична дела за која је у закону 
предвиђена смртна казна или казна строгог затвора до 20 година (према 
Новели КЗ до 15 година), a да такве казне у посебном делу Кривичног 
законика нису предвиђене за наведена — и друга —- кривична дела. 
Оваква примедба је само делимично тачна, јер је несумњиво да се чл. 
40-а ст. I нов. КЗ има, као општи пропис, узети као законом предвиђен 
у односу на свако кривично дело, у свим оним случајевима кад се стекну 
одређени услови, тј. кад се утврди постојање вишеструког (квалифи- 
кованог) поврата. Према томе, пошто чл. 40-а ст. I нов. КЗ предвиђа 
пооштрење казне за сва кривична дела у случају вишеструког поврата, 
јасно је да се и одредба чл. 20 ст. I ал. 2 ЗКП има применити у сваком 
таквом случају. Ако се не би тако поступало била би остварена битна 
повреда одредаба кривичног поступка из чл. 342 ст. I тач. 1 ЗКП због 
које би се пресуда морала укинути, a и без жалбе у том правцу на 
основу чл. 353 ст. I тач. 1 ЗКП .Најзад. и интерес окривљеног је  да му 
суди веће састављено од двојице судија и тројице судија поротника, јер 
му такав састав већа пружа веће гаранције за што правилнију и зако- 
ниту одлуку.

3. — Пошто је за пресуђење одређених кривичних дела из наддежно- 
сти окружног суда — у случају примене чл. 40-а ст. I нов. КЗ, надле- 
жно веће у саставу од двојице судија и тројице судија поротника из 
Tora произлази да је у свим таквим случајевима и одбрана обавезна у 
омислу чл. 69 ст. II 31Ш. У таквим случајевима је одбрана обавезна тим 
пре што је у чл. 69 ст. II ЗКП предвиђено да окривљени мора имати 
браниоца кад је за кривично дело — које је предмет оптужбе — пред- 
виђена казна строгог затвора у трајању од преко десет година, a у 
случајевима примене чл. 40-а ст. II нов. КЗ казна је увек преко десет 
година строгог затвора. У односу на предвиђеност казне у смислу чл. 
69 ст. II ЗКП вреди mutatis mutandis све што је напред речено у вези 
предвиђености казне из чл. 20 ст. II ал. 2 ЗКП.

П.
Значајна новина која је уведена Новелом КЗ у наш казнено-дравни 

систем је установа судске опомене —  чл. 50-а нов. КЗ. He улазећи ду- 
бље у анализу судске опомене као новог института, овде ћемо се освр- 
нути само на неке њене елементе, који су у вези са процесним питањима 
која се постављају у односу на судску опомену.

Ради решења процесних питања у вези са судском опоменом, нај- 
важније је  решити питање карактера судске опомене, a наиме да ли је 
судска опомена казна или није, и сем тога да ли је за изрицање судске 
опомене потребно утврдити и изрећи одлуку о кривици. Од тога како 
се ова питања реше зависи и решење процесних питања која су у не- 
посредној вези са изрицањем судске опомене.

Посматрајући систем средстава која Кривични законик предвиђа 
ради остварења заштите оних добара која су истакнута у чл. 1 ст. I КЗ, 
у ст. II истог члана налазимо: казне, мере безбедности и васпитне мере. 
To значи да су само то средства која Кривични законик предвиђа као 
могућа и закоиита у остваривању сврхе кажњавања из чл. 3 КЗ и сврхе
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васпитних мера из чл. 68 КЗ. Према томе, само у оквиру тих средстава 
има се тражити место и одређивати карактер судске опомене. Одмах 
се може констатовати да судска опомена није ни мера безбедности, по- 
што није предвиђена у Глави V нов. КЗ (чл. 61—63/а), a ни васпитна 
мера — пошто није предвиђена у чл. 69 нов. КЗ., али се тиме не долазч 
одмах до коначног закључка о карактеру судске опомене.

О судској опомени говори се у Глави IV нов. КЗ, која садржи од- 
редбе о казнама — чл. 24—60 нов. КЗ. У чл. 24 ст. I нов. КЗ судска опо- 
мена није изричито предвиђена као казна, ма да је у ст. IV истог члана 
предвиђено да се „извршиоцима дела може, под условима предвиђеним 
овим закоником, изрећи судска опомена”. Судска опомена се не налази 
међу главним и опоредним казнама предвиђени1М у чл. 25 нов. КЗ.

Одељак IV Главе IV нов. КЗ садржи свега две одредбе о судској 
опомени и то чл. 50-а и чл. 50-6. У чл. 50-а ст. I. изричито предвиђено: 
„судска опомена је мера која се изриче под условима предвиђеним овим 
закоником у случајевима кад се с основом може очекивати да ће се без 
изрицања казне остварити сврха кажњавања” , што би указивало на то 
да судска опомена није казна, већ мера неке посебне врсте. Међутим, ако 
се судском опоменом остварује сврха кажњавања онда ипак значи да 
је она једна специфична врста казне. Ово тим пре што је несумњиво да 
се судска опомена .може изрећи caiio оном лицу које је извршило кри- 
вично дело за које се може изрећи судска опо.мена — што произлази 
из чл. 50-6 ст. I нов. КЗ, као на пример: чл. 173-а, 234 ст. III, 259 ст. III 
и др. Кривично дело, за које се може изрећи судска опомена, .мора прет- 
стављати одређен степен друштвене опасности и то таквог интензитета 
да захтева санкцију, јер ако тај степен не 6и имало онда се не би мо- 
гло говорити ни о кривичном делу уопште —  у смислу чл. 4 ст. II КЗ, 
што проистиче из материјалне концепције кривичног дела. Према томе, 
за изрицање судске опомене неопходно је постојање кривичног дела и 
кривично одговорног извршиоца. Кад се сагледају сви услови који су 
нужни за изрицање судске опомене, онда се несумњиво долази до за- 
кључка да је судска опо.мена казна, која претставља одређену меру дру- 
твене санкције према извршиоцима код којих субјективна страна до- 
звољава изрицање блаже санкције од казне затвора — ма и условне на 
основу чл. 48 КЗ — под претпоставком да ће се и са таквом санкцијом 
остварити сврха кажњавања. Дакле, судска опомена претставлза спе- 
цифичну, нову, врсту казне у нашем Кривичном законику, и — по ин- 
тензитету — налази се између чл. 4 ст. II и чл. 48 КЗ, чиме је проширен 
регистар санкција ,што претставља проширење и учвршћење принципа 
индивидуализације казне.

Кад се има у виду специфичан карактер судске опомене онда се по- 
ставља питање каквом одлуком ће се ова нова казна изрицати. У кри- 
ВИЧНО.М поступку постоје три врсте одлука: наредба, решење и пресуда 
— чл. 108 ст. i  ЗКП. Наредба, као облик одлуке за изрицање судске 
опо.мене, не долази у обзир имајући у виду карактер и сврху наредбе 
као процесног акта. Остају само решење и пресуда, као .могући облици 
одлуке којом ће се изрицати судска опо.мена. Изгледа да ни решење не 
би могло да буде адекватан облик одлуке, како због .места и суштине 
решења у нашем процесном систему, тако и због чињенице што се извр-
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шилац мора огласити кривим за одређено кривично дело, a таква одлука 
се не може изрећи решењем. Одлука о кривици и казни може се реше- 
њем изрећи у административно-казненом поступку, али не и у кривич- 
ном поступку. Пошто се ради о кривичном делу и утврђивању кривице 
одређеног лица, то се таква одлука може донети само пресудом. Овакво 
решење одговара односу пресуде и решења, како је он постављен и ре- 
гулисан досада у Законику о кривичном поступку, a то произлази из 
стилизације чл. 50-а ст. I ков. КЗ где стоји да се судска опомена изриче,, 
што и терминолошки указује на изреку пресуде у најужем смислу, по- 
што решење нема изреку већ диспозитив —у смислу одлуке.

Ако би се прихватило решење. као облик одлуке, за изрицање суд- 
ске опомене онда би се често долазило до нелогичних ситуација да се 
решење преиначава пресудом односко пресуда решењем. Кад би, на 
пример, првостепени суд изрекао решењем судску опомену, a no жалби 
тужиоца другостепени суд нађе да треба изрећи казну, онда би се пре- 
иначење одлуке — решења морало извршити само пресудом, јер се 
само пресудом може изрећи казна. И обратно, ако би првостепени суд 
пресудом изрекао казну, другостепени би суд, ако би нашао да има ме- 
ста изрицању судске опомене — морао решење.м преиначити првосте- 
пену пресуду. У овом другом случају морало би се решити и питање 
изреке 0 кривици из првостепене пресуде, јер се не би могла оставити 
на снази изрека о кривици кад би се изрекла судска опомена решењем 
другостепеног суда. Ово би све биле консеквенце доследног спровођења 
солупије да се судска опомена изриче решењем. Прихватање решења, 
као облика одлуке за изрицање судске опомене, би у таквом случају 
дозвољавало потпуну измену изреке првостепене пресуде решењем дру- 
гостепеног суда, a то не би било у складу са усвојеним принципима 
у нашој кривичној процедури. Или би се пак, морале извршити корените 
измене у жалбеној процедури, за шта, мислимо нема потребе. Коначно 
поставило би се и питање да ли се за кривична дела, за која се може 
изрећи судска опомена, може подносити оптужни предлог односно при- 
ватна тужба — као процесни акт оптужења —, или би било потребно 
и у том правцу извршити неке измене.

Ако би се решењем, као обликом одлуке, хтео подвући незнатан ка- 
рактер извршеног кривичног дела, и осталих околности из чл. 38, 50-а и 
•50-6 нов. КЗ, онда би се са друге стране изгубило у адуоритету одлуке, 
која треба васпитно да делује како на извршиоца такЧ^и на остале гра- 
ђане у развијању друштвене дисциплине — чл. 3 КЗ. Решење, као облик 
одлуке, нема ни близу онај ауторитативан карактер који има пресуда, 
којо.м суд коначно одлучује о предмету оптужбе и даје свој суд који је 
res iudicata pro veritete habetur.

Сви наведени разлози указују да би требало прихватити пресуду као 
облик одлуке којом би се изрицала судска опомена, a нема никаквих, ни 
теоретских ни практичних, разлога који би основано говорили супротно. 
Решење, као облик одлуке за изрицање судске опомене, има низ недо- 
статака који га чине неподобним за усвајање.

IIL
Питање индивидуализације казне јаче је истакнуто Новелом КЗ, a 

TO је нарочито учињено у односу на поврат и посебно на вишеструки
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(квалификовани) поврат. To ставља пред све органе, који учествују у 
кривичном поступку и нове обавезе, a окривљенима даје одређена права. 
Ово с тога што од низа података о кривичном делу, извршиоцу и њего- 
вој личности, околностима извршења кривичног дела — које је предмет 
кривичног поступка као и евентуално ранијег кривичног дела —, моти- 
вима и другоме зависи и правилна оцена како евентуалне примене чл. 
4 ст. II КЗ тако и правилна оцена о потреби изрицања одрефене врсте 
и мере казне — то у крајњој линији значи да од тога зависи доношење 
законите одлуке. Због тога се у току кривичног поступка, сем података 
о кривичном делу, морају нужно прибавити и одређени подаци који 
осветљавају личност окривљеног.

Нужно је прибављање извода из казнене евидеиције, и то не само 
из места по надлежности извршења кривичног дела, већ и из места по 
рођењу окривљеног, како би се прибавили несумњиво потпуни подаци 
о некажњивости односно евентуалним ранијим осудама. Ако је окрив- 
љени већ раније осуђиван онда је потребно прибавити тачне податке о 
времену издржане односно опроштене казне, a такође и ранију пресуду, 
како би се утврдило да ли је раније било у питању кривичв’о дело извр- 
шено са умишљајем или из нехата, од чега зависи примена чл. 40 КЗ. 
Ранија пресуда може такође корисно послужити ради упознавања са 
мотивима извршења ранијег кривичног дела, околности извршења, дру- 
штвене опасности и т. сл., што све треба да се цени приликом доношења 
одлуке о казни за ново кривично дело. У многим случајевима биће ну- 
жни подаци 0 портдичном, здравственом и имовном стању окривљеног, 
као и други подаци који могу бити од важности за доношење правилне 
и законите одлуке. У овом правцу крајње је несигурно ослањати се на 
податке прибављене од самог окривљеног, јер они често могу бити и не- 
тачни и непотпуни.

Прикупљање података о личности окривљеног нарочито је важно у 
односу на малолетнике, у односу на које се морају прибављати посебни 
подаци како би се извршио правилан избор васпитне мере — чл. 70 нов. 
КЗ, односно правилно одмеравање казне малолетничког затвора — када 
за то постоје услови — чл. 79-д нов. КЗ.

Правилно и гготпуно прибављдње свих потребних података у вези са 
личношћу окривљеног је обавеза и суда и свих других органа који 
учествују у кривичном поступку — чл. 9 ст. I ЗКП (принцип матери- 
јалне одбране), пошто су разни подаци често од врло велике важности 
за доношење правилне и законите одлуке.

IV.

Изнета процесна питања, не претставл1ају сва процесна питања која 
he се,појавити у пракси поводом примене новелиранОг Кривичног зако- 
ника, већ само она са којима ће се пракса суочити одмах по ступању на 
снагу Закона о изменама и допунама Кривичног законика.

Др. Бранко Петрић
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ПЛОДОУЖИВАЊЕ HA КОЛОНИСТИЧКОЈ КОМПЕТЕНЦИЈИ

Утолико чешћи уколико се више приближава време када ће се спо- 
љашњим колонистима укинути забране отуђења и оптерећења, пред на- 
шим судовима појављују се спорови из односа насталих на подлози и у 
вези са колонистичким компетенцијама. Поред осталога, ти шорови по- 
казују да се развој колонистичких заједница није увек и у свбму кре- 
тао по линији коју је означило наше аграрно законодавство. Насупрот 
изричитим законским забранама, колонисти су, у не малом броју случа- 
јева, делили, давали у закуп, залагали, na чак и потпуно и делимично 
отуђивали своје компетениије. Када је то тако, онда није нимало чудно 
да су се, на подлози очувања својине за надељенике, образовали неки 
друштвени и правни односи за које се може поставити питање њиховог 
соииолошког и правног карактера. Из тих и таквих односа произлазе 
спорна питања у којима пракса наших судова има да заузме одређени 
правни курс, a то треба урадити утолико пре и тим одлучније што се бли- 
жимо врел1ену престанка важења ограничења раополагања из новели- 
раног чл. 24 Закона о аграрној реформи и колонизацији. Међу та и та- 
ква питања спада, нема сумње, и питање — да ли је у супротности са 
важећим законским прописима уговарање и практиковање права плодо- 
уживања на колонистичким компетенцијама у корист лица без колони- 
стичког својства. Ово се питање поставља тим пре што је појава засни- 
вања и практиковања плодоуживања на објектима колонистичких зајед- 
ница доста честа и, нарочито што у позитивним прописима нема изричи- 
те забране тога института.

Полазећи од екстензивног тумачења прописа колонистичког законо- 
давства, неки заузимају негативан став v изложеном питању. Из упо- 
редбе права плодоуживања са правом закупа, упоредбе коју намеће спо- 
љашња сличност, они изводе закључак: када је давање у закуп колони- 
стима забрањено у погледу њихових компетенција, онда им је утолико 
више забрањено заснивање плодоуживања на тим компетенцијама у ко- 
рист лица која нису надељена и која немају колонистичко својство. 
Плодоуживалац има више овлашћења него закупац, па када је забра- 
њено мање, онда је тим пре забрањено више. Другим речима — када је 
забрањено давање у закуп, који за закупца значи мање овлаиЉења, онда 
је забрањено и заснивање плодоуживања, које за плодоуживаоца прет- 
ставља више овлашћења. Као што се види, носиоци наведеног става 
служе се методом закључивања per argumentum a fortiori и to његовом 
лемом a minore ad maius. Има правника који, y погледу опољашњих ко- 
лониста, плодоуживање подводе под забрану отуђења постављену у чл. 
24 по.менутог закона. По њима, плодоуживања. као и ius utendi et fruendi 
salva rerum supstantia, претставља готово главну садржину својине, тако 
да на предмету плодоуживања влаоник има само nudura ius dominii, па 
онај ко има право плодоуживања тим самим, бар док то право траје, 
има главна својинска овлашћења употребе, држања и коришћења ствари. 
Пошто је циљ забрана располагања постављених колонистичких зако- 
нодавством да се за колонисте сачува право својине, то је, по мишљењу 
тих правника, забрањено заснивање и практиковање плодоуживања на 
колонистичким компетенцијама, јер оно претставља установу која исцр- 
пљује економску садржину својине. Забрану плодоуживања у односу на
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колонистичке компетенције неки, опет, изводе из забране залагања. По- 
лазећи од поставке да је законодавац хтео да колонистима заштити сво- 
јину, они залагање сматрају као оптерећење права овојине, па како је 
то залагање забрањено у новелираном чл. 24 Закона о аграрној рефор- 
ми и колонизацији, то је забрањено и-плодоуживање на колонистичким 
компетенцијама, јер је оно право које увелико терети својину. Уз по- 
бројане разлоге овог негативног става у погледу питања које се рас- 
правља у овом напису, делује још, чини нам се, нека врста духовне 
инерције по којој се често подразумева забрана у пословима колониста 
са трећим лицима у вези са колонистичким некретнинама.

На недостацима и слабостима раааога негативног става у погледу 
постављеног питања, a особито на околности да није изричито истакну- 
та забрана ниуком законском пропису, заснива се један позитиван став 
по коме је дозвол>ено заснивати и практиковати плодоуживање на ко- 
лонистичкој компетенцији у корист лица која нису надељена у истом 
домаћинству и која немају колонистичко својство. Присталице овог по- 
зитивног става сматрају да се колонистичко законодавство, уколико се 
ради о забранама располагања предметима компетенције, мора рестрик- 
тивно тумачити.

По нашем мишљењу, да би се заузео један правилан став у горњем 
тако важном и толико актуелном правном питању, неопходно је да се 
на проблем баци светло са позиција позитивних законских текстова.

У чл. 1 Закона b изменама и допунама Закона о аграрној рефор.ми 
и колонизацији (Сл. лист ФНРЈ од .23 .маја 1956) стоји да „земљиште 

^додељено по овом закону (тј. по Закону о аграрној реформи и колони- 
зацији) не може пре истека 15 година од дана доношења решења о до- 
дељивању бити раздељено, продато или било на који други начин оту- 
ђено, дато у закуп или заложено ни у целини ни делимично ако одред- 
бама овог.закона није друкчије одређено”. Тако су за колонисте фор- 
мулисане забране отуђења и оптерећења. Дух и садржина ове форму- 
лације поклапају се са одноварајућихм прописима републичког законо- 
давства о истој материји. У погледу забрана разлика између ранијег и 
новелираног законског текста састоји се у томе што је уз реч „продато” 
додато „или било на који други начин отуђено”. Овај додатак може да 
буде схваћен тако да се проширује правни стандард појма отуђења. Ми- 
слимо да је потребно нагласити да такву тенденцију у ту.мачењу треба 
на првом кораку сузбити, јер се под отуђењем у правном смислу речи 
сматра преношење права својине са једног на друго лице и то по основу 
и начину који су за то преношење правом прописани. У односу на коло- 
нисте, то су основи и начини који се тичу послова inter vivos. Познато 
је да у основе за отуђење или преношење својине спадају купопродаја, 
замена (трампа) и поклон, a међу начине преношења предаја у посед и 
укњижба у зе.\1љишне књиге за некретнине, a предаја за покретнине. 
Према томе, речи „или било на који начин отуђено” уз реч „продато” 
треба схватити да је забрањено колонистичке објекте продати, заме- 
нити или поклонити, уколико не постоје изузеци од те забране.

Колонисти су добили право грађанске својине на објектима колони- 
стичке компетенције, и по чл. 2 Закона о аграрној реформи и колониза- 
цији, то је право уписано у земљишне књиге на надељенике лично у
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једнаким идеалним деловима. У те књиге је за свако домаћинство уне- 
сена и забрана отуђења и оптерећења из цитираног законског прописа. 
Право својине има своје сталне и трајне атрибуте, па оно и, без обзира 
на смене друштвених поредака, претставља за његовог носиоца право 
које му пружа најшира овлашћења у погледу располагања, употребе и 
коришћења предмета својине. Ако се слобода схвати као стање без 
правних ограничења или стање са најмање правних ограничења, онда се 
за право својине, с обзиром на његове титуларе и њихова овлашћења 
пре.ма предметима својине, може са сигурношћу констатовати да је оно 
право које садржи највише слободе, тако да се његова слобода или не- 
ограниченост претпоставља. Из овога става изводи се даљи закључак; 
да се ограничења тога права не претпостављају, већ морају бити изри- 
чито наведена. Како ограничења могу бити општа и посебна, тј. она која 
зависе од природе друштвеног поретка у коме се право својине практи- 
кује и она каја су постављена за поједине категорије лица или односа, 
то се, када је реч о спољашњим колонистима и њиховим правима према 
предметима колонизације, мора усредсредити пажња на посебна огрз- 
ничења права својине. Она су наведена у чл. 24 Закона о аграрној ре- 
форми и колонизацији, подразумевајући ту његове новеле и пандане. 
Колонистил1а је забрањено да, до истека 15 година од додељивања ре- 
шења о колонизацији, 1) раздељују, 2) отуђују, 3) дају у закуп и 4) 
залажу потпуно или делимично своје компетенције, уколико у томе не 
постоје отступања постављена законом. У чл. 2 Закона о изменама и до- 
пунама Закона о аграрној реформи и колонизацији наведена су лица на 
које се не односе те забране, a затим таксативно су побројана отсту- 
пања од тих забрана. Дозвољавају се, напр. потпуна или делимична оту- 
ђења у корист социјалистичког сектора (привредне организације, се- 
љачке радне задруге, политичко-територијалне јединице), као и таква 
отуђења надељеника у корист других чланова њиховог домаћинства, ма 
ти други чланови и не били надељеници. Допушта се деоба домаћинства 
ради стварања два или више нових домаћинстава, a тако исто и замена 
у корист социјалистичког сектора. Давање у закуп је дозвољено ако 
домаћинство нема довољно радне снаге, али и тада по претходној са- 
гласности савета за привреду народног одбора општине. Залагање ком- 
петенције се допушта највише до 50®/о њене вредности и то ради обез- 
беђења инвестиционог зајма код банке, a у томе случају, ради измире- 
ња инвестиционог дуга, може бити спроведена принудна или слободна 
продаја компетенције у корист социјалистичког сектора.

Упоредбом забрана са отступањима од њих најбоље се може уви- 
дети право значење и oncer тих забрана. За наше питање важно је да се 
размотре забрана отуђења, забрана давања у закуп и забрана залага- 
ња. Шта све спада под забрану отуђења? Очигледно је, у погледу огра- 
ничења располагања компетенцијом, да се у закону мисли на вољна оту- 
ђења правни.м пословима којима се преноси право својине, a то су уго- 
вор о купопродаји, уговор о поклону и уговор о размени (трампи). Ни 
међу изричитим забранама, ни међу састојцима појма отуђења, нигде 
се не помиње право плодоуживања. To је и разумљиво, јер се плодо- 
уживањем, ни у његовој облигационој ни у његовој стварноправној 
фази, не изводи преношење права својине, него својина и надаље остаје 
ономе ко ју  је добио решењем о колонизацији. Циљ забране отуђења,
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која обухвата купопродају, поклон и трампу, јесте да колон^стичке 
компетенције остану надељеницима, колонистима, као лицима која су 
их добила по нарочитом поверењу друштвене заједнице ради остварења 
њених аграрносоцијалних a националнополитичких смерница. Плодо- 
уживањем, које се претежно поставл>а у корист ненадељених чланова 
домаћинства, родбине надељеника или њихових пријатеља, и у чијим се 
психолошким основама налазе милосрђе или родбинсха осећања, ниуко- 
лико се не угрожавају те смернице. Да је хтео да забрани плодоуживање 
на колонистичким компетенцијама, нема сумње, захонодавац би то досад 
и учинио, с обзиром да је појава таквог плодоуживања добила изразити 
вид, па би било и наивно помислити, a некмоли тврдити, да ју он није 
уочио приликом новелирања колонистичког законодавства.

Из постављене забране давања у закуп и из наведеног отступања од 
те забране да се закључити да је, при формулисању те забране, зако- 
нодавцу био циљ да ко.мпетенције обрађују и користе првенствено они 
којима су и додел>ене, a то све у духу социјалистичког начела: земља 
земљорадницима. Сем тога, несумњиво је да је он тежио, па и сада 
тежи, и за тим да се колонистима не дозволи да се претворе у лица која, 
попут каггиталиста, рентијерски користе своје земље. У сваком случају 
хтело се да се на колонистичким поседима што више онемогући иско- 
ришћавање туђе радне снаге и експлоатација човека по човеху. Ко ад 
калониста, противно тој забрани, издаје у закуп своју компетенцију, 
тај се греши о наведени циљ закоаодавца. Није потребно нарочито на- 
глашавати да закуп и плодоуживање, маколико да имају спољашње 
сличности, нису истородне установе и не деле исту правну судбину. И 
по својој правној природи и по својој економској функцији те две уста- 
нове се битно разликују. Отуда је неосновано мишљење оних који у 
појму закупа налазе садржан и појам плодоуживања, па још са мање 
основа закључују да је плодоуживање забрањено зато што је закуп не- 
дозвољен. Путем давања у закуп, изузимајући дозвољене случајеве, ко- 
лонисти би стварали рентијерске односе и без рада би долазили до при- 
хода искоришћавање.м туђе радне снаге. Заснивањем плодоуживања на 
својим компетенција.ма они нити стварају рентијерске односе, нити до 
прихода долазе без рада, нити искоришћавају туђу радну снагу. Као 
што се јасно види, законодавац није имао разлога да забрани заснивање 
и практиковање плодоуживања на колонистичким компетенцијама, те га 
и није забранио, a разумљиво је да би он то и учинио кад би само хтео, 
ако не приликом доношења закона, оно бар приликом његовог нове- 
лирања.

Ни забрана залагања колонистичке компетенције, с обзиром да је 
залога оптерећење права својине, не сме се и не може се проширивати 
и на појам плодоуживања, као установе која терети право својине. За- 
конодавац је само забранио давање колонистичке компетенције у залог, 
па је од те изричите забране учинио једно једино отступање: дозволио 
је заснивање заложног права на колонистичкој компетенцији само ради 
обезбеђења инвестиционог зајма код банке и то до 50®/о вредности ком- 
петенције. Циљ ове забране је очигледно; да се сачувају за колонисте 
њихове компетенције, тј. да се за њих сачува право својине на тим ком- 
петенцијама. И у погледу залагања законодавац је могао, само да је 
хтео, да прошири забрану оптерећења и на друге основе којима се опте-
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рећава својина, али он то није учинио, већ се ограничио са.мо на забрану 
залагања, — дакле, уместо опште клаузуле послужио се овде методом 
специјалног означавања. Према томе, има се узети да је законодавац за- 
бранио само оно што је мислио да се забрани, па је оно што је забра- 
нио и изричито назначио, тако да се са сигурношћу може извести за- 
кључак да је, у једном демократском поретку као што је наш, у области 
својинских односа, дозвољено све оно што није на.рочито забрањено. 
Како у погледу плодоуживања, ни у његовом аспекту терета или ограни- 
чења права својине, нема никакве изричите забране, то се има узети да 
је у нашем праву дозвољено заснивање и практиковање права плодо- 
уживања на колонистичкој компетенцији.

Колонистичко законодавство, у односу на грађанску својину, опе- 
рише са два појма у погледу њених титулара: појам домаћинства и појам 
надељеника као сувласника. Својина на предметима компетенције при- , 
пада домаћинству, a у земљишне књиге се уписује на надељенике у 
једнаким идеалним деловима. Ово правило је истакнуто у чл. 2 Закона 
о аграрној реформи и колонизацији. С обзиром да се дсмаћинство вре- 
меном мења, спада или расте, законодавац је, гледајући ствари у ра- 
звоју, мислио на оне надељенике који су се нашли на лицу у тргнутку 
надељивања, али није затворио могућности за сва остала лица у до- 
маћинству. У колонистичком домаћинству живе две врсте лица: она која 
су надељена и она која то нису, су власници и несувласници. Ови други 
улазе у њега било рођењем, било орођавањем, било прекаријумом, било 
примањем у радни однос или, најзад, заснивањем плодоуживања. Од 
природе односа у којима се ти ненадељени чланови налазе зависи каква 
им и колико права припадају у домаћинству. Јасно је дз ти ненадељени 
чланови примарно немају право својине према некретнинама домаћин- 
ства, али могу имати право својине, односно сусвојине у оним некрет- 
нинама или покретнинама у чијем су стицању суделовали. Нису постав- 
љена изричита законска правила по којима се регулишу односи између 
надељених и ненадељених чланова колонистичког домаћинства, па се 
ти односи већином регулишу по општим правилима грађанског права, 
правилима морала и народним правним обичајима. Постављајући orpa- 
ничења располагању колониста њихови.м компетенцијама, законодавац 
је имао првенствено у виду надељенике у односу на лида ван колони- 
стичког домаћинства, тзв. трећа лица, физичка или правна. Он повлађује 
надељенике и привредне организације, сељачке радне задруге и поли- 
тичкотериторијалне јединице, те међу њима дозвољава правни промет 
некретнинама колонистичких компетенција, док у погледу трећих липа 
нарочито забрањује тај промет. Међутим, у чл. 2 Закона о изменама и 
допунама Закона о аграрној реформи и колонизаиији, у ставу који се од- 
носи на чл. 246, допушта могућност да надељено лице живи и ради у 
истом домаћинству. Тако ненадељена лица која живе у домаћинству 
могу доћи до права својине према некретнинама тога домаћинства и пре 
истека рока од 15 година из чл. 24 Закона о аграрној реформи и колони- 
зацији. Благодарећи судској пракси, применом Закона о наслеђивању на 
оставине у колонистичким домаћинствима могу доћи до права својине 
на некретнинама и покретнинама тих домаћинстава не само надељена и 
ненадељена лица која живе и рзде у дотичним домаћинствима, него и 
трећа лица која никад ни по ком основу нису била њихови чланови и

19



која живе и раде ван њих. Чињеница да су у праву својине надељеника 
начињене бреше у карист ненадељених лица која живе у тим до.маћин- 
ствима и трећих лица која живе ван тих домаћинстава — зар најречи- 
тије не говоре против крутог става оних правника који сматрају да 
се забране располаган.а односе и на плодоуживање у корист трећих 
лица? Када треће лице може стећи право својине на колонистичкој ком- 
петенцији, оно утолико пре може стећи право плодоуживања на њој, 
јер ко има право на веће тај — при постојању истородности и субор- 
динацији појмова —има право и на мање.

Стављајући шстрану ограничења која проистичу из природе дру- 
штвеног поретка код нас, — да титулар права својине не сме да не упо- 
требљава предмете тога права или не сме да их употребљава супротно 
њиховој економској и социјалистичкој намени —. сматрамо да за наше 
постављено питање важе начела специјалности и таксативности ограни- 
чења, Koja потичу из принципа неограничености права својине или на- 
чела слободе које се веже за појам својине, као опште демократско на- 
чело да је дозвољено све што није изричато забрањено. Ако се на то 
питање баци светлост са позиција тих начела и ако се, усто, примени 
логичка метода закључивања per argumentum a fortiori (argumenturri a 
minore ad maius, odn. argumentum a maiore ad minus), долази ce до за- 
кључка да ce ограничења не подразумевају, те према томе и до за- 
кључка да заснивање и практиковање плодоуживања на колонистичкој 
компетенцији није забрањенб, већ дозвољено. Правило постављено у 
чл. 2 Закона о аграрној реформи и колонизацији о праву својине у ко- 
рист колониста било би само једна обична декларација када би се огра- 
ничења располагања тим правом могла претпостављати. Уз изложене 
разлоге, те узимајући у обзир садашње стање законских текстова, 
природу и развој друштвених и правних односа на бази колонистичких 
компетенција и околности да се приближавамо вре.мену укндања или, 
боље, престанка важења иитираних колонистичких забрана отуђења и 
оптерећења, ми сматрамо да у наше.м питању имају право они који за- 
ступају став да нашим колонистнчким законодавством није забрањено 
заснивање и практиковање плодоуживања на колонистичкој компетен- 
цији у корист трећих лица, као и да ова установа није у супротнасти са 
начелима социјалистичког поретка. Према томе, требало би и у теорији 
и, нарочито, у пракси поштовати таква већ формирана права и омогу- 
ћити њихово заснивање убудуће.

Д-р Душан П. Радогад

О СУСТАНАРСКИМ СПОРОВИМА ИЗ ЧЛАНА 1S5 ЗАКОНА О 
СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА

Поред материјално-правних прописа, који регулишу ста.мбене од- 
носе, Закон о стамбеним односима садржи и процесно правне одредбе 
као што је одредба чл. 195, који члан предвиђа посебну стварну надле- 
жност за решавање спорова из сустанарскон односа. Члан 195 Закона 
0 стамбеним односима (у даљем тексту Закона) гласи:
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„(1) све спорове између сустанара који проистичу из сустанарског 
односа, осим спора по тужби за исељење сустанара, решава у управном 
поступку стамбени орган општинског Народног одбора.

(2) Спорове између сустанара по тужби за исељење сустанара ре- 
шава Срески суд.”

Код тумачења и примене овог законског прописа у пракси појавила 
су се различита мишљења по извесним спорним питањима.

Главно спорно питање јесте: који су то све спорови између суста- 
нара за које је по чл. 195 Закона надлежан да их решава стамбени орган 
општинског народног одбора. Затим је спорно, који су то спорови који 
проистичу из сустанарског односа; да ли ће стамбени орган по чл. 195 
Закона да утврђује статус сустанара; да ли је стамбени орган надлежан 
по чл. 195 Закона да решава спорове о прекршају кућног реда између 
сустанара; да ли је стамбени орган надлежан да решава по чл. 195 За- 
кона спорове због сметања поседа из.међу сустнара; да ли је стамбени 
орган надлежан и дужан по чл. 195 Закона да решава грађанскоправне 
спорове између сустанара, својинске, државинске, облигационе, за нак- 
наду штете; да ли ће стамбени орган по чл. 195 Закона да решава спо- 
рове кривично-правне природе, самовлашће, продирање у стан, и тд.

Сустанарски односи као ненормални односи проузрокују и много- 
бројне и разноврсне спорове и законодавац је нашао за потребно да 
чланом 195 Закона установи посебну надлежност за ове спорове. Међу- 
гим, како је досада већина спорова између сустанара решавана у по- 
ступку због сметања поседа, међу правници.ма се води широка дискусија 
који су то све спорови на које се односи чл. 195 Закона, a посебно да 
ли he спорове између сустанара, који се односе на сметање поседа да 
решава стамбени орган, по чл. 195 Закона или, срески суд по чл. 25 
ЗПП. Коме ће и на који начин у будуће сустанари да се обраћају за ре- 
шавање ових спорова. Да ли срески суд односно стамбени орган могу 
да се огласе ненадлежним за решавање ових спорова, и тд.

Неки мисле, само граматички тумачећи овај пропис, да је стамбени 
орган по чл. 195 Закона апсолутно надлежан за све спорове између су- 
станара, изузев само спора по тужби, за исељење сустанара По њихо- 
во.м мишљењу сви спорови између сустанара проистичу из њихавог су- 
станарског односа.

Други сматрају да је стамбени орган по чл. 195 Закона надлежан 
само за неке спорове између сустанара, за друге није надлежан, a за 
треће је спорно. За које је спорове стамбени орган надлежан да их ре- 
шава по члану 195 Закона, a за које није надлежан постоје различита 
мишљења. Једни мисле да је стамбени орган иокључиво надлежан по 
чл. 195 Закона да решава спорове између сустанара које су до сада ра- 
справљали срески судови у поступку због сметања поседа, a други сма- 
трају да су и даље срески судови надлежни да расправљају ове спорове 
између сустанара по тужбама за сметање поседа, итд.

Д би се члан 195 Закона правилно схватио и применио треба видети 
који све спорови могу настати између сустанара. Затим, који спорови од 
ових спорова проистичу из сустанарског односа, a који не проистичу.

Тешко је навести све спорове који могу настати између сустанара, 
али се при.мера ради могу навести следећи спорови, који се најчешће 
појављују ,а то су:
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I. Спорови око станарског права Сустанара;
1. Спорови које предвиђа глава II осмог дела Закона и то;
а) Спорови око деобе стамбених просториЈа одсељеног сустанара 

између сустанара кој-и остају — чл. 190. т. 3 и 4 Закона;
б) Спорови око плаћања станарине за заједничке просторије између 

сустанара чл. 191 Закона;
в) Спорови око замене стана сустанара — чл. 192. Закона;
г) Спорови око узимања потстанара — чл. 193 Закона.
2. Спорови око коришћења — начина коришћења заједннчких про- 

сторија између сустанара.
3. Спорови око статуса сустанара.
II. Спорови око кршења кућног реда.
III. Спорови због сметања поседа ствари или права.
IV. Спорови по тужбама за исељење сустанара
V. Грађанскоправни спорови, својински, држављански, облигациони, 

због накнаде штете.
VI. Кривично правни спорови, самовлашће, продирање у стан, итд.
За овим треба видети који од наведених спорова проистичу из су-

станарског односа, a који не проистичу, јер је  само за ове спорове од 
наведених, који проистичу из сустанарског односа, надлежан да их 
решава стамбени орган општинског народног одбора по чл. 195 Закона, 
a за остале спорове који не проистичу из сустанарског односа, стамбени 
орган није надлежан да их решава по чл. 195 Закона, без обзира да ли 
су у питању спорови између сустанара.

Није лако спорове између сустанара одвојити од њиховог суста- 
нарског односа, је.р су скоро сви спорови између сустанара мање више 
у вези са њиховим сустанарским односо.м. Ипак, тешко се може закљу- 
чити да је законодавац мислио да у све спорове између сустанара, за 
које је дао надлежност самбеном органу да их решава по чл. 195 За- 
кона. уврсти и грађанскоправне и кривичноправне спорове, означене 
напред под V. и VI., те стога мислим да ови спорови не спадају у над- 
лежност стамбеног органа по чл. 195 Закона.

Спорови озрачени под IV, по тужба.ма за исељење сустанара изу- 
зети су из надлежности стамбеног органа и стављени у надлежност сре- 
ског суда по самом члану 195 Закона.

Ста.мбени орган општинског народног одбора надлежан по чл. 195 
Закона, мислим да може да решава од спорова који .чогу настати из- 
.међу сустанара, a који су напред наведени ,само спорове напред озна- 
чене под I, сем спорова под 3, о утврђивању статуса сустанара, и да су 
то сви спорови из.међу сустанара, који проистичу из сустанарског од- 
носа за које је искључиво надлежан стамбени орган општинског народ- 
ион одбора да их решава по чл. 195 Закона. Ово због тога што се ови 
спорови појављују само између сустанара, што значи да су условљени 
сустанарским односом, да проистичу из сустанарског односа, док сви 
други спорови могу настати не само између сустанара, него могу на- 
стати и из.међу носилаца станарског права, односно станара који нису 
сустанари, што значи да нису условљени сустанарским односом, да не 
проистичу из сустанарског односа.

Што се тиче утврђивања статуса сустанара стамбени орган општин- 
ског народног одбора ће морати да решава ово питање по чл. 1-95 За-
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кбна када се исто поЈави као спорно, дДли се ради б потстДнару 
или сустанару, али не као главно и једино спорно питање, већ само као 
претходно питање по чл. 144 Закона о општем управном поступку, када 
треба да реши које од осталих спорних питања напред под I, (1— 2) 
означених као главног спорног питања између сустанара.

Израз „сви спорови” треба повезати првенствено са изразом „који 
проистичу из сустанарског односа”, јер је поента, нагласак на изразу 
„који проистичу из сустанарског односа”, па тек затим долази услов 
да су то све спорови између сустанара. Само тако се може доћи до пра- 
вилног закључка за које је све спорове надлежан стамбени орган по 
чл. 195 Закона. Док, ако се израз „сви спорови” непосредно повежу са 
изразом „међу сустанарима”, заборавља се на битни услов да сви ти 
спорови треба да проистичу из сустанарског односа и долази до по- 
грешног закључка да је стамбени орган надлежан и за спорове између 
сустанара којн очигледно не спадају у његову надлежност, као што су 
например редовни кривично-правни спорови, самовлашће, продирање у 
стан, увреда и клевета, иако су ови спорови настали између сустанара 
у вези са сустанарским односом.

У погледу спорова око кршења кућног реда, мислим да су то спорови 
посебне врсте, који могу настати и између лица која нису сустанари и 
да ти спорови спадају у искључиву надлежност судије за прекршаје на 
аснову Закона о прекршајима. Прописи о прекршају и о надлежности 
судије за прекршаје нису укинути чланом 195 Закона, те стамбени 
орган не би био надлежан за ове спорове да их решава по чл. 195 За- 
кона.

Спорови по тужбама због сметања поседа су такође спорови своје 
врсте и стамбени орган не може ове спорове да решава по чл. 195 За- 
кона, јер је за спорове због сметања поседа искључиво надлежан сре- 
ски суд по чл. 25, став 2, т. 3. ЗПП. Члан 195 Закона није укинуо над- 
лежност среских судова за решавање спорова по тужбама због сметања 

• поседа стана једног сустанара од стране другог сустанара. Ако напри- 
мер један сустанар у законском року од 30 дана тужи другог суста- 
нара што му је избацио намирнице из оставе која је била у поседу ту- 
жиоца и ставио своје намирнице, ради се о сметању поседа и по овоме 
спору оддуку ће донети као стварно надлежан по чл. 25 ЗПП редован 
срески суд.

До доношења Закона о стамбеним односима, када није постојао чл. 
195 Закона, спорови између сустанара су углавном решавани у поступку 
сметања поседа, па и они спорови којима ту није било места и у којима 
је било врло тешко' утврдити и посед и настале сметње. Ти спорови 
су се углавном односили на сметање поседа права. Сада ће међ)ггим, 
сваки орган и стамбени орган по чл. 195 Закона и судија за прекршаје 
по Закону о прекршајима и редовни судови по ЗПП решавати само спо- 
рове из своје надлежности. Члан 195 Закона није укинуо ни надлежност 
судије за прекршаје ни надлежност судова, већ је само установио још 
једну нову надлежност специјално за спорове између сустанара, који 
спорови изкључиво проистичу из сустанарског односа, a то су спорови 
напред под I означени. Овај пропис се мора рестриктивно тумачити тј. 
да се члан 195 Закона односи на све оне спорове, који постоје између
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бустанара, и који лроизилазе из сустанарског односа, a који спорови не 
постоје између носилаца станарског права и станара који нису су- 
станари.

Наводи се карактеристичан пример: затварање и забрана коришћења 
клозета од стране једног сустанара другом сустанару и поставља питање: 
да ли је за овај спор, надлежан стамбени орган, да га реши по чл. 195 
Закона или срески суд у поступку због сметања поседа.

Да би се на ово питање правилно одговорило треба видети да ли се 
овакав спор појављује само између сустанара или може настати и из- 
међу станара који нису сустанари. Клозет је саставни део сваког стана 
као помоћна просторија. Стога само сустанари имају заједнички клозет. 
Према томе за овај спор је искључиво надлежан да ra решн стамбени 
орган, али не у поступку због сметања поседај јер је за ове спорове 
надлежан само срески суд, већ по чл. 195 Закона у управном поступку. 
To би био спор 0 начину коришћења заједничких просторија, који су 
спорови раније решавани и у поступку због сметања поседа са и због 
привремених мера из чл. 422 ЗПП и по чл. 29. Одлуке о издавању ста- 
нова НО Града Београда (Службени гласник HP Србије бр—61/54).

Аргу.менат присталица судског решавања ових спорова у поступку 
због сметања поседа, јер је ове спорове потребно хитно решавати a то 
се .може ca.\io у поступку због сметања поседа, у ком поступку се могу 
издавати привре.мене мере, није основан, јер и стамбени орган општин- 
ског народног одбора решавајући ове спорове у управно.м поступку 
може да издаје привре.мене .мере по члану 141 т. 4. Закона о општем 
управном поступку. A може евентуално да доноси и усмена решења која 
су од.мах извршна по чл. 213 или привре.мена решења по чл. 216 истог 
Закана.

Према изложеном стамбени орган не може да одбије надлежност из 
чл. 195 Закона када се ради о неком спору који се појављује само из- 
међу сустанара, јер тај спор проистиче из сустанарског односа ,али све 
друге спорове који се појавлЈују не-само између сустанара него и из- 
међу других лица која нису сустанари, па било да се ради о прекршају 
кућног реда или о с.метању поседа или о неком другом спору није над- 
лежан ста.мбени орган општинског народног одбора по чл. 195 Закона, 
већ одговарајући надлежни државни органи, судија за прекршаје или 
редован суд.

Војислав Вулићевић

И З СУДСКЕ ПРАКСЕ

Преоправљање рачуна издатог од 
стране приватног мајстора након о- 
вере тог рачуна од стране управе 
прихода није ф алсификат јавне H e 
ro је фалсификат приватне исправе. 
(Врх. суд АПВ бр. К ж . 685/1959).

Окружни суд је  оптуженог про- 
гласио привим за  фалсификат при- 
ватне исправе из чл. 306 ст. 1 К З, 

Јавни тужилац је улож ио жалбу. 
налазећи да се у  радњи оптуженог

стичу елементи фалсификата јавне 
исправе, жалба је одбијена, a  из ра- 
злрга:

Несумњиво је  утврђено да ,ie опту- 
ж ени преправљао рачуне које је он 
као приватни мајстор истављао за 
извршене радове поједтшим стран- 
кама, a које је рачуне по постојећим  
прописима био дуж ан да претходно 
подноси на увид органима управе 
прихода, који су на сваком рачуну
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c обзиром на њихов износ, утврђи- 
вали износ пореза ко1и се по датом 
рачуну има обуставити од оптуже- 
ног. Према томе, органи управе при- 
хода су  на сваком рачуну сдмо оз- 
начавали износ пореза каји се има 
обуставити a тако означавање није 
могло, нити може, рачунима опту- 
xiBHOr — који су рачуни несумњиво 
приватне исправе — дати карактер 
јавне исправе чија би се кривично- 
правна заштита имала остварити 
применом ст. 3 чл. 306 К З. Оверава- 
ње рачуна и означавање износа по- 
реза од стране управе прихода мо- 
ж е се у  крајњој линији узети као 
нека врста административног акта 
који не може мењати карактер ос- 
новне исгграве, у конк. случају при- 
ватне исправе издате од стране оп- 
туженог.

Ако ни једно лице на пољопри- 
вредном добру није задуж ено за 
преузимање заштитних мера обезбе- 
ђен>а на машивама у  смислу чл. 268 
ст. 1 К З одговоран је руководилац то- 
га добра. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
777/1959).

Оптужени директор Пољ. добра 
проглашен је кривим због тешког 
дела против опште ситјтјности и з  ч л . 
273. ст. 1 у  вези чл. 268. ст. 1 КЗ.

Оптужени је уложио ж албу, која 
,ie као неоснована одби1ена, a из ра- 
злога:

У току поступка утврђено ,ie да на 
вршалици нису спроведене биле за- 
титне мере у  смислу чл. 30 Правил- 
ника о хигијенско-заштитним мера- 
ма при ралу на пољопривредним ма- 
шинама. Такође ie утврђено да на 
Пољ. добру ни.1е ни једно лице било 
посебно задуж ено да се стара о пра- 
вилној примени прописа поменутог 
Правилника. a у  такво.м случају за 
правилну примену ових прописа од- 
говоран ie  руководилац, a у  конкр. 
случа1у директор Пољ. добра т). оп- 
тужени. Ово тим пре, што је утвр- 
ђено да је он тога дана и наредио да 
се проба вршалице изврши иако му 
је било познато да доб врш алице ни- 
је био заштићен оградом.

претставља једну целииу. (Врх. суд 
АПВ бр. К ж . 860/1959).

Оптужени је проглашен кривим за 
два крив. дела тешке крађе, јер је 
од два лица одузео ствари.

Решавајући о другим жалбеним  
разлозима, Врх. суд ,ie испитујући 
пресуду I. ст. суда по службено) ду- 
жнрсти, I .ст. пресуду преиначио и 
крив. дело квалификовао као једно 
дело тешке крађе из чл. 250. ст. 2 т. 
6 К З  у  продужењ у, a из разлога:

Испитујући побијану пресуду по 
службеној дужности у  смислу чл. 
353 ЗКП, a у  вези дела под тач. 1. 
пресуде. овај суд .ie нашао да је пре- 
судом повређен закон на штету опту- 
женог погрешном квалификацијом  
дела. Наиме, I. ст. суд је утврдио да 
је оптужени одузимањем капута о- 
штећеним П. С. и Н. J. починио два 
кривична дела крађе из чл. 250. ст. 
2. т. 6 К З. Међутим, ова.) Суд налази 
да се у конкр. случа)у ради о  ,1едном 
целу крађе из чл. 250 ст. 2 т. 6 К З  у 
продужењ у, без обзира на то што су 
крађом оштећена два лица, будући 
да је дело извршено 1едном радњрм 
односно радшом KO,ia претставља 
једну целину.

Постоји једно кривично дело те- 
шке крађе у продужењ у без обзира 
на то што су крађом оштећена два 
лица. будући да је дело извршено

Даван>е неистинитих података ра- 
дк опорезивања увезеног аутомоби- 
•па HHie крив. дело преваре из чл. 
258 К З, него кпив. дело из чл. 235
К З . (Врх суд АПВ бр. К ж . 926/59).

О птужени .ie дао неистините по- 
датке царинарници када .ie увезао  
^vтoмoбил, те тиме постигао осло- 
бођење од пореза, па га је Окр. суд 
прогласио кривим за крчв. дело пре- 
варе из чл. 258 ст. 1 КЗ.

Оптужени ,ie улож ио жалбу, која 
је  основана, a из разлога;

Исггиту.1ући I .ст. пp)ecyдv по ж ал-  
би оптуженог и по cлvжбeнo,i jrv- 
жчостт/1 у  смислу 353 ст. 1 ЗКП  
овај суд налази да ie квалиФикаци- 
,ioM кривично правне радње оптуж е- 
ног као кривичног дела из чл. 258. 
ст. 1 К З. повређен крив. закон на 
штету оптуженог, iep  је у  питању 
крив. дело и зчл. 235 К З. које је лак- 
ш е крив дело. Оптужени је додутпе 
неистинитим подацима о  ггредмету 
опорезивања довео органе царинар- 
нице у  заблуду и тиме их навео да 
га ослободе пореза иа промет и  да 
му смањи царину па се према томе 
у  радњи оптуженог стичу елементи

Једном радњо.ч, односно радњом којакрив. дела преваре из чл. 258 ст. 1
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КЗ. Међутим, крив. дело и з  чл. 235 
КЗ стоји у  односу према крив. делу  
из чл. 258 ст. 1 К З као посебно дело 
према општем кривичном делу. Како 
је у  чл. 235 К З инкриминисано да- 
ваше лажних података о предмети- 
ма који подлеже опорезивању или о 
другим чињеницама важним за од- 
меравање пор>еза, то у  коикр. случа-* 
ју долази до промене чл. 235 КЗ као 
посебан пропис, a не чл. 258 ст. 1 КЗ  
као општи пропис, па је жалба ува- 
жена, I .ст. пресуда преиначена и 
изречена казна смањена.

Завод за  социјално осигурање не 
може захтевати већу камату од 5% 
осим за веплаћање доприноса за  со- 
цијално осмгурање. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 54/1959).

Тужилац. Срески завод за соци- 
јално осигурање тражио је  у тужби  
да се тужени обвеж е на плаћање 
171.420 дин. на име непрршадајућег 
дечије додатка, са 8®/о камате.

I. ст. суд  јеудовољ иотуж беном за- 
хтеву, a П. ст. суд је ж ал бу тужени- 
ка одбио.

Туж еник је  улож ио р>евизију, која 
је само делимично основана. те је

камата смањена са 8®/'о на 5%, a из 
разлога:

Ревизија је основана само у  по- 
гледу каматне стопе. Наредбом о за- 
тезним каматама (Сл. лист Ф НРЈ бр. 
5/57), Завод за социјално осигурање 
није овлашћен захтевати већу ка- 
матну стопу од 5% иа његова потра-* 
живања, осим ако се ради о непла- 
ћеном доприносу социјалног осигу- 
раша.

Месва надлежност по чл. 56 ЗПП 
не долази до примене док се не по- 
крене оставински поступак. (Врх. суд 
АПВ бр. Р. 35/1959).

Срески суд у  Б. огласио се месно 
ненадлежним за решавање спора об- 
зиром да се пред њим не води оста- 
вински поступак и предмет уступио 
Среском суду у  3.

Срески суд у 3 . уваж ио је приго- 
вор месне ненадлежности и предмет 
вратио Среском суду у  Б.

Решавајући о сухобу надлежно- 
сти, Врх. суд АПВ је утврдио месну 
надлежност Среског суда у  3., a из 
разлога:

Срески суд у  Б. је установио да се 
код суда не води оставински посту- 
пак иза пок. Д. М. то се месна над- 
лежност Има установити по чл. 41. 
ЗПП тј. надлежност суда на чијем 
подручју тужена има своје пребива- 
лиште, јер нема места примени чл. 
56 ЗПП све дотле док се не поведе 
оставински постзгпак. П{>ема томе, 
пошто тужена има пребивалиште у 
3. то је стога за реш авање овога 
спора месно надлежан Срески суд 
У 3.

Битна је  повреда одредаба парнич- 
ног поступка ако П. ст. суд не узме 
у обзир нове доказе. — Ж алилац не 
мора да правда пропуст што У 1. ст. 
поступку није изнео доказе наведе- 
не у  жалби. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
69/1959).

Против I. ст. пресуде туж ени је 
поднео жалбу, у  којој је изнео нове 
доказе. Ж албу је II. ст. суд одбио. 
па је  тужени поднео ревизију, која 
је уваж ена, II. ст. пресуда преина- 
чена, жалба туженика уважена. и I. 
ст. пресуда укинута, a из разлога:

II. ст. пресуда је донета битном по- 
вредом одредаба парничног поступ- 
ка из чл. 341. ст. 1 ЗПП, јер када је  
тужени у жалби предложио нове до- 
казе на околност, да је спорне ства- 
ри за  које тужитељица тврди да су 
њена посебна имовина он наследио 
од своје матере, a да су спорне ства- 
ри за  које тужитељица тврди да су  
заједничка имовина њему поклоње- 
ие од његове родбине. онда би ове 
чиввенице уколико би и х  туженч  
доказао понуђеним доказима, могле 
бити од у т и ц а т  на одлуку по овим 
спорним стварима.

Погрешно је правно становиште 
II. ст. суда. да ,ie тужени био дуж аи  
да у  жалби правда пропуст што у 
I. ст. поступку није изнео те нове до- 
казе. To правно становгшгге II. ст. 
суда нема ослошда у  закону и про- 
тивно је чл. 341. ст. 1 ЗПП.

З а  састављање предлога за дозво- 
лу извршења припада адвокату на- 
града у висини 50® о од износа на- 
траде из тачке 1 тар. броја 11 тарифе 
0 наградама за  рад адвоката и  онда 
кад се изврш ење тражи ва основу 
платног налога. (Врх. прив. суд 
бр. Сл. 910/59).

Реш авајући о трошковима извр- 
шног поступка, суд првог степена 
одмерио је  награду адвокату за  са-
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стављање предлога за дозволу извр- 
ења по тарифном 6po.iy 18 тачка 1 
тако да је признао 50®/о од износа 
награде из става 2 тар. броја 11 Та- 
рифе о наградама за рад адвоката 
(Службени лист ФНРЈ број 20/59) 
Позвао се на то да се извршење тра- 
жи на основу платног налога. На- 
града адвокату за састављање пред- 
лога за дозволу извршења има се из 
тога разлрга, према мишљењу суда 
првог степена, одмерити у  висини 
50®, 0 од оног износа награде који ад- 
вокату прршада за састављан.е ту- 
ж бе на основу које је издат платни 
налог, тј. у  половици награде из тач. 
ке 2 тар. броја 11.

Врховни привредни суд уважио ie  
жалбу тражиоца извршења, побија- 
но је решење преиначио и решио да 
се награда о којој је реч признаје у 
висини од 50® n од износа награде за 
састављање тужбе из тачке 1 тар. 
броја 11 Тарифе, a из разлога:

.,Према тав. броју 18 тачке 1 по- 
менуте Тарифе, адвокату припада 
награда за састављање предлога за 
дозволу извршења у  висини 50® n ол 
износа награде из тар. бркЈја 11. С 
обзиром на то награда за саставља- 
ње предлога за дозволу извршења 
има се одредити по основној тарифи. 
зависно од тпга о којо) се врсти спо- 
ра ради a који су спорови набскзјани 
у тар. броју 11 по појединим тачка- 
ма. Како је  основна тарифа за по- 
једине BPcrre спорова набтх>јана У 
тачкама 1, 3, 4. 5 и 6 тар. 6poia 11, 
TO се V овом случа1у награда за оа- 
сл'ављан>е предлога за дозволу извр- 
хпења има обрачунати у  износу од 
50®'о одговагаЈЈ^ће награде по тар. 
броју 11 тачки 1 .

У прилог оваквог мишљења иде и 
чињеница што је рад у  поступку за 
састављање предлога за извршење, 
кад се г>ади о предмету чија је  вред- 
ност изражена у  новчаним износи- 
ма. истоветан како у  случају када је 
извршни наслов пресуда, тако и у 
случају када је извршни наслов 
платни налог.

Сем тога тачка 2 тар. броја 11 про- 
писује посебну тарифу за  награду 
адвоката само за случај када се р>а- 
ди о састављању туж бе на основу 
које ie издат платни налог. К ао по- 
себна тарифа она се н е м ож е узети  
у  обзир ,јер на то не упућује ни про- 
пис тачке 1 тар. броја 18 поменуте 
Тарифе”.

Привредни судови су Еадлежни за 
аоступак по тужбама Завода за  соц. 
осигурање против привредних орга- 
низација за накнаду штете због ве- 
правилне исплате додатака на децу. 
(Савезни врх. суд, бр. Р. 331/58).

Туж ени Завод за социјално осигу- 
ран>е наплатио је од тужиоца при- 
вредне оргаш1заци.1е износ од дин. 
109.500 по том осиову што је утврдио 
да је кривицом тужиоца у  овом из- 
носу погрешно исплаћен додатак на 
децу службеницима тужиоца Н. J. и 
Д. С. a на основу решења које је по 
одредби чл. 17 Уредбе о додацима на 
децу (Сл. л. Ф НРЈ број 48/51) донео 
тужилац. Наплату ов г износа је  ту- 
ж ени извршио у  административном 
поступку у  смислу одредбе чл. 19 
поменуте Уредбе.

Туж ба је поднета Окружном при- 
вредном суду који се огласио ствар- 
но ненадлежним и предмет уступио 
територијално надлежном Среском 
суду, који је такођер нашао да није 
стварно надлежан за поступак и ре- 
ш авање по овој тужби, те је пред- 
мет уступио Савезном врховном су- 
ду  ради решења насталог сукоба 
надлежности.

Савезни врховни суд, састављен 
у  већу предвиђено^х на начин и з ор- 
редбе чл. 33 став 3 Закона о парнич- 
ном поступку, нашао ’e  да је по под- 
несеној тужби надлежан Окружни  
привредни суд ,са ових разлрга;

,,Надлежност привредних судова  
одређује се према странкама у  спо- 
ру — члан 455 Зпп и према врсти 
спора — члан 455 и 456 Зпп.

К ао странке у  конкретном спору 
појавл.у1у се с једне стране привред- 
на организација a с друте стране у -  
станова која има својство правног 
лица, па с погледом на овакве суб- 
јекте у  овој ствари надлежан је да 
суди привредни суд.

Уколико је у  питању надлежност 
пр>ема врсти crropa привредни судо- 
ви суде у  споровима за  накнаду ште- 
те и привредним споровима изречно 
наведеним у  чл. 456 Зпп, који наста- 
ју  из правних послова или у  вези с 
правима и законским овлашћењима 
у  привредном животу и промету, a  
исто тако суде и у  другим сличним 
споровима који нису у  чл. 456 Зпп  
изрхечно побројани али по свом зна- 
чају претстављају привредне спооо- 
ве. Спор из туж бе којим је у  ства- 
ри оспорена. обавеза тужиоца да  ту-
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женом накнади штету коју трпи по- 
грешном исплатом дечијег додатка, 
уколико се и не узме да има за пред- 
пет накнаду штете, има карактер 
привредног спора. јер има свој основ 
у привредном пословашу и  од зна- 
чаја је  за привреду

Према томе и по врсти спора при- 
вредни суд је надлежан да по ту- 
ж би одлучује, a као стварно и ме- 
сно надлежан привредни суд првог 
степена у  оврј ствари показује се 
Окружни привредни суд коме је ту- 
жба била поднесена.

Овако утврђеној надлежности не 
противуречи члан 57 став 2 Уредбе 
о додацима на децу (Сл. л. ФНУЈ 
број 36/55) на који се позивао Окру- 
ж ни привредни суд у  решењу ко- 
јим се огласио ненадлежним. Ова 
одредба Уредбе о додацима на децу 
одређује да се захтев за накнаду 
штете од корисника остварује пред 
редовним судом и, мада иначе Увод- 
ним законом за Закон о парничном 
поступку ова одредба и  није остав- 
љена на снази, по таквом захтеву 
према кориснику, већ с  обзиром на 
корисника као странку који је увек  
физичко лице, привредни судови о- 
диста нису надлежни да постувају ни 
по члану 455 Згш. У конкретаом слу- 
чају, међутим, накнада се не тражи  
од корисника, већ пр1шр>една орга- 
низација према Заводу за социјално 
осигурање истиче захтев за  повра- 
haj недугованог”.

главиице, тако и камата, као и  свих 
парничних трошкова ранијег спора 
и трошкова овог спора.

Првостепени суд је овакав туж бе-  
ни захтев одбио као преурањен јер 
тужилац није доказао да је у вође- 
ном поступку извршења протрш Сре- 
ског пословног савеза као схгновног 
дужника извршење покушао и на 
осталој имовини дужника, па да је 
исто постало безуспешно.

Поводом ж албе тужиоца против 
горње пресуде Врховни привредни 
суд у Београду је пресуду првосте- 
пеног суда у  целсхл'и потврдио из 
следећих разлога:

„Врховни привредни суд у  целини 
ycB aia чињеготчно стање утврћено v 
првостепеном поступку. С обзиром  
на то сматра и прихвата правно об- 
разложење првостепеног суда. Пре- 
ма правилима облигационог права. 
поверилац није у  праву да траж и од 
јемца да плати потпаживање глав- 
ног дулгника пре него што докаже  
да се из дужникове имовине ни1е 
могао намирити. Из списа овог спо- 
га. као и из ггроведених доказа види 
се да је главни дужник, на основу 
извршног решења пгвостепеног су- 
да платио главни дуг . Неспорно је 
такођер да тужилац као тражилац  
извршења није покушао да тражи  
дозволу извршења на свој иуговини 
главнрг дуж ника из Koie би могао 
да наплати своје потраживање, па 
према томе није доказао да се тим 
путем не би могао наплатЈ-гги”.

Поверилац ве може тражити на- 
плату дуга од јемца пре него што 
докаже да се није могао намирити 
из имовине главног дужника. (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 313/59).

Приликом продаје камцона Сре- 
ском пословном савезу општина се 
обавезла да he у  случају да наведе- 
ни Пословни савез не буде у  могућ- 
ности да отплати дуг. платити спор- 
ни дуг на име ггротувредности про- 
датог камиона. Кулац Пословни са- 
вез стварно није исплатио овај дуг, 
против њега издејствовао правомоћ- 
ни платни налог и на основу истог 
водио принудно извршење за напла- 
ту дуга. Међзтим, принудна наплата 
је сх;тала без успеха.

Стога је тужилац покЈ>енуо нов 
спор ггротив општине која је преу- 
зела јемство за спорни дуг, и тражио 
да се иста обведге на плаћање како

Доно1пен.е одлуке без одржввања 
главне расправе П1>етставља само о- 
влашћен>е a не и дужност привред- 
ног суда. (Врх. приво. суд, бр. Сл. 
212/59).

Побијаним решењем првостепени 
суд је констатовао, да се има сма- 
трати да је тужилац своју туж бу  по- 
вукао, те је поступак у  односној 
правној ствари обуставио. У образ- 
ложењ у је  суд навео да парничне 
странке нису пристушете на рочи- 
ште за уемену расправу за дан 9 I 
1959 и 27 I 1959 године, мада су  по- 
зив благовремено и уредно примиле, 
услед чега су наступиле цретпостав- 
ке за примену одредбе чл. 479 Зако- 
на о  парничном поступку.

Тужилац је  у  благовременој ж ал- 
би против овог решења навео да је 
првостепени суд погрешио што није
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узео у  обзир шегов поднесак којим 
]е тражио да се расправа одржи у 
његовом отсуству. Сматра, да је 
требало спорну правну ствар распра- 
вити пошто је тужбени захтев у^ 
след међуЂ‘ремене исплате дуга од 
стране туженог. снизио само на пар- 
ничне трошкове.

Врховни привредни суд у Београ- 
ду решавајући о  жалби тужиоца, 
нашао је да је првостепено решење 
основано из следећих разлога.

„По члану 479 Закона о парнич- 
ном ПОСТ5Ч1КУ, сматраће се, да  је ту-  
жилац туж бу повукао ако на два у -  
застопна рочишта изостану обе 
странке. У конкретном елучају пред- 
н>и законски услови су били испу- 
шени. Следствено томе, првостепени 
суд је правилно донео своје решење.

Овај суд је ценио жалбени навод 
тужиоца да је првостепени суд по- 
вредио закон тиме што није узео у 
обзир његов поднесак којим је  пред- 
ложио да се расправа одрж и у ње- 
говом огсуству, па је нашао да је о - 
вај навод неоонован. По члану 472 
Згш код парница пред привредним 
судовима, може се донети одлуха у  
спору без заказивања рочишта самр 
ако су се обе странке одрекле одр- 
жавања главне расправе. У конкрет-! 
HQM случају тужени се није одрекао 
одржавања главне расгграве, па је 
стога првостепени суд био дужан  
да закаж е усмену расправу. Но и за 
случај да постоје законске претпо- 
ставке да суд одлучи без расправе. 
то претставлЈЗ само овлашћеше суда. 
Па ако закаж е расправу за  1>асправ- 
л>ање ствари. странке су  дуж не да 
се одазову позиву на рочиште. Уко- 
лико не приступе рочишту, мада су  
позив уредно и на време примиле, 
наступају последице пропуиггања, 
па могу да  се стекну и  услови за  
примену одре;^е члана 479 Закона о 
парничном поступку”.

Допуна жалбе на пресуду после 
истека жалбеног рока не мож е се у -  
зети у обзир (Врх. прив .суд бр Сл. 
960/1958).

У насталом спору грађевинско 
предузеће је поднело туж бу за  на- 
плату вредности изведених грађе- 
винских радова по окончаној ситуа- 
цији на станбеној згради туженог. 
Првостепени суд је по проведеном  
доказном поступку пр>есудом обаве- 
зао туженог на плаћање по туж бе-

ном захтеву, јер је  нашао да је ту- 
жбени захтев основан.

Против пресуде првостепеног суда 
туж ени je улож ио благовремену 
ж албу због битне повреде одредаба 
парничног поступка, због погрешно 
утврђеног чињеничног сташа, због 
погрешне примене материјалног пра- 
ва и у погледу одлуке о парничним 
трошковима. У жалби није навео ни- 
какве посебне разлоге на основу ко- 
ји х  побија пресуду првостепеног су- 
да, већ је у  том погледу у жалби  
само означио да he у смислу одредбе 
члана 340 Закона о парничном по- 
ступку (став 3) образложење ж албе  
накнадно поднети у року од 3 дана. 
Туж ени је накнадним поднеском. 
који је назвао „образложењем ж ал- 
бе” a после истека жалбеног рока, 
образлагао ж албене разлоге, a наво- 
дио је и нове чињенице и предлагао 
нове доказе.

Решавајзгћи по овој жалби Врхов- 
ни привредни суд  у  Београду је  у 
погледу допуне ж албе нашао да  се 
иста не мож е узети у расматрање и 
то из следећих разлога:

„Наводе изнете тек у  образлож е- 
њ у ж албе” ова суд није узео у  ра- 
сматрање. Незадовол>на странка има 
додуш е по члану 341 Зпп право да 
изнесе у  жалби нове чинЈенице и да  
предлож и нове дрказе, али то ника- 
ко не значи да то може чинити у 
поднесцима пошто је истекао ж ал -  
бени рок. Ако је  странка у  парници 
(укључивши т у  и жалбу) пропусти- 
ла да изнесе нове чињенице односно 
да предложи нове доказе, она то мо- 
ж е  учинити само у  предлогу за  по- 
нављање поступка, ако за то посто- 
је  услови (члан 381 тач. 9 Згш). Ако 
би се дозволило да незадовољна 
странка износи нове чињенице и 
предлаж е нове доказе и после под- 
ношења ж албе по истеку жалбеног 
ркжа, тиме би се  вређала права про- 
тивне странке.

Позивање туженог на члан 340 
став 3 Зпп, на оонову којег туж ени  
сматра да је овлашћен да накнадно 
допуни своју ж албу, није основано! 
Ово са разлога, што се та законска 
одредба односи на овлаш ћење суда 
да позове жалиоца да допуни ж ал- 
бу ако нису наведени разлози или 
ако се н е види из ж албе у  крме де- 
л у се пресуда побија, али на основу 
те одредбе жалилац нема права да 
ж ал бу накнадно сам прошири наво- 
ђењем нових чишеница и предлага- 
њем нових доказа”.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 24 новембра 
1959 године донесена су следећа решења:

1) Узет је на знање извештај претседника, секретара, благајника 
н референата о раду органа Коморе између две седнице.

2) На основу чл. 31 тач. 8 Статута АК у АПВ усвојен је буџет Ад- 
вокатске коморе у АПВ за 1960 годину, са примањем од 5,004.000.— 
дин. и издавање.м од 5,004.000.— динара, с тим да се буџет упућује 
редовној скупштини Ко.море ради усвајања, a до решења скупштине 
Комора ће се буџетирати са дванаестина.ча. Буџет ће бити објавл.ен у 
„Гласнику” за јануар 1960.

3) На основу чл. 31 тач П. Статута АК у АПВ усвојен је буџет 
„Гласника” Адвокатске коморе у АПВ за I960 годину са примањем од 
1,560.000.— динара и издавањем 1,560.000 динара, те се буџет упућује 
редовној ск}Ч1штини АК у АПВ a до решења скупштине буџетирање ће 
се обављати путем дванаестина. Буџет ће бити објављен у „Гласнику” 
за јануар 1960 године.

4) На основу чл. 65—67 и 93 тач. 4 ЗО.А, те чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 Ста- 
тута АК у АПВ уписује се у именик адвокатских приправника То.мић 
Ж. Милан на адв. приправничкој вежби код Др То.мин Жарка адвоката 
из HoBor Сада и то почев од 24 нове.мбра 1959 године.

5) На основу чл. 47 тач. 2 и 93 тач. 8 ЗОА, те чл. 8 Уредбе о награ- 
дама и такнади трошкова за рад адвоката и чл. 31 тач. 12 Статута АК у 
АПВ евидентира се уговрр Др Новић Јефте, адвоката из Новог Сада са 
предузећем „Кемикалија” из Новог Сада.

6) На основу чл. 74 чл. 93 т. 8 ЗОА и чл. 9 Статута АК у АПВ узи.ма 
се на знање да је Микин Милан, адв. припр. са 3 октобром 1959 године 
наставио адв. приправничку вежбу код Окружног суда у Новом Саду. 
Број решења 414/59.

7) Решење.м 6р. 424/59 a на основу чл. 73 и 93 тач. 8 ЗОА те чл. 9 
и 59 Статута АК у АПВ узима се на знање да је адв. приправник Кочиш 
Силвестер 14 новембра 1959 године прекинуо адв. приправничку вежбу 
код адвоката Др Цабафи Шандара из Сенте, a 15 новембра 1959 r. на- 
ставио адв. приправничку вежбу код адвоката Молнар Лајоша у Ади.

8) Решавано је о молба.ча за упис у именик адвоката, као и о оста- 
лим текућим пословима.

УПРАВНИ ОДБОР 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

1) Молимо све наше претплатнике који још нису дозначили прет- 
плату за ..Гласник” за 1959 годину, да то што пре учине. Дужници на 
претплати добили су извод из рачуна о дугу, па молимо да дугове из- 
равнају.
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2) Позивају се РАДНИ ОДБОРИ да што пре известе Уређ. одбор 
„Гласника”, a позивом на Цирк. XIV. Адвокатске коморе у АПВ, колико 
је примерака потребно слати Радном одбору у 1960 години. Радни од- 
бори ће почетком јануара 1960 добити задужење по новој претплати на 
„ГЛАСНИК”.

Уређ. сдбор „ГЛАСНИКА”

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

I960 године улази „ГЛАСНИК” Адвокатске коморе у АПВ у девету 
годину излажења.

Услед поскупљења и.ене продукције листа управни одбор Адвокат- 
ске ко.море у АПВ одлучио је да годишња претплата на „ГЛАСНИК” за 
1960 годину стаје 800.— осамстотина динара.

Молимо све наше претплатнике да ово узму на знан.е. Уједно их мо- 
ли.мо да нас известе уколико неће да и у 1960 години претплаћују „ГЛА- 
СНИК”, да би Уређивачки одбор могао да изврши своје планирање.

„ГЛАСНИК” ће свим претплатницима бити достављен за месец ја- 
нуар 1960 године, без обзира да ли су обновили или не претплату, осим 
оним претплатницима који до краја децембра 1959 откажу претплату.

Претплатници који не врате број „ГЛАСНИКА” за јануар 1960 сма- 
траће се да су претплату за ту годину продужили.

Претплата се уплаћује на тек. рач. Адвокатске коморе у АПВ бр. 
151-73-3-10002, a на полеђини треба означити „претплата на ..Гласник” 
за 1960 годину” .

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”

,ГЛАСНИК“ излази сваког .чесеца / Издавач и власник; Адвокатска комора у 
АПВ, Новв Сад, Змај Јовина 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. / Текући ранун код Комун 
банке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. „Будућност" погон „Коста Шокнца" Нови Сад
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Ш Т А М П А Р С К О  П Р Е Д У З Е Ћ Е

Ј У Д У Ћ Н О С Т “
Н О В  И С A Д

ДИРЕКЦИЈА
Bpatie Рибникара  број  14 
Телефони; Директор: 35-85, 

Рачуновод. 30-55.

П О Г О Н И :

„Будућност
Народних Хероја 14 
Тел.: 27-52 И 24-28

ii

„Коста Шокица
Браће Рибникара 14 
Тел. 33-56

■i

„ 3 м a i “
Шумадиска 12 
Тел.: 25-57 и 46-48

Врши све врсте ш там парских YcлYгa
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