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Г Л AC 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

Y II1 Н о в ш  Слл, а п р и л  1 9 5 9 Бр*ј 4

позив

На основу чл. 81, 84 ст. 1 и 2 Закона о адвокатури и чл. 18 и 19 
статута Адвокатске каморе у АПВ, управни одбор Адвокатске коморе 
у АПВ сазиза

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ
Адвокатске коморе у АПВ, која ће се одржати, у недељу, 26 апржла 
1959, гадину у Суботици, у малој сали Народног позоришта у 8.30

часова са следећи.м

ДНЕВНИМ РЕДОМ;
1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор Радног претседништва;
4. Сећање на првог Србина адвоката Јована Мушкатировића, о 150 

год. од његове с.мрти (реферат Косте Хаџи);
5. Читање записника скупштине од 12 јануара 1958 год.;
6. Читање извештаја управног одбора о раду у 1958 години;
7. Читање завршних рачуна Коморе и „Гласника” за 1958 годину;
8. Извештај Комисије за  преглвд финанс. пословања Коморе у 

1958 години;
9. Дискусија по извештајима и давање разрешнице за рад у 1958 r.;

10. Избори (чл. 83 ЗОА, и чл. 23, 29 и 40 статута):
а) једног члана ушравног одбора;
б) дисциплинског тужиоца;
в) једког члана II. степ. дисц. већа.

11. Предлог буџета Коморе и „Гласника” за 1959 годину;
12. Р а  3 но.
Скупштини имају право да присуствују сви чланови Коморе, адво- 

кати, по Народној скупштини АПВ изабрани чланови савета; од Удру- 
жења адвокатских приправника изабрани претставници.

Ако се у заказано вре.ме не сакупи довољан број присутних чла- 
нова, скупштина he се одложити на један час и после тога одржати без 
обзира на број присутних, a у смислу чл. 20 статута Коморе.

Сва техничка обавештења биће објављена у „Гласнику” односно 
допису достављеном Радни.м одборима.

Из седнице управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која је 
одржана 20 .марта 1959 године.

Претседник, управиог одбора 
Милорад Ботић, с. р.



ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У АП ВОЈВОДИНИ О РАДУ У 1958 ГОД.

Година 1958 једна је од врло значајних година у раду Адвокатске 
коморе у АПВ, јер је  те године, после скупштине Адвсжатске коморе 
у АПВ која је одржана 12 јануара 1958 године, дошло у пуном опсегу 
до при.мене прописа Закона о адвокатури од 10 априла 1957 године и 
статута Адвокатске ко.море у АПВ, који је на основу чл. 7 ст. 2 За- 
кона о адвокатури, својим решењем број 01— 679/1—58 од 25 лшрта 
1958 године потврдило Извршно веће Народне скупштине Аутоно>гае 
Покрајине Војводине. Наиме, од 12 јануара 1958 године извршено 
је саображење устројства Адвокатске коморе у АПВ те су фактички 
образовани нови органи: савет и учравни одбор, тако да се од те 
скупштине, управо, почело да примењује друштвено управљање у 
нашој Комори. Истина, ранији извршни одбор Адвокатске коморе већ 
је од дана ступања у живот Закона о адвокатури тј. од 11 маја 1957 
године пр(имењивао прогтисе новог Законка о алвокатури, али још 
увек под условима раније организационе форме и под надзором Др- 
жавног секретаријата за правосудну управу Народне Републике Србије.

Прва година рада Адвсжатске коморе у АПВ коју је Закон о адво- 
катури установио саветом и уттравним одбором, дала је пун резултат 
и показала да је увођење друштвеног управљања, a њкме укидање 
непосредног надзора Државног секретаријата за правосудну управу 
НРС, једна врло позитивна тековина наше адвокатуре. Складно схва- 
тање и скоро јединствено приступање решавању начелних питања и 
проблема адвокатуре од стране оба органа савета и управног одбора 
показало је да је друштвено управљање у адвакатури корак напред, 
за који се већ после прве године рада и искустава слободно може 
утврдити да је надасве позитиван. Хармонично решавање чак и кон- 
кретних питања од стране оба органа — само по себи се разуме да је 
било и опречних становишта у неки.м конкретним питањима, a тога мора 
бити у једној установи у којој провејава дух социјаластичке демо- 
кратије — доказ је великог и озбил.ног залагања оба органа савета 
и управног одбора, да сс послови адвокатуре о6авл.ају и решавају 
не само по прописнма Закона о адвокатури, него, што је исгго толико 
важно, у духу традиција наше адвокатуре примењене на наш соција- 
листички друштвени систем.

Адвокатура је у Војводини увек била цењена као др\ч1Јтвени фак- 
тор, који је у свако.м погледу позитивно утицао на друштвеки, поли- 
тички, културнн и економски развитак народа у Војводини. Ако је, 
пак, у новим условима живота адвокат)'ра изгубила од свог ранијег 
значаја и ако хоћемо заслуга, она сада улаже максималне напоре, 
сва своја стремљења да постепено поврати оно што је раније имала, 
што је раније била, јер ће само тако л1оћи заиста, поред испуњавања 
задатака постављених у Закону о адвокатури, a то су њени првенствени 
задаци, да буде од потенцијалне користи за даљи развитак нашег 
друштва, за учвршћење ш ш е социјалистичке законитости, за даље 
развијање, продубл.ивање и коначно утврђивање једног новог соција- 
листичког друштва. Друштвено управл>ање у адвокатури један је од 
основних инструмената за постизавање ових циљева и за остварење



ових задатака адвокатуре. Само по себи се разуме, да се ови задаци 
не могу остварити у једној години. Ту треба много труда и рада, много 
настојања, мцого стрпљивог рада, доста времена, како обзиром на 
струтстуру саме адвокатуре, тако и на потешкоће на које она наилази 
у СБО.ме раду. Али, једно је сигурно a то је да адвокати и адвокатски 
приправници улажу своје напоре, знање и способности да би све ово 
што брже 'постигли.

Посматрајући положај адвокатуре уопште можемо устврдити да 
се он из дана у дан поправља. Експозе који је Савезној Народној 
Скупштини поднео друг Александар Ранковић, уз нацрд Закона о адво- 
катури, a у коме је  јасно и недвосмислено одређен и дефинисан поло- 
жај наше адвокатуре, указане смернице и правац њеног даљег развитка, 
одређено место адвокатуре у нашем социјалистичком друштву, имали 
су врло позитиван утицај. Сами адвокати и адвокатски приправннци 
почашћени оваквои анализом њихове потребе у ш шеи друштву, схва- 
тили су те речи као правац и путоказ даљем раду, a остали фахтори 
нашег друштва разумели су прави смисао адвокатуре као јавне функ- 
ције, тако да у 1958 години није било скоро никаквих оигнала да се 
код нижих органа управе наилази на неразумевање.

Са.ма чињеница да је у адвокатури остварено друштвено управ- 
љање, чиме је адвокатура постала саставни део нашег социјалистичког 
друштва, потпуна је  гаранција да ће адвокатура увек оправдати оно 
поверење које јој је наше друштво указало.

I. ПРОБЛЕМАТИКА АДВОКАТУРЕ

Органи наше Коморе бавили су се у прошлој години са целокупном 
проблематиком наше адвокатуре. Пошто је  већина материјалт1х пи- 
тања (социјално осигурање, регулнсање стажа, награђивање за рад) 
већ решена према садашњим могућностима и потребама саме адвока- 
туре, — иако још није решено питање опорезивања, те питање по- 
словних просторија за адвокатске канцеларије у неким местима Војво- 
дине — обраћана је све то већа пажња на питања професионалне 
етике, на питања општег и стручног и политичког уздизања, на питаЈња 
јаче афирмације адвоката и адв. приправника у нашем јавном животу.

Тако је  на састанку чланова савета, управног одбора и претседника 
Радних одбора адвоката и адв. приправника који је  одржан 23 но- 
вембра 1958 године главна тема расправљања било баш питање о про- 
фесионалној етици, дисциплини, стила рада, саображавање рада да- 
нашњим условима живота. Осим тога, органи Коморе упућивали су и 
расписе Радним одборима по овим питањима (распис о неким појавама 
у вези са одбијањем заступања, распис у погледу појањача дисциплине 
и избегавањз дисциплинских преступа и прекршаја).

Питање чисготе рада адвоката и адв. приправника је једно од оснсв- 
них питања, од најважнијих постулата часног, нормалног, закоиитог 
рада адвоката и адвокатских приправника. Адвокат је  човек коме дру- 
штво поверава заступање на закону основаних интереса грађана, 
установа, предузећа итд. па он мора у сваком случају да буде човек 
поверења ,јер без поверења че може бити ваљаног заступања. A да 
би адвокати уживали то потребно поверење предуслов је да они саве-



ĆHO, тачно, ca пуним својим знањем обављају поверене им послове и 
задатке. О питању чистоте рада стално треба дискутовати, указивата 
на евентуалне прекршаје адвоката и адвокатских припрарника, подвла- 
чиги погрешке у раду, стигматизирати све негативне појаве, настојати 
да се оне уклоне, у првом реду, самокритиком, a ако треба и дисципли- 
нирањем.

1) Социјално осигурање

Социјално осигурање адвоката се побољшало уговором који је  пот- 
гтисан 19 априла 1958 године, a са важношћу од 1 јануара 1958 године, 
a no коме су адвокати, према дужини радног стажа, разврстни од IX 
до IV пензиског разреда са могућношћу да поједини нарочито заслужни 
адвокати могу бити пензионисани и у виши пензиски разред, по по- 
ступку који је предвиђен у уговору. Овим уговором решено је  и пи- 
тање урачунавања радног стажа адвоката са преко 65 година старости, 
којима се признаје сав радни стаж проведен у адвоктури и јавном 
бележништву уколико ти адвокати имају десет година радног стажа 
у ФНРЈ. Осим тога, овим уговором је де.тимично решено и питање 
права на пензију једног дела удовица адвоката који у ФНРЈ нису 
вршили адвокатуру, уколико су погинули у Народно ослободилачој 
борби или су погинули или умрли као жртве фашистичког терора. — 
Разврставање адвоката у пензиске разреде углавном је  завршено.

2) Награђивање адвоката

Секретаријат за послове правосуђа Савезног извршног већа и 
Савез адвокатских комора Југославије коначно су редиговади Уредбу 
о награђивању за рад адвоката и Тарифу, па се очекује у смислу чл. 
44 Закона о адвокатури коначна одлука Савезног извршног већа. Овим 
новим прописима биће решено питање награђивања адвоката за рад, a 
примена нове Тарифе показаће да ли је ово питање награђивања за 
рад адвоката решено сходно данашњим економским условима или не.

3) Опорезивзње адвоката

Питање опорезивања адвоката није још коначно решено. У ro- 
дини 1958, међутим. нису наступиле никакве промене. Савез адвокат- 
ских комора Југославије, a преко њега и Адвокатска комора у АПВ, 
са свим осталим Коморама у земљи, поднели су надлежнима своје 
предлоге за коначно решење овог питања, те постоји нада да ће се 
и ово питање решити општим законским прописима о порезу на дохо- 
дак од рада.

Међутим, 1958 године поставило се питање општннске таксе на 
фирму адвоката, обзирк)Л1 на чињеницу да поједини Народни одбори 
општина одређују висину те општинске таксе, често и изнад висине 
одређене за фирме велимих предузећа, a у већини случајева у знатно 
високом износу. И по овом питању је наша Коиора подносила своје 
предлоге, a Савез адвокатских комора, са lcBoje стране, предузима 
потребне кораке да се ово питање јединствено и једнообразно по- 
вољно реши.



4) Просторије за адвокатске канцеларије
Питање смештаја адвокатск1их канцеларија киЈе још решемо у 

многим местима Војводине. Још увек има адвоката који у сасвим iie- 
прикладним и неодговарајућим просторијама имају своје адвокатске 
канцеларије, које уотите нису у складу са вршењем јавне службе 
каква је адвокатура. Наша Комора и Савез адвокатских комора Југо- 
славије предузимају разне иницијативе за решење овог горућег пи- 
тања, али ту се наилази на тешкоће обзиром на познату станбену си- 
гуацију у наши.м градовима.

II. РАД САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Савет Адвокатске коморе у АПВ конституисао се на својој сед- 
ници 23 јануара 1958 године. Савет је  одржао у 1958 години укупно 6 
седница.

На седницама савет је од начелних питања разматрао питање надри- 
писарства, па је дао своје препоруке управном одбору. Затим је разма- 
трао нацрт Уредбе за награђивање адвоката за рад и Тарифе, па је 
ставио своје примедбе и поднео своје предлоге на те нацрте. На зајед- 
ничкој конференцији која је одржана дана 23 новембра 1958 године 
чланови савета суделовали су у разматрању питања професионалне 
етике адвоката.,

Савет је донео свега 24 одлуке по молбама ради уписа у именик 
адвоката, од којих 21 позитивну, a у три случаја негативну одлуку.

Ш. РАД УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

На скупштини од 12 јануара 1958 године изабрани управни одбор 
конституисао се истог дана.

Управни одбор је  у 1958 годинв одржао свега 13 седница на којима 
је донео 243 записничких решења.

Рад управног одбора је врло обиман, јер он поред предмета о ко- 
јима од.тучује паралелно са саветом, доноси разнз решења у предмети- 
ма који су на основу Закона о адвокатури и статута Адвокатске коморе 
АПВ упућени у надлежност управног одбора.

1) Адвокати

У именику адвоката Адвокатске коморе у АПВ на дан 31 децембра 
1957 године уписано би.то је  381 адвоката. У току 1958 године упи- 
сано је  у именик адвоката 30 адвоката, док је  из именика брисано 27 
адвоката, тако да је  прираст у 1958 години 3 адвоката, те је на дан 
31 децембра 1958 године у именику уписано 384 адвоката и то 381 
мушкараца и 3 жене.

Уписано је у именик адвоката по чл. 13 Закона о адвокатури 16 
адвоката, по чл. 16 тач. 2 ЗОА 3 адвоката, по чл. 128 ЗОА 2 адвоката, 
a из других Комора прешло је  у нашу Комору 9 адвоката.

Из редова адвокатских првправника уписано ge у 1958 години 
свега 9 адвоката (7 са подручја ове Коморе), из других Комора 9, из 
правне службе 3, из управне службе 4, из привреде 1, пензионера 1, 
приватника 3.



Kao што горњи бројеви доказују једва се једна трећина адвоката 
уписала у именик адвоката из редова адвокатских приправника, што је 
још увек незадовољавајући број, иако је повољкији од ранијих го- 
дина. Већи се број адвоката, него ранијих година, 'уписао са подручја 
других Комора, нарочито Адвокатске коморе за НРС у Београду, док 
г;ада у очи опадање броја пензионера, који се упиоују у именик адво- 
ката, што је охрабљујућа појава.

Брисано је из именика адвоката током 1958 године свега 27 адво- 
ката. Умрла су 4 адвоката ,преселило седиште адвокадске канцеларије 
из наше Коморе у друге Коморе 5 адвоката, засновало радни однос код 
државних органа 5 адвоката, брисано због пензионич:ања 11 адвоката, 
брисао се без означења разлога 1 адвокат, a 1 адвокат је брисан у 
вези изречене дисциплинске казне губитка права на адвокатуру. Јако 
је повећан број адвоката који су затражили пензију, што је последица 
како старости адвоката, тако и побољшаних услова за пензију који 
су настали уговором о социјалном осигурању адвоката, коуи је  стуттио 
у живот 1 јануара 1958 године.

Адвокати имају седиште канцеларија; у седишту Врховног суда 76, 
у седиштима Окружних судова 177, у седиштима Среских судова 99, 
у местил1а где нема суда 32.

По годинама старости адвоката и.мамо: испод 30 година старости 2, 
од 31 до 40 годнна старости 22, од 41 до 50 година старости 65, од 
51 до 60 година старости 162, од 61 до 70 година старости 110, a преко 
70 година старостн 23 адвоката. Просек старости адвокада у годинама 
је нешто изнад 54 година.

Код питања испуњавања услова за упис у и.меник адвоката оба 
сргана Коморе, савет и управни одбор, строго су се придржавали усло- 
ва поставЛ|ених у Закону о адвокатури, као и процедуре коју је истн 
Закон прописао. Савет је  у три случаја нашао да молиоци не испу- 
њавају услов из тач. 7 чл. 13 3 0 A тј. да нису достојни поверења за 
вршење адвокатуре, па су молиоци против решења о одбијању уписа 
у именик адвоката поднели тужбу Врховном суду АПВ. Врховни суд 
АПВ уважио је две тужбе, поништио решење, a no једној тужби по- 
ступак је  још у току.

По питању уписивања адвоката у именик адвоката који су адво- 
катски испит полон<илн на основу повластице из чл. 76 ранијег Закона 
о адвокатури после ступања на снагу садашњег Закона о адвокатури 
тј. после 11 лгаја 1957 године, органи Коморе стали су на становиште, 
да обзиром на ту повластицу као и обзиром на прописе чл. 126 ЗОА, 
и они 'испуњавају опште услове за )Т1ис у именик адвоката. без обзира 
на чињеницу да су испит положили на основу ранијег члана 76 Закона 
с адвокатури, јер у прк)тивно.м та стечена повластииа не би у потпу- 
ности имала своје дејство.

Ценећи услове за упис у и.меник адвоката на основу чл. 128 Закона 
о адвокатури тј. упис у именик адвоката лица која су раније адвока- 
туру вршила у иностраној земљи, органи Коморе су сваки случај по- 
себно испитали и овај пропис либерално примењивали, ако су натли 
да ^foлилaц и као личност даје посебне гарани.ије, да ће његов рад као 
адвоката бити од опште користи.



y  току 1958 године извршено је у 9 случаЈева преселење седишта 
адвокатске кани.еларије из једног у друго место, a на подручју наше 
Коморе.

2) Адвокатски приправнини

31 децембра 1958 године уписано је у именик адвокатских при- 
правника 54, од тога 49 мушкараца и 5 жена. Прираст је у току 1958 
године 6 адвокатских приправника.

Током 1958 године уписано је  у именик адвокатских приправннка 
24, a брисано је из именика 18 адвокатских приправника.

Са Правних факултета уписало се у именик адаокатских приправ- 
ника 4, из других Комора 2, из правосуђа 3, из управне службе 4, 
из привреде 7, наставило је адв. приправвичку вежбу после отслу- 
жења војног ркжа 3, a уписан је у именик један пензионер. Ови подаци 
доказују да је још увек врло мали прилив адвокатских приправника 
непосредно са Правних факултета, пошто ни једна четвртина од упи- 
саних приправника није уписана непосредно са факултета.

Брисано је из и.меника адвокатских приправника у току 1958 го- 
дине свега 18. и то: услед отварања адвсжатске канцеларије 7, прелаз 
са адвокатско приправничком вежбом у другу Комору 1, засниван>е 
радног односа у правосуђу 4, у управној служби 3, у привреди 1 и због 
отслужења војног рока 2. Као што се види, брисања из именика адво- 
катских приправника наше Коморе због отварања адвокатске канце- 
ларије било је 7 што је известан напредак према ранијим годинал1а.

У овој 1958 години остварена је давнашња жеља адвокатских при- 
правника из Војводине Да се при Покрајинском секретаријату за право- 
судну управу АПВ у Новом Саду образује испитна комисија за гтола- 
13ње адвокатског испита. У току 1958 године полагало је  свега 16 
-Кандидата испит од тога је испит положило 11, a пало 5. Од овог броја 
полагало је адвокатски испит 11 адвокатских приправника, с тим да 
су 'испит положила 7, a нису положила 4. џ

Према општој оцени знање кандидата је просечно, па је  потребно 
настојати да се квалитет знања лица која полажу адвокаски испит по- 
јача и знање продуби.

На адвокатско приправничкој вежби код судова налазе се 31 де- 
цембра 1958 године свега 4 адвокатска приправника. Посебан је про- 
блем у 1958 години био испуњавање адв. прилравничке вежбе код 
суда пошто су настале неке сметње у вези са буџетским могућностима. 
Међутим, чл. 74 Закона о адвокатури ову вежбу адвокатских приправ- 
ника код су'да чини обавезном па се Комора обратила Гкжрајинском 
секретаријату за правосудну управу АПВ да се свакако осигура за 
1959 годину потребан број места код судова за обавлање ове обавезне 
адв. приттравничке вежбе. Покрајкиски секретаријат за прр.восудлу 
VTipaBv АПВ лредуз%о је све што је потребно, да би се ово n^Taifae 
повољно решило.

У току 1958 године променило је адвокатско приправнику вежбу, 
заједно са о«и.ма који су на стажу у суду, или то били током године, 
24 адвокатска приправнака.

Семинар за адвокастке прнправнике у Новом Саду одржаван је  са 
успехом и у 1958 години. Предавачи су били адвокати, судије и ту-



жиоци, a предавала се материја која се полаже на адвокатском испиту. 
Семинар је свакако од користи адвокатским приправницима који га 
посећују, па је управни од&ор одлучио да семинар и у 1959 години 
буде одржаван, како би адвокатским приправницима била пружена 
помоћ у припремању адвокатског испита.

3) Радни одбори адвоката и адв. приправника

Статутом Адвокатске коморе у АПВ (чл. 41— 47) предвиђени су 
Радни одборн адвоката и адв. приправника „у циљу унапређења и 
извршења задатака адвокатуре организују се у свим местима у којима 
и.ма најмање 5 адвоката и адв. припр.” . Организовање Радних одбора, 
као што је  то познато, није новина, јер ове организације месног карак- 
тера адвокатуре у нашој Комори постоје и успешно раде већ од 1951 
године. Статут Koiiope само је потврдио њихово постојање и саобра- 
зио делокруг рада новом устројству Коморе.

Радни одбори у свом раду одржали су се на истој висини као и 
ранијих година. На шстанцима третирали су питања од општег в 
локалног значзја за адвокатуру. Разматрали су препоруке савета Ко- 
море у вези са питањем борбе против надриписарства и на локалном 
плану предузимали су потребне кораке; разматрали су и третирали 
вачелна питања која су им поставили органи Ко.море и то: питање у 
вези са заступањем странака, гтитање у вези са професионалном етиком, 
проучавали нове законе и друге прописе, давали предлоге по питањима 
Тарифе за награђивање за рад адвсжата, социјалног осигурања, опо- 
резивања адвоката итд.

Радни одбори нису органи Коморе, али нису ни «еко удружење 
адвоката ir адв. приправника локалног карактера. Они су инструл»ент 
Коморе, преко којих оргаии Коморе одржавају живљи контакт са члан- 
ством, осим тога, Радни одбори врше извесне послове на захтев органа 
коморе (преношење обавештења и саопштења Коморе, извиђаје, са- 
слушања дисцнплински окривљених итд.). Радни одбори на локалном 
плану решавају посебна питања адвокатуре, адвоката и адвокатских 
приправника које се појаве на њиховом подручју. Они раде по упут- 
ствима органа Коморе. Тешко би се могао заиислити нормалан рад 
органа Коморе без помоћи коју имају у Радним одборвма, a решавање 
локалних проблема знатно смањује потребу да се сама Комора у ре- 
шавању истих директно ангажује.

Рад Радних одбора задовол>ио је у 1958 години.
У оквиру рада Радних одбора треба напоменути да је 23 новембра 

1958 године у Новом Саду, у ггросторијама Комор>е, одржана конферен- 
ција претседника Рздних одбора, чланова савета и управног одбора 
Коморе и осталих органа Коморе, на коју конференцију су били позва- 
ни претставниди покрајинских правосудних органа и установа. На овој 
конференцији била је  истакнута као главна тема реферат серкетара 
Коморе Косте Хаџи: „О неким питањима професионалне етике” . На 
конференцији су присуствовали претставкици 17 Радних одбора, скоро 
сви члгнови савета и управног одбора, остали органи Ко.море, прет- 
седник Врховног суда АПВ Арнолд Рајх, изасланик службено спреченог 
Покрајинског секретара за правосудну управу АПВ Стевана Крџалића, 
Сима Ковачевић.



Третирање постављеног питања у реферату, дискусија о реферату, 
знатно су допринели да се поједини пој.мови рашчисте, да се дође до 
закључка да је адзокатура Војводине на висини, али да има и нега- 
тивних појава које треба уклањати. Сам реферат и дискусија служи 
Радним одборима као путоказ за заоштравање става у питан>има пре- 
кршаја професионалне етике и Радни одбори на основу резутата тога 
саветовања имају све елементе да будно пазе на чистоту рада адвоката 
и адв. приправника.

По општој оцени конференција је била на висини и уродила је же- 
Љени.м резултато-м.

Да би се усладио рад адвокатуре са правосудним органима, наро- 
чито са судовима одржавају се, на иницијативу Покрајинског секрета- 
рајата за правосудну управу АПВ заједнички састанци судија, тужи- 
лада и адвоката у седиштима Окружних судова, a на којима прису- 
ствују Покрајински секретаријат за правосудну управу АПВ и АдвокатО^а 
Комора у АПВ, путем својих претставника. Овакви састанци одржани 
су у 1958 години у Кикинди, H obc» i Саду, Зрењанину и Панчеву. На 
овим састанцима разматрана су питања сарадње адвокатуре са право- 
су^чим органама, нарочито са становишта убрзавања рада судова, ука- 
зивано је на недостатке како у раду адвоката тако и судија. Тражени 
су, a и налажени, путеви да се ови недостаци елиминишу. Међутим, 
није увек могуће све сл1етње и недостатке брзо уклањати, по најчешће 
због објектнвних узрока, али се отите узевши после сваког састанка 
углавном примећује побољшање у раду и адвоката и судија, као и у 
норл1ализовању односа међу н>има. Ови су састанци врло корисни и 
потребно је да се и даље одржавају.

Сарадња адвоката и адв. приправника директно и путем Радних 
одбора у Удружењима правника је ефикасна. Огрол1на већина адвоката 
и адв. приправника чланови су Удружења правника, a један део се 
налази и у руководећим органима Удружења правника. Сарадњу адво- 
ката и адв. приправника са правницима осталих струка a кроз Удру- 
жење правника треба до максимума појачати, јер је то корисно и за 
адвокатуру и за остале правне службе.

4) Фонд посмртнине

И у току 1958 године Фонд посмртнине је  нормално функционисао. 
IlpHjaBv’beHO је било 6 смртних случајева. Овлашћеном наследнику 
исплаћен је нзнос посмртнине у 4 случаја, у једном случају су испла- 
ћени погребни трошкови, у једном случају дата је помоћ за покркће 
погребних трошкова.

Како су сви адвокати чланови Фонда посмртнине то је 31 децембра 
1958 године у Фонду посмртнине било 384 члана адвоката, и 20 чла- 
нова пензионисаних адвоката, те је укупан број чланства 404.

5) Б, Пензиони фонд

Скупштдна Адвокатске ко.море у АПВ која је одржана дана 12 
јануара 1958 године донела је  решење о ликвидадији б. Пензионог 
фонда и о исправци власника у земљишним књигама над некретнинама 
бившег Пензионог фонда, a са њега на Адвокатску ко.мору у АПВ. Ово



решење скупштине од 12 јануара 1958 године спроведено је решењем 
CpecKor као земљишнокч>ижног суда у Новом Саду број Дн. 3104/1958. 
Међутим, спровођењу решења скупштине у целини није се могло при- 
ступити, јер је у међувремену донесен Закон о изменама Закона о про- 
лмету зграда и зе.мљишта. Како је, после тога, обнародован Закон о 
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, то ће се 
питање ликвидације б. Пензионог фонда моћи да реши у складу са 
решењем које ће уследити по прописима овог Закана.

Управни одбор донео је одлуку да се 24 удовица и у 1958 години 
помогну ванредно^! зимско.м помоћи у износу од 5.000.— динара.

6) „Гласник” Адвокатске коморе у АПВ

Часогтис Адвокатске ко.море у АПВ „Гласник” навршио је у 1958 
10дини седам година излажења. У 1958 години „Галсник” је објављен 
у Т2 бројева, на 444 страшЈца, .местхз 384, колико је  Уређивачки одбор 
дужан да објави.

По општој оцени претплатника и читалаца „Гласник” Je добро уре- 
ђен часопис, који своје читаоце потпуно задовољава. Ово доказују не 
са.чо многобројна пис.ма читалаца, претплатника и правника којисе баве 
и науко.м, него и повећање броја претплатника из године у годину.

„Гласник” је у прво.м реду гласило Адвокатске коморе у АПВ, са 
сврхо.\1 да првенствено третара литања адвокатуре и објављује слу- 
жбена саопшгења Ко.ч0ре, да упознаје адвокате са проблемима адво- 
катуре о догађајима који интересују адвокатуру. Ocmi тога, „Гласник” 
доноси већино.м практичне студије и чланке из разних области права, 
као и судску праксу, чиме жели да буде од користи свим правницима 
практичарима.

У 1958 години публиковао је  „Гласник” 23 написа који су третирали 
проблематику адвокатуре (64 стране); 34 чланка из .материје грађан- 
ског права (169 и по страница); 9 чланака из кривичноправне материје 
(47 страна); 1 чланак из привредног права (6 и по страна); 4 чланка 
из управног права (20 и по страна); 1 чланак из радног права (3 и 
по стране); 2 чланка из области војног права (8 страна); 5 бележака 
(4 стране); 5 некролога (2 и по стране); судску праксу (58 страна) и 
разна службена саопштења Адвокатске коморе у АПВ (60 страна).

Објавио је „Гласник” 144 одлука наших су^дова и то 2 одлуке Са- 
везног врховног суда, 21 одлуку Врховног привредног суда, и 121 од- 
луку Врховног суда АПВ (96 грађанских, 16 кривичних и 9 управних). 
У 1958 г0дини објавио је  „Гласник” 21 одлуку више него у 1957 
години.

7) Библиотека Адвокатске коморе у АПВ

Управни одбор је  настојао, у оквиру буџетских могућности да и у 
1958 години повећа фонд књига наше библиотеке. Набављено је укупно 
127 нових књига, и то из стручне литературе 70, a из белетристике 57. 
Кљижни фонд библиотеке има укупно 1600 дела.

Читалаца је у 1958 години било 199 са 613 прочитаних књига. У 
библиотеци је било 78 читалаца, a 121 читалац је  књиге носио ван 
библиотеке.
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Библиотеком се служе не само адвокати и адвокатски приправни- 
ци, већ и остали правници из Новог Сада.

Имајући у виду важност библиотеке управни одбор је у  буџету за 
1959 годину предложио повећање материјалних средстава за набавку 
нових књига.

8) Удружење адвокатских приправника у АПВ

Законом о адвокатури од 10 априла 1957 годне, који је ступио 
у живот 11 маја 1957 године, у члану 82 предвиђено је  да претстав- 
нике адвокатских приправника у органима Коморе одређује Организа- 
ција адвокатских приправника.

Адвокатски приправницн образовали су своје Удружење, чија пра- 
вила су одобрена од странв Секретаријата за унутрашње послове АПВ 
решењем бр. 29/170/58 од 6 јуна 1958 године, те је овим Удружење 
и формално озакоњено.

Удружење је  у току 1958 године одржало 2 пленарна састанка — 
скупшгине, на којима је биран извршни одбор удружења, као и одре- 

претставници адвокатских приправника у органима Каморе.
Удружење послује по своји.м правилима, одржава потребан кон- 

такг са у-правним одбором Ко.море, a Комора у свом буџету осигурава 
лштеријална средства потребна за пословање удружења.

Могло би се приметити да би удружење међу својим члановима тре- 
бало Д Ј развије већу активност.

(
9) Односи са Савезом адвокатских комора Југославије и остадим 

Коморама

Са Савезом Адвокатских комора Југославије, као обавезном opra- 
низацијсм Адиокатских комора, односи наше Коморе су врло срдачни. 
Савет нашс Коморе у Савезу претстављају др Иван Мелвингер, прет- 
седник савета и Славко Мишић, Заменик претседника, као његов за- 
менлк. Управни одбор Коморе у Савезу претстављају Милорад Ботић, 
претседник Коморе и Коста Хаџи, секретар утгравног одбора, као његов 
заменик, Милорад Ботић је  први потпретседних Савеза.

Члаиозн наше Коморе у Савезу, претседништву и пленуму, корисно 
сарађују у Савезу, те је многа иницијатива потекла од њих.

npeiic Савеза адвокатских комора Југославије наша Комора одржа- 
ва х езе са МеђународнолЈ унијом адвоката. У Консеју те Уније чланови 
су Милорад Ботић, претседник Коморе и Андрија Шарчевић, заменик 
претседника Коморе. На XVII Конгресу Међународне уније адвоката 
који је одржан септембра 1958 годинв у Милану нашу Комору прет- 
стављао је њен претседник Милорад Ботић, који је  за главну тему 
»L evolution de I’activite de I’Etat et ses incidences sur la  profession 
d'avocat« написао други део националног реферата нашег Савеза.

Ових је  дана у едицији Међународне уније адвоката објављена 
прва књига »Les Barreaux dans le Monde« y којој je  објављена сту- 
дија Косте Хаци о нашој адвокатури и то историски део и приказ За- 
кона о адвокатури из 1946 год.

11



Ca сви.м осталим Коморама у земљи односи наше Коморе су присни 
и пријатељски. Мењамо наша искуства и усклађујемо рад да би с.мо 
постигли колико год је то могуће једнообразност у при.мени Закона
0 адвокатури.

10) Стипендије Коморе

Сгипендиста Коморе Вук Француз дипломирао је 1958 године па 
је управни одбор расписао конкурс, те .је  за другог стипендисту од
1 октобра 1958 изабрао Давида Ф. Коњовића, студента права у Бео- 
граду.

Управни одбор контролише успех стипендиста на Правном факул- 
тету.

11) Администрација Коморе

Управни одбор, a посебно секретаријат, Коморе трудили су се да 
администрација Коморе у сваком погледу буде на висини, како садржи- 
ном решења, тако и отправљањем свих послова са што већом брзином.

Административан рад Коморе није мален. Комора је примила у 
1958 години 478 разних административних пред.мета. Сам број не ука- 
зује на обнм рада администрадЈ.ије, пошто се акта која се на један 
предмет односе здружују. Ниже изложени статистички подаии дају 
вернију слику обима пословања ад.министрације Ко.море.

Поред обављања уписа и брисања из именика адвоката и адв. при- 
правника о којима су статистички подаци већ дати у овом извештају, 
администрација Коморе обавила је  и следеће;

постављање привремених заменика 2; разрешење привремених за- 
меника 2; поставлЈање заменика 5; разрешење заменика 3; постављање 
преузиматеља адвокатскх канцеларија 17; регистрација уговора адво- 
ката са предузећима 2; поставл>ање заступника по праву сиромаштва 
17; разних дописа и решења по питању социјалног осигурања 83; 
разних решења и дописа по питању пензионог фонда 24; разних ре- 
шења и дописа по итању фонда посмртнине 32; издатих уверења о 
радном стажу 122; разна решења, претставке и дописи у вези примене 
Тарифе и израде новог предлога за  тарифу 15; разна решења и пре- 
писка у вези опорезивања адвоката 18; по питању повлашћене вожње 
преписка и легитимације 957; преписка „Гласника” 527; преписка у 
вези са финанскиским пословањем Коморе 1046; молбе за помоћ 10; 
са стипендисти.ма 15; дописи са правосудним органима и судовима 82; 
дописи са осталим властима 68; по питању библиотеке 33; разна ре- 
шења 67; разни дописи, ургенције игд. 857. Преглед пословања ад«и- 
страције указује на то да је обавл>ен замашан посао, a при томе ваља 
напоменути, да је администрациЈа била експедитивна, да су сва ре- 
шења са седница савета н управног одбора извршавана најкасније 48 
часова након доношења.
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31 деце.мбра 1958 године администрација Коморе није имала зао- 
статака, јер су сви предмети решени, оси.м три предмета по молбама 
уписа у и.меник адвоката, које треба да раз.мотри на својој идућој сед- 
ници савет Коморе.

IV. ДИСЦИПЛИНСКИ СУД И ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ

Мада су Дициплински суд и дисциплински тужилац у гоку 1958 ro- 
дине показали знатно већи успех и брзину у раду ипак стање дисци- 
плинских предмета још не задовољава. Још увек и.ма 73 нерешена ди- 
сциплинска предмета. У ранијим nsBeiiiTajHMa већ је било указано на 
узроке спорог решазања днсциплинских предмета. Дисциплински окрив- 
љени адвокати и адвокатски приправници споро дају изјашњење, пред- 
седници Радних одбора којима се достављају дисциплинске пријаве 
ради саслушања дисшшлинска окривлЈених немају санкција, па често 
њихови покушаји остају без успеха. Заведена је новина обраћан>ем на 
судове ради саслушања, али и ту органи гоњења наилазе на потешко- 
ће, јер судови са доста закашњења враћају предмете, a било је судова 
који су сматрали „да нема потребе” да суд обави саслушање дисци- 
плински окривљеног адвоката. Све то успорава рад органа гоњења. 
Управни одбор пруедузима стално кораке да се стање побољша у че- 
му наилази на пуну подршку како дисциплинског тужиоиа, тако и ди- 
сцнплинског суда, па можемо веровати да ће се све сметње ипак ук;го- 
нити.

Примио је дисциплинска тужилац у току 1958 године 208 дисци- 
плинских пријава, a преузео је  ш  раније године 123 нерешених пред- 
мета, тако да је  дисциплински тужилац у 1958 години имао 331 пред- 
мета у раду.

Решено је у 1958 години 258 дисциплинских предмета, од тога 
дисциплински суд 66 прехчета, Комисија управног одбора од три члана 
10 предмета, a дисцип.тински тужилац је обуставио 182 предмета па је 
према томе у 1959 годину као несвршено пренето 73 дисииплинских 
предмета. Према томе, у 1958 гадини смањен је заостатак са 50 пред- 
мета.

Дисциплинска суд изрекао је : 1 казну губитка права на адвокатуру, 
8 новчаних казни; 6 казни укора, a у 51 случају је  обуставио поступак. 
Комисија управног одбора од три члана изрекла је 3 новчане казне и 
7 опомене.

Поднели су првјаве у 1958 години: управни одбор Адвокатске ко- 
море у АПВ 64; судови 7; тужиоштва 3; Секретаријат за правосудну 
управу АПВ 2; утлравни органи 1; предузеће и задруге 9; адвокат 1; 
Завод за соц. осигурање 1; и приватници 120.

По прекршајима пријаве се свЈХтавају овако: неплаћање обавеза 
према Комори 64; неиздавање списа странка.ча 17; нехатно вршење 
дужности 30; спор око-обрачуна са странкача 27; сукоб са клијенго.м 
8; сукоб са судијо.м 4; ненадлежно поднесен захтев за заштиту зако- 
нитости 3; .мањи пропуст вршења дужности 37; сукоб са колегом 3i; 
упсжгреба неприкладног тона у поднесцима 7; недисциплиновано пона- 
шање на расправи 3 и тешка повреда дужности и угледа адвокатуре 5.
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Ови подаци указују на то да је велик број дисциплинских пријава. 
Међутим, треба имати у виду да је велик број дисциплинских пријава, 
233 на броју од укупно 331 предмета, обустављен.

Подносећи овај извештај о свом раду управни одбор извештава 
скупштину да је у 1958 години поднео оставку члан управнаг одбора 
Василије Штрангаров, a оставху је поднео и дисцилински тужилац Све- 
тозар НиколЈтћ, пошто су обојица засновали радни однос, па је  на 
основу чл. 83 тач. 6 Закона о адвокатури и чл. 23 ст. 3 статута и чл. 
13 пословника за рад скупштине Адвакатске коморе у АПВ потребно да 
скупштина изабере једног члана управног одбора’ и дисциплинског ау- 
жиоца.

Управни одбор мол« скупштину да овај извештај узме на знање и 
да управном одбору да разрешницу за рад у 1958 години.

Овај је  извештај прихваћен на седници управног одбора Адвокат- 
ске коморе у АПВ, која је одржана дана 28 јануара 1959 године.

Секретар,

Коста Хаџи, с. р.

Претседник, 

Милорад Ботић, с. р.

НЕКЕ ПРИМЕДБЕ НА ОСНОВНИ ЗАКОН О ОДНОСИМА 
РОДИТЕЉА И ДЕТЕ

(Наставак)

Када је  пак реч о могућностима родитеља сматрамо да у тумачењу 
тог елемента треба ићи што шире и увек имати у виду потребе деце. 
У том смислу се и придружујемо мишљењу да предмет судске оцене 
не с.меју да буду фактичке могућности родитеља у датом моменту, већ 
његове реалне мог\ћности, собзиром на његову укупно имовно стање, 
могућност зарађивања и запослења. Једино у случају да родитељ заи- 
ста није у могућности да доприноси издржавању детета јер не може 
да зарађује (напр. налазисеуЈНА на отслужењу рока a нема имовине) 
сматрамо да нма места неговом ослобођењу од плаћања издржавања 
и то само док се не измене прилике и H>eiiv омогући да зарађује. Ово 
гледиште изражено је поред осталог и у другим радовима из ове 
области (в. Филип Ћосић, Гласник Адв. коморе АПВ бр. 9/56 Обавеза 
издржавања детета од стране незапосленог a за рад способног родитеља 
и супрстно становиште Мнхајла Митића у чланку Неколико напомена о 
алиментационим спо{Х)вима из ОЗОРД; исти часопис). Да потсетилго овде 
још на то да је  предратна судска пракса не са‘мо у погледу деце већ
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и разведене жене заузела став да она има право на издржавање н у 
случају да муж нема никакве имовине (в. Судска пракса 1932— 1939 
Т. Ивановић, одл. бр. 402 стр. 268).

У вези са питањем могућности родитеља поставл>а се и питање 
да ли суд .може у својој одлуци којом одређује допринос радитеља, ићи 
и преко тужбеног захтева, тј. да ли може повредити начело не ultra 
petitum partium. Наше је мишљење да .може. Ево наших разлога Издр- 
жавање деи.е је законска обавеза a заштита деце је акцентирана поред 
осталог и у Уставно.м закону и у ОЗОРД-у, што значи да је заштита 
деце специјална зашгита. Приликом доношења одлуке суд се руководи 
пре свега иЈГгересима и потреба.ма деи.е a затим води рачуна о могућно- 
сти.ма родитеља да ове потр>ебе задовољи. Ако суд у поступку утврди 
одређене потребе деце и могућност родитеља да плаћа допринос у ви- 
сини тих потреба, a тужбом се тражи .мање, наше је мишљење да суд 
треба да иде преко захтева у тужби и да досуди издржавање у износу 
који је и потребан и који he обавезни родителЈ .моћи да задовољи. 
Овде 6и диспозицију странака требало ограничити у корист деце. С 
друге стране познато је да одрииан.е од права На издржавање нема 
правног дејства. A зар .мање тражење од потребног није у извеснај 
мери одрииање? Најзад, ако је суду дато да цени и потребе детета и 
.могућности ролитеља a у доношењу одлуке се ограничи тужбеним 
захтево.м, онда се и његова претходна делатност у утврђивању наве- 
дених елемената своди са.мо на то да се утврди да ли је тужбени захтев 
као такав реално постав.Ђен a не и да ли су потребе детета задовољене. 
(в. др. Б. Матић, Спорови око издржавања .малолетне деце и начело 
не ultra petitum partium, Гласник .Адв. ко.море АПВ 6р. 1/54). Усва- 
јање OBOr глелиигга захтевало би извесне из.мене у ОЗОРД-у и Закону 
о парничнам потсупку (чл. 2 ст. 1) али .ми с.чатра.мо да ове мањевише 
техничке исправке не .могу бити с.метња да се очува интерес детета. 
Што се пак тиче гледишта да је  принтш не ultra. . . фор.миран кроз 
векове и као погодан прихваћен до данас, с.матрамо да то не може 
бити убедљив аргу.менат бар када се ради о издржавању деце, јер се и 
положај те деце кроз векове мења a те промене нужно захтевају и 
про.мену гледишта и института у праву. У смислу изнетог гледишта 
изјашњава се и судска пракса (в. пресуду Врховног суда Босне и 
Херцеговине Гзз— 411/56 од 29. VI. 1956 год. Збирка судских одлука, 
књ. I свеска II за 1956 год. одл. бр. 324).

Наше је .чишљење да је родитељ код кога се дете налази обавезан 
да тражи издржавање од другог родитеља и да ту његову обавезу 
треба утврдити законом. У ту сврху орган старателд:тва би био дужан 
да води рачуна о то.че да ли деца разведених родитеља уредно при- 
мају издржавање. Често се дешава да ванбрачна .мајка, било што јо ј 
је  то незгодно из предрасуда, било што и не зна где се ванбрачни отац 
налази и у не.могућности да га прати код промене боравицЈта, и не 
тражи издржавање, већ све подноси сама. Ту би орган старатељства 
.могао да по.могне на тај начин што би помогао мајил да пронађе дру- 
гог родитеља, што би том родитеЈТ>у предочио његову обавезу у по- 
гледу издржаван.а a евентуално и по.могао да се и без интервенције 
с)'да кроз парницу (путем поравнања) 'међу [мхдитељима ггостигне спо- 
разум ко.тико he ко од њих да доприноси за издржавање дедета. Исти

15



став имамо и код привременог издржавања у смислу чл. 405 и 412 
Закона о парничном поступку, те се не слажемо са резоновањем др. 
Златка Мајтина по овом питању ,(в. др. 3. Мајтин, О привременсм 
алиментирању по чл. 412 и 405 ЗПП, Одвјетник бр. 5— 6/57 стр. 107). 
Уколако би родитељ код кога се дете налази категорички одбио да 
при.ма било какав допринос од стране другог родитеља, a и.ма у пракси 
и тога, сматраЈ!0 да други родитељ не би требао Да буде поштеђен 
давања на које је дужан. Ти износи би се могли уплаћивати у посебан 
фонд из кога би се на разне начине и у разним видовима могла оства- 
ривати помоћ деци (организовање летовања за деиу, дечји домови и 
вртићи, школске кухиње и сл.) јер заједница троши свакодневно огром- 
на средства за децу и њихово подизање, Пд налазимо да ни један роди- 
тељ не може бити поштеђен да у томе доприноси јер је то у првом 
реду и његова дужност. У том случају би се као тужилаи. појавлЈИвао 
орган коме би та средства припала.

Из стилизације прописа ОЗОРД-а може се закључити да се издр- 
жавање може досуђивати само у одређеним новчаним износима. Ми 
сматрам'0 да овде треба ићи на форме које су прикладније за конкретни 
случај. Пре свега налазимо да месечна давања не.мају увек свог оправ- 
дања. Код родитеља у радном односу то је нужно, али не видимо 
разлог да тако буде и када је у питању сеоско до.маћинство. Познато 
је да у сеоском домаћинству прилив приходд није равномеран током 
године. Зна се да је највећи прилив после жетве, бербе и прикупљања 
осталих усева a да је у пролеће и преко зиме прихад слаб или га 
уопште нел!а. To до1̂ азује и динамика у плану наплате пореза. Сма- 
трамо да се тај npumj.im може применити и када је реч о издржавању. 
Могло би се одредити да се издржавање даје унапред у 2— 3 оброка 
годишње. Ово је лакше и за онога који даје и пртсватљивије за онога 
који прима. Ако се ради о новцу добија се на овај начин одједанпут 
већа су.ма са којом се .могу извршити и веће набавке, него када се 
сваког месеца добија по мало. Нисмо ово анкетирали али смо у пракси 
често сретали случајеве да странке обострано желе да се ствар овако 
реши. Када се пак ради о облику давања сматрамо да се допринос 
може одредити и у натури, наравно само када се ради о сеоском дома- 
ћижтву. Потребе детета могу се лако утврдити те се родител, пре- 
судом може обавезати да детету на име свога доприноса даје одређену 
количину жнвотних намирнии.а, било за целу годину одједном било 
у мањем броју оброка. Предност овог начина је у томе што се избегава 
двоструки промет ових намнрница, јер да би обавезни родитељ дошао 
до HOBLia он .мора да прода извесне производе. Други пак родите.Ђ, код 
кога се дете налази и који прима издржавал>е у новиу од првог роди- 
теља, .мора сада исти.м тим новцем да на тржишту поново кули намир- 
нице потребне за нсхрану детета. Том приликом се поред осталог губи 
и у вредности, јер да би први родитељ дошао до потребног износа 
иовда он мора да прода рецимо 30 јединица производа. Други ро- 
дител> за добијени новац не може више да купи 30 јединица већ мање 
пошто је  за њега, као купца, вредност тих производа порасла услед 
пореза на промет, зараде трговине и осталих елемената који форми- 
рају тржишну цену. Тако обе стране непотребно губе по један део 
вредности. Сем тога вредност новца и цене на тржишту варирају, a
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утврђене количине намирница потребних за исхрану детета не мењају се 
такочесто јерна њих не делује ситуација на тржишту. Наровно, у овом 
случају би други родите.г сносио остале трошкове издржавагва, сем 
исхране. Налазимо да се питатве плаћања доприноса може решити и 
на други начин. Ако обавезни родителЈ не може да плаћа у новиу свој 
догтринос из било којих разлога или му се он ии на други начии не 
може наплатнти a ради се о сеоском домаћинству или родитељу који 
пс>С|едује ггољопривредно и.мање, налазимо да се питање доприноса 
може решити и на тај начин Да овај родитељ уступи на коришћење 
детету извесну своју непокретност док његова обавеза издржавања 
траје или привремено док не буде у могућности да ово на други начин 
даје. И судска пракса у неким случајевима заузима такав стаз и ми 
налазимо да је то корисно јер боље је да родитељ и на овакав на«ин 
даје СБОј допринос у рздржавању детета, него да га уопште не даје. 
Наровно ово би се користило са.мо у изузетним случајевима када други 
облици давања никако не могу доћи у обзир јер и овај начин има 
својих мана (неизвестан је допринос јер он зависи од временских при- 
лика) (в. одлуку Врховног суда Н РСр>бије бр. Гж—92149 од 19. 
VIII. 1949 год. Збирка одлука Врховних судова 1945— 1952 год. књ. 
I стр. 229).

Уз чл. 40 ОЗОРД-а имамо озбиљну примедбу. И то више због при- 
мене тог прописа у пракси a мање због формулације која је  у закону 
дата. Што се законске формулаиије тичс сматрамо да учињене тро- 
шкове треба признати се.м уколико се ради о луксузу и очигледно 
непотребним и несразмерним трошковима. Међути.м не слажемо се са 
оним дело.м судске праксе која сматра да се учињени трошкови могу 
признати родитељу са.мо ако се овај ради њиховог под.мирења морао 
задужити (в. Пресуду Врховног суда HP Србије бр. Гзз— 149/50 од
3. V. 1950 год. у Збирци одлука Врховних судова 1945— 1952 год. 
књ. I стр. 246; одл. бр. 248 у истој збирии и сл.). Налази.мо да је то 
шикана родител>а и лица које је те трошкове учинило у циљу издржа- 
вања детета. Уз.ми.мо да је родитељ код кога се дете налази уз велике 
напоре и одрииања успео да детету пружи солидно образовање без 
учешћа другог родитеља који се у међувремену није ни интересовао 
за дете. Да :та правилно да тај родите.л. сада доказује да се m i y -  
живао ради онога што је детету пружио, па да се тек у том случају 
други родитељ обавеже на оно што је његова основна дужност? Сма- 
трамо да је овакав третман неоснован и да погодује родитељу који 
је несавестан н који своје обавезе избегава. Jep може се десити да се 
родите.тз код Kora се дете налазило и није задуживао него се лишавао 
•много чега у интересу дететз, те сада са.мо због тога не .може да 
издејствује одлуку којо.м he се и други родитељ обавезати да му нак- 
нади део трошкова. С.матра.чо да овде треба мењати пропис и накнаду 
условлЈавати са.мо ти.ме да ли су учињени трошкови били луксуз, a и 
том прилико.м водити рачуна о потреби што свестранијег образовања 
детета. По нашем мишљечЈу учење страних језика и .музике, ако јој 
је дете наклоњеио и сл. чије луксуз већ претставља део образовања 
детета у ,чодерно.м и савременом друштву. (в. решење Врховног суда 
Босне и Херцеговине Гзз— 272/58 r. Збирка судских одлука књ. III 
св. I 1958 г. одлукз бр. 36). Код овог пнтања сматрамо да и.ма .честа
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Накнади и у случају да је други родитељ плаћао издржавање по суд- 
ској пресуди ако је тај износ био одмерен у недовољном износу соб- 
зиром на моментане могућности родитеља, те ако је  други родитељ 
код кога се дете налази имао веће трошкове него што је он дужан да 
сноси. У том случају, он би по нашем мишљењу имао право на накнаду 
разлике трошкова уколнко би се прилике обавезног родитеља проме- 
ниле набоље у тој мери да он .може да плати и ову накнаду.

Пропис чл. 27 ОЗОРД-а какав је данас, погодује ванбрачном оцу 
јер је његова обавеза условљена његовим могућноствма. To значи, 
ако докаже да нема могућности он се ослобађа своје обавезе да уче- 
ствује у трошковима изазваиим порођајем, док се с друге стране отац 
брачног детета ниуком случају те обавезе не ослобађа због саме 
природе односа између њега и мајке детета. Кроз овај пропис пре 
свега изражена је дискриминација између брачне и ванбрачне деце 
те је овај пропис у супротности са чл. 3 ОЗОРД-а. Мишљења смо да 
кроз закон треба изједначити дужности брачног и ванбрачног оца. 
Приликом оцене могућности, ако до тога и дође, треба имати врло 
оштар критеријум сличан ономе о коме је налред било речи када је 
говорено о нздржавању деце. На тај начин би се у крајњој линији 
заштитило дете јер мајка која сама подноси све трошкове порк)ђаја 
мора да лиши себе неке потребе a самим тим лишава и дете које од 
ње живи. Приликом одлучивања свакако треба имати у виду и то да ли 
је мајка социјални осигураник или не од чега зависи и висина и врста 
трошкова бко порођаја.

За неплаћање алиментаиије, односно за избегавање ове обавезе 
прописана је санкцнја у чл. 197 Кривичног закона. У вези с тим ука- 
зујемо на једну, по нашем мишљењу, нелогичност. Крив:ични поступак 
сбично се води против родитеља који је  правоснажном одлуком пар- 
ничног суда обавезан да издржавање плаћа. У том поступку, пре него 
што је  одлука донета, утвр^но је да тај родитељ има могућности да 
плаћа износ који је  пресудом досуђен. На 'основу тога и донета је 
одлука. Међутим, у кривичном поступку се опет утврђује да ли он 
в.збегава или не избегава плаћање алиминације. He видимо никакву 
потребу да се ова чињеница поново извиђа и утврђује. По нашем ми- 
шљењу требало би утврђивати само. чињеницу да ли он плаћа или не 
плаћа износ који је  одлуком одређен. Ако не плаћа постоје сва обе- 
лежја крнвичног дела и услови за примену санкције. Овде би кривични 
суд требао да буде везан одлуком парничног суда у погледу могућно- 
сти родитеља да утврђени износ плаћа (исто као што је у познатом 
случају парнични суд везан одлуком кривичног суда). Тако би се 
кривични поступак одвијао брже, a обавезни родитељ би водио рачуна 
да до гоњења не дође. У крајњем случају до примене кривичне санк- 
ције не би долазило ако би се у међувремену прилике обавезног ро- 
дитеља у тој мери измениле да је он дошао у стварну немогућност 
да своју обавезу испуњава, a та би се чињеница могла утврђивати у 
кривичном поступку.

Одредбз чл. 37 ОЗОРД-а у основу је добра и треба да остане у 
закону. Међутим као практичари хоћемо да изнесемо нека своја зала- 
жања и дамо предлог за конкретизовање овог происа. Када се брак 
разводи или ванбрачна заједница растура, онај ко из ње одлази води
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рачуна да са собом однесе све ствари које су његове. Пре него iuto 
родитељ код кога дете остаје поднесе тужбу ради издржавања, други 
родитеља код кога се дете налази треба застати до окончања парниие 
два интереса. На једној страни је дете са својим потреба»1а a на дру' 
ro j родитељ са својим правом. Ми с.матрамо да приоритет има -дете. 
Због Tora сматрамо да са парницом ради повраћаја ствари и гтриновка 
'родитеља код Kora седете не налази треба застати до окончања парниие 
ради издржавања. Наравно, претходно треба обезбедити ствари од 
злупотребе другог родитеља (проценом или поверавањем на чуван.е 
трећем лицу). У оваквим случајевима родитеља код кога се дете иа- 
лази треба позвати да у кратком року поднесе тужбу ради издржавања. 
Овакво наше гледиште формирало се кроз праксу јер се често дешава 
да родитељ који одлази из заједнице и код кога се дете не налази, 
добије спор сжо ствари и приновка, a спор око издржавања и даље се 
води са несигурним изгледима на успех. Ово би била врло ефикасна 
мера да се детету на почетку обезбеди издржавање из имовине роди- 
TCw-ba који је на то обавезан у с.тучају да он избегава ту своју оба- 
везу.

Нарочиту тешксћу у пракси претстаБЛ>ају принудно извршење од- 
луке о издржавању. Да не износимо све познате методе којима се 
родитељи служе да избегну своју обавезу већ да одмах пређе.мо на 
предлоге како да се то спречи. Усвајамо гледиште о солидарној или 
суттсидијарној обавези у издржавању од стране родитеља код кога оно 
не живи и деде са којим тај родитељ живи у заједници и за кога ради. 
Ми смо присталице солидарне обавезе, a ово ради ефикасности и бр- 
зине поступка. Придружујемо се и датим разлозима a са своје стране 
додајемо и то да оваква обавеза деде па и целе заједнице у којој је 
дете најчешће рођено и у којој би оно живело, да без своје кривице 
из ње није отишло, произилази из саме чињенице Да је дете рођено 
као члан те заједнице и да би сваки њен члан, у већој или мањој мери, 
дш1риносио за његово издржавање да је оно у њој остало. Зашто да 
тако не буде у случају да дете од€ из заједнице пре него што се оспо- 
соби за самосталан живот, тим пре што је тај одлазак често везан за 
нетрпељивост заједнице према детету, непосредно или посредно преко 
родитеља. (Предратна судска пракса обилује примерима да је  свекар 
био солидарно обавезан са сином у издржавању снаје по разводу, 
брака. Па кзда је тада, и то у односу на жену чијв нам је  положај 
у тадашњем праву познат, било тако — зашто да бар тако не буде 
данас и када су у питању деца. —  в. одлуке бр. 408, 410, 411, 420, 
421, и 425 Судска пракса 1932— 1939 г. Тих Ивановић, Београд 1940 г).

Ако обавезни родитељ живи н аимању свога оца и своји.м радом, 
за који не добија посебну награду, увећава или бар одржава са оста- 
лима то имање, те ако услед излучних захтева осталих чланова зајед- 
нице не може дз се оствари издржавање детета из те имовине у целини, 
сматрамо да има места принудној деоби заједнице, односно издвајаљу 
дела имовине који прилада обавезном родитељу. На тај начин одре- 
дила би се нмовина из које се са сигурношћу може остварити издр- 
жавање, наравно уз ограничен:« родитеља, мање или веће, да ову 
имовину отуђи. Важан фактор би овде била улога органа старатељства
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који би путем посебне комисије за сваки поједини случај помогао ла 
се утврди колика је заиста имовина обавезног родитеља која треба да 
се издвоји, како не би дошло до тога да та имовина буде незнатна 
те да се из ње не може наплаћивати алиментација, a да се остатак имовине 
прикаже као својина осталих чланова заједнице. Има примера да је 
свака и поступано у неким случајевима, али то су усамл>ени примери, 
a наше је мншљење да ова могућност треба да буде одређена законом 
(в. Пресуду Врковног суда HP Хрватске Гзз—43/48 од 30. III. 1948 
год. у Збирци одлука Врх. судова 1945— 1952 год. стр. 310 и чланак 
др. Богдана .Матића Одговорност деде по оцу за издржавање мало- 
ј1обне брачне и ванбрачне деце — Правни живот бр. 6— 7/53 и Петар 
.Митић О издржавању малолетне деце, исти чзсопис бр. 3/53 стр. 15).

Ако је обавезни родитељ у радном односу постоје друге могућно- 
сти. Чим се покрене бракоразводна парница или парница за издржа- 
вање, a и непосредно пре ње, требало би обавезати родитеља код 
кога дете живи и који се у парници појављује као његов законски 
заступник, да издејствује привре.мену .меру забране било каквог опге- 
рећења личног дохотка туженог родитеља ад.министративно.м забраном 
до окончања поступка. Код бракоразводних парница могао би суд по 
службеној дужности да ово нареди у погледу лнчног дохотка оба ро- 
дитеља уколико су у радном односу. Ово због тога што несавесни 
родитељи у циљу да избегну принудно извршење одлуке о издржа- 
вању, .\iory да у току праннце за издржавање оптерете свој лични 
доходак ад.мииистративном забраном и то за дужи период (кредит на 
3 и више год.) у висини до једне трећине тако да са.мо разлика до 
једне половине личног дохотка остане слободна да се из ње наплати 
издржавање. Како се често дешава да до правоснажности одлуке доспе 
али.ментациони износ и до 20.0СО.— динара и више, то је остављена 
слободна разлика .мала да се и доспело и текуће издржавање наплати. 
Прилико.м издавања ове .мере суд би морао да води рачуна о то.ме да 
се овде не ради о шикани од стране родите.га код кога се дете налази 
пре.ма друго.м родитељу. To је уосталт! фактичко питање, те смо овде, 
по нужди, за слободну оцену суда. Наведена .мера би поред основног 
ефекта -- благовре.мено обезбе^њ е средстава за алиментацију, имала 
још један значај, иишта .мање важан, a решио би се један проблем 
са који.м се у пракси често среће.мо. Без обзира што су парнице за 
издржавање хитне природе, тужени родителЈ на све .могуће начине 
одугоЕлачи поступак, користећи привидно прзва која му закон даје. 
Међути.м, ако се његова зарада блокира до окончања парнице, онда ће 
и он и то у првом реду битн заинтересован да се паркица што пре 
оконча a lo  је  и интерес детета. Поред гога на овај начнн би се у 
много случајева искоренила појава да родитељ код кога се дете налази 
обија прагове суда и разних установа тражећи помоћ коју нико не 
може да пружи јер он поседује извршну судску одлуку о издржавању 
али не .може да је реализује пошго је  лични доходак обашезног роди- 
телЈа у тој мери оптерећен да цео износ алиментације не може да се 
наплати. Ради ефикасности привре.меча наредба би пратила пре оста- 
лих доку.мента туженог родитеља приликом промене организације у 
којој ради уз пуну одговорност службсчика на ко.ме лежи дужност да 
0 томе Еоди рачуна. Слична установа предвиђена је  у чл. 405 ст. 1
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Закона о парничном поступку али сматрамо да је кроз прописе 
ОЗОРД-а треба продубити и пооштрити, a то би се постигло разра- 
ђивањем и конкретизовање.м нор.ме из чл. 37 ОЗОРД-а.

Опет у интересу деце и ради стабклности мере о којој смо Haiipea 
говорили, могла би се кредитна установа или предузеће обавезати ла 
као услов за давање кредита тражи од корисника да поднесе доказ 
организационе јединице у којој је запч(:лен да пр1ема њему није 
изречена наведена привремена мера, па чак и да на сходан начин про- 
вери да ли неће доспети у ту ситуацију. У случају злоупотребе и не- 
пажње од стране кредитора или корисника, као санкција се може 
предвидети да се са отплатом кредита застане док се не исплати до- 
спело издржавање, a за то време корисник би плаћао редовну a у слу- 
чају несавесности на његовој страни и затезну камату. Још једна 
стварна могућност оправдава предње гледиште. Ако се сустигну као 
правоснажне пресуда о издржавању и пресуда о накнади за пр»отекло 
издржавање, које у суштини имају исти карактер без обзира на по- 
стојање и супротног мишл>ења, тешко ће се обе моћи заједно реали- 
зовати само из разлике од једне трећине до једне половине личног 
дохотка обавезног родите.-ва, чак и под условом да нема доспелог 
издржавања.

Можда све ово на први поглед изгледа драстично, али када се 
V3.\iy V обзир сви случајеви у прзкси који сведоче са коликом се и 
каквим тешкоћама дете бори да дође до свог елементарног права, онда 
ове мере налазе свој смисао. Уосталом све би ово могла да буде и 
ствар опције детета, односно његавог законског заступника те би до 
примене долазило само по предлогу, али смо мишљења да би и само 
постојање оваквих прописа било довол>но да се поједини несавесни 
родителги одлуче на добровољно давање издржавања и не дозволе да 
дођу у ситуацију коју ствара и примена оваквих прописа.

VI.

Непрецизност прописа чл. 24 ст. 2 ОЗОРД-а може довести у пракси 
до крупвих последица. -Ако отал, у тестаменту призна дете за своје, то 
признање има исто дејство као и остали видови признања предвиђени 
у овом пропису. .Међутим шта бива са ти.м признањем ако отац опо- 
зове овај тестамснат па напише други у коме вризнање опозове, или 
опозове први те:тамента у целости прелазећи ћутке преко датог при- 
знања, или први тестаменат опозове a други и не напише. Ако је дете, 
ослањзјући се на призвање у првом тестаменту, пропустило рокове за 
подизање тужбе ради утврђивања очинства, оно може трпети тешке 
последиие и то не само статусне природе, него и наследно правне као 
много теже. Hauie је мишлзење, a оно није ycaNLT>eHO, да једном изјав- 
.•вено признање у тестаменту не може бити опозвано и да у случају 
уништеног тестамента требз дозволити доказивање чињении.е да је 
ово призкање у њему дато. Дал>е, прелга Закону о наслеђиван>у вал.ан 
је својеручни тестаменат без икакве овере. To је приватна исправа. У 
то.м тестаменту у с.мислу наведеног прописа ОЗОРД-а може бити дата 
изјава о признању очвнства. .Аналогно томе, зашто се признање очин- 
ства н€ би .могло дати и у свакој приватној исправи, наравно под
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условом да она буде аутентична и да приликом његовог састављања 
нису постојале околности које искључују слободу воље онога ко је 
саставио.

Но ни овде не треба ићи у крајност и у сваком случају водити 
рачуна сал10 о интересима детета. Пракса даје примере да се и после 
низа година по рођењу детета у браку појавила потреба оспоравања 
очинства, a отац је роковима преклудиран. Код одређивања рокова 
треба бити врло сбазрив тако да ти рокови не буду толики да стварају 
трајну несигурност ни тако кратки и категорични као до сада. (в. 
чланак Филипа Ћосића — Једна судска одлука по питању оспоравања 
очинства односно издржавања деце, Гласник Адв. коморе АПВ бр. 
5/57). Овај законски пропис у ст. 2, 3 и 4 захтева болуу системати- 
зацију јер садашња може да створи забуну. Треба раздв>ојити паједине 
видове признања очинства и обрадити сваки посебно. При садашњој 
систематизацији може се извести закључак да се признање изјављено 
и у теста.менту уписује у .матичнџу књигу ако се са њиме сагласи 
мајка, те да отаи у случају њене несагласности може у року од месец 
дана поднети тужбу ради утврђивања очинства. Како ово схватити 
ако мајка сазна за изјављено признан.е тек после смрли, односно при- 
ликом проглашења тестамента, оца детета.

VII.

Када се ради о продужењу родитељског права (чл. 17 ОЗОРД-а) 
сматра.мо да треба донети бар привре.мене прописе за поступак у овак- 
вим случајеви.ма до доношења прк>писа о ванпарничном поступку у 
целини. Ово због тога што правна правила ванпарничног поступка, на 
која ОЗОРД упућује, гто нашем мишљењу нису целисходна. Наиме ова 
правна правила предвиђају да се предлог за продужење родитељског 
права мора поднети тако да до пунолетства детета буде донета право- 
снажна одлука којом се родител>|ско право продужава. Оваква ситуа- 
иија не задовољава п{)€ свега због тога што доношење одлуке у мно- 
го.ме Зовиси од суда и брзине којом од поступа у решавању оваквих 
ствари, те неблаговре.мено доношење одлуке .може имати за последицу 
неплаћање кздржавања од стране обавезног родитеља и после п\'но- 
летства иако за то постоје услови. Даље, октоности са којих се про- 
дужење родител>ског права тражи могу се стећи изненада и непо- 
средно пре навршеног пунолетства. Због тога ови пропиои .морају 
бити либералнији и срачунати на задовољење интереса детета у првсм 
реду.

VIIT.

Што се тнче издржавања очуха и .чаћахе од стране пасторака, 
закон ову обавезу пасториима намеће са.мо у случају да су их очух и 
маћеха дуже издржавали. He даје се накакав прецизкији критеријум a 
TO може довести до произволЈНОсги, a у сваком с.тучају до различитог 
третирања овог питања. Да ово рбјаснимо на примери.ма. Очух и ма- 
ћаха су доброг и.мовног стања и без великог напора издржавали су 
пасторка 10 година, a и он је  својим радом доприносио заједници. Ту 
имамо пример дужег издржавања. У друго.м случају очух или маћеха

22



je  слабог имовног стања и уз велике напоре издржава пасторка свега 
2 голине, a он је  за то време био и болестан те је и око тога било 
р.анредних издатака. У овом случају нема дужег издржавања. Ови 
примери нису асптракција и они јасно показују колико је  у закону 
непрецизно и нереално одређен критеријум на коме треба да се за- 
снива судска одлука. И заједничка обавеза издржавања од стране 
рођене деце и пасторка нема резона ако је  генерална и ако није 
ближе н детаљније одређена. Да проверимо на примеру. Очух је 
издржавао пасторка 5 година тј. од 13— 18 година, a своју децу издр- 
живао је  од рођења. Како они каЈСније треба да издржавају очуха 
одн. оца, треба дати јаснији и одређенији критеријум како ће се ова 
обавеза међу њима делити. Са своје стране сматрамо да није важно 
да ли се ради о сопственом детету или пасторку већ о томе колико 
le TO дете добило од оца одн. очуха и да то треба да буде мерило 
колвко је оно дужно да врати. Сматрамо да овде пре има места при- 
мени принципа накпаде него слободној оцени суда (в. Ст. Бранковић 
— Издржавање деце, родитеља, осталих сродника и брачних другова 
по нашем новом законодавству, Гласник Адв. коморе АПВ бр. 2/54), 
јер ако у закону има празнина и нејасноћа, то не треба да реши 
судска пракса него сам закон кроз измене, допуне и реформу.

Наше излагање не исцрпљује све што се на ову тему може на- 
вести. To нам и није био цил> a и простор нам то не дозвољава. О 
тсме постоји бројна литература a ми с.мо се само оградили на соп- 
сгвена запажања, прилажући их заједно са предлозима и сугестијама 
ОСТЗЛО.М материјалу из ове обалисти права са жељом да својим уче- 
шћем допринесемо колико је у нашој моћи.

Душан Лугоњић 
Борислав Раванић

АДХЕЗИОНИ ПОСТУПАК

Кривично дело, сем одређеног степена друштвене опасности, има 
често и известан — већи или мањи — штетан ефекат који се одржава 
на имовини или правима, a може се изразити и у новчаном изиосу, као 
еквиваленту. Физичко или правно лице у таквим случајевима може 
свој ззхтев за накнаду штете осгваривати у посебном поступку унутар 
кривичног посгупка, — у адхезионом постутгку. Специфичност адхе- 
зионог поступка заслужује посебну пажњу због суштине односа који 
се —  и како — у том поступку решавају.

I.

Питање правне природе адхезионог поступка није јасно разгра- 
ничено. Постоји схватање да је  у случају адхезионог поступка у пи- 
тању посебна парница унутар кривичног поступка, a такође и схватање 
да jc у питању узгредно решавање имовинско-правних захтева наста-
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лих ииЈ.ршењем кривичиог дела. Оба схватања су екстремна и не дају 
решење питања правне природе адхезионог поступка, ма да у сваком 
од њих има понешто тачног. Несумњиво је да адхезиони поступак има 
неке елементе парнице, a такође је тачно да се о имовинско-правном 
захтеву оштећеног одлучује узодлуку окривичној одговорности, дакле 
супсидијарно. Но, и поред тога адхезиони поступак има своје посебне 
елементе који ra стављају на границу између редовне парнице и кри- 
вичн 1" поступка.

Адхезиони поступак карактеришу по форми три основна елемента 
и то; доказивање по принципу кривичног поступка, потпуна слобода 
диспозиције стрзнака и посебно уређен поступак по правним лековима, 
a п‘о суштити ограниченост захтева који се могу поставити и њихових 
носилаца.

1. Материјална истина је принцип и постулат како кривичног тако 
и парничног поступка, али је битна разлика, при њеном утврђивању, 
у томс што у оба поступка терет доказивања није једнако распоређен. 
Цок је  у криЕичном поступку терет доказивања увек, и искључиво, 
на тужкоцу, дотле је у парничном поступку терет доказивања на обема 
странкама (чл. 6 ст. 2 ЗПП). Сем тога, у кривичном поступку суд је 
дужан да утврђује материјалну истину у сваком случају (чл. 9 ст. 
1 ЗКП) док је у парничном поступку дужан да је утврђује само у 
одређеним случајевнма (чл. 6 ст. 4 ЗПП). Према томе, терет доказк- 
вања имовинско правног захтева и кртаичном поступку такође пада 
на подносиоца захтева у сваком случају, a понекад и на јавног ту- 
н<иоца — када је од виоине оштећења зависна правка квалификацијa 
кривичног дела које је предмет оптужбе. Но, у такво.м случају докази 
које предлаже јавни тужилаи имају карактер доказа у правцу посто- 
јања кривичног дела и кривичне одговорнотси, a само супсидијарно 
— због суштине са.ме ствари — имају вредност доказа имовинско- 
правног захтева. У таквим случајевима и суд је дужан да по службеној 
дужности изводи доказе у правцу утврфивања висине штете уколико 
је она одлучна за правилну одлуку о предмету оптужбе. Јасно је да 
у таквим случајевима оштећени може на основу иведених доказа да 
истиче свој и.мовинско-правни захтев, јер ће у највећем броју случа- 
јева докази бнти доволјНи за истицање тог захтева. Овде треба имати 
у виду да оштећени редовно и сам пружа доказ о имовинско-правном 
захтеву, тако да је тешко одредити границу терета доказа од страке 
суда или јавног тужиоца и од стране оштећеног. Но, без обзира на 
терет доказнвања, окривљени никада, и ни у ком случају, није дужан 
да пружа доказе у правцу побијања и.мовинско-правног захтева, јер 
се тај захтсв има утврдити и без активног учешћа окривлЈеног. Окрив- 
л>ени може, ако хоће, да поиуди доказе у правцу побијања захтева, 
a тада орган пред којим се води поступак цени да ли је  извођење тих 
доказа потребно и основано, посматрајући са становишта ефикасности 
кривичног погона. Ака је извођење доказа, које је предложио окрив- 
љени, компликовано и дуготрајно, a није битно у односу на кривични 
гтоступак, онда ће се извођење тих дсжаза отклонити како не би дошло 
до одуговлачења кривичног поступка и тиме до његове деформааије.

Неззвисно од тога да ли је постојање или непостојање имовинско- 
правног захтева релевантно у односу да кривично дело и кривичну
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одговорност, оштећени може у свако доба — до окончања главног 
претреса — пружити или предлагати доказе којима се утврђује nocio- 
јање, врста и обим захтева. Прихватање и извођење ових доказа ra- 
кође ои.ењује орган пред којим се одвија поступак у датој фази.

Оцена прихваћеких и изведених доказа врши се по слободној оцени 
како у 'Кривичном тако и у парничном поступку (чл. 10 ЗКП и чл. 7 
ЗПП), и у том прави.у не.ма разлике ни у односу на доказе о имовин- 
cKO-npaiBHOM захтеву у кривичном поступку. Једино је у кривичиом 
поступку релатизно ограничен оби.м доказиаања имовинско-правног 
захтева утолико што доказивање у то.ч правцу не може ићи на штету 
карактера кривичног поступка, који би у случају обавезе извођен>а 
доказа до утврђивања основности или неосновности захтева фактички 
добио карактер парнице. Ово огрзничење произилази из супсидијарног 
карактера адхезионог поступку, a у крајњој линијн не може ичати 
штетних последииа по оштећеног који увек може свој захтев оства- 
ривати у парници —  71аравно уколико не успе са својим захтевом у 
адхезконом поступку.

2. Диспозиција странака у адхезионом поетупку је потпука. Оште- 
ћени није обавезан да постави имовинско-правни захтев и ако је кри- 
ричним делом оштећен, али тиме он не губи право да свој захтев 
остварује у парници. Ако оштећени постави свој захтев у адхезионо.ч 
поступку он са н>им слободно располаже и може од захтева одустати 
— у потпукости или делимично —, може се са окривљеним поравнати 
a лгоже и повући захтев. Али располагање са постављеним захтевом у 
адхезионом потсупку има одређене реперкусије на сам захтев. Тако 
оштећени који је сдустао од захтева у целости, не може тај захтев 
више остварити у парници, a ако је одустао делимично не може више 
ни V парници нстицати захтев у односу на тај део. Поравнање у ад- 
хезионом поступку и.ма значај поравнања у парници и производи исто 
дејство. И у случају одустајања као и у случају поравнања парнични 
суд би одбаило тужбу у припремиом поступку, (на основу чл. 277 
ст. 2 3ПП) илипакпосебким решењем у смислу чл. 290 ст. 2 ЗПП, ако 
би оштећеки пок-ренуо парницу након поравнања или одусткнка у 
адхезионом поступку. Оштећени може остваривати свој захтев у пар- 
ници само ако је у адхезионом поступку повукао захтев или упућен на 
ГЈзрнииу одлуком суда који је водио кривични поступак. Овде треба наро- 
чито имати у виду разлику из.међу одустанка од захтева и повлачења 
захтева. Одустанак —  потпун или делимичан — од захтева значи пуно 
располагање са суштином захтева и у таквом случају гаси се право на 
са.м захтев и његово накнадно остваривање у п ар тти  је немогуће би- 
ло у целинн било у делу у односу на који је одуставак извршен. По-. 
алачење захтева, међути.м претставља само процесно располагање за- 
хтевом и тиме се не гаси право оштећеног на захтев ни на његово ост- 
варивање у парници. Поалачење захтева у адхезионом поступку има 
само ту последицу да се тај захтев не може више поставити у тсжу 
кривичног поступка.

Као што је оштећени слободан у располагању са поднетим захте- 
вом, тако исто је слободан и сжривљени у свом ставу према за- 
хтеву ставл>ено.м према њему. Окривљени може побијати захтев у ue- 
лини, може гз признати у иелини или делимично. Кад окривљени приз-
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на захтев у це.тини или дели.мично онда je у том правцу његова 
ситуаиија иста као у случају првзнања захтева у парниии, кад 
се доноси пресуда на осв»ву признања (чл. 320 ЗПП), па може 
до завршетка главног претреса и да опозове признање захтева. 
Лко окривљеш! побија захтев, суд доноси одлуку поводом захтева на 
основу изведених доказа — акх) је  одржан главни претрес и донета 
осуђујућа пресуда —  или упућује оштећеног на праницу —  ако је 
поступак обустављен, или донета пресуда којом се окривљени ослоба- 
ђг ол оптужбе или којом се оптужба одбија. У сваком случају суд 
мора донети одлуку по захтеву оштећеног с тим што ra никада не мо- 
же одбити од захтева, већ га само може упутити на парницу. Суд мора 
упутити оштећенсг на парницу и онда када оштећени одустане од зах- 
тева, у целини или делвмично, јер се у адхезионом поступку не може 
донети кегативна одлука поводом поднетог захтева.

Слобода располагања захтевом и однос према захтеву нужно на- 
мећу потребу да адхезиони поступак има потпун страначки и контра- 
дикторан карактер, како би се аитање имовинско-правног односа ра- 
справило међу равноправним партнерима. Да би окривљени могао да 
буде равноправан сз оштећеним нужно је да има могућности да б̂ уде 
упознат са свим дсжазима, у односу на захтев, и да се о њима изјасни, 
ма да није дужан да се изјашњава уотвте, пошто окривлЈСни у кри- 
вичнам поступку није дужан да одговара ни на постављена питања a 
ни уопште. Ако адхезиони поступак не би имао пун страначки карак- 
lep онда би он фактички претставл.ао узгредно р)ешавање нмовинско- 
правног захтева у кривичном поступку, што би било директно на ште- 
ту окривљеног.

3. Последња карактеристика формалне стране адхезионог поступ- 
ка је  уређење правних лекова у вези са имовинско-правним захтевом. 
Правни лекови који долазе у обзир код адхезионог поступка су жалба 
на пресуду и захтев за понављање кривичног поступка.

О имовинско-правном захтеву може се, у корист оштећеног, доне- 
ти одлука само пресудом коЈом се окривљени оглашава криви.м. Та 
пресуда може и да садржи само дели.мвчно задовољење захтева оште- 
ћеног, док у односу на остали део може да буде упућен на парнииу. 
Но, без обзира каква је одлука, у односу на захтев, донета Т1ресудом, 
оштећени нема право жалбе против пресуде у односу на одлуку о имо- 
винско-правно.ч захтеву. Оштећени се може жалити против пресуде са- 
мо у односу на одлуку о трошковича кривичног поступка (чл. 388 ст. 
4 Зкп), тј. ако му пресудом нису признати иако их је  тражио. Искљу- 

. чење права жалбе у односу на одлуку о захтеву проистиче из карак- 
тера кривичног постука и потребе да се кривично->правни односи у жал- 
беном поступку решавају несметано без примеса парничног поступка, 
што би несумњиво довело до грубе дефор.мације кривичног поступка. 
Кад би се оштећеном дозволила жалба против пресуде, у односу на од- 
луку поводом захтева, онда би другостепени суд дошао у ситуацију 
да укида пресуду — која је у кривично-правном погледу правилна, са- 
мо због одлуке о имовинско-правном захтев која би била неправил- 
на. Таква солуција била би супротна свим пригнципима кривичног no- 
ступка и претстављала би отежавање положаја окривл>еног, који би се
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морао подвргнути даљем кривичнсни гоњењу само због имовинско- прав- 
Hor захтева.

Окривљени се може ж^лити против одлуке о имовинско-правном 
захтеву у пресуди, и тх) у сви.м правцима без икаквих ограничеља, као 
уосталом и против свих одлука у пресуди. Ако окрив^гени успе са жал- 
бом против пресуде у односу на захтев, a нема других повр>€да или не- 
достатака у пресуди, пр>есуда се не укида, већ се само преиначава и 
оштећени упућује на парницу. Кад би се у оваквом случају пресуда 
укидала само због одлуке о захтеву, (фивични поступак би се дефор- 
мисао у истој мери као и кад би се оштећеном дозволила жалба, јер би 
у суштини првостепена пресуда била укинута само због захтева оште- 
ћеног. Насупрот овоме, ако има недостатака у чин.еничном стању онда 
се пресуда мора укинути и у односу на захтев, јер  основаност и оби.м 
захтева произилазе директно из правилно утврђеног чињеничног 
стања.

Због суштине адхезионог поступка, два важна принципа кривкгчно- 
процесног права не долазе до изражаја у поступку по жалби. To су 
принципи: забрале reformatio in peius (чл. 355 ЗКП) и beneficium 
cohaesionis (чл. 357 ЗКП). Кад се пресуда укине поводом жалбе окрив- 
љеног оштећени може накнадно ставити захтев, a може га протирити 
или нзменити и суд може о том захтеву донети одлуку, и ако ранијом 
пресудом није донео одлуку —  ако није било захтева —  или ако је 
сштећеног упутио на парнииу. Доношењем оваквих одлука у пресуди 
окривљени се само привидно доводи у тежи положај, јер фактички он 
ништа не губи тнме што је о захтеву одлучено пресудом у кривичном 
поступку, пошто 6и иваче vopao да се упушта у парницу коју би 
оштећени несумњиво покренуо. Према томе, окривљени у суштини до- 
бија у томе што избегава парницу и са њо.м везане трошкове — који 
би погодили њега — као и губитак времена скопчан са вођењем парни- 
ue. Kao што је напред речено (под 2) у адхезионом поступку влада 
пуна диспозиција странака, и ако се окривљени не жали против оддуке о 
захтеву у пресуди, ггресудз у том делу постаје правоснажна. Ако је 
пресудом Бише лица оглашено кривим и обавезано на испуњење одре- 
ђених захтева за накнзду штете. па се само једно од тих лица жали, 
онда се не може узетн да жалбени разлози једног од н>их — у погле- 
ду охлуке о захтеву — паже и за друга лица која се нису жалила. Ово 
cTora што је у таквом случају претпоставка .la су они окривл>ени који 
се нису жалили —  задовољни ca охлуком о захтеву и да прихватају 
обавезу утврђену пресудом. Но, ако се на основу чл. 357 ЗКП bene
ficium cohaesionis примени у односу на друга лиид, у вези других 
жалбених основа — на пр. због погрешно утврђеног чињеничног ста- 
ња па се пресуда укине, окда се ео ipso укида и одлука о захтеву и у 
односу на лии.а која се нису жа.тала, јер погрешно утврђено чињени- 
чно стање садржи у себи и погрешно утврђене чињениие и у односу 
на имовкнско-правни захтев.

Питање понављања кривгичног поступка може се решавати само ако 
се ради о кривично-прзвно релевантним чињенииама, које посредно 
могу имати реперкусија на имсвинско правни захтев. Но, и у овом 
случају само је  окривљени у могућности да да иницијативу за цоиав- 
љање кривичног лоступка, a оштећени те могућности Hexta. Оштећени
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може дати иницијативу за понављање кривичног поступка само у слу- 
чају кад је он овлашћени тужилаи па је раније поступак обустављен 
(али ни гада не може ако је поступак обустављен због презумираног 
одустанка) или оптужени ослобођен од оптужбе. Међутш! ни осуђени 
не може поднети захтев за понаагање кривичног поступка у односу на 
имовинско-правни захтев ако није у питању кривично-правна измена 
раније одлуке. Кад је на пр. неко лиае осуђено за кривично дело про- 
невере из члана 322/11 КЗ, a као износ проневерене суме утврђен ms- 
hoc од 186..500.— динара, не може осуђени поднети захтев за понав- 
љање кривичног поступка ако накнадно утврди да f̂y је  износ од 
50.000.—  динара неоправдано стављен на терет (ако је  на пр. пронашло 
признаницу на тај износ) јер та из.мена — и када би се утврдила — 
не би утицала на измену правне квалификације (тј. осуду по блажем 
закону) да би било у питању кривично дело проневере из чл. 322/1 
КЗ. У таквом случају осуђено лице .\шже тражити понавл>ање само 
под услови.ча који важе за понављање поступка по одредбама Закона 
о парнично.м поступку. Овако решење 'питања понављања поступка је 
потпуно у складу са карактером кривичног поступка и отклањаЈвем 
могућности да се уношењем сувишних елемената парнице деформише 
кривичнн поступак.

4. Оби.м и.мовинско правних захтева који се могу остваривати у ад- 
хезионом поступку није неограничен, и не садржи све оне односе и 
спорове који се могу у парници поставити. Законик о кривичном по- 
ступку је  тачно одредио да се у кривично.ч поступку могу остварити 
са.мо имовинско-правни захтеви у односу на накнаду штете, на повраћај 
ствари или на поништај одређеног правног посла (чл. 96 ст. 2 ЗКП). 
Ван овог оби.ма захтеви ч:е не .могу остваривати, a не могу се оствари- 
кати ни они захтеви за које није допуштен редован правни пут, пошто 
суд може одлучивати само о они.м захтеви.ча по којима је суд иначе 
надлежан да одлучује у парничном поступку. Тако је  на пр. суд над- 
лежан да у адхезионо.ч поступку одлучује о захтеву Завода за соци- 
јално осигурање ради накнзде штете настале кривичн>и.м 'делом, за ле- 
чење осигураника, јер је  у чл. 93 Закона о здравственом осигуран>у 
радннка и службеника и чл. 79 Уредбе о финансирању социјалног 
осигурања предвиђено да ће се такви захтеви остваривати у кривичном 
поступку. Међутич, за штету ианету ЈЖ од стране њених радника и 
службеника, иако је поднета оптужница за кривична дела из чл. 271 
ст. 2 или 272 КЗ, захтев за накнаду штете се не може поставити у ад- 
хезионо.м постулку јер је  Уредбо.м о организацији, пословању и управ- 
љању ЈЖ (Сл. л. 54/53 —  чл. 112, ст. 1, 114, 116 ст. 2 и 117 ст. 2) и 
Правилнико.м о дисциплинској и .материјалној одговорности радника и 
службеника ЈЖ Сл. л. 29/54 —  чл. 62 ст. 1, 64, 67 ст. 2 и 68 ст. 2) 
одређен ванредни правни пут за накнаду ове штете. О ништавости 
брака не .може се донети одлука у адхезионом поступку, чак и ако се 
утврди постојање кривичног дела двобрачности из чл. 190 КЗ.

У адхезионом поступку се може поставити захтев за накнаду штете 
претрпљене услед болова проузрокованих кривичним делом (болнина) 
н суд је  дужан да донесе одлуку о тол1 захтеву, јер  је бо.тнина накна-
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да штете за претрпљени бол као еквиваленат нарушења телесног ин- 
Јегритета. Због тога се овај захтев може остваривати у кривично.м iio- 
ступку.

Обим имовинско-правних захтева је ипак, у крајњој линији, ши- 
рок и не могу се набројати сви основи који могу бити предмет расправ- 
л-ања у адхезионом поступку, већ су наведени само неки примери.

5. Носилац имовинско-правног захтева је оштећени — физичко или 
правно лице, који Л10же сам да поднесе захтев, a може и преко заступ- 
ника. Кад је у питању оштећена привредна организаиија она је orpa- 
ничена у располагању захтевом, јер је нарк)дни одбор овлашћен да 
поднесе захтев и кад оштећена организација одустане од захтева. To 
је  уједно једини изузетак од правила да се у случају одустанка оште- 
ћеног не може поново поднети захтев (чл. 97 ст. 2 и 99 ст. 1 ЗКП). 
Због Tora је неопходно у сваком случају решити питање активне леги- 
зимације како не би дошло до тога да се pacnpaBv'ba о захтеву са не- 
овлашћеним лицем. Ово је нарочито важно код случајева супституци- 
је, пошто се може десити да супститут није овлашћен за подношење 
захтева. Тако на пример наследници нису овлашћени да поставе зах- 
тев за накнаду болнине јер је то лично право оштећеног, наравно ако 
они сами не поставл>ају захтев у односу на болнину у своје име. Исто 
тако треба расправиги питање активне легитимације у случајевима нак- 
каде штете код кривичних д^ла крађа, хада су крадене ствари у рукама 
трећих лииа која не морају бити учесници у поступку, тако да се од- 
луком о захтеву она могу оштетити без основа. Овде треба имати у 
Еиду да оштећени не може захтевати да му се врати украдена ствар 
која се налазн код трећег лица, јер се постаага питање да ли је то 
лице стекло својину на ствари (на пр. купило ствар у комисионој рад- 
њи) или је савестан држалац (са прави.ма таквог држаоца према вла- 
снику ствари), што се не може расправљати у адхезионом поступку, 
пошто се ноЕИ власиик односно држалаи не може ни по ком основу 
умешати у кривични поступак. У таквим случајевима оштећени мора да 
покрене парницу против држаоца ствари и да се у парници реши и пи- 
тање својине и евентуалних потраживања од стране држаоиа према 
Еласнику. Наравно да је друга ситуација кад треће лице буде опту- 
жено за крнвнчно дело прикоивања из чл. 265 КЗ, јер се онда захтев 
може управити директно према том лицу.

II.

У пракси се питање адхезионог поступка, и његових реперкусија 
често решава прилично су.марно, било на штету окривљеног било на 
штету оштећеног. Конкретни примери најбоље указују на недостатке 
поступка.

У једном случају оштећени Р. претрпео је тешку телесну повреду 
пошто је на њега налетео аутамобил оптуженог Д. Оштећени Р. је у 
кривичном поступку поставио захтев за накнаду штете и то: 14.350.— 
динара на и.ме изгубљене зараде за време боловања; 30.000.— динара
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на име болнине и 100.000.— динара на и.ме губитка радне способности. 
У току кривичгног поступка, док главни претрес још није био заказан, 
оштећени Р. се удавио у Дунаву приликом купања. Након смрти оште- 
ћеног Р. захтев је у целости преузео његов отаи., коме је суд досудио 
нзносе од 14.350.— и 30.000.— динара, док га је  за износ од 100.000.— 
упутио на ггарницу. У овом случају суд није расправио питање наслед- 
ника, већ је  као генералног наследника прихватио оца оштећеног, ма 
да могуће има и других наследника. Сем тога, када је већ прихватио 
оца као овлашћено лице, суд није расправио витање да ли ои.у гтрипа- 
да накнада на име изгубљене зараде за пок. сина јер није расправио 
питање да ли је  пок. Р. издржавао оца, или био дужан да ra издржава 
и да ли је отац услед губитка зараде пок. Р. био ускраћен у својим 
правима и оштећен. Сем тога, није расправљено ни утврђено по ком 
основу је  донета одлука о накнади болнине. У други.м случајевима окр. 
Р. Т. је продао украдени мантил К. Б. — у за 2.200.—  динара, a К. Б. 
је мантил истога дана продго Р. Ј.-у за 4.000.—  дииара. Када је криви- 
чко дел'0 откривено лгаетил је одузет од Р. J. и враћен оштећеном А. 
А.-у. На главно.м претресу као оштећенн се пријавио К. Б. и ставио за- 
хтез за накнаду штете у износу од 2.200.—  динарз што му је сул и 
досудио. Наведени npimepa не захтевају коментар, јер се из њих очи- 
гледно види да приликом одлучивања о захтеву з.ч накнаду штете ннје 
расправљена суштина ствари.

III.

Адхезиони поступак је по својој суштини спор за накнаду штете, 
повраћај ствари или поништај одређеног правног посла у кривичном 
поступку, пошто је промена правног односа —  чија се реституција 
тражи —  настала услед извршеног кривичног дела. Прихватање адхе- 
зионог тгостутса у кривични процес нужно има за последицу известан 
степен деформаи.ије кривичног поступка, али је такво решење нужно 
како ради заштите индивидуадних интереса —  кроз чију се заштиту 
сстварује и заштита општег интереса —  тако и ради ефикзснијег ре- 
ституисања промењених правних односа. Сем тога то је  једна компо- 
нента цил.3 кривичног поступка. Због суштине тог гтоступка нужно је  
у сБЗКом случају обезбедкти пун страначки и контрадиктораи карактер 
1ХЗГ поступка, како би се у потпуности заштитила права обеју странака, 
јер је само на тај начин у  пуној мери остварена сврха адхезионог 
поступка.

Бранко Петрић
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I N  M E M O R I A M :

Д р .  J O B A H  С А В К О В И Ћ

Дана 22 фебруара 1959 год. пре.минуо је у Београду бивши прет- 
седник Б. Оделења Београдског Касационог суда у Новом Саду Др. 
Јован Савковић.

Рођен у Новом Саду 16 октобра 1880 год. од оца Светозара Савко- 
вића, дугогодишњег професора Српске новосадске гимназије, Др. Сав- 
ковић Јован се после свршених студија одаје адвокатури те отвара ад- 
вокатску канцеларију у Темишвару где постаје и котоисторијални 
фискал Темишварске Епархије. Када је крајем 1919 југословенска 
(српска) војска напустила Темишвар, Савковић се враћа у Нови Сад 
где отвара адвокатску канцеларију, коју убрзо напушта и у циљу да 
помогне организовање судства у Војводини, улази у новосадски Апе- 
лациони суд, где ради скоро пуних седам година. 1 септембра 1927 год. 
Савковић улази као, судија у Касациони суд у Новом Саду, a 22 апри- 
ла 1940 год. је  постављен за претседника Касационог суда у Новом 
Саду.

Поред врло успешног практичног судовања, уносећи у посао свагда 
сву потребну оштрину духа, знање и искуство, Савковић за сво вре.ме 
свога рада показује велику активност и на обради теоретских и науч- 
них пр^лема своје струке, те резултате својих проучавања објављује 
по нашим најугледнијим правним часописима, a поред тога држи низ 
запажених предавања у Удружењу правника у Новом Саду, Удруже- 
њу за приватно право у Београду, Коларчевом народном универзитету 
итд. Ин је дуги низ гоавна претседник уређивачког одбора и главни 
уредник „Правничког гласника” органа Удружења правника у Новом 
Саду, у коме поред многих својих запажених чланака објављује и ве- 
лики број судских одлука, које је  сам израдио. После одласка Др. Ca
se Путника у пензију, он је  изабран за претседиика тога Удружења.

Широког интересовања и врло радознала духа, Савковић је још од 
својих најмлађих година показивао свагда велико интересовање и за 
проблеме који не засецају строго у његову струку; проблеме нашег 
јавног и културног живота у свима његовим видовима. Као један од 
оснивача Историског друштва у Новом Саду он сарађује дуги низ го- 
дина на „Гласнику” тога друштва, где објављује више историјских 
расправа стварне вредности. Савковић такође сарађује и на „Летопису” 
Матице Српске у коме објављује више залажених студија о Тихомиру 
Остојићу, Георгију Летићу, Светозару Савковићу, о Милетвћевим бор- 
бама око Српске новосадске гимназије итд.

После Ослобођења, иако већ у пензији, Савковић и надал>е остаје 
неуморан културно-просветном и научном раду. У „Летопису” Магице 
Српске и у другЈ»1 нашим водећим часописи\га објављује низ чланака 
из живота старог Новог Сада, a својим запаженим студијама уноси 
нове светлости у историју Шајкашке војне границе, Великокикиндског 
диштрикта, Буне из 1848 год. итд. После дутогодишњег исцрпног и
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темељног ра'да завршава своју велиЈсу студију о Доситеју Обрадовићу 
и његовој „Етици”, који је  рукопис отк)гпљен од Српске Академије 
Наука али још није објављен. 1954 год. Савкови11 је изабран за члана- 
сарадника Матице Српске и то Секције за историју, Научног оделења. 
Колико је био истрајан и неуморан у раду најбоље се в!иди из тога, 
што је, иако већ у поодмаклим годинама, учи два нова страна језика 
руски и енглесми у чему је  потпуно успео, те је извршио нов превод 
басана Крилова са руског, a са енглеоког је  превео досад још не пре- 
ведену Шекспирову драму „Тимона Атињанина” .

Пок. Др. Јован Савковић спада свакако у ред најеминентнијих 
правника и јавних радника Војводине.

В л а д и м и р  Х а џ и

Д Р .  Б О Г Д А Н  З Л А Т А Р И Ћ :  „ К Р И В И Ч Н И  З А К О Н И К  У  

П Р А К Т И Ч Н О Ј  П Р И М Ј Е Н И ”

У издању новинско-издавачког предузећа „НАРОДНЕ НОВИНЕ” из 
Загреба управо је  изашла из штампе II. свеска „Кривичног законика у 
практичној при.мјени” од професора Правног факултета у Загребу др. 
Богдана Златарића.

Још MHoro раније објављена је прва свеска истог дела, са оштим 
делом КЗ, од др. Богдана Златарића, па је  ова друга свеска, са посеб- 
ним дело.м КЗ, са велики.м интересовање.м очекивана.

Ово је интересовање гтотпуно оправдано, јер овај посебни део КЗ 
садржи обраду и приказ целе наше досада објављене и необјављене 
судске праксе у примени посебног дела КЗ.

Ова свеска садржи приказ, тумачење и одговарајућу судску праксу 
од чл. 100 до 362 Кривичног законика. Уз скоро сваки члан КЗ дат је 
коментар, поткрепљен са одговарајућом судско.м праксом. У посебном 
додатку обрађена је и судска пракса и литература који се односе на 
Општи део КЗ, a која је настала после објављивања I. свеске. На крају 
књиге објављен је нндекс како за  прву, тако и за другу свеску.

Књига је писана врло лепим стилом, јако је прегледна. Она ће 
служити не само правници.ма практачарима, него је  врло погодна и за 
спремање адвокатског и судског испита, као и за студенте права на 
Фа«у/ггетима.

Цена је  књизи 1.800 динара у платнено.м повезу са златним таско.м 
a 1.700 дин. у полуплатну са златним тиском.

Књига се .може поручити код новинско-изд. предузећа „Народне 
новине”, .Загреб, Раткајев пролаз 4, жиро рачун 400-705/1-1946, a мо- 
же се добити и у свим књижарама у земљи.

К .  X .
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И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

За постојање јединстоеног Јгмишљаја 
није довољно да у^инилац сггеори одлу- 
ку да he r  будуКе извршити више по~ 
једиш1чн1и: дела исте врсте. већ је  no- 
требпо да појединачне радње у  битним 
црталт буду обухваћене јединственим 
умишљајем. (Врт. суд А П В  бр. Кж.
1SS/S9).

I. ст. пресудом осуђен је оптужени 
због крив. дела фалсификбвања испра- 
ве из чл. бОб ст. б КЗ.

У жалбн је навео да је раније осуђен 
од другог суда за два дела, па да дела 
за која је сада осуђен чине продуже- 
но крнв. дело са она два ранија фал- 
сификата, па није могао битп понова 
суђен.

Жалба је неоснована, п као таква од- 
бијена, a из разлога:

I. ст. суд је нашао да нема продуже- 
ног прнв. дела иако постоји и једин- 
ствени умишљај који се састоји у to
mb да је воља учиниоца била уперена 
према једном заснованом умишљају на 
вшпе узастоштах прихода. I. ст. суд, 
наиме, сматра да и поред јединственог 
умишљаја не постоји објективна веза 
између појединих рад1ви да  би се те 
радње могле сматрати јединственнм  
крив. делом. Због тога суд сматра да 
је оптужени починио више дела из чл. 
306 ст. 5 КЗ у реалном стицдју.

Врх. суд ЛПВ сматра да је I. ст. гуд  
iipaBiLTHO нашао да фалсификати', 
које је оптужени већ раније осуђен и 
фалсификати који су предмет овог 
крив. поступка, не претстављају прод}'- 
жено крив. дело, већ да се ради о вн- 
ше крив. дела из чл. 306 ст. 3 КЗ у  
реалном стицају, па да стога не пред- 
лежи повреда крив. закона истакнута 
V жалби. Међутим, Врх. суд  АПВ не 
прихвата становшпте I. ст. суда да у 
конкр. случају постоји јединствени у- 
M}fULi>aj извригиоца крив. дела, a да не- 
достаје само објектипна повезаност по- 
јединачних радњи. За постојање једкн- 
ственог умшшваја није довољно да учи- 
нилац стЂори одлуку да ће у будуће 
извршити више појединачних дела исте 
врсте, већ је потребно да појединачне 
радње у 61ГГНИМ дртама буду обухва- 
ћене јединственим умшиљајем. У кон- 
кретном случају оптужени је поједина 
дела вршио од случаја до олучаја кад 
му се указала прилика и кад је нашао 
к^TIцe за фаЈЈсификот4ане возачке до- 
зволе. Ова дела према томе нису уна- 
пред била об}*хваћена јединственим у- 
М11ш.л.ајем, јер оптуженн 1шје mi знао

да лн ће, када ће. како u коме гтродати 
Ј^озачке дозволе. Јединствени умитљ ај 

се обухватају битне околно«г1и 
појединих дела .ловезујо ове поједина- 
чне радње у целину у тој мери да по- 
јединачне радље губе самосггалну егзи- 
стензију и све заједно претстављају 
сггварно и правно јединство.

Није одустајање од уговора о дг-*У 
када наручилац no другом  да д е  nisetp- 
шити .члањкави посао. (Врх. суд  AllB
бр. Гж. 87/58).

I. ст. пресудом је тужени обавезан 
да исплати тужитељу 134.500 дин. на 
име протувредности радова, које су о- 
бавили место туженог друга лица.

Ту^жени је уложио жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Према начелима и.мовинског права 
ако је дело мањкаво, a да се полравити, 
наручитељу припада право да поред о- 
сталог извргак поправку на трошак 
предузимача. Према томе, тужилац у 
конкр- <*лучају кије одуЛ*ао од уго^ 
Đopa о делу, већ, напротив, остао је 
при том уговору, тако да је тужилаи 
правилно сматрао да се ради о игпу- 
Јвењу тога уговора. Наравно, испун»еи»е 
уговора о делу не састоји се увек у 
томе, да га пред}'зимач .може изврши- 
ти. Налротив. када ј? лредузимач у 
задоцњењу са испуњежем утовора тј. 
када је започео са радом али ra iriije 
о року извршио, овлашћен је наручи- 
лац да тај рад повери др>1Ч>м лицу на 
терет предузимача.

Туисилачком предузећу не припадају 
парнични трошкови за присуство прав- 
ног референта на расправи изван сеци- 
гита тгјкиоца ако у  месту гд е  се води  
спор има адвоката. (Врх. суд  АПВ бр. 
Гж. 783/58).

Тужитеља је на расправама заслу- 
пао правни референт, који је из седи- 
шта тужио1^а, долазио у  место суда ко- 
ји је расправљао. па му је I. ст. суд  
досудио 18.000 дин. парн. трошкова за 
долазак правиог референта.

Туж ени је лодиео жалбу, која је 
основана. I. ст. пресуда преиначена, и 
тужилац одбијен са захтевом за тај део 
трошкова, a из разлога:

Тужилачко предузеће могло је да по- 
вери ствар једном адвокату у  К. који 
би, као стручни правозаступник, мо-
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гао правплно заступати тужилачку 
страну у  овом спору, a  нарочита ком- 
пликованост предмета није захтевала да  
расправи присуствује ir правни рвфе- 
рент предузећа, јер се  ради о спору 
са мало релевантннх чињеница, те  пре- 
ма томе, трошкови који су настали у  
вези путовања правног референта нису  

• бил11 потребни ради вођења парнице.

По становишту Врх. суда АПВ, када 
је по уговору купац куће правнн прет- 
ходник тужених на кога је н зе>1. књн- 
жно пренета и које је одбио стварни 
власник, онда оставилац није поклонио 
своме сину кућу, већ је поклонио износ 
кутговне цене за кућу, ако je он својим 
новцем исплатио куповну цену куће 
место CBora сина.

Закупопримац не одговара за оште- 
h ejta  која с у  настала па предмету :ш- 
купа од редовне употребе. (Врх. суд  
АЛВ бр. Гж. 224/958).

I, ст. суд одбио је тужбу тужитеља 
ради накнаде штете настале на покрет- 
1ШМ стварима једне у закуп издате ro- 
стпоне.

Тежевп је уложио жалбу, која je нео- 
снована, одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је као неспорно утврдио 
да је тужилац своју угост. радњу за- 
једно са инвентаром нздао v  закуп ту- 
женој задрузп joiii 1948 гадине, да је 
тај однос трајао 9 година, и да је за- 
к т о д а в а ц  цело време као наметтеник ту- 
ж ене водио истл" гостиону'. Оштећење 
у  вези које тужшхац тражи оштету на- 
стало је услед дуготрајне употребе, па 
је правилно становиште I. ст. суда да  
закупопримац н е одговара за таква о- 
1птећеља до којпх је дошло услед ре- 
довне, нормалне лтготребе предмета за- 
купа.

Тужба ради издавања ствари или сл- 
тернативно ради плаНања противеред- 
ности иема, карактер тужбе роди  накиа- 
де штете. па се не може приМенити чл. 
40 Закона о државнгич службеницима. 
(Брх. суд  АПВ бр. Гж. 344/958).

I, ст, суд одбио је тужбу на основу 
чл. 40 Закона о државним службеншц!- 
ма. Тужитељица је уложпла жалбу, која 
је основана, I. ст. одлука укинута, a 
из разлога:

Тужите.Ђида је поставт1ла тужбени 
затхев i i  остала код њега, д а  суд оба- 
веже туж ену ошптину да поврати ту- 
жите.’Бици адређене парцеле и укн.нжн 
право својине у 1вену корист, или да 
п.лати тужитељиди износ од 800.000 дн- 
нара. Т^жбом није поставден захтев за 
накнаду ш тете, H€iijo еамо захтев за 

издавање ствари или. алтернативно, за 
плаћак.е ттротив-вредности ш то нема о- 
бележЈа отшетног захтева. Пошто нема 
оштетног захтева није се  могао ггриме- 
нити чл. 40  Закона о јавним службе- 
ницима.

Свако.м законском наследнику  грачу- 
нава се у  наследни д ео  све што је до- 
био на поклон од  оставиоца ма на који  
начин. Поклоњен је  износ купоене ife~ 
не a  не кућа ако је отац исплатио вред- 
ност куће која је зкњ. уписана у  вла- 
снигитво сина. (Врх. суд  АГГВ бр. Гзз. 
16/958).

ГТротнв две сагласне пресуде нижих 
судова ставио је Јавни тужилац захтев 
за зашт. закон. којн је  основан. a из 
разлога:

О бе лресуде нижнх судова донете су 
повредом закона. Т а  повреда се састо- 
ји V томе што су овај спор решили про- 
тивно прописима чл. 51 ЗН. Наиме, оба 
Ш1ж а  суда су нахпла да нема места ура- 
чунаваљу у законски нааледтт део  оне 
HMOBirae коју је оставилац поклонно за  
жпвота правном претходнику тужених, 
иако је у чл .51 ЗН  нзричпто ттропи- 
сано, да се савком законском  наслед- 
нику' урачукЈава у  н|дследни д ео  све 
што је добио на поклон од оставиоца 
ма на који начин.

П одела iiMoeune приликом издвајања 
Погона у  самосталну привредну орга- 
иизацију'. (Врх. привредни с у д  бр. Сл.
89/58). ■

Тужилац угостнте.ЂСко предузеће је 
издвајан>ем из тужене задруге, као ра- 
нијн погон. у  самосталну привредну ор- 
низацију преузео све обавезе и потра- 
живања по завршном рачуну за 1956 
годину, када је исказан п^битак у  де- 
латности уготсител>ства у износу од 
дин. 2,869,941. С обзиром да је задруга 
у смислу чл. 66 Уредбе о  расподели 
укупног прихода пртгередних организа- 
ција (Сл. лист ФНРЈ бр. 10/56) била 
дужна да расподелу укупно оставреног 
прихода врши као јединствена привред- 
на организаднја и да добш џш а на јед- 
ној страни санира евентуалне губитке 
на другој странп, тужзо^ац је тражио да 
се тужена задруга осуди на плаћање 
исказаног гу б 1ггка

ГТрвостепени суд је туж бу одбио јер 
је нашао да тражени нзнос претставља
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имовинску ст»вку KOja припада тужио- 
ЦУ? јбр настала у  његовом пословаи.у 
још пре него што је тужилац као раннје 
самостална привредна орга1шзација у- 
шао у састав задруге као погон, па да 
се исто не може пренети на тужену за- 
другу, тим iipe што овако није било 
одлучено ни ирпликом доноше1Ба одлу- 
ке надлежног органа о поновном издва- 
јању тужиода дотадашњег погона у  са- 
мостално предузеће.

Поводом жалбе тужиоца другостепени 
су је побијану пресуду укинуо и пред- 
мет вратио на поновни поступак из сле- 
дећих разлога:

„На основу одлуке о издвајању ту- 
жиоца у с-амосталну прЈгередну орга- 
низацију тужилац је имао преузети  
део активе н  пасиве ту'жене задруге, и 
то у оној висини која је у моменту 
издвајажа била исказана у  његов11м  
књигама, као ондашњег погона тужене 
задруге, с тим да  ће се права и оба- 
везе, који проистичу из тог преузттма- 
н»а, између » и х  регулисати посебним  
уговром. Како међ}'тим такав уговор 
између странака ннје закључен, тужи- 
лад је по чл .75 Уредбе о осниважу 
предузећа и  радњи д\’жан да део оба- 
веза тужене задруте, који она има по 
уговарима или другим основЈгма, пре- 
узме сразмерно вредности имовине ко- 
ју је преузео као издвојена логонска је- 
динида. С обзиром на то требало је да 
првостепеш! суд утврди колико износи 
тај сразмерни део . и то на основу за- 
вршног рачуна тужене задруге о д  б!  
дедембра 1956 године. Уколико је ту- 
жттлац стварно преузео више пасиве 
него што је  био по Уредби дужан-више 
од сразмерног дела-онда је тужена за- 
друга д}"жна да му накнадн ту разли- 
ку.”

П раво на напЈШту кутховпе цене када 
роба није ггспоручена. '^Врх. привредни 
суд Сл. 853/58).

Продавад је тужбом захтевао д а  му 
тужени као купад плати куповну дену 
за одређеку количину продате ракије. 
Туженн се међутам бранио да о д  ту- 
женог није иреузео купљену робу, iia 
да због тога и није у  обавези да пре 
преузимања тужиоду платп ттротувред- 
ност робе, a д а  поред тога тужилац 
нтгје т  покренутом спору загстевао из- 
BpmeiBe уговора односно лријем игао- 
руке од стране туженог, јер би тужени  
био дужан да плати куттовну дену само 
онда ако би био обавезан да  преузме 
робу.

Првостепени суд је  туженог обаве- 
зао на плаћаже у  ош сл у т^жбеног за-

хтева, jep је нашао да је тужилад на 
правоваљан начин туженом ставио куп- 
љену ракију на располаган.е и да према 
томе има irpaBO да захтева luiahaiLe ку- 
повне цене.

Поводом жалбе туженог на ову iipe- 
суду другостепени суд је иобијану пре- 
суду у целости потврдио из следеКих 
разлога:

„Неспорно је да је тужени купио од 
тужиоца 30.000 .литара ракије по денп  
од  7,20 дин, за 1 степен алкохола, с 
тим да се испрука изврши по тужени- 
ковој диспозицији и у  тужениковој ам- 
балажи. Утврђено је, да  тужени нити 
је послао амбалажу, нити преузео робу, 
и TO ни до истека споразумно проду- 
женог рока испоруке, тј. да  1 IV 1958 
годЈтне. С дру1’е стране, тл'жилад је ко- 
реслондендијом, коју је тужени у де- 
лости ттризнао, доказао да је позвао 
туженог да и с ш т ји  обавезе, a  затим да 
је продату количину ракије издвојио и 
ставио на расположење тлженом. Тиме 
је тужилац као продавац испунио уго- 
вор. Испорука се нанме има сматратн 
извршеном. jep је тужилац обавио све 
радн.е које је по уговору и природи по- 
сла био дужан да обави, да бн тужени  
као купац могао примити пспоруку 
■ Општа узанса за Дроме?г робом бр. 
70). Поступајући на тај начин, тужи- 
лад је спгекао право да захтева исплату 
KvnoBHft цене. Захтев да се тужени о- 
суди на преузимаке робе тужилац није  
гтавио, нити је могао успешно ставити, 
јер је преузнмање робе право купда, на 
које се он не може принудити судским  
плт^м.”

Наплата грађевинских радова  (Врх. ' 
привредни суд бр. Сл. 1186/58).

У смислу закљученог уговора тужи- 
лац је као грађевинско предузеће извео  
предвнђене грађевкнске радове на из- 
градњи једне станбене зграде за рачун 
туженог и тужбом тражио наплату по- 
траживаља по окончаном рачуну пскме 
обављене колаудадије нзведених грађе- 
винских радова.

Т уж ени се у  спору бранио да у кон- 
кретно.ч случају између тужиоца као 
извођача и тужено(г као ингвеститора 
није обавдена записничка примо-преда- 
ја изеведених радова односно доврше- 
ног грађевинског објекта, a да се пре 
тога ле може тражита наплата по окон- 
чаном рачучу и да је тужба услед тога 
преурањена. Т уж ени иначе није оспо- 
рио да спорни објекат већ стварно утто- 
требљава. П оред тога је тл'жеки истакао 
компенза1џтони приговор за износ уто-
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ворне казне, јер тужилац није преузете 
грађевинске радове извршио у предви- 
ђеном року, па да му стога дугује уго- 
ворну казну за сво време задодгБења у 
ислун>еау уговора.

Првостепени суд је тужбом захтеву 
удовољно и туженог обавезао на пла- 
ћан>е вредности радова, јер је нашао да 
је тужени отпочео стварну употребу из- 
грађеног објекта према његовој наменл, 
II ако међутим између странака није 
дошло до формалне записничке примо- 
предаје објекта. Поред тога суд је од- 
био компензациони приговор туженог 
за урачунавање износа уговорне казне 
у тужбенн захтев, јер тужени није своје 
право на уговорну казну задржао без 
одлагања приликом преузимажа употре- 
бе спорне станбене зграде.

По жалбн туженог против ове пре- 
суде друтостепени суд је потврдио по- 
бијану пресуду, и зм еђ у осталог, и са 
следећих разлога:

„За одену основаности тужбеног за- 
хтева одчучне су, у првом реду. чи- 
жениде да је окончана ситуација са- 
стављена од стране колаудационе коми- 
сије, да је она у  сагласности са запи- 
сником: о колаудацији и да је ову си- 
туадију оверио тужени. Наиме, из ових 
чпњеница несумњиво хгроизилазн да је 
тужеш ! прихватио обрачун радова од 
стране колаудадионе комисије, односно 
кончани рачун. Такође је одтучна чи- 
ЈБенида да тужени употребљава објект 
—  станбену зграду још од 1957 годнне, 
птто значи да је истл' примио. и да је 
еам1гм тим доспела за наплату окон- 
чана ситу^ација.

У везн с тпм није основан навод жал- 
бе да је изјава о задржавању права ва 

. уговорну казну везана за  записничку прн- 
мо-предају објекта. т е  да тај моменат 
H irje  наст}тп10, с обзиром да нпје сачи- 
1Бен записник о тгр1гмо-1тредајн, нитн је 
пак за право ту'женог на Јтоворну ка- 
зну одчучно то да је тужени право на 
уговорну казну задржао за време рада 
колаудационе комиснје, пошто се рад 
комисије у овом случају не може сма- 
трати моментом i^irJeMa објекта од  
стране туженог.”

Ако Ј€ за привредни преступ оптуже- 
на трговинска радња са пословођсм као  
једиш 1М запосленим лицем^ у  судском. 
поступку саслушаће се пословођа као 
претставник радње без обзира што је 
и сам оптужен због истог дела (Врх. 
привр. с уд  Пкж. 30/19S7).

„Правно је погрешно схватање првог 
суда да код оних привредних oprami-

saiyija којр су основане као радње, 
које запошљавају само једну особу као 
пословођу који управља радњом, — не 
постоји могућност да се одреди и са- 
слуша н>ен претставник у  смислу од- 
редбе члана 8б Уредбе о управљању о- 
сновним средствима привреднпх орга- 
низација, ако је и пословођа као п,ен 
једини намештешш уједно отггужен од- 
носно сумњив да је починио повреду за 
коју се радња гони. Следствено томе, 
правно погрешно је и схватање првог 
суда да у  изложеном случају не посто- 
}и могућност да окривљена радња буде  
саслушана као окривљеник и да се пред  
судом брани, као и да се хгротив такве 
радње уопште води поступак и  ствар 
расправЈБа пред сл'дом, и  да стога таква 
ситуадија претставља околност која ис- 
к.*Бучује гоњење.

Пзложрно схвата1Бе првог суда, кад 
би било усвојено, довело би практично 
до тога да се у области привредних пре- 
ступа одрекне постојање казненоттрав- 
ног субјективлтета не само оним прив- 
редним организацијама које су основа- 
не као радн>е и које запошљавају само 
једно лиде, већ и привредним органм- 
задијама ч:а већим бројем запослених 
лида II са колективним органима управ- 
љан»а, ако из било којих разлога ниједан 
од чланова женог радног колектива не 
бп могао да буде одређен и  саслутпан 
као н>ен претставник у смислу члана 85 
Уредбе о управ-гању основним средст- 
вима прнвредних организадиЈа (ако су, 
налример. сви члановн њеног колекти- 
ва оптужени о,зносно осумњичени за 
односни привредни престуц). To би 
значило да такве организацнје не бн 
уопште могле 6im r кажњене за прив- 
редии престул који су починиле.

Протшсујући у  члану 85 напред на- 
ведене Уредбе („Службени лист ФНРЈ” 
број 52/55) да  за привредну организа- 
цију мора бити саслушан њен претстав- 
ник кога одредн управни одбор, и да 
за претставннка не може бити одређе- 
но лице које је учшшло повреду. од- 
носно у  погледу кога постоји основана 
сл-мља да је повреду лтшннло, —  зако- 
нодавад је весумњиво имао у  в и д у  пра- 
BiLio да привредна организа1Д1Ја нма 
колективне органе уирављажа и већп 
број запослених лица. Оно ш то је бит- 
но у поменутој одредби cacrojii се у  
томе да претставнпка мора да одреди  
онај орган предузећа који управља пре- 
дузећем. a не неки орган пзвал преду- 
зећа, што одговара начелу самостално- 
СТЛ1 предузећа као и начелу радничког 
самоуправљања. Посматрано са тог ста-
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новишта, први суд је у конкретном слу 
чају са основом одбио да поступи по 
предлогу Јавног тужиоца да се од  На- 
родног одбора Општине С. Б. као осни- 
вача окривљене радње затражи да из 
реда CBojifX службеника одреди лице ко- 
је би у поступку било саслушано као 
лретставник окривљене радње.

С друге стране, одузимајући право 
оном члану колектива који је учинио 
повреду или који је у том поглед\' 
сумњив — да буде одређен за претстав 
ннка окрпвљене организације, законо- 
давац је опет имао у  вЈ^ду само прив- 
редне организадије са већим бројем за- 
лослених лица. Код таквих оргаашзаци- 
ја, у случају привредног преступа, мо- 
ж е да постоји знатна оупротност из- 
међу интереса оног члана колектива ко- 
јн је одговоран или сумн»ив за учињени 
преступ и интереса осталих чланова ко- 
лектива. Наиме, кад би и лице које је 
починило привредни престуи или које 
је у  том погледл' сумњиво —  могло да 
у  постЈпку буде саслушано као прет- 
ставник бкривљене организације, онда 
би лостојала мог)’ћност да оно и одбра- 
ну окривљене организац^ЈЈе подешава 
онако како најбоље одговара н>еговом 
личном интересу у дотичном процесу, 
услед чега би интереси саме организа- 
ције и осталих чланова н>еног колекта- 
ва могли да буду оштећени.

М еђутим, у конкретном случају где  
ге као окривљена организација појавлу- 
је трговинска радн>а са пословођом као 
једшлпл залослеким лицем, —  нема ни- 
какве ни правне ни суштинске запреке 
да тај пословођа у постутшу због прив- 
редног престула буде саслушан као 
претставник окривљене ради>е, без об- 
зира што је и он сам оптужен због и- 
стог дела. Ово стога пгго у том случа- 
ју лословођа рад1Бе ло закону вриш све 
оне фулкције и има сва она овлашће- 
ља која припадају директору предузе- 
ћа и управном одбору. С друге счране, 
нема никакве опасности ако пословођа 
радње у  таквом случају, иако и сам 
оптужен, буде саслушан и као прет- 
ставник окривљене раДЈБе за л-члњени 
привредни преступ, јер у  недостатку 
осталих чланова колектлва нема и не 
може бити ни супротности интереса, 
већ се, налротив, иктереси дотичног 
пословође у односу на исход поспу'лка 
у свему подударају са интересима ок- 
ривљене радње.

Са n 3HeTHx разлог^ у  конкретком 
случају може се  са основом у^зети да 
одбрана окривљене М. С. као лослово- 
ђе радње и одговорног лица, дата на 
претресу од 5 јула 1957 г., претставља 
уједно и њену изјаву као претставника 
окривљене радње у  смислу члана 85 
иапред наведене Уредбе.”

И З  С Е Д Н И Ц Е  У П Р А В Н О Г  О Д Б О Р А  А К  У  А П В

На седници управног одбора АК у АПВ која је  одржана дана 20 
марта 1959 год. донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника, секретара, и референата 
о раду Коморе између две седнице.

2. Сазвана је ред. год. ск}шштина АК у АПВ за 26 април 1959, с 
тим да се позив на скупштину објављује у  бр. 4 „Гласника”.

3. Извештавају се адвокати да је Савезни завод за социјално оси- 
гурање актом бр. 13 159/1 од 7 јануара 1959 године и Републички за- 
вод за соц. осигурање НРС актом бр. 09-2-398/1959 решио да се по- 
в^.шeњe основе сопијалног осигурања и пепзије примен.ује ii на Уго- 
вор о соилјалном осигурању адноката почев од 1 октобрз 1958 годи- 
не, a сходно чл. 63 Закона о пензиском осигурању, чије су основе из- 
•мењене одлуком народне скутитине ФНРЈ.

4. Решењем бр. 135/59 a на основу чл. 41 у вези чл. 59 и чл. 93 
тач. 8 ЗОА, те чл. 7 статута Коморе брише се из именика здвоката Ai\ 
у АПВ Павићевић Блажа адвокат из Куле због преселења адвокат-
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ске канцеларије на подручје друге Коморе. Мнмоилази се постављење 
предузиматеља обзиро.м на изјазу да је  све пославе своје канцеларије 
Павичевић Блажо ликвидирао. Брисање се спроводи са 4 априлом 1959 
године.

5. Решењем бр. 126/59 уписује се у именик адвокатских приправ- 
ника Дамјан Ђорђе, a на основу чл. 65, 67 н чл. 93 тач. 4 ЗОА, те чл. 
6 тач. 1 и 2 и чл. 9 Статута Коморе са даном 20 марта 1959 године на 
адв. припр. вежби код Молкуц Мојсеа адвоката из Зрењанина.

6. Решењем 141/1959 a на основу чл. 65 до 67, те чл. 93 тач. 4 
ЗОА и чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 Статута Коморе уписује се у именик адво- 
катских приправника АК у АПВ Субаков Владимир на адв. припр. 
вежби код Субаков Здравка адвоката из Бечеја почев од 20 марта 
1959 године.

7. Решењем бр. 147/51 a на основу чл. 65— 67 и чл. 93 тач. 4 ЗОА 
ге чл. 6 тач. 1— 2 и чл. 9 Статута Коморе уписује се у именик адво- 
катских приправника АК у АПВ Иванчевић Н. Милан на а'Дв. припр. 
вежби код др. Иванчевић јМилана, адвоката у Новом Саду почев од 20 
марта 1959 године.

8. Решењел! бр. 60/1959 a на основу чл. 76 тач. 4 и 93 тач. 8 ЗОА, те 
чл. 59 и 9 статута Каморе брише се из и.меника адвокатских приправ- 
кика са 15 мартом 1959 године Романовић Ђорђе, адвокатски приправ- 
ник из Новог Сада пошто је  засновао радни однос.

9. Решењем бр. 173/59 a no предлогу заменика дисц. тужиоца ове 
Коморе на основу чл. 56 ст. 2 и 3 и чл. 93 тач. 8 ЗОА те чл. 31 тач. 
3 и чл. 56 статута ове Коморе обуставља се вршење адвокатуре Тошић 
Тодору, адвокату из Зрењанина у вези покренутих дисц. поступака, a 
и зато што није дао изјашњење, a за привременог заменика одређује 
се Жива Славко адвокат из Зрењанина.

10. Решењем бр. 142/59 a на предЈТОг заменика дисц. тужиоца, на 
основу чл. 50 ст. 2 и 3 B чл. 93 тач. 8 ЗОА, те чл. 31 тач. 3 и 56 ста- 
тута 'Обуставл.а се вршење адвокатуре Војновић Владимиру, адвокату 
из Беле Цркве, због покретања више дисциплинских поступака, a и 
зато што није дао изјашњења, па се за прнвременог заменика одређује 
адвокат Гуцуљ Васа из Беле Цркве.

11. Решењем бр. 102/1959 узима се на знање и регистрира уго- 
вор о пружању правне помоћи др. Лемајић Јована, адвоката из Новог 
Сада и Срп. прав. цркв. општине у Н. Саду.

12. Решењем бр. 103 до 114/59 узимају се на знање и регистра- 
ју  уговори о пружању правне помоћи Марков Јована адвоката из Субо- 
тице са: Зе.м. задруга Хоргош; Зем. задруга .^да; Зем. задруга Жедник; 
Дрвна индустрија „Матко Вуковић” Суботица; Зем. задруга Алексан- 
дрово; „Украс” молер. фарб. задруга Суботица; Сточарско ратарска 
станица Суботица; Зем. задруга Палић —  Шупљак; Зем. задруга Би- 
ково; Пољ. добро „Жедник; „Југокожа” Суботица; СРЗ „Бачка” Жед- 
ник”.

13. Решење.м бр. 93/59 узета је  на знање изјава др. Стефановић 
Јована, пенз. адвоката из Ср. Митровице да задржава чланство у фонду 
посмртнине, под условом испуњавања свих обавеза пре.ма фонду.

14. Решењем бр. 92/59 a на основу чл. 59 тач. 6 и 93 тач. 3 3 0 А, 
те чл. 7 статута Коморе брисан је  из именика адвоката ове Ко.море са
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28. II 1959 г&дине др Кречаревић Александар, адвокат из Сомбора 
због пензионисања, a на основу чл. 57 Статута за преузиматеља по- 
старљец jie др Федор Коњовић, адвокат из Сомбора. Уједно је узета 
на знање изјавз др Кречаревић Ал. да задржава чланство у фокду по- 
смртнине по условом испуњавања обавеза према фонду.

15. Решењем бр. 101/59 a на основу чл. 59 тач. 6 и чл. 93 тач. 8 
ЗОА те чл. 7 статута брисан је вз и.меника адвоката ове Коморе са да- 
но.м 11 фебруара 1959 године Радосављевић Счавко, адвокат из Беле 
Цркве због пензионисања, с тим да преузиматељ није постав.-Бен, по- 
ujTo је именовани ликвнди-рао своју каниела'рију. Узето је на знање 
ла Радосављевић Сллвко задржазз члансгво у фонду посмртнине. под 
услово.м испуњавања обавеза пре.ча фонду.

16. Решење.м бр. 117/59 постављен је Милић Томислав, адвокат из 
Новог Сада за за.меника оболелом адвокату Љубо.миру Ђорђевићу из 
Титела.

17. Решењем бр. 471/58 узет је на знање записник о преузн.маи.у 
адвокатске канцеларије др. М. Вакањиа од стране Милоша Кадијеии- 
ћа, здвоката из Со.мбора.

18. Решење.м бр. 140/59 a на основу чл. 76 тач. 4 и 93 тач. 8 3 0 A 
те чл. 59 и 9 Статута брисан је из и.меника адвокатскјх приправника 
са 1 јануаром 1959 Челекетић Здрзвко из Зрењанина, пошто је засно- 
вао радни однос.

19. Решењем бр. 139/59 узето је  на знање да је адв. припр. Лазар 
Гадојчић из Новог Сада 15 марта 1959 године прешао на адв. припр. 
вежбу од адвоката др Живковић Јована код адвоката Др Перваз Ни- 
коле из HoBor Сада.

20. Решзвано је о молба.ма ради уписа у именик адвоката, као и о 
остали.м текућнм пред.мети.ма.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња свим адвокатима да 1 априла 1959 доспева оба- 
веза уалате друге четврти чланарине за 1959 годину, као и подношење 
обрачуна и уплата 1®/о коморског дсшриноса за I. четврт 1959 године. 
— Молимо све адвокате да изврнае своје обавезе према Комори.

Све уплате се врше на жиро рачун Адвокатска кданзра у АПВ бр. 
151-73-3-10002, a на полеђини треба озшчити на и.ме чега се врши 
уплата.

Извештавају се сви чланови — адвокати, да је 24 марта 1959 пре- 
минуо Радосавл.евић Ставко, пенз. адвокат из Беле Цркве, те се по- 
зивају да уплате 400 динара на име доприноса за овај смртни случај и 
10 на жиро рзчун Адв. ко.мора у АПВ број 151-73-3 10002.

Књиговодство Коморе.
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И З  У Р Е Д Н И Ш Т В А  „ Г Л А С Н И К А ” - а

Молимо све претплатнике који још нису уплатили претплату за  
1959 годину да то учине одмах. Претплата се врши уплатом на жиро 
рачун Адвокатска коморга у АПВ бр. 151-73-3-10002, a на полеђини 
уплатнице означити за „Гласник” .

Уредништво „Гласника”

И С П Р А В К А

У чланку др. Д. П. Радомана ,,Погоршавање пресуде -против окрнв- 
љеног” (бр. 3 „Гласника” из 1959 године), на страни 4, 3 ред одозго 
F33 речи „и” треба ставити „само по жалби у корист окривљеног” .

О Б А В Е Ш Т Е Њ А  У  В Е З И  С А  С К У П Ш Т И Н О М  А Д В О К А Т С К Е  
К О М О Р Е  У  А П В

У вези са скупштином Адвокатске коморе у АПВ која је сазвана 
за 26 април 1959 у Суботици дају се следећа обавештења:

1. Скупштина ће се одржати у Суботици у малој сали Народног 
позоришта, a почетак је  у 8.30 часова.

2. Сви учесници скупштине који желе да им се обезбеди преноћи- 
ште, на Палићу, за ноћ између 25 и 26 априла 1959 нека то јаве пи- 
смено на адресу: Андрија Шарчевић, адвокат, Суботица, Максима Гор- 
ког број 6, најкасније до 18 априла 1959 године, пошто им се у про- 
тивном не може обезбедити преноћиште.

3. После скупштине одржаће се у Суботици заједнички ручак. Ко 
жели том ручку да присуствује исто нека писмено обавести Андрију 
Шарчевића.

4. Седкица управног одбора Коморе одржаће се 25 априла 1959, у 
суботу, по подне у 18 часова, на Палићу, у канцеларији.

5. У суботу увече тј. 25 априла 1959 биће другарски сзстанак који 
приређује у част учесника скупштане Радни одбор адвоката и адв. 
приправника. Овај другарски састанак одржаће се на Палићу.

6. Сви учесници скупштине, као и чланови органа Коморе треба да 
користе викенд-карте ш  возу, пошто се посебна повластииа за ову 
скупштину неће тражити.

А д в о к а т с к а  к о м о р а  у  А П В

..ГЛАСНИК” излази сваког месега /  Издавач и власник; Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни Уредник: Ботић  
Милоррд, адвокат Новн Сад, Народних хероја 6р. 6. /  Текући рачун код Комун. 
банке бр. 151-73-3-10002 /  Штамп. .,Б уд)ћност” погон „Коста Ш окица” Нови Сад.
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