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НОВИ УГОВОР О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ АДВОКАТА

После дужих преговора између Савеза адвокатских комора Југосла- 
вије и Савезног завода за социјално осигурање нови Уговор о социјал- 
ном осигурању адвоката потписали су 28 децембра 1959 године Мило- 
рад Ботић, претседник Савеза адвокатских комора Југославије, у име 
Савеза и Зденко Хас, ген. директор Савезног завода за социјално осигу- 
рање, у име Савезног завода.

Потпис овог новог уговора једна је даља позитивна етапа у разви- 
јању обима и права из социјалног осигурања адвоката.

Иако нису још уговором признати сви захтеви адвокатуре, овај уго- 
вор је решио нека отворена питања, на задовољство адвокатуре.

У првом реду уговор је систематски израђен, јасно и прецизно, тако 
да, по нашем мишљењу, не може бити сумње и |различитих тумачења 
неких његових прописа. Даље, уговор је рашчланио урачунавање пен- 
зиског стажа са много више система и јасноће, него ранији уговори, 
чиме су уклоњене потешкоће око признавања посебног радног стажа, 
посебног времена проведеног ван радног односа (заробљеништво, рато- 
ви, интернације итд.) која материја није била разрађена у уговору који 
је склопљен 19 аггрила 1958 године, тако да је било доста потешкоћа 
око признавања овог времена у пензиски стаж. Наиме, код склапања 
уговора од 19 априла 1958 године, a на основу прописа чл.95 и 271 За- 
кона о пензиском осигурању — саображење уговора прописима новог 
Закона о пензиском осигурању — омашкол! су изостали неки позитивни 
прописи из новог Закона о пензиском осигурању у погледу признавања 
времена у пензиски стаж, тако да је настао читав низ спорова по овим 
питањима. Иако је Савезни завод за социјално осигурање још у по- 
четку 1959 године издао низ упутстава и тумачења по овој материји, 
ипак сви Републички заводи нису подједнако примењивали прописе, a 
многи су их стриктно примењивали држећи се онога што је у уговору 
означено, услед чега су била дошла у питање већ стечена права на пен- 
зију многих адвоката. Најновијим уговором све ово је рашчишћено н 
уклоњено.

28 децембра 1959 године потписани уговор пренео је и на основу 
чл. 288 Закона о инвалидском осигурању све прописе тога Закона. На- 
име, уговор, који је потписан 19 априла 1958 године прописао је у 
свом чл. 11: „До донашења прописа о инвалидском осигурању радника 
и службеника, инвалидска пензија одмераваће се од основа предвиђених 
Уредбом 0 одређивању и превођењу пензија и инвалиднина”. По чл. 288 
Закона о инвалидском осигурашу уговор је имао да се саобрази овом 
Закону до најкасније 31 децембра 1959 године, a са влжаошћу од 1 ја-
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нуара 1959 године. До склапања новог уговора адвокати — инвалиди 
нису могли да се користе прописима новог Закона о инвалидском осигу- 
рању, јер исти уговор није био саображен овим прописима. Сада је и 
овај недостатак уклоњен.

Савез адвокатских комора Југославије постапио је и неке захтеве, 
у преговорима о изменама и допунама Уговора о соц. осигурању адво- 
ката, чије усвајање би коначно решило цело питање осигурања адво- 
ката и њихових чланова породица. Та питања су била следећа:

1. Да се адвокатима, односно удовама адвоката, који су 6 априла 
1941 године вршили адвокатуру призна право на пензију, уколико су 
престали да врше адвокатуру пре Ослобођења, a нису се огрешили о 
нашу Народну Револудију. Наиме, познато је да има око стотинак удо- 
ва адвоката, чији су мужеви били 6 априла 1941 године активни адво- 
кати, a које немају право на пензију. Њихову мужеви уплаћивали су до- 
приносе у Пензионе фондове ранијих Комора, чије су све зграде сада и 
национализоване, тако да су те удовице остале потпуно необезбеђене. 
Савез адвокатских комора тражио је да се и овим удовама призна право 
на пензију.

2. Да се адвокатима призна право на пензију у III. пензиски разред, 
по ко.ме се пензионишу судије окружних судова. Овај је захтев моти- 
висан тиме, што се увек као мерило код питања пензиског осигурања 
адвоката узимала права судија окружних судова, који су код склапања 
првог Уговора о соц. осигурању адвоката били у IV. пенз. разреду, a 
сада су у III. пенз. разреду. Иако би ово изједначење адвоката са су- 
дијама окружних судова било само формално, a не и фактично обзиром 
на периодске повишице које судије стварно сврставају у III. пенз. 
разред, a судије имају и друге бенифиције које адвокати немају и не 
могу и.мати (дечијн додатак, плаћен одмар, урачунавање 5®/о за сваку 
годину службе преко 35 година радног стажа итд), ипак би пензиони- 
сање адвоката у Ш. пенз. разред било за њих од веће сигурности.

3. Да се адзокати који су навршили пуни радни — пензиски стаж, 
па не одлазе у пензију, него настављају да обав.л.ају адвокатуру, осло- 
боде плаћања доприноса за социјално осигурање, уз уживање свих пра- 
ва из истог. Одлазећи у пензију адвокат оптерећује пензиски фонд са 
око 300.000 динара, a као пензионер има сва права соц. осигурања 
(здравствено, пензионо итд.), a ако не иде у пензију није оправдано, 
када већ штеди пензиско.м фонду око 300.000 динара годишње, и већ 
има право на соц. осигурање, још и плаћа допринос за соц. осигурање, 
иако ти.ме не стиче право на признавање даљих година за пензију, a та- 
кав је адвокат већ човек у годинама, коме иначе, по природи ствари, 
опада оби.м послова у адвокатској канцеларији.

4. Да се адвокати.ма који на основу Уговора о cou. осигурању одла- 
зе у пензију призна право да, уз при.чање половине пензије, могу и 
даље да обављају дужност адвоката, и да се на овај начин сви адвокати 
изједначе са они.м адвокати.ча, који су већ пензионери из неког другог 
радног односа, a који при.мају половину пензије и могу да обављају 
адвокатуру.

5. Да се и адвокати.ма уколико после навршених 35 година радног 
стажа наставе да врше адвокатуру призна право на продужење урачун- 
Л.ИВОГ радног стажа, као и остали.м службеницима.



Ови захтеви, иако су наишли делимично на разумевање, нису могли 
бити усвојени од друге уговарајуће стране, које услед потребе да се 
измене позитивни законски прописи, које пак због принципа на којима 
је постављено финансирање социјалног осигурања. Савез адвокатских 
комора је у посебном меморанду.му изнео ове своје предлоге и захтеве, 
na ће они свакако бити узимани у разматрање приликом ревизије соци- 
јалног осигурања и самог његовог финанси|рања, a на Савезу адвокат- 
ских комора, у дрвом реду, и на Адвокатским коморама лежи задатак 
да ова питања стално држе на дневном реду, све до њиховог коначног 
и повољног решења.

Коста Хаџи

ПОСЛЕДИЦА У КРИВИЧНОМ ДЕЛУ

(Наставак)

5. — Појам и видови конкретизације опште последице у кршичном 
делу. — Ми смо поставили питање: што је општа последица у кривичном 
делу ?

Једни (као на пр. проф. Живановић) последииом сматрају „промену 
у спољњем свету, произведену на објекту кривичног дела” ; други (као 
иа np. пр. Liepmann) промеку у правном свету (»Veranderung in der 
Rechtswelt«); трећи (као на пр. Vidal) нарушавање спокојства грађана.

Ми појам опште последиде изводмимо из општег појма кривичног 
дела. Док нека страна законодавства препуштају правној теорији одре- 
ђивање појма кривичног дела, наш Кривични законик у чл. 4 став 1 даје 
ову дефиницију: — Кривично дело је друштвено опасно дело чија су 
обележја одређена законом —. Та дефиниција садржи стари принцип;
— nullum crimen sine lege —, који je озакоњен и у чл. 2 КЗ где стоји:
— Нико не може бити кажњен за дело које, пре него што је учињено, 
није било законом одређено као кривично дело и за које законом није 
прописано како ће се казнити онај који га учини —. Законодаваи, оцр- 
тавајући појам општег бића кривичног дела, није сматрао за довољно 
само усвајање принципа законитости, па је зато у чл. 4 став 2 КЗ иста- 
као: — Није кривично дело оно кој^, иако садржи обележја кривичног 
дела одређена законом, претставља незнатну друштвену опасност због 
малог значаја и због незнатности или отсутности штетних последица —. 
Из OBor следи; да законодаваи за постојање кривичнаг дела тражи по- 
ред осталог минимум друштвене опасности; да формална предвидљивост 
у кривичном закону није довољна за његово постојање; да је, према то- 
ме, законодавац прихватио материјалну концепцију кривичног дела.

Из легалне дефинии.ије општег кривичног дела проистиче да је дру- 
штвена опасност битни елеменгт кривичног дела.

Законодавац наводи да је кривично дело „друштвено опасно дело”. 
По оваквој стилизаиији могло би се закључити да је друштвена опа- 
сност атрибут кривичне радње, a не самостални елеменат кривичног де- 
ла. Ми полазимо од поставке да д р у ш т в е н а  о п а с н о с т  н и ј е  
а т р и б у т  к р и в и ч н е  р а д њ е  в е ћ  п о с л е д и ц а  т а к в е  рад-
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н> е, дакле општа последица кривичног дела. Опасност (»Gefahr«, peri- 
culum), — TO je категорија која служи за одређивање појма опште по- 
следице у кривичном делу. Друштво, — то је друга категорија која слу- 
жи истој сврси. To нису правне категорије, али, кад се увуку у закон- 
ски појам кривичног дела, постају правне категорије.

Кад кажемо да је кривично дело противправно и кажњиво дело, онда 
ти.ме постављамо само спољашње мерило кривичног дела, али ништа не 
износимо о његовој суштини. Кад кажемо да кривично дело нарушава 
субјективно право пасивног субјекта, онда постављамо сувише узак 
оквир кривичног дела. Кад тврдимо да кривично дело значи повреду 
правног поретка, онда тиме нисмо одредили појам кривичног дела, по- 
што и повреде приватног права повређују правни поредак, a нису кри- 
вична дела. Кад кажемо да је кривично дело „друштвено опа-сно дело”, 
онда улазимо у његову суштину. Улазити у суштину кривичног дела 
значи улазити не само у кривичну радњу већ и у последицу те радње. 
Без познавања последиде нема познавања кривичног дела.

Друштвена опасност је опасност за потребе друштза, заштићене кри- 
вичноправним санкцијама. Потребе дрштва се мењају, па се мења и дру- 
штвена опасност. Тредност друштвених потреба респ. друштвених вред- 
ности огледа се у систему кривичнних санкција одређене заједнице. To 
је сјајно описао R. Jhering: — теократија је окарактерисала богохулење 
као смртни грех, докле је у помицан.у гранииа огледала само један 
прост преступ (Мојсијево право). Земљорадничка држава обратно за 
помицање граница излива сву тежину казне, докле богохулење казни се 
блажом казном (римско право). Трговачка држава фалсификовање нов- 
ца и уопште фалсификате, војничка држава несубординацију и преступе 
у служби и т. д. апсолутна држава увреде величанства, република рад 
за повраћај владалачке власти стављају на прво место. Све оне ту стро- 
же поступју него са другим злочинима. Укратко: реакције правне свести 
држава и индивидуа најјаче су онде, где оне осећају да могу непосредно 
бити угрожене у њиховим особеним животним условима.

Општа последица кривичног дела претпоставља постојање друштва 
у правно организованом облику. Где у друштву нема кривичноправних 
вредонсти, тамо не може да се говори о општој последици у кривичном 
делу, нити о кривичном делу. Опасност за друштво и његове вредности, 
заштићене кривичним санкиијама, ннје нешто секундарно у кривичном 
делу већ битно, конститутивно. Опасност је једна од основних кривично- 
правних категорија. И проф. С. Франк тврди да је у кривичном праву 
„централни појам опасност, a не повреда" (С. Франк, Казнено право 
1950, стр. XVIII).

У објашњењи.ма уз Haupr Кривичног законика ФНРЈ стоји: — твр- 
дити да је друштвена опасност садржај кривичног дела, a не извући из 
те поставке конкретне консеквенце, претстављало би принцип без до- 
вол>но одређене садржине. Та садржина је управо изражена у овој од- 
редби, која јасно показује да оцена друштвене опасности има практични 
значај за одређивање кривичне одговорности. (Објашњења, стр. 33).

И наши правни теоретичари кажу: — постојање друштвено опасног 
дела претпоставља наступање последице. Без последице нема друштве- 
но опасног дела (Н. Срзентић — А. Стајић, Кривично право, 1953 год., 
стр. 172).



Човек може да врши различите радње, но све његове радње нису 
кривичне већ само оне које означује кривични закон. Према томе појам 
кривичне радње ужи је од појма човекове радње.

Човек узрокује различите опасности за друштво, али све те опасно- 
сти не претстављају опасност у кривичноправном смислу, па, према томе 
ни општу последицу у кривичном делу. Само она опасност за друштвене 
потребе (услове) респ. вредности, заштићене кривичним санкцијама, 
која је узрокована кривичном радњом, може бити општа последица у 
кривичном делу, Из овог следи: појам друштвене опасности је шири од 
појма опште последице у кривичном делу.

Друштвена опасност је динамични еле.менат у кризичнОлМ делу. Иста 
кривична радња може у једном времену да ствара друштвену опасност, 
a у другом не. Социолошки фактори овде играју пресудну улогу.

Проф. Тома Живановић тврди: — последица је промена у спољњем 
свету, произведена на објекту кривичног дела т. ј. на добру (са мате- 
ријалног гледишта; на потреби постојања друштва у облику државе), 
која се може чулима приметити (на пр. смрт, оштећење имовине, одузи- 
мање слободе кретања и т. д.) Т. Живановић, Основи кривичног права, 
1922 год., стр. 82).

Ми не прихвата.мо obv дефиницију последице, пошто у „спољњем 
свету” и.ма и таквих промена које се не .могу „чулима приметити” a које 
се одигравају на објектима кривичних дела. Правна добра, заштићена 
кривичноправни.м санкцијама, могу бити материјална и идеална. Сва та 
добра могу да се подведу под појам Општег објекта кривичног дела. 
Општи објект је систе.м друштвених вредности, одређен кривичним за- 
коно.м. Наш Кривични законик у свом општем делу (чл. 1) означује оп- 
ште објекте кривичних дела на који: 1̂а могу да настану последице кри- 
вичне делатности; — овај законик заштићује од насиља, самовоље, при- 
вредне експлоатације и других друштзено опасних дела личност грађана, 
њихова уставом и законима заје.мчена права и слободе, политичке, на- 
ционалне, економске и социјалне основице Федеративне народне репу- 
блике Југославије, њену независност и безбедност, њено социјалистичко 
друштвено уређење и уставом и законима утврђени правни поредак. Све 
кривичноправне последице, као конкретизација опште последице, на оз- 
наченим објектима не .могу се „чули.ма приметити” . Ако објект може 
бити предмет чулне перцепције, онда и промена на таквом објекту може 
бити предмет чулне перцепције. Ако објект не може бити предмет пер- 
ципирања, онда ни промена на такво.м објекту не може бити цредмет 
чулне перцепције. Према томе поја.м последице у кривичном делу је 
шчри од појма „промене у спољњем свету, произведене на објекту кри- 
вичног дела”. Ако се прихвати наше мишљење да је опасност за систем 
друштвених вредности, заштићен кривичним законом, општа последица 
у кривичном делу, овда та општа последица као апстракција (генусни 
појам последица) не може бити предмет чулне перцепције већ само 
предмет схватања.

Друштвена опасност као општа последица у кривично.м делу .може 
бити различитог интензитета. Где је критериј овог интензитета? Чл. 4 
став 2 КЗ тражи минимум друштвене опасности за постојање кривичног 
дела. Ако је друштвена опасност незнатна,, онда кривично дело у смислу 
чл. 4 став 2 КЗ не постоји, иако и.ча формалну егзистенцију. Из овог
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произлази да постоЈЗње криаичног дела завнси о величини последице. 
Наш законодавац није одредио величину друштвене опасности, која је 
потребна за постојање кривичног дела. По чл. 4 став 2 Кз незнатна опа- 
сност није друштвена опасност у кривичноправном смислу. Што је не- 
знатна опасност? На ово питање законодавац не одговара. Колика опа- 
сност је потребна за друштво да формално кривично дело постане кри- 
вично и у материјалном смислу? Кад законодавац предвиђа формално по- 
стојање кривичног дела, онда има статичан став; кад он уводи друштве- 
ну опасност у појам кривичног дела, онда пробија статичан став, пошто 
је друштвена опасност динамичан елеменат. Док се крећемо у оквиру 
кривичног дела, ми не можемо решити проблем друштвене опасности. 
Тај проблем не решава се изнутра (из оквира кривичног дела) већ спо- 
ља (из друштвеног стања).

Овде искрсава питање: дали један правни појам може да садржи и 
статично и динамично? Појам кривичног дела је правни појам; он у сми- 
слу чл. 4 КЗ садржи и стгтично и динамично. Сви његови елементи сем 
друштвене опасности су статични.

Кад решавамо питање друштвене опасности неке кривичне радње, 
онда морамо узети у обзир време извршења. Једна кривична радња може 
данас да створи друштвену опасност, a сутра не. У првом случају п&сто- 
јаће кривично дело, a у другом неће, јер му недостаје потребан садржај, 
потребна мера друштвене опасности. Из овог јасно се види да постоја- 
ње кривичног дела не зависи само о кривичној радњи, формалној про- 
тивправности и кажњивости већ и о друштвеној опасности у време и?вт- 
шења кривичног дела. Друштвена стања се мењају, па се мења и дру- 
штвена опасност кривичних радњи. Из овог може да се изведе закључак: 
друштвене промене могу да искључе кривичну одговорност, иако се 
нису одиграле никакве про.мене у кривичноправном систему.

Срзентић-Стајић, дефинишући појам кривичног дела, износе четири 
елемента. Кривично дело мора бити: 1) дело виног човека, 2) друштве- 
но опасно дело, 3) противггравно дело и 4) дело одређено у кривичном 
закону као кривично дело (Н. Срзентић-А. Стајић, Крнвично право оп- 
шти део, 1953, стр. 160). Срзентић-Стајић, ставлзајући кривицу у појам 
кривичног дела, повезују субјективно и објективно, a увођењем дру- 
штвене опасности у појам кривичног дела увлаче социолошки елеменат 
у правну категорију и повезују формално и материјално (елеменат под 
2) са елементи.ча под 3) и 4).

По нашем мишљењу друштвена опасност није квалитет рздње већ 
н>ена последица. Кад би друштвена опасност била квалитет радње, онда 
би иста радња увек била једнако друштвено опасна, јер би имала исти 
квалитет. To би искључило могућност градације на терену друштвене 
опасности. Ми могућност градаииј.е не можемо иск.Ђучити, јер о степену 
друштвене опасности зависи постојање кривичног дела. Поред тога дру- 
штвена опасност је  од утицаја и на одмеравање казне.

Друштвена опасност, — то је опасност за друштво као колективни 
организам, за целину. Кад говоримо о таквој опасности, онда не мисли.мо 
на опасност за одређено правно добро као на пр. за и.мовину, слободу, 
живот. Ова друштвена опасност, која је  јако уопштена, може да се кон- 
кретизује у два облика: А) повреди и Б) угрожавању. На овој основи 
може.чо извршити к,часификацију кривичних дела на:



а) кривична дела повреде (»Verletzungsdelikte«)
б) кривична дела угрожавања (»Gefahrungsdelikte«).
Кривична дела повреде су многобројна, a кривична дела угрожавања 

малобројна; прва, ако се гледа са аспекта количине, претствљају цра- 
вило, a друга изузетке.

Има правних вредности које се могу само угрозити као на пр. јавни 
саобраћај (чл. 271 КЗ), a има и таквих које се могу и повредити и угро- 
зити као на пр. живот човеков (чл. 135 КЗ, чл. 145 КЗ, чл. 147 КЗ).

Угрожавање има два облика:
а) конкретна опасност
б) апстрактна опасност.
У случају под а) опасност је битни елеменат кривичног дела као на 

пр. у чл. 271 КЗ.
У случају под б) опасност је „законодавни мотив инкриминације” 

као на пр. у чл. 274 КЗ (др J. Ђ. Таховић, Коментар КЗ, 1957 г., стр. 25).
Пошто у Опште.м и Посебном делу КЗ оперишемо са појмом опасно- 

сти, потребно је да разграничи.мо ове појмове.
Друштвена опасност у смислу чл. 4 КЗ је опасност за друштво као 

целину, као колективни организам. To је општа последица у кривичном 
делу.

Ова опасност огледа се у два вида: А) повреди и Б) угрожавању. 
Повреда је уништење или оштећење правног добра, a угрожавање је 
стварање опасности за правно добро.

Угрожавање има два облика: а) конкретна опасност и б) апстрактна 
опасност. Конкретна опасност постоји, кад је мали „размак између ње 
и саме повреде”, кад до повреде правног добра није дошло „не због тога 
што радња кривичног дела није била подобна за то, већ због извесиих 
околности које стоје ван кривичног дела и учиниоца дела” (Таховић, 
Коментар КЗ, стр. 24). Код апстрактне опасности конкретно правно до- 
бро није било стварно угрожено, иако је радња способна да га угрози.

Из предњег могу се извести ови закључци:
1) последица посебног бића кривичног дела може бити апстрактна и 

конкретна опасност;
2) последица посебног бића је са.мо конкретизација опште после- 

дице, последице општег бића кривичног дела;
3) ако опасност може бити последица кривичног дела, онда је  појам 

последице шири од појма ,,про.мене у спољњем свету, произведене на 
објекту кривичног дела”, јер се опасност може само схватити a не и 
„чулима приметити”.

Опасност (конкретна и апстрактна) и повреда су само облици опште 
друштвене опасности која је последица општег бића кривичног дела.

6. — Формална и материјална кривична дела. Неки криминалисти 
као на пр. Fr. v. LISZT, BELING, узимајући кривичноправну последицу 
за основ класификације, деле кривична дела на:

а) формална (»delits formels«, »Formaldelikte«)
б) материјална (»delits materiels«, »Erfolgs-oder Materialdelikte«).
Они сматрају да последии.а не постоји код формалних кривичних

дела, a код материјалних постоји.
Ми одбацујемо ову дистинкцију, пошто стојимо на стајалишту да 

свако кривично дело има последицу, како опште тако и посебно.



Познати француски криминалиста Donncdieu de VABRES, професор 
на правном факултету у Паризу, изјаснио се против ове поделе кривич- 
них дела са речима: — cette difference que determine la construction juri- 
dique des delits, se justifie mal — (D. de VABRES, Precis de droit criminel, 
1946 ГОД., стр. 58).

И проф. Тома Живановић, указујући на тешкоће у неким случајеви- 
ма у разграничењу из.међу радње и последице, истиче да се на овој осно- 
ви не може” чинити квалитативна разлика међу кривичним делима, ра- 
зликујући их у формална и материјална” (Живановић, оп. цит. стр. 82).

Ако се класификација кривичних дела врши ради научне сврхе, онда 
ова класификација заиста нема научне подлоге ни сврхе. Ова класифи- 
кација противречи пој.му кривичног дела. Свако кривично дело, како смо 
истакли, и.ма последицу, па и оно које називају „формалним” . Побор- 
ници означене поделе обично истичу да кривично дело увреде части 
(iniuria) не.ма последице. Они ово дело износе као пример и за оправда- 
ње поделе. Они заборављају да и то кривично дело има последииу у пси- 
хичкој сфери пасивног субјекта. Истина, та последица није материјална, 
али она претставља промену у емоционалној сфери увређеног лива.

7. Посебна последица у кривичном делу. Означили смо појам опшге 
последице и појам посебне последице. Општа последица постоји у оп- 
ште.м и посебном кривично.м делу. Кад не би било законске дефиншшје 
кривичног дела (чл. 4 КЗ), могли би на основу посебних последица, са- 
држаних у посебном делу КЗ, генерализацијом доћи до појма о-пште по- 
следице. Ми би тако индуктивни.м путем дошли до овог општег појмч. 
Исто тако дедукцијо.м долазимо до појма посебне последице; ако опште 
кривично дело има последицу, онда ни посебно кривично дело није без 
последице. Практична потреба тражи разликовање ових појмова. Суд, 
решавајући конкретне случајеве, .мора да се креће по конкретно.м тере- 
ну, али уз употребу правне логике.

Општа последица је једна,, a посебних и.ма много. Означили с.мо двч 
вида конкретизације опште- последице, опште друштвене опасности: а) 
повреду и б) угрожавање. Ни повреда ни угрожавање нису конкретни 
појмови већ општи, али ужи од пој.ма опште последице. И повреда из по- 
себног дела КЗ је облик друштвене опасности из чл. 4 КЗ.

Посебни део КЗ означује различите облике повреда и угрожавања. 
Посебне последице огледају се на објектима напада. Ти објекти су раз- 
личити, па су, према томе, различите и последице. Посебни део КЗ Hva 
16 глава. Глава X садржи — кривична дела против народа и државе, 
Глава XI — кривична дела против човечности и међународног права, 
Глава XII — кривична дела против живота и тела, Глава XIII — кривич- 
на дела против слободе и права грађана, Глава XIV — кривична дела 
против радних односа, Глава XV — кривнчна дела против части и угле- 
да, Глава XVI — кривична дела против достојанства личности и морала, 
Глава XVII — кривична дела против брака и породице, Глава XVIII — 
кривична дела против здравља људи, Глава XIX — кривична дела прз- 
тив народне привреде, Глава XX — кривична дела против друштвене и 
приватне и.\1овине, Глава XXI — кривична дела против опште сигурпости 
људи и и.човине, Глава XXII — кривична дела против правосуђа, Глава 
XXIII — кривична дела против јавног реда и правног саобраћаја, Глава
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XXIV — кривична дела против службене дужности, Глава )ČXV — кри- 
вична дела против оружаних снага.

Ових 16 Глава кривичних дела претстављају 16 породица кривичних 
дела, где свака породица и̂ ма општи кривичноправни објект. Ових 16 
Глава кривичних дела претстављају облике повреда и угрожавања кри- 
вичноправних вредности у нашем Кривичном законику.

8. — Правни значај последице. Правни значај последице није увек 
исти; он зависи о позитивном кривичном закону. Иста паследица може 
у једном делу бити конститутивни елеменат, a у другом кривичном делу 
квалификаторни. Смрт (mors) је нужна или битна последица кривичног 
дела убиства из чл. 135 став 1 КЗ. Та иста последица је квалификаторни 
моменат у кривичном делу угрожавања јавног саобраћаја из чл. 271 
став 1 КЗ у вези са чл. 273 став 1 КЗ.

Једно кривично дело може имати више последица са различитим 
правним дејством. Тако на пр. кривично дело из чл. 273 став 1 КЗ има 
опасност за нужну и примерну последицу, a тешку телесну повреду или 
смрт неког лица или „имовинску штету великих размера” за секундарну 
последицу. Овде једно кривично дело има више последица.

Могу разнородна кривична дела имати истородну последицу. Кри- 
вично дело из чл. 135 став 1 КЗ има смрт (mors phisica) за последицу, a 
ту последицу може садржавати и кривично дело из чл. 271/1 КЗ у вези 
са чл. 273/1 КЗ. У првом случају смрт као последица има самосталну ег- 
зистенцију, a у последњем она коегзистира са опасношћу као примар- 
ном последицом.

9. — Место и време последице. Место где наступи последица има 
правну вредност. Чл. 15 КЗ гласи: — Кривично дело је извршено како 
у месту где је учинилац радио или био дужан да ради, тако и у месту 
где је последица наступила. Покушај кривичног дела је извршен како 
у месту где је учинилац радио, тако и у месту где је по његовом 
умишљају последица имала или могла да наступи.

Важност последице је од нарочитог значаја код т. зв. дистанционих 
кривичних дела, где се кривична радња врши на једном месту, a после- 
дица настаје на другом месту.

Има кривичних дела код којих место кривичне радње и последице 
мора бити увек исто као на пр. код крађе.

Питање места лако је одредити, кад је реч о комисивним кривичним 
делима, али тешкоће настају у одређивању места последице код о.ми- 
сивних деликата.

Има кривичних дела где последица може наступити на месту радње 
и на другом месту као на пр. код увреде части. Ако су активни и па- 
сивни субјект на истом месту, онда je то заједничко место за. радњу и 
последицу. Ако је увредилац на једном месту, a увређени на другом, 
онда место радње и место последице није исто.

Има кривичвих дела са више последица. У таквим случајевима мо- 
гуће су ове ситуације:

а) могу све последице наступити на истом месту
б) могу последице наступити на различитим местима.
У случају под а) кривично дело је извршено како у .месту где је 

радња извршена тако у месту где су последице каступиле, дакле на два 
места.



y  случају под б) кривично дело је извршено како у месту где је 
радња извршена тако у свим местима где су последице наступиле. Овде 
није од важности дали је последица за неко кривично дело предвиђена 
као битна или као квалификаторна околност, већ само да је предвиђена 
за дотично кривично дело.

Чл. 14 КЗ гласи: — кривично дело је извршено кад је учинилаи ра- 
дио или био дужан да ради, без обзира кад је последица наступила.

Време извршења кривичног дела има практичну вредност:
а) кад се измени закон
б) кад је у питању урачунљивост активног субјекта
в) код заблуде
г) код застарелости.
У англосаксонском праву питање времена „не третира се као питање 

општијег значаја, јер по том праву, између осталог, не прихвата се ни 
институт застарелости” (Објашњења, стр. 79).

У кривичној науци у погледу места и времена извршења кривичног 
дела постоје три теорије: теорија дела (»Tatigkeits-theorie«), теорија ус- 
пеха (»Erfolgstheorie<) и теорија убнквитета.

Наш КЗ је у чл. 15 усвојио теорију убиквитета за место извршења, 
a у чл. 14, теорију дела за време извршења.

Чл. 14 КЗ игнорише последицу, иако је последица битни елеменат 
сваког кривичног дела. Нема свршеног кривичног дела (delktum consu- 
matum) без последице, према то;ме последица не би смела бити пред- 
мет игнорисања.

Стеван М. Слијепчевић

КРИВИЦА ЗА РАЗВОД БРАКА — ЈЕДНА СТРАНА ОВОГ ПИТАЊА

1. Кривица за развод брака, по одредбама Закона о парничном по- 
ступку, утврђује се на захтев странака. Чл. 407 ст. 1 Закона о парнич- 
но.м поступку у том погледу је јасан и категоричан. „На захтев странке 
суд he у изреци пресуде којом се брак разводи, навести чијом је криви- 
цом брак разведен”.

Мефутим, као uiro је познато, раније то није био случај.(‘) Кри- 
Еицу за равзод брака судови су утврђивали на основу чл. 78 Основног 
закона о браку по службеној дужности, мимо захтева странака.

2. За проблематику кривице за развод брака данас се везује неко- 
лико питања. Од тих питања у средишту пажње су она која се односе 
на то да ли се кривица за развод брака може утврђивати после доно- 
шења пресуде за развод брака и какав је правни карактер захтева стран- 
ке да суд одлучи о кривици за развод брака.

О првом питању нзјаснила се Проширена општа седница Савезног 
врховног суда од 11 јануара 1957 године. По начелно.м мишљењу овог *)

*) Ja са.м садашњу концепцију Закона о парничном поступку и ра- 
није заступао, али ca.vi у томе био потпуно усамљен. Види мој чланак: 
Да ли суд одлучује о кривици за развод брака по службеној дужности. 
Гласник АП Војводине бр. 11/55.
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суда кривица за развод брака не може се утврђивати у посебноЈ парници 
након окончања бракоразводног поступка ако о кривици није одлучено 
у пресуди за развод брака.(-) To схватање заступа и Др. Боривоје По- 
знић. (*)

Супротно схватање,међутим заступају Обрен Станковић('*) и Др. 
Бранко Базала. (^)

Друго питање везано за проблематику кривице, a о коме ће овом 
приликом бити неколико речи, односи се на то да ли суд може, после 
истакнутог. захтева тужилачке стране да се брак разведе кривицом ту- 
женика, да донесе одлуку да се брак разводи кривицом тужиоца иако то 
туженик није .тражио?

На ово питање Врховни суд HP Србије, у једној својој одлуци од- 
говорио је позитивно. Приказ те одлуке гласи:

„Окружни суд је развео брак парничара кривицом мужа, који је 
тужилац у ово.м спору и то због тешких вређања тужене.

Жалио се тужилац зато што брак није разведен кривицом ту- 
жене, јер су сведоци у првостепеном поступку сведочили и о кри- 
вици тужене за поремећај брачних односа, a окружни суд исказе 
тих сведока није ценио, нити је брак развео кривицом тужене, јер 
такав предлог није ставио на расправи.

Врховни суд HP Србије уважио је жалбу тужиоца и пресуду 
окружног суда укинуо.

Према пропису чл. 407 Закона о парничном поступку на захтев 
странке суд ће у изреци своје пресуде, којом се брак разводи, на- 
вести чијом је кривицом брак разведен. Из овог прописа произ- 
лази да ће суд брак развести обостраном кривицом, ако иста по- 
стоји, па и кривицом оног брачног друга, који је поставио захтев 
да се брак разведе кривииом другог брачног друга, иако такав 
предлог није стављен и од другог брачног друга. Према томе, суд 
ће у конкретном случају извидети да ли су брачни односи поре- 
мећени и кривии.ом тужене, па ако то утврди развешће брак и ње- 
ном кривицом без обзира што тужилац на расправи није ставио 
предлог да се брак разведе и кривицом тужене, јер је сама тужена 
ставила предлог да се испитује кривица за поремећај брачних од- 
носа”.

3. У теорији ово схватање Врховног суда HP Србије заступа Др. 
Боривоје Познић. По ње.му захтев сдранке да суд одлучи о кривици за 
развод брака је захтев sui generis. Смисао тог захтева је у томе да суд 
прогласи кривом ону страну за коју утврди да је крива. Притом није од 
значаја која је странка поставила тај захтев. Чл. 78 Основног закона о 
браку није стављен ван снаге. Одредбе Закона о парнично.м поступку 
пренеле су само иницијативу за примену овог прописа на са.ме странке.

2)3бирка судских одлука, књига прва, свеска прва из 1957 г. ст. 19. 
*) Изрека 0 кривиц.и у бракаразводној парници, Архив бр. 1 из 1958 

стр. 51—54.
Чл. 70 Основног зак. о браку и право на издржавање између брач- 

них другова, Правни живот бр. 7—8 из 1958 год. стр. 10.
Одлука 0 кривњи за развод брака, Наша законитост, бр. 7— 8 из 

1958 год. стр. 323—325.
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Овако схватање резултира и из језичког тумачења чл. 407 Закона о пар- 
ничном поступку пошто се у том пропису истиче да ће суд „навести чи- 
јом је кривицом брак разведен”. Практично то значи да he суд означити 
да је брак разведен и кривицом тужиоца ако утврди да је и тужилац 
крив за развод брака. Одредба чл. 407 ст. 1 Закона о парничном по- 
ступку налаже суду да поводом захтева једне странке утврди која је од 
странака крива за развод брака.(®)

Супротно схватање заступа Др. Бранко Базала. По њему чл. 407 ст. 
1 Закона о парничном поступку није у колизији са начелом диспозиције 
странака које је садржано и чл. 2 истог Закона. Напротив, чл. 407 ст. 1 
Закона о парничном поступку претставља потврду тог општег приниипа. 
Практично то значи да суд може приликом постављања захтева за утвр- 
ђивање кривице за развлд брака ићи преко садржине тог захтева. Суд 
то не може учинити ако би то прекорачење ишло у корист подносиоца 
захтева. Утолико више суд то не би могао учкнити ако би то прекора- 
чење ишло на штету те странке. О захтеву тужиоца суд има да одлучи 
и то тако што ће тужбени захтев усвојити или одбити. Свака друга од- 
лука поводом тужбеног захтева била би у супротности са начелом стра- 
начке диспозиције. (^)

4. Мени се чини да схватање које заступају Врховни суд HP Србије 
у поменутој одлуци и Др. Бо,ривоје Познић, није најсретније решење. 
У законодавствима по којима судови у погледу утврђивања кривице за 
развод брака имају позитивну a странке негативну иницијативу ово 
схватање могло би наћи своју примену. Међутим, по нашем Закону о 
парничном поступку иницијатива странака у овом погледу је апсолутна.

Одлуке судова које би биле противне садржини захтева једне стран- 
ке биле би у супротности са интересима те странке. Са.ма та чињеница 
указује на то да би странке изгубиле поверсње у судове који би овако 
поступали. Уместо да добију заштиту свога права странке би добиле од- 
луку коју нису тражиле. Није искључена могућност да оваква одлука 
суда не буде у складу са интересима противне стране, која не тражи да 
се утврди кривии.а за развод брака. На овај начин суд би донео одлуку 
коју не желе ни једна ни друга страна. Наравно да се онда намеће пи- 
тање: чије интересе оваква одлука штити? Ако су у питању општи инте- 
реси они нису ангажовани у овом случају, јер се питање расправљања 
кривице препушта иницијативи странака. Истовре.мено у нашем праву, 
осим личних и општих интереса, трећи интереси, у погледу ових спорова, 
не могу бити заштићени.

Постоји схватање да би суд, ако се држи само предлога странака, 
могао да остави нерешеним питање кривице. Тако када суд утврди да 
туженик није искључиво крив за развод брака, овако постављен тужбе- 
ни захтев има се одбити. Међутим, може се десити да је туженик крив 
за развод брака али не и искључиво крив, јер има кривице и то тужиоца. 
Због овако постављеног тужбеног захтева и везаности суда за овај за- 
хтев може доћи до развода брака a да се о кривици и не одлучи, иако је 
захтев за утврђивање кривице постављен.(®)

®) Исти чланак, стр. 55—56.
’) Исти чланак, стр. 329—330.
®) Др. Боривоје Познић, исти чланак, стр. 55.
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Нема сумње да ових појава може доћи ако се тужбени захтев овако 
постави. Али, стара је истина да успех једне парнице у многоме зависи 
од тога како ће се тужбени захтев поставити. Рђаво постављен тужбени 
захтев или захтев који се не ослања на тачним чињеницама нема изгледа 
да буде усвојен од стране суда. To би исто био случај и у овом примеру. 
Ако би тужилац инсистирао на искључивој кривици туженика, a и сам 
је крив за развод брака, његов захтев биће одбијен. To што у оваквим 
случајевима не ће бити решено питање кривице, иако је захтев за утвр- 
ђивање кривице постављен неће довести до ситуације која би била у 
супротности са одредбом чл. 407 ст. 1 Закона о парничном поступку. 
Иницијатива за утврђивање кривице лежи искључиво на странкама. 
Према томе погрешно постављен тужбени захтев за утврђивање кри- 
вице или захтев ове природе који не почива на тачним чињеницама ако 
буде одбијен од стране суда, изједначује се у својим правннм последи- 
цама са ставом странака које не траже да се утврди кривииа за развод 
брака.

И на крају мишљења сам да смисао чл. 407 ст. 1 Закона о парничном 
поступку не треба тражити у језичком тумачењу. Резултати овог тума- 
чења ретко су када поуздани. Неједнак критериј у погледу важности по- 
јединачних речи и њихово различито третирање у односу на остале речи 
из законског текста доводе обично до подељених закључака. Исти би 
случај био и у овом примеру. Све зависи од тога како ћемо схватити 
израз „на предлог странке”. По мом мишљењу овај израз не односи се 
само на једну странку. Он има подједнако значај и за предлог који стави 
друга страна. Према томе, остали део Законског текста у коме се истиче 
да ће суд навести чијом је кривицом брак разведен, односи се на пред- 
лог који ставе обе странхе. Ако пак предлог стави само једна странка 
онда је суд везан предлогом те странке, исто као што је везан и садр- 
жином предлога који ставе обе странке.

Отуда сматрам да чл. 407 ст. 1 Закона о парничном поступку треба 
тумачити полазећи од друштвеног циља тога прописа и основних начела 
о процесној иницијативи која чини темељ нашег Закона о парничном 
поступку.

Михаило Митић

ПРАВНИ КАРАКТЕР УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Разматрања о правној природи уговора о доживотном издржавању, 
као некада о правној природи уговора о наслеђивању, необично су при- 
влачна. Сложеност ових разматрања као да су нашли одраза v необичној 
и гломазној конструкцији чл. 122 Закона о наслеђивању. Сем тога, озак- 
вој стилизацији овог зак. прописа свакако је допринела и бојазан да 
пракса неће бити увек у стању да уочи разлику између уговора о дожи- 
вотном издржавању и уговора о наслеђивању. Стога су аутори овог 
законског текста, дефинишући уговор о доживотном издржавању, по- 
себно подвукли да се овај уговор не може сматрати yroBOipoM о насле- 
ђивању. Тиме је разграничење овог уговора од њему сличних и при- 

видно сличних проведена до краја. Но, питање је да ли је  заиста била
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потребна оволика обазривост постављањем позитивних и негативних 
оквира овом уговору, кад се уговор о доживотно.м издржавању може 
без посебних тешкоћа да одвоји од уговора о наслеђивању.

Што се уговора о доживотном издржавању тиче, постоји веома честа 
пракса, да се стари и самохрани људи споразумеју са некихМ млађим 
лицедг да их оно издржава, a уз накнаду да издржаваоцу оставе цело 
своје имање или један део. У највећем броју случајева, уговора се и 
заједница живота и имања између уговорача.

Уговор о доживотном издржавању није нека нова правна конструк- 
ција, већ је и раније постојала како с обзиром на одредбе Српског грађ. 
законика тако и по одредбама главе XXIX Аустриског општег грађ. за- 
коника. Такав уговор се сматрао као једна врста погодбе на срећу, с об- 
зиром на његову алеаторност као и на то да његово извршење није било 
ничим осигурано.

Тако, например: уговор о тзв. досмртном приходу (contractus de 
reditu vitali) je једна врста уговора о доживотном издржавању, с том 
разликом што је првим конкретизована накнада коју прималаи издржа- 
вања редовно плаћа, те се на такав уговор не односе одредбе наследног 
права нити је њима условљен, иако постоје неке сличности по аналогији 
додирних тачака са институтом наслеђивања по тестамеиту. Алеаторни 
карактер је у томе, што није извесно колика ће бити протудавања одно- 
сно време трајања истих од стране даваоца досмртног издржавања, a 
доследно томе није позната вредност примљене ствари тј. главница или 
предмет који давалац издржавања добија одмах, a враћа га постепено, 
с надом да ће његова корист бити у то.ме што корисник услед смрти 
престаје да прима ренту односно издржавање, пре него што се вредност 
примљене имовине исцрпе.

Баш овај моменат је у читавом институту давао врло деликатно обе- 
лежје, јер се сврха овог правног посла — inter vivos — постиже тек 
онда кад се ради о даваоцу издржавања добрих моралних квалитета уз 
поуздану допронамерност.

Овакви односи до данас нису имали у законима никаквог ослонца, ни- 
ти су постојала категоричка правна правила по којима би се такви односи 
расправљали, a и судови су доносили неједнако одлуке у веома сличним 
случајевима. После рата је судска пракса у овом погледу била следећа; 
неки судови, нарочито у Србији, такве уговоре су сматрали за ништавне 
из разлога што се код нас уговор о наслеђивању није признавао као 
основ за наслеђивање. По овој пракси давалац издржавања могао је тра- 
жити само накнаду за учињене трошкове и услуге, после смрти прима- 
оца издржавања. Савезни врховни суд је стао на гледиште да овде нема 
уговора о наслеђиваљу, па да такве погодбе треба сматрати као уговоре 
који се, што се тиче предаје имовине, имају извршити тек после смрти 
примаоца издржавања.

Наш нови Закон о наслеђивању од 11 маја 1955 године ставио је 
крај правној несигурности и насталој пракси, јер је нормирао овај ин- 
ститут на посве модеран и врло практичан начин, дозвољавајући мо- 
гућност склапања ових уговора међу странкама, које то желе и које 
сматрају да ће таквим решењем остварити своје намере, него да неспо- 
собна лица под својом управом држе имовину која им је терет, a о којој 
се сама не могу старати како треба и нису у стању да са н>оме управ-
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љају, док с друге стране постоји добра радна снага, која ће се о имо- 
вини примаоиа издржавања боље старати и боље је економски иско- 
ристити.

У својој суштини правни карактер оваквих правних послова остао 
је и по новом закону исти, — док су промењени услови склапања, време 
преноса имовине на стицаоца, као и контрола, које досад нису биле нор- 
миране скоро ниједним одређени.м прописом, бар не у овако опредеље- 
Ho.vi и јасном облику.

Закон је прихватио основну идеју праксе поводом ове врсте уговора 
и разрадио је до њених логичких последица. Такав уговор се према за- 
кону не сматра као уговор о наслеђивању, него као теретно отуђење 
имовине, без обзира како се та погодба назива и без обзира на то што 
је у њој реч о наслеђивању (чл. 122 ст. ЗОН). Дакле, остала је у пуној 
важности основна интенција законодавчева да не.ма уговора о наслеђи- 
вању и да су такви уговори ништавни, док је овај уговор схваћен као 
обичан теретни правни посао, што у ствари и јесте.

Према чл. 122 Закона о наслеђивању, уговор којим се један угово- 
рач обавезује да издржава доживотно другог уговорача или неко треће 
лице, a у коме други уговорач изјављује да му оставља сву своју и.мо- 
вину или њен одређени део у наслеђе, није уговор о наслеђивању, него 
уговор 0 отуђењу уз накнаду свих непокретних ствари које припадају 
примаоцу издржавања у време закључења уговора или одређеног дела 
тих ствари, чија је предаја даваоцу издржавања одложена до c^fpти при- 
маоца издржавања.

Свај уговор се каткад назива уговор о наслеђивању, мада он у ства- 
ри то није. Наш Закон о наслеђивању ra квалификује као уговор о оту- 
ђењу имовине уз накнаду чија је предаја даваоцу издржавања односно 
лицу, које се прима да чини неке услуге власнику имовине, одложена до 
смрти примаои.а издржавања. To даље значи, да се ту ради о уговору 
облигационо-правног карактера, те ra наше право као таквог регулише, 
прописујући облик у коме мора бити закључен, предмет овог уговора, 
начин обезбеђења, права даваоиа издржавања односно ус^луга уопште 
и све друго што је потребно за његову правну ваљаност.

Према томе, јасно је: да су све ово пигања облигационо-правног ка- 
рактера, без обзира што су она вероватно ради потребе регулисања ове 
установе унета у Закон о наслеђивању, иако немају непосредно наслед- 
но-правно дејство. Отуда, постојање ове установе у нашем праву не 
значи отступање од правила да се наследством и наследним правом не 
може располагати за живота лииа о чијој се имовини о чијем се наслед- 
ном праву ради.

У правној теорији постоје мишљења, да уговор о доживотном издр- 
жавању по чл. 122 Закона о наслеђивању претставља једну врсту уго- 
вора rta срећу. Међутим, кад се мало боље анализира, видимо битну ра- 
злику између ова два уговорна института, која се састоје у томе: што 
код уговора на срећу, уговорно давање једне или обе стране зависе у 
већој или мањој мери у потпуности или делимично од какве неизвесне 
чињенице, док код уговора из чл. 122 3aKorfa о наслеђивању јасно су и 
диспозитивно одређена права и обавезе уговорача, као и то да су ствари, 
које су објекат овог уговора, припадају даваоцу издржавања, само што 
је њихова предаја одложена до смрти примаоца издржавања, a то своје
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право код непокретне имовине давалац издржавања може обезбедити за- 
бележбом овог правног посла у земљишној књизи, чиме се у суштини 
ограничава право располагања земљишно-књижног власника односно у 
ово.м случају примаоца издржавања.

Из свега тога изводи се: да уговор о доживотном издржавању, и по- 
ред неких елемената алеаторног карактера, не претставља чист уговор 
на срећу већ двострани облигациони правни посао чија ćy обележја 
јасно дата у одредбама Закона о наслеђивању које регулишу ову правну 
материју у потпуности.

Коста М. Месаровић

ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ 
КЊИГОВОДСТВА

Нова установа нашег друштвеног система Служба друштвеног књи- 
говодства (у даљем тексту Служба ДК) установљена Законом о дру- 
штвеном књиговодству је неопходан и значајан инструмент заједнице 
који у њено име остварује увид у материјално и финансиско пословаље 
корисника друштвене имовине и усмерава кориснике на правилно ко- 
ришћење, употребу, располагање и трошење друштвених средстава. 
Служба ДК у томе погледу има делокруг рада предвиђен у чл. 21 Закока 
о друштвеном књиговодству (у даљем тексту ЗДК). При томе Служба 
ДК врши функцију друштвене контроле налога, обрачуна, завршних ра- 
чуна, предрачуна прихода и расхода, других предрачуна и докумената 
за књижење корисника друштвене имовине. Појам корисника друштвене 
имовине према чл. 20 ЗДК обухвата привредне организаиије и друге 
организације које имају својство правног лица и имају на коришћењу 
друштвена средства.

Контрола Службе ДК може бити претходна приликом пријема налога 
корисника друштвене имовине за промене на рачунима код банке, нак- 
надна када Служба ДК проверава законитост располагања друштвеним 
средствима, рачунску исправност докумената и истинитост наведених чи- 
њеница на основу којих се врше књижења и располагања друштвеним 
средствима и посебна контрола путем ревизије финансиског и матери- 
јалног пословања корисника друштвене имовине, коју ревизију обавља 
Служба ДК непосредно или организује ревизију коришћењем финанси- 
ских стручњака ван Службе ДК. У оба случаја ревизије, ревизија се 
врши ако Служба ДК из података, посебних извештаја, периодичних 
обрачуна и завршних рачуна, као и непосредним прегледом не може 
утврдити тачно стање средстава и финансиско и материјално пословање 
корисника друштвеке имовине.

При вршењу претходне контроле исправности и законитости налога 
корисника друштвене имовине за промене на рачунима код банке са 
испитивањем истинитости чињеница наведених у овим налозима и испра- 
вама за књижење пре извршења налога банчиних комитета, Служба ДК 
може утврдити да наведена документација за књижење садржи недо- 
статке или неправилности у формалном и материјалном погледу. Тада ће
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Служба ДК позвати издаваоиа налога, обрачуна и других исправа за 
књижење да отклони утврђене недостатке односно неправилности у 
року који не може биги краћи од три дана. Разумљиво да корисник дру- 
штвене имовине може отклонити утврђене недостатке односно непра- 
вилности и у краћем року од 3 дана, али га Служба ДК не може обаве- 
зати да исправку у исправама за књижење располагања друштвеним 
средствима учини у краћем року. Ако корисник друштвене имовине као 
издавалац налога, обрачуна или друге исправе за књижење у оставље- 
ном року не отклони утврђене недостатке односно неправилности, 
Служба ДК овлашћена је по чл. 37 ЗДК да донесе ‘решење у смислу чл. 
1 ГЗДК.

У поступку вршења претходне контроле, ако дође до безуспешног 
протека рока за отклањање утврђених неправилности односно недоста- 
така у налогу и другим исправама за књижење пропустом корисника 
друштвене имовине, Служба ДК решењем донетим у см. чл. 11 ЗДК 
утврђује законито односно исправно стање. Служба ДК има право и 
дужност да донесе решење којим утврђује законито односно исдравно 
стање увек када утврди незаконитост располагања друштвеном имови- 
но.м, рачунску неисправност материјално-финансиских докумената или 
неистинитост чињенииа наведених у доку.ментима за књижење. Свако 
овакво решење доставља се односном кориснику друштвене имовине о 
чијој се исправи за књижење ради.

Друштвено књиговодство има своје изворе и саставне делове у по- 
дацима са који.ма Служба ДК располаже на основу платног промета који 
се врши преко банке код које корисник друштвене имовине држи своја 
средства на жиро рачуну и другим рачунил.'а, заги.м у актима располага- 
ња средствима која су на рачунима корисника друштвене имовине код 
банке, потом у посебним обрачунима и извештајима које корисник дру- 
штвене имовине доставља Служби ДК у бании и најзад у књиговодству 
самог корисника друштвене имовине. Како се псдаии у друштвеном књи- 
говодству воде за сваког корисника друштвене и.мовине појединачно, то 
и решење, којим Служба ДК утврђује законито односно исправно стање 
у см. чл. 11 ЗДК, по стии.ању извршности служн као основ за књижење 
у књиговодству корисника друштвене имовине и у друштвеном књиго- 
водству, па им се и доставља ради извршења.

Служба ДК при вршењу претходне контроле дужна је водити рачуна 
да изгЈЈади такав метод превентивне контроле који ће омогућити брзо и 
ефикасно пословање корисника друштвене имовине с једне стране и оне- 
могућити отежавање извршења оних налога комитета банкама који су 
правилно засновани на нормативним актима. Ако при вршењу превен- 
тивне контроле Служби ДК није било могуће услед несташице времена 
да у довољној мери испита исправност налога, законитост налога коми- 
тента и истинитост чињеница назедених у налогу, a тих ће случајева и 
из објективних разлога бити бар у почетку функционисања систе.ма 
друштвеног књиговодства, органи превентнвне контроле Службе ДК ду- 
жни су на овај свој пропуст упозорити органе који врше накнадну кон- 
тролу.

Приликом вршења накнадне контроле ако Служба ДК утврди недо- 
статке односно неправилности у већ извршеним налозима, обрачунима, 
бруто билансима, предрачунима и другим допументима за књижење,
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обавезна је Служба ДК донети решење у см. чл. 11 ЗДК којим утвр- 
ђује законито и исправно стање. У овом свом решењу Служба ДК оба- 
везна је одредити примерен рок за отклањање шкнадном контролом 
утврђених недостатака и неправилности. И овај рок Служба ДК не може 
одредити у краћем трајању од 3 дана, али чл. 40 ЗДК предвиђа од овог 
правила изузетак у оном случају ако постоји опасност настанка штете 
за друштвену заједницу услед развлачења поступка. Да ли постоји 
опасност настанка штете за друштвену заједницу или не у поступку 
накнадне контроле цени Служба ДК. Уколико Служба ДК, поступа- 
јући по управноправном поступку, стекне уверење да услед остав- 
љања хродневног или дужег рока за отклањање утврђених недостатака 
и неправилности може за друштвену заедјницу наступити штета, дужна 
је Служба ДК решење.м наредити да се недостаии односно неправилности 
без одлагања отклоне. Решење о отклањању накнадном контролом утвр- 
ђених недостатака односно неправилности Служба ДК доставлзЗ старе- 
шини органа или установе, односно руководиоцу привредне организа- 
ције, као и највишем органу управљања кооисника друштвене имовине 
уколико односно правно лии.е има органа управљања. Достављање ре- 
шења врши се оном правном лицу код кога су утврђени недостаци или 
неправилности ради упознавања и вршења исправке. Истовремено Слу- 
жба ДК решење доставља и банци код које се воде рачуни средстава 
корисника друштвене имовине такође ради упознавања и вршења ис- 
правке тако да исправка буде у целини извршена у друштвеном књиго- 
водству, односно у свим његовим изворима и саставним деловима, a да 
уједно буде упознат са недостаци.ма или иеправилностима и највиши 
орган управљања корисника друштвене имовине. Банка код које кори- 
сник друштвене имовине на рачуннма држи средства, претпоставља се, 
увек ће извршити потребну исправку наложену од стране Службе ДК. 
Ако, пак, корисник друштвене и.мовине у остављеном року не отклони 
утврђене неправилности, односно недостатке наложене решењем Слу- 
жбе ДК, по чл. 41 ЗДК Служба ДК има и право и дужност да по протеку 
у решењу остављеног рока изврши решење извршењем про.мена на сред- 
стви.ма корисника друштвене имовине код банке, односно да предузме 
мере да се решење изврши за које мере је овлашћена актима општег 
карактера нормативне природе.

Значајну новину предвиђа чл. 42 ЗДК када одређује да завршни 
рачуни корисника друштвене имовине, пре него што буду поднети на 
одобрење органима предвиђеним у посебним прописима, морају бити 
усклађени са одређеним подаиима друштвеног књиговодства према про- 
писима о завршним рачунима, који he бити донети као пратећи и допун- 
ски прописи ради примене донетог ЗДК. Када ово усклађивање завршних 
рачуна корисника друштвене имовине са одређеним подацима друштве- 
ног књиговодства буде извршено у сваком појединачном и конкретном 
случају, тада Служба ДК за сваког корисника друштвене имовине по 
чл. 10 ЗДК утврђује појединачно законитост располагања средствима 
распоређених у завршном рачуну, рачунску исправност завршног ра- 
чуна и проверава истинитост наведених чињеница на којима се заснивају 
подаци у завршном рачуну. Вршећи преглед завршних рачуна свих ко- 
рисника друштвене и.мовине Служба ДК својим решењем утврђује ис- 
правност завршног рачуна сваког корисника друштвене имовине поје-
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диначно. Ако Служба ДК приликом прегледа завршног рачуна и оцене 
његове формалне и материјалне исправности утврди неисправност, по- 
зваће корисника друштвене имовине као подносиоца завршног рачуна 
да утврђене недостатке односно неправилности отклони у року који не 
може биги краћи од три дана, осим ако постоји опасност настанка штете 
по друштвену заједницу у коме ће случају Служба ДК решењем нало- 
жити кориснику друштвене имовине да утврђене недостатке или непра- 
вилности без одлагања отклони. При томе ће Служба ДК даље посту- 
пити по посебним прописима о завршним рачунима који he бити донети.

Ако ЗДК друкчије не одређује Служба ДК доноси решење у см. чл. 
11 ЗДК и друга решења по Закону о општем управном поступку (у да- 
љем тексту ЗУП). У и.ме Службе ДК сва решења доноси месно надлежни 
старешина Службе ДК односно посебно овлашћени службеници ове Слу- 
жбе. Задатке предвиђене овим ЗДК и другим савезним прописима врше 
финансиски инспектори самостално и доносе решења у см. чл. 11 овог 
Закона и без посебног овлашћења. Једино при вршењу прегледа и кон- 
троле код корисника друштвене имовине мора имати легитимаиију ко- 
јом се утврђује његово својство финансиског инспектора.

Финансиска инспекција налази се у саставу Службе ДК. He само да 
је финансиском инспектору непотребно посебно овлашћење за рад тш 
задацима Службе ДК, већ је на основу досадашње инспекциске праксе, 
стечених искустава и постигнутог угледа финансиски инспектор по ЗДК 
носилац посебних овлашћења која проистичу из самог ЗДК. Тако, ако 
финансиски инсттектор не може да утврди право стање финансиског и 
материјалног пословања корисника друштвене и.мовине, a на темељу 
већ проверених и утврђених правопроизводних чињеница основано по- 
сумња да су учињене крупне неправилности по оцени инспекције у ра- 
сполагању друштвеном имовином, финансиски инспектор овлашћен је 
да донесе решење којим ће обуставити располагање средствима код ко- 
рисника друштвене имовине до висине оспореног износа, односно ре- 
шење о привредној обустави коришћења новчаних средстава у целини 
на рачуну корисника друштвене имавине код банке, ако основано, дакле 
на темељу већ дотле проверених и утврђених чињеница, посумња да ће 
се и надаље вршити крупне неправилности. Ако је финансиски инспек- 
тор донео решење о обустави располагања корисника друштвене имо- 
вине средствима до висине оспореног износа Служба ДК донеће у см. 
чл. 11 ЗДК решење којим he утврдити законито односно исправно стање. 
Ако је решењем финансиског инспектора привремено обустављено ко- 
pишheњe од стране корисника друштвене имовине новчаних средстава 
у целини на рачуну банке, ово привремено обустављање не може бити 
дуже од 8 адна од дана саопштења кориснику друштвене имовине. При- 
времена обустава KopHuiheita новчаних средстава у целини може имати 
дужи рок трајања само ако генерални финансиски инспектор, као са- 
везни старешина финансиске инспекције, потврди понето решење у те- 
чају рока од 8 дана по саопштењу шведеног решења односном кори- 
снику друштвене имовине. У сваком случају донето решење о привре- 
меној обустави KopHuiheft.a новчаних средстава у целини ке дира у ис- 
плате минималних личних доходака радника, односно у исплате плата 
јавних службеника, које исплате су од обуставе ове врсте изузете и тим 
путем радним људима загарантоване.

s
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Како решење о обустави располагања корисника друштвене имовине 
средствима до висине оспореног износа, тако и решење о привременој 
обустави коришћења од стране корисника друштвене имовине новчаних 
средстава у целини на рачуну код банке, финансиски инспектор до- 
ставља у првом реду банци код које се воде рачуни платног прамета ко- 
рисника друштвене имовине, затим органу управе општинског одбора 
надлежном за послове финансија, пото.м највишем органу управљања 
корисника друштвене имовине и најзад, a уједно када се ради о при- 
вре.меној обустави коришћења новчаних средстава у целини са дужим 
(роком трајања од 8 дана, најбржим путем и пре свега генералном фи- 
нансиском инспектору на потврду.

Финансиски инспектор може предложити да се удаље од даљег вр- 
шења финансиског и материјалног пословања одређена лица за која 
утврди да су учинила крупне неправилности, a орган корисника дру- 
штвене имовине надлежан за распоређивање службеника на радна места 
обавезан је узети у поступак предлог финансиског инспектора и о сво- 
јој одлуци о тим одређеним лицима известити Службу ДК. Према чл. 52 
ЗДК ако финансиски инспектор налази да је радник односно службеник 
корисника друштвене и.мовине извршеним радњама или пропуштањем 
чињења у случај обавезе на одређену активност учинио кривично дело 
или привредни преступ, финансиски инспектор обавезан је поднети за- 
хтев за гоњење надлежно.м јавном тужиоштву, a no потреби, коју цени 
финансиски инспектор према свим околностима датог случаја, обаве- 
стити и орган управљања корисника друштвене имовине. Разуме се, да 
је финансиски инспектор овлашћен поднети пријаву надлежном органу 
за вођење административно-казненог поступка ако утврђене неправил- 
ности по оцени инспекције претстављају прекршај.

Корисник друштвене имовине овлашћен је поднети писмен, образло- 
жен и документован захтев за поновно испитивање решења Службе ДК 
у року од 15 дана од дана достављеног му решења. Овлашћена је и по- 
литичкотериторијална јединица на подношење захтева за поновно испи- 
тивање решења Службе ДК у року од 15 дана од дана сазнања за до- 
нето решење од стране Службе ДК по коме нису извршене промене 
на рачунима политичкотериторијалне јединице код банке, али које 
решење може имати утицаја на њене приходе. У сваком случају 
политичкотериторијална јединица може поднети писмен, образложен и 
документован захтев за поновно испитивање решења Службе ДК нај- 
доцније у року од 2 године од дана донетог решења без обзира на вре.ме 
сазнања. Иначе, уколико је на основу решења дошло до промене у при- 
ходима на рачуну политичкотериторијалне јединии.е код банке захтев 
за поновно испитивање решења Службе ДК може поднети политичкоте- 
риторијална јединица у року од месец дана од дана кад су извршене 
про.чене на рачуну код банке.

Захтев за поновно испитивање решења Службе ДК предаје се Слу- 
жби ДК која је донела решење и по томе захтеву решава старешина фи- 
нансиских инспектора у централи односно у Главној централи Народне 
банке по стручним упутствима гувернера Народне банке. Захтев за по- 
новно испитивање решења не одлаже извршење донетог решења од 
стране Службе ДК. Ново решење има се донети у року од месец дана
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од дана подношења захтева за поновно испитивање и ово ново решење 
је коначно у редовном управном поступку, јер против њега не може 
бити употребљен редовни правни лек у циљу поништаја или измене. 
Ако је повређен пропис на штету друштвене заједнице решењем Службе 
ДК које је постало коначно у редовном управном поступку, генерални 
финансиски инспектор може донети по службеној дужности ново ре- 
шење у року од две године од дана донетог решења којим је пропис по- 
вређен. Слично овоме може и корисник друштвене имовине у року од 2 
године поднети захтев као ванредно правно средство генералном финан- 
сиском инспектору да измени коначно решење Службе ДК којим је по- 
вређена позитивна правна норма на штету корисника друштвене имо- 
вине. По овом захтеву корисника друштвене имовине генерални финан- 
сиски инспектор дужан је у року од 2 месеца донети решење којим 
оцењује оправданост поднетог захтева.

Поступак окончан решењем Службе ДК, које је постало коначно у 
управном поступку, може се према чл. 56 ЗДК обновити у року од 2 ro- 
дине од дана достављања решења кориснику друштвене имовине у ли- 
митативно наведеним случајевима: 1. ако корисник друштвене имовине 
или политичкотериторијална организација као странка сазна за нове 
чињенице или нађе односно стекне могућност да употреби нове доказе 
који би сами или у вези са већ изведеним и употребљеним доказима у 
цоступку пред Службом ДК могли довести до друкчијег решења да су 
те чињенице односно докази били изнети или употребљени у ранијем 
поступку, 2. ако је решење повољно за корисника друштвене имовине 
као странке донето у управном поступку на основу неистинитих навода 
корисника друштвене имовине којима је орган Службе ДК који је по- 
ступак водио био доведен у заблуду, 3. ако се решење Службе ДК која 
је водила уП|равни поступак засннва на неком претходном питању, a над- 
лежни орган је то питање доцније решио у битним тачкама друкчије, 
4. ако је у доношењу решења из Службе ДК учествовао службеник који 
је по закону морао бити изузет. 5. ако је односно решење донео слу- 
жбеник Службе ДК који није био овлашћен за доношење тог решења,
6. ако се ггредвиди прописима надлежност колегијалног органа па овај 
донесе решење одлучујући без предвиђеног састава или ако донесе ре- 
шење за које није гласала прописана већина у колегијуму, 7. ако одго- 
ворном лицу у својству странке није била дата могућност од стране Слу- 
жбе ДК да учествује у поступку и 8. ако корисника друштвене имовине 
или политичкотериторијалћу о,рганизацију као странку није заступао 
законски заступник чије је заступање по закону било потребно. Кори- 
сник друштвене имовине може тражити обнову поступка због разлога из 
тач. 1, 4, 5 и 6 само ако без своје кривице није био у стању да у ра- 
нијем поступку изнесе околности због којих тражи обнову. Корисник 
друштвене имовине не може тражити обнову поступка из разлога наве- 
дених у тач. 4—8 ако је тај разлог био безуспешно истицан у ранијем 
поступку. Изузетно може се тражити обнова поступка и после рока бд 2 
године у случајевима: 1. ако је решење донето од стране Службе ДК у 
управном поступку на основу употребе у том поступку лажне исправе 
или лажног исказа сведока или вештака, односно ако је решење у по- 
ступку донето као последица кривичног дела и 2. ако се решење Слу-
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жбе ДК заснива на пресуДи донетој у кривичном поступку која је пра- 
воснажно укинута. Ако Служба ДК сматра да је коначним решењем до- 
нетим у управном поступку од стране других органа повређен закон на 
штету друштвене заједнице, може у см. чл. 58 ЗДК поднети предлог ме- 
сно надлежном јавном тужиоцу за покретање управног спора по пропи- 
си.ча ЗУП-а уколико ЗДК и пратећи, односно допунски прописи уз ЗДК, 
не унесу новине у погледу надлежности, поступка судова и осталог у 
вези са применом прописа ЗУП-а у иелиии. Корисник друштвене имовине 
и политичкотериторијална јединица имају право сваки понаособ покре- 
нути спор. Генерални финансиски инспектор не може донети ново решење 
ако је по решењу Службе ДК донета одлука надлежног вишег прив|ред- 
ног суда као првостепеног односно Врховног привредног суда као дру- 
гостепеног у управно-рачунском спору.

Војислав Ж. Богић

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТА У ПАНЧЕВУ

У духу чл. 46. Статута Адв. коморе у АПВ, дана 22 јануара I960, 
одржана је у Панчеву годишња конференција тамошњег Радног одбора, 
којој су присуствовали готово сви адвокати. Као гости, у раду ове кон- 
ференције, учествовали су другови: Јанко Ромић секр. огаптинског ко- 
митета СК и члан Савета АК, зати.м Алекс. Николић и Вој. Ђурић, прет- 
седници Окружног и Среског суда у Панчеву, Жив, Влајковић окр. јавни 
тужилац, J. Босиљков и Н. Адамов, срески и градски правобраниоци, Н. 
Јовановић изасланик АК АПВ, затим Д. Поповић претставник Радног од- 
бора из Ковачице, као и известан број панчевачких судија.

Конференција је свестрано успела и одвијала се на пожељној виси- 
ни. После поднетих извештаја Извршнога одбора, развила се конструк- 
тивна дискусија у којој су, осим неколицине адвоката, учествовали и 
гости. На храју је изабран нови Извршни одбор у саставу: Вл. Радиче- 
вић као претседник, Б. Стојковић, као секретар и Т. Зарија као благај- 
ник.

Б. Ст.

И З СУДСКЕ П РА КС Е

Уговор који је син склопио са о- 
цем о  доживотном издржавању није 
теретан уговор па не повлачи за  со- 
бом обавезу плаћања пореза на про- 
,мет (Врх. суд АПВ бр. У. 2405/59).

У права прихода је разрезала  по- 
р>ез н а  промет на један  уговор који  
је  син склопио са  оцем уз обавезу

лечењ а, изд рж авањ а, обављ ањ а по- 
слова ,јер  д а  је  то уговор са проту- 
чинидбом и  д а  подлеж и обавези  п ла- 
ћаш а пореза на промет. Ж а л б а  про- 
тив реш ењ а је  одбијена, п а  је  под- 
несена ту ж б а  тј. заснован управни 
спор, ко ја је  туж ба основана и  II. ст. 
р>ешење поништено, a из разлога:
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Околност да је  туж итељ  — у уго- 
вору о поклону којим му је  отац по- 
клонио имање, a задрж ао  право пло- 
доуж ивањ а — обвезао да ће оца у 
случају  болести и  старости негова- 
ти и послуж ивати те обављ ати по- 
слове у  домаћинству, никако не зн а- 
чи да је  уговор постао теретни прав- 
ни посао јер  се ради о чинидби на 
коју је  туж итељ  као еин поклоно- 
давца обвезан и по чл. 32 О ЗО РД -а. 
Услед тога у конкр. случају  и није 
обављен промет непокретносш  тј. 
пренос својине уз накнаду  из чл. 1 
Уредбе о порезу на промет непокрет- 
ности и права (Сл. лист Ф Н Р Ј бр. 
4/54) па нема ни обавезе за  плаћањ е 
пореза на промет.

Ж ена после развода, поништења 
или оглашења брака за непостојећи 
може узети као породично име и оно 
које је непосредно носила као удова 
пре склапања тога брака. (Врх. суд 
АПВ бр. У. 2522/1959).

Р ан и је  удова је после развода но- 
вог брака затраж ила да носи поро- 
дично име првог м уж а, па је  с тим 
захтевом и од стране Ц. органа у - 
праве одбијена.

П ротив тог реш ењ а поднела је у -  
правну туж бу ,KO.ia је основана. и 
II, ст. реш ењ е поништено, a из р а - 
злога:

У смислу чл. 9 ст. 1 Закон а о лич- 
ним именима брачни друг м ож е д а  
узме породично име, ко је  је  носио 
пре ступањ а у  брак. И дентичну од- 
редбу садрж и  и чл. 64 О ЗБ.

И з овога би требало закљ учити. да 
разведена ж ен а или после пониш те- 
ног брака или после брака оглаш е- 
ног непостојећим мож е д а  узм е и  по- 
родично име ,које је  носила као  удо- 
вица непосредно пре склап ањ а 
брака.

Ново мишљење вештака о повреди 
оштећеног настало вакон правосна- 
жаости пресуде којом је  оптужеви  
оглашен кривим је основ за понав- 
л>ање кривичног поступка. (Врх. суд 
АПВ бр. К ж . 1139/59).

I. ст. суд је  реш ењ ем одбио захтев 
за  понављ ањ е поступка к о ји  је  под- 
нео оптуж ени, ран и је  проглаш ен 
кривим за  крив .дело из чл. 141 ст. 1 
К З  и  правоснаж но осуђен, п озива- 
јући се на ново веш тачко  миш љ ење

прем а коме озледа оштећеног није 
настала из крив. дела изврш еног од 
стране оптуженог.

Против овог реш ењ а улож ио је  оп- 
туж ен и  ж албу, ко ја  ie као основана 
уваж ен а. I. ст. реш ењ е преиначено 
и дозволаено понављ ањ е поступка, a 
из разлога:

Ново миш љ ење веш така потпуно 
је  нова околност коза ни је утврђе- 
на у  ранијем  крив .поступку a  не- 
сумњ иво се односи на питаш а која 
су битна за одлуку у кривичном  по- 
ступку. Мишл>ења веш така дата  на 
основу новоприбављ ених података 
несумш иво претставл>ау^ нове чин>е- 
нице на основу к о ји х  се м ож е до- 
зволити  понављ ањ е поступка у  сми- 
слу чл. 379. ст. 1 т. 3 ЗКГГ.

Дозвол>ена је жалба против реш е- 
ња којим суд одбацује предлог да 
се туж ба одбаци. (Врх. суд А П В бр.
Гж . 341/1959).

Т у ж ен а је  на расправи ПЈ>едложи- 
л а  да се туж ба тужителЈвва одбаци 
јер  туж и лац  ни је покренуо претход- 
ни поступак ради ост.варен>а захтева  
пади н акнаде ш тете у смислу в а ж е - 
ћи х  прописа. I. ст. суд ie  предлог ту- 
ж ен е  О пш тине реш ењ ем одбацио, па 
'е  ту ж ен а  О пш тина улож и ла благо- 
врем ену ж албу. ко ју  је  1. ст. суд  од- 
бацио са разлога да нема м еста по- 
себној ж алби.

П ротив реш ењ а о одбачају ж албе 
ул о ж и л а је  туж ен а О пш тина ж албу 
к о ја  је основана, a  из разлога:

Т уж ен а је  била овлаш ћена да под- 
несе против реш ењ а о одбачају пр>ед- 
лога за одбача) туж бе ж албу , с об- 
зиром на чл. 364 ЗП П . Наиме, према 
ставу  1 пом. прописа против реш ењ а 
I. ст. суда дозвољ ена ie ж а л б а , ако 
у  ЗП П  'није одређено да ж а л б а  није 
дозвољ ена У конкр. случају  ни јед- 
ним  законским  прописом ЗП П  није 
предвиђено да  ни је дозвољ ена ж а л -  
ба против реш ењ а којим  суд одба- 
ц у је  предлог ту ж ен е  стране д а  се 
туж ба тужит€л>ева одбаци, и з  1>азло- 
га ш то ни је пр>етходно исцрпио ад- 
министративни ггоступак у смислу 
чл. 41 Закона о нар. одборима оп- 
ш тина.

Недопуштена је  ревизија због по- 
грепгао утврђеног чињеничног ста- 
ња. (Врх .суд АПВ бр. Рев. 55/1959).
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Т уж илац  i e  поднео ревизију  про- 
тив II. ст. пресуде, са  разлога д а  ,ie 
II. ст. суд погрешно и непотпуно у -  
тврдио чињ енично стан>е.

Р евизи ја  је  као  неоснована одби- 
јена, a из разлога:

П о чл. 378 ЗП П  ревизи ја се м ож е 
изјавити : због битне повреде одре- 
даба парничног поступка, осим ако  
се повреда односи н а  месну надле- 
жност, друго, због ггогрешне приме- 
не матери1алн:ог п рава.

П а како  се ревизијом н е  м ож е на- 
падати Ц. ст. пресуда због погреш но 
утврђеног чиЈвеничног стањ «, a  ке  
постоје ни битне повреде ЗП П  на 
к о је  би суд м орао д а  пази  по слу- 
жбеној дужности, то ie р>евизи.1а од- 
бијена на основу чл. 356 у вези  чл. 
379. ЗПП.

оставинскрм поступку ко.1и је  вођен 
1943 године за време окупаци је  нису 
се ни  могли изјаш њ авати  у погледу 
аграрне земље, те .ie стога исту тре- 
бало у новом поступку расправити.

Поставл>ање наследника своме на- 
следнику је тзв. фидеикомисарна 
субституција која не важ к . (Врх. суд 
А КВ бр. Рео. 129/1959).

Р еви зи ја  туж и лац а је одбијена, a 
из разлога:

Постављан>е наследш хка своме на- 
следнику у тестам енту је тзв. ф идеи- 
комисарна субституција. IIo  правним 
правилим а к о ја  с у  била н а  сн ази  до 
6 априла 1941 године, фидеикомисар- 
н а субституција није и м ал а  право дет- 
ство. Према гоме, правна правила о 
фидеикомисарној субституцији не мо- 
гу се давас прим еш ивати н и  кроз 
чл. 4 Закона о  неваж ности правних 
прописа итд. jep  т а  правна правила 
нису реципирана ни у право  старе 
Југослави је Н адаљ е, ф ид. ком. суб- 
ституција је  и н сти тут остатка ф е у - 
далног права и  у супротности је  са 
уставним  принципим а Ф Н Р Ј и Н а- 
родних републз1ка, те коначно по чл. 
243. ЗН . одредба о  фид. ком. суб. се 
сматра да не постоји.

З а  време непријатељске окупације 
законски васледници у оставинским 
поступцима нису се  могли изјашња- 
вати о аграрној земљ и допгго окупа- 
тор није призвавао аграрну рефор- 
му. (Врх. суд AIIB бр. Рев. 129/58). 

Р евизи ја  је одбијена, a и з  разлога: 
У кош ф . сл у ч а ју  р ад !1 с е  о аграр- 

ној земљи, па к ак о  з а  време окупа- 
ци је окупаторска в л а г т  г и ј е  призна- 
вала  право власниш тва н а  аграрној 
земљ и то се о тим некрегнинама ни- 
ie  н и  водио оставинспи поступак. 
П рем а томе, закон ски  наследници у

Завешталац по правилу не може 
било каквим рзсположењем окрњити 
нужни део који припада нужним на- 
следницима (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
434/1959).

Т уж бу туж иоца ,ie I. ст. суд одбио, 
па је  он уложио ж албу, к о ја  .ie осно- 
вана, a из разлога:

Према чл. 31 Закона о наслеђива- 
њу н уж н и  наследници има.1у право 
на део заоставш тине ко јим  остави- 
лац не м ож е располагати и ко.)и се 
назива н уж н и  део. Н уж н и  део пото- 
м ака и брачног друга износи једну 
половину од  оног дела к о ји  6и сва- 
ком поједином припао по законском 
реду наслеђивањ а. П6 чл. 32 ЗН  н у - 
ж ном  наследнику припада одређени 
део с в ак е  ствари и п рава  ко ји  сачи- 
њ авају  заоставш тину, а л и  завеш та- 
лац м ож е одредити да нуж ни  н а- 
следник прими сво.) део у одређеним 
стварима, правима или новцу. М е- 
ђутим, завеш талац  по правилу не 
може, било каквим  располож ењ ем, 
ркрш ити  нуж ни  део ко,1и припада 
нуж ним  наследницима по чл. 31 ЗН. 
To н е м ож е учинити ни  одредбом о 
креиран»у забране отуђењ а и  опте- 
рећењ а у  корист других лица. Он то 
м ож е учинити ак о  посто.1е основани 
разлози  за искљ учењ е иуж ног на- 
следника или  за  искљ учењ е нуж ног 
дела наследника у корист њ егових 
потомака. М еђутим. т а  одредба .ie 
еамо у том случају  пун оваж н а ако 
постоје сви м атери јално-правни  и 
ф орм алнопр)авни  предуслови за  њ е- 
ну  пуноваж ност.

Према томе, туж и лац  је  овлаш ћен 
захтевати  издавањ е нуж н ог дела ко- 
ји  му припада по чл. 31 ЗН , мада .ie 
тестаменталним располагањ ем  добио 
виш е од половине дела, законског 
дела ако  је  њ егов тестам ентални део 
оптерећен забраном отуђеш а и  опте- 
рећењ а у  корист њ егових кћери, у -  
колико т а  одредба Hnie одредба о 
његовом искљ учењ у из нуж ног дела 
или одредба о лиш ењ у туж и оц а од 
нужног д ел а  у корист њ егових по- 
томака.

У дисципливском пзступку против 
адвоката не може се изрицзти услов-
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на осуда. (Пресуда Врховног суда 
НРС Дисц. А-4/59).

Пресудом Дисцршлинског суда Ад- 
вокатске коморе у Београду Дисц. 
75/58 од 26 октобра 1958 године, оп- 
туж ени адвокат 3. оглаш ен је  кри- 
вим за  дисциплински пр>еступ из чл. 
105 т. 12 ЗО А  и  осуђен на новчану 
казну  у износу од 10.000 динара у - 
словно на годину дана, као и д а  пла- 
ти трош кове дисциплинског поступ- 
ка  у износу од 1.000 динара, зато што 
дуж ни допринос за  социјално осигу- 
рањ е на пријављ ену основицу Сре- 
ском заводу  за  социјално осигурање 
у К . од 1-X-1957 до l-IV -1958 ни,1е 
уплатио ни за  .тедан месец .па је  дуг 
достигао износ од 25.640 динара.

Против ове пресуде Д рж авни  се- 
кретари јат за  правосудну управу  HP 
Србије, у смислу чл. 119 ст. 5 Закона 
о адвокатури  изјавио .ie ж албу с 
предлогом да се пресуда преиначи у 
смислу ж албеног предлога.

Врховни суд преиначио .ie пресуду 
Дисциплинског суда и  дао следеће 
образложењ е:

„У ж алби  се основано истиче да .ie 
првостепени суд повредио закон  к а- 
да ,|е, осудивш и онтуж еног на нов- 
чану к азн у  одложио њ ено изврш е- 
ње. Закон  о адвокатури није предви- 
део институт условне осуде, те Дис- 
циплински суд А двокатске комосе 
није ни овлаш ћен да так в у  казну  
изриче. Т ак во  овлаш ћењ е, к ак о  ж ал - 
ба умесно истиче, не да.]е ни чл. 121 
Закона о  адвокатури ко.1и Дисци- 
плинском суду да.1е овлаш ћењ е за 
примену пр>описа Закон и к а  о кри- 
вичном постутзку, a  не и К ривичног 
законика ко ји  одређу.1е одлагањ е из- 
врш ењ а казн е  и  услове за  исто. За- 
то је  В рховни суд, уважава.1ући 
жалбу, преиначио првостепену пре- 
суду отклањ ајући  условљ авањ е из- 
врш ењ а казне. a  висину к азн е  .ie од- 
мерио им ајући  у  виду теж и н у  пре- 
ступа и породичне прилике оптуж е- 
ног”.

Поступак у парници против при- 
вредне организације против које је 
отворен поступак за принудно по- 
равнање изван принудне ликвида- 
ције има се прекинути даном објав- 
љивања тога поступка у Службеном  
листу ФНРЈ. (Врх. прив. суд Сл.832/ 
1959).

„На основу извода из пословних 
књ ига туж иоца, првостепени суд је

издао дана 28 марта 1959 платни на- 
лог којим  је  тужено.) налож ио да 
плати  туж иоцу Дин. 2,028.476.— са 
8®,о кам ате од 31 децембра 1958 до 
исплате и  да му накнади трош кове 
мандатног поступка.

Т уж ен а је  у приговорима предло- 
ж и л а  да се парнични погтупак пре- 
кине, пош то је против њ е отворен 
поступак принудног поравнан>а из- 
ван  поступка принудне ликвидаци.је. 
Н и је оспорила да  туж иоцу дугу је ту- 
ж ен у  своту.

У првостепеном поступку н и је  би- 
ло спорно да .ie реш ењ ем О круж ног 
привредног суда у  Б . Л. од 5 ма.1а 
1959 одобрено поравнањ е и зван  по- 
ступка принудне ликвидације изм е- 
ђу  туж ен е и ш езиних поверилаца са 
сразмерним сравњ ењ ем њ ихових по- 
тр аж и вањ а од 40%, али  да реш ењ е 
ни је постало правоснаж но.

Побијеном пресудом одрж ао .је пр- 
востепени суд свој платни налог на 
снази  и  туж ен у  осудио да туж иоцу 
накнади  даљ њ е парничне трош кове. 
Т ај је  суд наш ао да .ie туж ена у  це- 
лости п ри зн ала туж бено траж ењ е, 
али  пош то поравнаш е изван  пРступ- 
ка  принудне ликвидаци.1е изм еђу  ту- 
ж ен е  и њ езиних поверилаца до до- 
нош ењ а првостепене пресуде ни.1е 
постало правоснаж но, суд .ie туж ену  
осудио на плаћањ е.

П ротив те пресуде улож ила .ie ту- 
ж ен а  ж албу. П озвала се на по- 
равнањ е, одређено реш ењ ем О кру- 
ж ног привредног суда у  Б . Л. од 5 
м аја  1959. Н аводи да .ie то реш ењ е 
у м еђувремену постало правосна- 
ж но. П редлож ила ,ie да се побијана 
пресуда укине, односно преиначи и 
ту ж и л ац  одбије од свога траж ењ а.

Разм отривш и, поводом ж албе , ту- 
ж е н е  задруге, парничне списе и  по- 
би јану  пресуду, Врховни привредни 
суд наш ао је  да је првостепени суд 
погреш ио к ад а је  ову ствар  меритор- 
но пресудио. Увидом у „С луж бени 
лист Ф Н Р Ј” бр. 16 од 22 априла 1959 
овај је  суд утврдио да .ie против ту- 
ж ен е отворен поступак поравнањ а 
и зван  поступка принудне ли кви да- 
ције, и то  са правним  учинком од 22 
априла 1959.

П ри оваквом  стањ у ствари, ни,1е 
смео првостепени суд наставити пар- 
нични поступак. Ово са разлога што 
је  отварањ ем  поравнањ а и зван  по- 
ступка принудне ликвидаци.1е ту ж и - 
л ац  (као поверилац туж ене задруге
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ко ја  је као  дуж н и к  предлож ила да 
ое отвори поступак поравнања) упу- 
ћен да своје потраж ивањ е остварује 
у посебном постзшку, и  то пред су- 
дом поравнањ а.

По правним правилима, наиме, ко- 
ја  се у таквом  случа1у имају приме- 
нити: а) ако дође до поравнаш а ,не 
м ож е се водити посебна парница за 
потраж ивањ а ко ја би се у поступку 
поравнањ а утврдила, већ би повери- 
лац  стекао право д а  у смислу порав- 
нањ а наплаћу је своје признато — 
смањено потраж ивањ е изврш ним пу- 
тем на основу реш еш а о одобрењу 
поравнањ а; б) ако  се поравнањ е не 
постигне, нити се тим поводом отво- 
ри поступак принудне ликвидације 
дуж ника. могао би поверилац тра- 
ж ити  наставак  парничног поступка; 
в) ак о  је  п ак  поравнаш е у року a по- 
траж ивањ е је оспорено, поверилац

би могао траж ити  да се парнични 
поступак иастави, али  н е  и  да се до- 
несе пресуда на чинидбу (на исплату 
потраж ивањ а), већ само пресуда ко- 
јом се утврђује посто1ање и висина 
потраж ивањ а

У конкретном случају , како  то 
произлази  из парничног списа, rro- 
равнаљ е је  било у току у време кад  
је  донета побијана пресуда, a туж и- 
очево потраж иваш е н г је  оспорено. 
Стога првостепени суд није могао 
наставити поступак у овој правној 
ствари.

С обзиром на излож ено. ваљ ало је 
укинути првостепену пресуду и у- 
тврдити да је  парнични поступак 
пр>ед првостепеним судом прекинут 
даном 22 априла 1959 ,када је  отва- 
раше поступка поравнаш а изван  по- 
ступка преинудне ликчидаци је про- 
извело правни учи н ак”.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 24 јануара 
1960 године донета су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника, секретара, благајника и 
осталих референата о раду Ко.море између две седнице.

2. Узет је на знање закључни рачун Коморе за 1959 годину с тим да 
се објавл>ује у бр. 2 „Гласника” и упућује скупштини Коморе.

3. Узет је на знање закључни рачун „Гласника” АК у АПВ за 1959 
годину с тим да се исти објављује у бр. 2 „Гласкика” и упућује скуп- 
штини.

4. Решењем бр.: 448/59 брисан је из именика адвоката ове Коморе са 
9 деце.мбро.м 1959 Малић Рајко, адвокат из Перлеза, због преселења се- 
дишта адвокатске канцеларије на подручје друге Коморе.

5. Решењем број: 445/59 узето је на знање да је адвокат Пиуковнћ 
Стеван из Новог Кнежевца преселио седиште своје канцеларије из Но- 
вог Кнежевца у Суботииу.

6. Решењем бр. 463/59 узето је на знање да је адвокат Лакићевић 
Милија из Шида преселио седиште своје адвокатске каниеларије у Кулу 
са 1 јануаро.м 1960 године.

7. Решењем бр. 29/1960 брисан је из именика адвоката АК у АПВ 
Зарија Петар из Панчева са 31 децембром 1959 због заснивања радног 
односа, a за преузиматеља његове адвокатске канцеларије одређен је 
адвокат Зарија Трифун из Панчева.
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8. Решењем бр. 469/59 брисан је из именика адвоката АК у АПВ са 
31 децембром 1959 године адвокат Девечерски Стеван из Бечеја због 
пензионисања, a за преузиматеља адв. канцеларије одређен је др Вла- 
ховић Милош, адвокат из Бечеја. Узето је на знање дз је Ст. Девечер- 
ски задржао чланство у Фонду посмртнине, под условом испуњавања 
обавеза према Фонду.

9. Узето је на знање да је 28 децембра 1959 године потпчсан нов 
Уговор о социјалном осигурању адвоката, с тим да се исти објављује у 
свесци 3 прописа АК у АПВ.

10. Решење.м број: 26/60 брисан је из именика адвоката АК у АПВ 
са даном 31 јануар I960 Поповић Славко, адвокат из Б. Тополе због 
пензионисања, a за преузи.чатеља каниеларије одређен је др Плетикосић 
Иван из Б. Тополе. Узето је на знање да је Поповић Славко задржсо 
чланство у фонду посмртнине под условом испуњавања обавеза пре.ма 
Фонду.

11. Решењем бр. 50/60 a на основу чл. 41 и 93 тач. 4 ЗОА и ч i. 6 
тач. 1—2 и 7 Статута АК у АПВ уписан је у и.меник .АК у АПВ са даном 
1 јануар 1960 др Војин Царић, са седиштем адв. канц. у Новом Саду, a 
у вези преселења седишта адв. канц. из Београда..

12. Решењем бр. 41/60 брисан је из именика адвоката АК у АП са 
дано.м 31 јануар 1960 Бошњак Иван адвокат из Суботиие због засни- 
вања радног односа.

13. Усвојен је годишњи извештај Управног одбора АК у АПВ о ралу 
у 1959 години па се исти извештај упућује годишњој скупштини.

14. На основу чл. 65—67, 23 и 93 тач. 4 ЗОА, те чл. 6 тач. 1—2 и 9 
Статута АК у .АПВ уписују се у именик адвокатских приправника -АК у 
АПВ са даном 24 јануар 1960 године и то;

а) Да.мјанков Миланка на адв. припр. вежби код адвоката Милорада 
М. Вуковића из Зрењанина, a решењем бр. 456/1959;

б) Галкановић 3. Михајло на адв. приправничкој вежби код др Гут- 
.ман Мирка адвоката из Со.мбора, a решењем број: 457/959.

15. На основу чл. 65— 67, 73 и 93 тач. 4 ЗОА те чл. 6 тач. 1 и 2 и чл. 
9 Статута АК у АПВ уписује се у и.меник адв. приправника АК у АПВ 
Царић Бранко на адв. приправничкој вежби код адвоката Царић Олге из 
Новог Сада са даном 1 јануар 1960 услед промене праксе са подручја 
друге адвокатске ко.море, a решење.м бр. 30/1960.

16. Узима се на знање да је Кекез Милош адвокат из Срем. Митро- 
вице са 1 фебруаром 1960 године преселио седиште своје адвокатске 
канцеларије у Кикинду.

17. Узет је на знање решење.м бр. 292/59 извештај адвоката Фабо 
Тивадара из Суботице о обављеној ликвидацији канцеларије др Пап Љу- 
девита.

18. Решавано је о молба.ма за упис у и.меник адвоката и остали.м те- 
кућим пред.метима.

Адвокатска комора у АПВ
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ОБЈАВА У ВЕЗИ СОЦ. ОСИГУРАЊА АДВОКАТА

Извештавају се сви адвокати да је 28 деи.ембра 1959 године потпи- 
сан нов Уговор о соц, осиг. адвоката. Уговор је отштампан у свесци 3 
прописа Адвокатске коморе у АПВ, која се доставља адвокатима преко 
Радних одбора.

Уједно се извештавају адвокати да је Законом о изменама и допу- 
на.ма Закона о пензиском осигурању (Сл. лист ФНРЈ бр. 48/1959) од 1 
јануара 1960 године измењен чл. 63 цит. Закона, те је од 1 јануара 1960 
године основ осигураничког разреда повишен као што следи:

Разред: Основ: Допринос:

IX 15.100,— 3.851,—
V III 16.300,— 4 .1 5 7 , -
V II 1 7 .6 5 0 ,- 4 .5 0 1 , -
VI 1 9 .0 5 0 ,- 4 .8 5 8 , -
V 20.500,— 5 .2 2 8 , -
IV 2 2 .3 5 0 ,- 5.700,—

Адвокатска комора у АПВ

УПУСТВО ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ АДВОКАТА 
И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

По питању коришћења права на повлашћену вожњу за 1960 ro- 
дину нема никаквих измена. Скреће се пажња Радним одборима да деца 
изнад 18 година живота, без обзира да ли су студенти или ученици у 
привреди, не могу са наслова родитеља користити повлашћену вожњу 
преко Ко.море. Према томе, у спискове децу стариЈу од 18 година не 
треба ни уносити.

Деца која су навршила 16 година живота морају имати личну карту.
Студенти који при.мају стипендију или чији родитељи су ослобо- 

ђени плаћања пореза могу тражити повлашћену вожњу али преко Фа- 
култета.

Позивају се Радни одбори да најкасније до 15 марта 1960 године
поднесу спискове адвоката, адвокатских приправника и чланова поро- 
дица ради издавања легитимација за повлашћену вожњу за 1959 ro- 
дину. Радни одбори су дужни да одједном поднесу спискове за сва 
лица, пошто железница неће примати накнадна тражења.

Спискови треба да садрже:
1. За адвокате: презиме, очево име, име, бр. личне легитимације и 

•место становања;
2. За адвокатске приправнике: као под 1.
3. За жену адвоката или адв. приправника: Презиме, очево име, и.ме, 

бр. личне карте;
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4. За децу испод 16 година: презиме, очево име, име, дан месец и 
година рођења;

5. За децу изнад 16 до 18 година: презиме, очево име, име, дан, ме- 
сец и година рођења и број личне карте;

6. За лица која адвокат или адв. припр. издржава: само у случају 
ако живе у кућној заједници (отац, мати, сестра, усвојеник) презиме 
очево име, име, дан месец и година рођења, степен сродства, бр. личне 
карте.

Адвокатска Комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви чланови Фонда посмртнине да је преминуо др. 
Александар Кречаревић, пензионисани адвокат из Сомбора. који је био 
задржао чланство у Фонду посмртнине, па се позивају да уплате 400 
дин. на име посмртнине, a на тек. рачун Адвокатска комора v АПВ бр. 
151-73-3-10002.

Позивамо све адвокате да уплате први квартал чланарине за 1960 
годину, који износи- до решења скупштине, 1650 динара, као и дужнике 
да одмах уплате све дугове из раније године, и поша.љу обрачун бруто 
прихода за 1959 годину, те уплате 1®/о коморски допринос на бруто 
приход

Књиговодство Коморе

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Поново у.мољавамо наше сараднике да чланке шаљу писане писаћом 
машином, на једној страни, са п,роредо.м, на хартији за писање, a не 
танкој преписној, јер убудуће чланке који нису овако написани неће 
Уређивачки одбор моћи да узима у обзир. Осим тога, чланци треба да су 
написани nncahOiM машином читко, без многих уметака и прецртавања.

Молимо све претплатнике „Гласника” да претплату за 1960 годину, 
која износи 800 динара уплате на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ 
бр. 151-73-3-10002, a да на полеђини уплатнице наведу за „Гласник”.

Молимо још онај мали број претплатника који нису још излшрили 
претплату за 1959 годину, у износу од 700 динара, да исту уплате на 
горњи текући рачун.

Уређивачки одбор „Гласника”
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А К Т И В A :
БИЛАНС АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

I. — РАЧУН

Рел.
број

Стр. 
г. к. К 0  Н Т 0 Предколона Гл. колона

1 309 Р -н инвентара 1,397.080

2 341 „ ситног инвентара 109.154

3 339 библиотеке 610.231

4 320 >? благајне 161.833

5 321 комунална банка Т. р -н 265.628

6 319 >» комунална бан ка Ф. р -н 750

7 332 вредносних папира 6.000

8 322 „ адвоката 335.049

9 342 Ј1 адвокати  у  пензи ји  чланови 
пос. ф онда 12.400

10 318 дуж ника 3,103,605

11 328 »j залихе потрош . матер. 68.251

У  к  у п  н о : 6,069 981

Г У Б И Т А К : II. — РАЧУН ГУБИТКА

325 Р -н  управних трош кова: 
плате сталних служ беника 
хонорар  (књиг. и  спремач.) 
допринос буџету
допринос за  соц. осиг. од плата и 

хонор.
допринос за  станб. изград. 
допун. допр. буџету на пл. и хон. 
закупнина посл. просторија 
огрев, освет. и  вода 
пош тарина, телеф . и  трош. новч. 

пром.
канцелар. м атеријал  и  одрж. чист. 
за  часописе
полисе осигурањ а код  Д О З-а 
одрж авањ е библиотеке 
чланарина Савезу Адв. коморе Југ. 
субвенција Гласнику Адв. ком. 
путни р -н и  чланова Савета и  У. О. 

Адв. ком.
путни р -н и  чланова У. О. за  год.

скупш тине других комора 
путни р -н и  члан ова У. О. за  оби- 

л а за к  радних одбора 
трош кови одрж . год. скупш т. Адв. 

коморе у  АПВ
курс адвокатских прип 1)авника 
стипендије 2 студента права 
трош кови орган. адв. приправ. 
оправка инвентара 
недовољ но предвиђ. издаци (дангу- 

бе ф ункц . адв. ком., прет. Дисц. 
суда и  дис. туж . и  разно________

576 790 
218.350 
150.003

295.019 
78 789 
15.379 
56 400 
80.974

207.823 
90.7С2 
24,140 

5.773 
36 000

687.000
692.000

403 774

105.870

107.207

102.495 
59.890 

146.050 
17.119 
29.894

278.893 4,466.334
В иш ак на приходима 352 995

У к у п н о : 4,819329
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Стр. 
г. к. К О  Н Т О Предкпл 1на Гл. колона

1 318 Р -н  дуж ника и вернзвника 159 1ј55

2 333 „ Гласника 33.293

3 289 „ капитала 2,042 202

4 343 „ отпис неутер. чланарине 784 112

5 266 „ за покриће м ањ кова 936 305

6 338 „ за  усаврш . матер. базе 528.701

7 324 „ ванредне помоћи 966.000

8 335 „ фонд посмртнине 266.328

ВИШАК НА ПРИХОДИМА 352.995

У к у п н о : 6,069.981

И ДОБИТКА Д О Б И Т А К :
1 329 Р -н  чланарине 2,513.500

2 311 „ уписнина адвок. и прес. канц. 135.000

3 312 „ уписш гна адв. припр. и  пром. 
прак. 18.150

4 310 „ 1®/'п коморског до1-риноса 1,908.396

5 337 „ огласа 20.600

6 344 „ новчане казн е 76 000

7 330 „ разиа прим ањ а (регреси) 145 983

8 316 „ кам ата 1.700

У  к  у п  н  0 ; 4,819.329

Хон. књ иговођа: 
Бошко Боројевић, с. р.

П ретседник Упр. одбора: 
Милорад Ботић, с. р.

Овај биланс прегледан је  од стране ком исије за  ф инансиско пословањ е 
Адвок. KOMOi>e у  АПВ, сравњ ен  са Главном књ игом и осталим помоћним 
књ игама и  нађен  да је  исти правилно састављ ен  и  исправан.

Претседник 

Ч л ан  комисије 

' Ч лан  комисије

Ч л а н о в и  к о м и с и ј е ;

Др Милан Ивавчевић, с. р. 

Петар Мијачевић, с. р.

Др Л азар БовпБак, с. р.



БИЛАНС
„ГЛАСНИКА” АДВОКАТСКЕ КОМ ОРЕ У АПВ ЗА  ГОДИНУ 1959

П р и м a н> a : И з д а в а њ а :

1. Пренос из 1958 г. 15.809.— 1. Ш тампа и хартија 719.902.—
2. Од претплате 1959 г. 314.685.— 2. Трош. уређивањ а 400.872.—
3. Прет. Рад. одбора 1959 316.400.— 3. Сарадници-хонорари 191.550.—
4. Субв. Адв. ком. у  АПВ 692.000.— 4. П ош тарина 35.469.—
5. Од огласа 109.090.— 5. Р азн и  издаци (експед.
6. Разни  приходи 15.148.— канц. матер., награде 

итд.) 82.046.—
6. В иш ак као  пренос у  

1960 годину 33.293.—
С * е г a ; 1,463.132.— С в е г a  : 1,463.132.—

Бош ко Боројевић, с. р.

хон. књ иговођа

Коста Х аџи, с. р.

уредник

Овај је биланс „Гласника” Адв. коморе у АПВ за  1959 годину прегледан 
и прихваћен на седници управног одбора А К у  АПВ која је  одрж ан а дана 
24 јануара 1960 године.

К оста Хаци, с. р. 
секретар

М илорад Ботић, с. р.
претседник

„ГЛАСНИК” и злази  сваког месеца /  И здавач и власник: А двокатска комора 
у  АПВ, Нови Сад, Зм ај Јовина 20. / У ређује одбор. / Одговорни уредник: 
Ботић М илорад, адвокат Нови Сад, Н ародних херо ја  бр. 6. /  Т ек ући  рачун 
код комуналне банке бр. 151-73-3-10002 / Ш тамп. „Будућност” погон „Коста

Ш окица” Н ови Сад
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