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и {х>дољуби пали за слободу на- 
рода;

Право разведеног брачног друга на 
стан стечен с обзирк>м на радни 
однос;

Да ли странка може одустати од 
већ еаслушаног сведока;

Заседање Савета Међународне уни- 
је  адвоката;

Седница Председништва Савеза адв.
комора;
Некролог;
Из судске праксе;
Службена саопштења.
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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А. П. В О Ј В О Д И Н И

Година X Нови Сад, октобар 1961 Број 10

ПРАВНИЦИ ВОЈВОДИНЕ —  РЕВОЛУЦИОНАРИ 
И РОДОЉУБЦ ПАЛИ ЗА СЛОБОДУ НАРОДА

(Поводом Двадесет година Народне Револуције)

1941. године земља je раскомадана. Незапамћени терор над 
недужним и невиним становништвом, хајка над борцима за сло- 
боду и бољи живот — комунистима и родољубима над људима 
који желе да буду слободни на својој земљи и људима који желе 
праведан поредак у својој домовини. To је једини „грех” , који 
су наши слободарски народи имали пред фашистичким окупато- 
ром. Земља се залила крвљу алп су окупатор и домаћи издајни- 
ци дрхтали од страха за своју крв. Наши људи нису могли и 
нису хтели да се помире са тиранијом и ропством, због тога су и 
устали сви као један у борбу подигнуте главе. To чини и радник 
и сељак и интелектуалац.

У редоврша активних бораца и слободарских родољуба уче- 
ствује и велики број правника, као илегални политички радници, 
борци на бојишту, у злогласним затворима и логорима у  земљи 
и иностранству. Број палих другова правника није мали, он у 
Војводини износи преко 160 светлих реводуционара и племени- 
тих ликова. Међу њима је велики број познатих партијских рад- 
ника из предратног периода и организатора устанка, чланова 
Партијских комитета, младића Скојеваца, војних руководилаца 
одреда и бригада, политичких комесара, судија, адвоката, слу- 
жбеника и студената права.

Међу њима је велики број познатих марксиста, познатих 
напредних људи, демократа и бораца против војнофашистичке 
диктатуре бивше Југославије и фашизма. Све су то л>уди који су 
се борили и желели да њихови народи и они сами живе и ства- 
рају државу социјализма, земљу пуну сунца, среће и задовољ- 
ства.

Кад ове године славимо историјске дане наше велике Рево- 
луције, одајемо дубоку пошту и искрену захвалност људима ко- 
ји су дали своје светле животе за наше идеале који се остварују.



I.

ВОРЦИ ПОГИНУЛИ У РАТУ

Славко Мунћан-Сава, студент права из Крушћице. Због ње- 
гове револуциоварне делатности протеран из Београда. После 
протеривања читав свој живот посветио је партиском раду. Ви- 
ше пута хапшен и осуђиваи, a 1936. године осуђен од суда за 
заштиту државе у Београду на 3 године робије —• казну издржао 
у Сремској Митровици. По изласку из затвора са још већим жа- 
ром и упорношћу наставља револудионарни рад, који је започео 
још као ученик VII разреда гимназије. Постаје секретар ОК-а за 
Јужни Банат и члан ПК КПЈ за Војводину. По окупацији наше 
земље Мунћан ради на учвршћењу партијских организација, за- 
тим на организовању устанка у Банату. У време када је радио на 
формирању вршачног партизанског одреда — због чега Je бора- 
вио илегално у Вршцу —  од непријатеља је откривен и у суко- 
бу са шим лине 5. септембра 1941. године, — проглашен је за на- 
радног хероја 1953- године.

Још пре рата познати политички радник у Срему Др. Небој- 
ша Малетић, адвокат у Сремској Митровици, члан КПЈ, погинуо 
1941. године у возу код Чачка који је митраљиран од немачких 
авиона приликом путовања по специјалном задатку као припад- 
ник НОП-а. Интелигентан, добар марксиста и добар правник, осва- 
јао је л>уде својим знањем и својом непосредношћу. Позната је 
његова одбрана и реч на политичком процесу 1940. године у Зре- 
шанину бранећи групу руководилаца Покрајинског колштета за- 
једно са Бранком Вајићем ;и осталим Дапредним адвокатима на 
том процесу. — Његов брат Слободан Малетић, адвокат — поги- 
нуо 1944. године у бази код Шишатоваца. Омиљен и добар друг, 
познат не само у месту већ у читавом Срему.

Бранко Бајић, адвокатски приправник из Новог Сада, херој- 
ски погинуо 1942. године. Један од организатора устанка у Бач- 
кој и Војводини. Он видно учествује и својом активношћу се 
истиче у омладинском студентском покрету. Постаје уредник 
омладинског часописа' „Наш живот” , органа ОМПОК-а. Са гру- 
пом највиђенијих културних радника оснива издавачку задру- 
гу „Змај” . Пише бројне политичке чланке у разним напредним 
часописима. Члан Партије је од 1939. године и исте године поста- 
је члан МК КПЈ за Нови Сад, a неколико месеци касније и се- 
кретар истог комитета и члан ОК-а за Јужну Бачку. Биран за 
председника удружења адвокатских приправника Војводине, где 
развија живу политичку активност. 1940. године постаје секретар 
ОК-а КПЈ за Јужну Бачку, a нешто касније и члан ПК за Вој- 
водину. На судском процесу у Зрењанину 1940. године против 
најистакнутијих партијских руководилаца у Војводини Жарка 
Зрењанина, Светозара Марковића, Коче Коларова и др. 19 ко- 
муниста, Бранку Бајићу и Небојши Малетићу Партија поверава 
организацију одбране. Бајић и Малетић са другим адвокатима



успешно раскринкавају тадашње полицијске методе и необори- 
вим доказима успевају, па су сем Тозе Марковића сви оптужени 
били ослобођени. У рату постаје организатор народне власти и 
1942. године први председник Покрајинског народноослободилач- 
ког.одбора. Заједно са Ћиром Шовљанским и Светозаром Мар- 
ковићем-Тозом покретач је илегалног листа „Слободна Војводи- 
на” и један од њених главних уредника. Ради на штампању листа 
„Истина” и тд. Гине у отвореној борби са окупаторском војском 
и полицијом у Новом Саду.

Прока Средојев, студент права из Кикинде, секретар Сре- 
ског комитета КПЈ и члан Окружног комитета СКОЈ-а. 1942. 
године проваљен и на улици из заседе мучки убијен од фашис- 
тичког окупатора и квислинга.

Дејан Бранков, адвокатски приправник у Вршцу —  још као 
студент постаје члан КПЈ и за сво време као партијски радник 
ради на учвршћењу партијских организација. Постаје секретар 
МК КПЈ за Вршац и члан ОК КПЈ за Јужни Банат. — После 
окупације ради као руководилац и организатор устанка у Јуж- 
ном Банату. Најближи је сарадник народном хероју Жарку Зре- 
њанину. — По задатку Жарка Зрењанина и штаба Јужно-ба- 
натског партизанског одреда прелази у Румунију, ради пове- 
зивања са тамошњим партијскрсм радником Жарком Деспото- 
вићем, адвокатским приправником из Белобрешке и припремању 
терена за прелазак Јужно-Банатског одреда у румунске шуме — 
банатским огранцима Баната. Радећи на том задатку он, Жарко 
Деспотовић и Анђелије Јовановић, учитељица из Врачев Гаја, 
наилазе на заседу румунске фашистичке војске и у сукобу са 
1БИма заједно је са Анђелијом Јовановић рањен. После зверског 
мучења и пребијања од румунске фашистичке жандармерије, 
након два дана под батинама умире.

Борислав Петров-„Браца”  и „Мистер” , студент права из 
Вршца. Још као ученик гимназије у Вршцу постаје члан КПЈ и 
ради као један од најактивнијих омладинаца из редова напредне 
омладине. Постао је секретар ОК СКОЈ-а и члан ПК СКОЈ-а за 
Војводину. —  За време окупације, као секретар ОК КПЈ за Јуж- 
ни Банат ради на организовању устанка у Јужном Банату. 6 мар- 
та 1942. године опкољен у једној кући у Тополи код Панчева са 
још 3—4 илегалаца партијских радника, међу којрша се налази 
и његова сестра Јелисавета Петров „Беба” . 3 часа су пружали 
оружани отпор гестаповцима и немачкој полицији и тек када је 
полицији пошло за руком да у кућу убаци неколико ручних бом- 
би, њихов отпор је био сломљен. Браца је у кући нађен мртав.

Миливој Калезић, адвокатски приправник из Зрењанина, 
члан месног комитета КПЈ. Стрељан јуна 1944. године. За сво 
време рата био организатор свих акција против фашистичког 
окупатора у граду.

Јелисавета Петров-„Беба” , студент права из Вршца. Још као 
ученица гимназије постала је члан КПЈ и једна од истакнутих 
револуционарних радница млађе генерације. По окупацији зем-



ље прелази у  илегалност и ради као истакнути скојевски руко- 
водилац за Јужни Банат, члан ОК СКОЈ-а. Када је са братом и 
осталим друговима била опкољена 1942. године у борби се ге- 
стаповцима била је тешко рањена и заробљена, али после три 
дана подлегне ранама у панчевачкој болници.

Лидија Алдан, студент права из Кикинде. Као комуниста 
искључена је из свих средњих школа бивше Југославије без 
права на полагање приватних испита. To је било у Кикинди када 
је она била ученица VI разреда гимназије. Члан СКОЈ-а је од 
1936. године a затим члан КПЈ. Непосредно пред окупацију при- 
ватно је полатала VI и VII разред гимназије и уписала се на 
правни факултет. 1942. године постала је члан МК КПЈ и радила 
у Јужном Банату. 1940. године била је члан МК СКОЈ-а и ОК 
КПЈ за Јужни Банат. 1941. године члан ПК СКОЈ-а, a 6. априла 

' 1942. године непосредно' пред хапшење на терену општине Нови 
Козјак, да не би пала у руке фашистима убија се.

Владимир Томановић, судија Среског суда у Сенти. По оку- 
пацији Југославије једно време живи илегално у Чачку, касни- 
је се придружује партизанима и постаје командир чете. Коман- 
дант јужно-херцеговачког одреда'постаје априла 1942. године, 
У борбама на планини Јаворки јуна 1944. године погинуо је. Про- 
глашен је за народног хероја јула 1945. године.

Jocun Члелик, судија Среског суда у Старој Пазови, ухап- 
шен августа 1943. године од гестапоа и пребачен у злогласни кон- 
центрациони логор „Сајмиште” крај Земуна. Од усташког суда 
осуђен и пребачен у Јасеновац, где је погинуо непосредно пре 
ослобођења и пре бегства усташа из логора и Јасеновца, у мо- 
менту када су из барака логора масовно ликвидирали родољубе. 
Пре хапшења био је полЈетички позадински радник и члан Окру- 
жног народног одбора. Радио је заједно са народним херојем Јан- 
ком Чмеликом, Душаном Костићем ’’Брилетом,, и Оретом Кова- 
чевићем из Голубинаца.

Бранислав Конић, судијски приправник у Окружном суду у 
Сремској Митровици, за време револуције био блиски политички 
сарадник друга Др. Јосипа Хрнчевића (сада члан ЦК СКЈ и чла- 
на СИВ-а). 1942. године ухапшен и одведен у јасеновачки логор. 
У логору је био члан антифашистичког одбора и са осталим дру- 
говима припремао ослобођење из логора, па је и био у сталној 
вези са јединицама НОБ-а. Како је 1944. године извршена изда- 
ја сви чланови антифашистичког одбора па и Конић је после 
зверског мучења у логору јавно обешен.

Др. Теодор Станивуковић из Шида, члан КПЈ од пре рата. 
Одмах по подизању устанка активно ради и учествује у НОП-у 
у Словенији. Као борац погинуо 1944. године.

Бранко Гроздић, судијски приправник у Среском суду у 
Сремској Митровици, члан ПКЈ од пре рата. Од почетка рата 
активно радио у НОП-у. 1942. године учествује у паљењу оп- 
штине у селу Мартинцима, после чега ]е ухапшен и одведен у 
Сремску Митровицу где је стрељан месеца марта исте године.



Бранко Марицки, адвокатски приправник у Сремској Ми- 
тровици. Пре рата активан и напредан и због тога од тадашњег 
режима прогањан. По избијашу рата ухапшен и убијен.

Александар Padiih, правник из Сремске Митровице. Пре рата 
хапшен због комунистичке пропаганде и његовог политичког ра- 
да због чега је био осуђен од Окружног суда у Сремској Митро- 
вици. Учествовао у партизанским одредима у Мачви. У току 
рата рањен и заробљен од фашистичке војске и приликом зло- 
стављања у логору у Шапцу од задобијених повреда умро.

Јован Самарџија, адвокат из Новог Сада — члан КПЈ, поз- 
нат активиста, блиски сарадник народног хероја Светозара Мар- 
ковића-Тозе. У његовом стану су одржавани састанци ПК КПЈ.

Сава Самарџић, из Зрењанина, студент права, стрељан 1944. 
године као члан Месног комитета КПЈ у Зрењанину. Његова 
активност и борбеност је позната у граду.

Светислав Јанецко, студент права из Зрењакина, —  к^о Ско- 
јевац познат са својим младалачким жаром у борби против оку- 
патора. Стрељан је месеца септембра 1943. године.

Крум Бећаревић, судија Окружног суда у Зрешаншту. Звер- 
ски мучен од окупаторске полиције и обешен у болници. Као 
марксиста активно политички ради илегално још пре рата, нај- 
пре повезан са Зором и Стеваном Крџалићем, a после са Свето- 
зарем Марковићем-Тозом и Жарком Зрењанином-учом. Поред 
осталих задатака организовано са Партијом још у истрази при- 
према одбрану оптуженим друговима 1940. године, Жарку Зре- 
њанину, Стевици Јовановићу, Кочи Коларову, Ружи Шулман и 
др., као и у процесу 1938. године. О шему и његовом убиству као 
активном борцу и антифашисти пише 22. августа 1941. године 
проглас ОК-а за Северни Банат ’’Народима Баната, и ’ ’Слободна 
Војводина” 1942. године.

Света Недељков, судијски приправник у Зрен>анину, члан 
КПЈ. За време окупације био члан МНОО у Новом Милошеву. 
Пре рата као илегални партијски радник учествовао у свим акци- 
јама у граду Зрењанину, у раду ОМПОК-а, на црвеној помоћи и 
писању илегалних летака. Ухапшен и одведен у Матхаузен где 
је и убијен.

Васа PoKHuh, адвокатски приправник — родољуб, стрељан 
месеца септембра 1941. године у Зрењанину.

Јоца Исаков, студент права, борац првих партизанских од- 
реда у Банату, ухваћен од непријатеља и у Матхаузену убијен.

Стеван Петровић, адвокатски приправник у Перлезу. 1942. 
године као илегални партијски радник заједно са још једном гру- 
пом перлежана откривен, затворен и јавно обешен 21. јуна 1942. 
године у Перлезу.

Бранислав Субић, студент права из Боке, као родол>уб стре- 
љан 18- априла 1941. године.

Влада Богарошки, студент права из Кикинде, члан Месног 
комитета КПЈ у Кикинди — погинуо 1941. године.



Божидар Јовичин, студент црава из Кикршде. 1942. године 
стрељан као појгитички радник у Кикинди.

Слободанка Средојев, студент права из Кикинде, — као иле- 
гални партијски радник стрељана у Крагујевцу.

Угљеша Терзин, апсолвент права из Кикинде —- као коман- 
дант кикиндског партизанског одреда погинуо августа 1941. го- 
дине приликом напада Немаца на тзв. „Симићевом салашу” . 
Истом приликом погинуо је и Милош Остојин, студент права као 
борац истог одреда.

Радивој Ротаров, адвокатски приправник из Кикинде, поги- 
нуо 1942. године у Норвешкој као политички интернирац. Са 
њим су у интернацији исто тако погинули Милош Теофановић и 
Коста Крнић, студенти права.

Марко Стојановић, адвокатски приправник у Белој Цркви. 
Још као студент припадао је плејади напредних студената бео- 
градског факултета, и као члан КПЈ један од познатих револу- 
ционарних и партијских радника. Постао је секретар СК КПЈ 
за срез белоцрквански. Окупацијом земље ради на учвршћењу 
партијских организација и припрема устанак у белоцркванском 
срезу. Као секретар СК КПЈ рањен је 5. јула 1942. године у 
Врачев Гају и након два дана подлегао ранама.

Светозар Јанковић-Тоза, адвокатски приправник у Дупљаји. 
Као члан КПЈ за време окупације активно сарађивао са НОП-ом. 
Пре рата припадао самосталној демократској странци. Приликом 
једне провале у мају 1943. године ухапшен је као сарадник 
НОП-а и стрељан у Зрењанину.

Вељко Ћурпчин, адвокатски приправник из Ковачице. Још 
као ученик VII и VIII разреда гимназије познат по својим на- 
предним схватањима и идејама a као студент учествује у свим 
демонстрацијама против монархо-фашистичке диктатуре. Секре- 
тар је партијске организације у Јарковцу. У сталном контакту 
са Стевицом Јовановићем —  народним херојем. Све партијске 
задатке успешно обавл>а. У његовом стану одржавају се партиј- 
ски састанци и умножасва партијски материјал- Као активиста у 
Ковачици a затим у Јарковцу, где га непријатељ 1941. године 
хапси; пребацује га у Зрењанин a затим у београдску главњачу. 
Стрељан је 7. маја 1942. године у Јајинцима крај Београда, за- 
једно са породицом апотекара Трајковића из Београда и другим 
родољубима.

Слободан Драгичевић, студент права из Пакчева, службеник 
Финансијске дирекције у Београду. Члан је КПЈ од 1936. годи- 
не, учествовао је у оружаној борби против окупатора и погинуо 
као командир чете VI Војвођанске бритаде 36 дивизије.

Здравко Гложански, адвокатсни приправник у Бечеју, се- 
кретар среског комитета КПЈ. У јесен 1941. године проваљен и 
ухапшен од непријатеља. У затвору је имао херојско држање 
одбијао је да каже чак и своје име. Трећег дана по лишењу 
слободе умире претучен.



Слободан Бајац, студент права из Врбаса. Студирао на бео- 
градском факултету, члан СКОЈ-а, повезан са илегалном групом 
на терену Врбас. У једној провали 1943. године ухапшен од не- 
пријател.ске полиције и одведен у затвор у Сегедин, тамо и 
убијен.

Јован Микић-„Спартак” . Једно време бавио се новинарством 
a касније изабран за асистента Високе комерцијалне школе у 
Београду. Бавио се фискултуром — двоструки првак Балкан- 
ских игара у троскоку и више пута представљао нашу земљу у 
иностранству у спортским такмичењигла. 1942. године повезује 
се са НОП-ом, a почетком 1944. године прелази у илегалност и 
марта 1944. гбдине са једном групом партизана прелази у Срем. 
У лето исте године већ као члан комунистичке партије и као 
борац са десетак другова Бачко-Барањског партизанског Одреда 
прелази у Бачку и учествује у разним борбеним акцијама. Ко- 
мандант суботичког партизаноког одреда Бачко-Барашске парти- 
занске зоке постаје августа 1944. године. У Суботици је учество- 
вао у разним акцијама, у рухпењу пруга,. електричне централе и 
др. Погинуо је у борби за ослобођење Суботице октобра 1944. 
године.,

Лазар ToHKOBuh, адвокатски приправник у Суботици. По- 
четком окупације повезао се са НОП-ом, прикупљао новчану по- 
моћ, стварао читалачке групе и радио на организовању база. 
Приликом једног окршаја окупатора са Бачко-Барањским пар- 
тизанским одредом 1944. године био опкољен са једном групом 
другова у бази и ухваћен, затим одведен у логор у Бачку Топо- 
лу a касније у Матхаузен, где је и умро.

Лазар Хорватски, судијски приправник из Суботице — члан 
КПЈ. Од 1941. године ради за НОП и извршава разне задатке. 
Ухаггшен од усташа и 6. јула 1944. године обешен у ЈаковлЈу код 
Бистре због одмазде неприЈатеља заједно са групом од 20 рода- 
.л>уба — објављује окупаторски лист „Хрватски Народ” 9. VII. 
1944. год. „Одмазда због з.починачких нападаја”  — објешено 20 
установљених одметника и комуниста. Пре овог случаја погинуло 
је неколико усташа у борби са партизанима.

Василије Николић, адвокатски приправник. Учествовао је у 
НОП-у прикупљајући материјалну помоћ и формирајући иле- 
галне групе. По ослобођењу Суботице учествовао је у  организо- 
вању народне власти и новембра 1944. године одлази на сремски 
фронт, где је рањен и од задобијених рана умро.

Петар Милин, дипломирани правник из Сомбора. Као се- 
кретар Општинског комитета КПЈ за село Лалић, ухагапен у 
децембру 1943. године и осуђен од окупаторског војног ггреког 
суда на 7 година робије и одведен у логор у  Комаром a оданде у 
концентрациони логор Дахау, где је и убијен.

Стеван Петровић-„Шаца” , из Бешке- Као илегални партиј- 
ски Јждник радио по задацима Партије у Перлезу. Непријатељ 
га открива и стреља 1942. године у Перлезу.



Маринко Плавшић, адвокатски приправник из Сомбора. Ме- 
сеца јуна 1941. године постао члан КПЈ. Новембра месеца исте 
године услед настале провале ухапшен је и у затвору претучен. 
Фебруара 1942. године од непријатељаосуђен на смрт и стрељан.

Рада Божин, из Бешке — правник. Партијски илегално ра- 
ди у Београду, тамо ухваћен и стрељан.

Жарко Увалић, правни референт у Новом. Саду. Као на- 
предан интелектуалац, добар познавалац марксизма, повезан са 
Партијом, чинио је велике услуге, како у Новом Саду тако и у 
Оџацима где је  раније био судија. Убијен је заједно са читавом 
породицом у Ђурђеву у рацији октобра 1942. године.

Милан Ђукић, студент права из Госпођинаца. Као политич- 
ки „кривац” убијен од мађарске окупаторске војске у Госпо- 
ђинцима.

II.

ПОГИНУЛИ РОДОЉУБИ И ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА

Никола Caeuh, адвокатски приправник из Новог Сада, сим- 
патизер НОП-а, ухапшен и убијен у  концентрационом логору у 
Дахау.

Дабиша Дамјановић, судијски ггриправнЛк Среског суда у 
Новом Саду погинуо 1941. године у борби код Лознице.

Димитрије Манојловић, судијски приправник у Новом Саду 
исто тако лине априла 1941. године у  борби код Лознице.

Милорад Возић, правник — службеник у Кикинди, погинуо 
1941. године у Смедереву приликом познате експлозије.

Сава Малбашки, правник — војни иследник погинуо месеца 
1941. године као војни заробљеник приликом минирања брода у 
близини Солупа.

Миленко Маринков, војво-судски официр у бив. Југословен- 
ској војсци. Као студент права припада напредном покрету. Апри- 
ла 1941. године погинуо у борби против фашистичке војске на 
положају негде код Качанвка.

Др. Јан Буљик, адвокат у Ковачици — још као етудент ак- 
тивно се бави политиком и припадао тадашњем Војвођанском 
покрету. Као политичар опозиционар због његовог политичког 
става и критике режима у бив- Југославији био је  више пута 
лишаван слободе. Одмах по уласку окупатора у земљу 1941. 
године ухапшен је и одведен у концентрациони логор Матхаузен, 
где је и убијен. Словачка национална мањина ценила га је као 
политичара опозиционара.

Др. Хинко Хас, адвокат у  Алибунару, стрељан од Немаца 
одмах С5ггра-дан по уласку у место као ЈеврејЛн.

Ладислав Арт, адвокатсни приправник код Др. Хинка Хаса у 
Алибунару. Заробљен као резервни официр од окупатора и упу-
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ћен у Румунију. Међутим, пролазећи са колоном заробљеника 
кроз Алибунар препознат је од домаћих квислинга-Немаца и 
пријављен немачкој команди у Алибунару, па је иза села Локве 
издвојен из колоне и враћен у Алибунар где је стрел>ан.

Лр. Геза Леви, адвокат из Ковина стрел>ан у концентрацио- 
носм логору у Београду на Бањици.

Др. Хинко Абоњи, адвокат у Ковину, стрељан у Делиблат- 
' ској Пешчари-

Тима Шегуљев, адвокатски приправник у Бечеју, — још 
као студент затваран због напредних идеја заједно са другом 
Гложанским. Ухапшен и умро у логору.

Лајош Хаваш и Ђула Леваи, адвокати у Бечеју убијени у 
рацији 1942. године. Др. Дезиндер Ласло, нестао у концентрацио- 
ном логору. Гојко MuKOBuh и Бранко Госпођиначки, интерни- 
рани у Бачку Тополу и убијени у рацији у рацији у Бечеју.

Велимир Бајац, студент права у Врбасу. Као студент при- 
падао напредном покрету — познат по својим демократским схва- 
ташшда. 1943. године ухапшен од окупатора и стрељан.

Др. Макс Розенберг, адвокат из Вршца. Као Јеврејин ухап- 
шен од окупатора и убијен са групом Jespeja 1942. године у Де- 
либлатској Пешчари.

У познатој злогласној „томићевој акцији” 1942. године у 
Оремској Митровици страдали су и стрељани судије Окружног 
суда у Сремској Митровици;

Немања Вујадиновић, Славко Јовичић, судијски приправник 
истог суда, Стева Костић, адвокат, Др. Јеша Видић, Др. Драгутин 
Грчић, јанни бележник из Шида и Димитрије Андрић, дипломи- 
рани правник-

Кристо Грбип, адвокат у Старој Пазови, месеца IX 1941. годи- 
не пребегао у Београд због пријаве од стране усташког логора у 
Старој Пазови „за протудражвни рад” , по којој га је „повереник 
одветничке коморе у Загребу оптужио државном тужетел>у код 
покрегног пријеког суда у Загребу” , —  „ради увреде поглавника 
и злочина велеиздаје” . Ухашпен је у Београду и брисан из име- 
ника адвоката, „пошто је исти изгубио достојност поверење и 
опће увјете за стицање одвјетништва према § 4 Зак. о адвокат.” 
и „што је напустио земљу” —  наређено је да се сва његава имо- 
вина преузме. Наредбу је издало Државно равнатељство у За- 
гребу. Пребачен је у  концентра1];иони логор у  Београду на Баши- 
ци децембра 1942. године и од Немаца стрељан јануара 1943 го- 
дине.

Војислав Илић, старешина Среског суда у  Старој Пазови, 
погинуо 6. априла 1941. године као жртва ваздушног терористич- 
ког напада на Београд.

Др. Никола Трумић, адвокат из Шида. Ухапшен од уегаша 
1941. године зверски мучен и злостављан, после чега је  бачен у 
Дунав између Илока и Шаренграда.
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Шпиро Маћаш, адвокатски приправник из Сенте. Од стране 
окупатора осзгђен на слфт новембра 1941. године- са још 5 родо- 
љуФа и обешен у дворишту касарне у, Сенти.

Као жртве фашистичког терора убијени правници са под- 
ручја Субсурице: *

Иса Бардош, адвокат погинуо у Аушвицу, Др. Андрија Биро, 
у  Аушвицу, Др. Александар Дохањ, у Аушвицу, Др. Акош Донат, 
у Матхаузену, Јован Фишер и Др. Јован Фелдеш, у Украјини, 
Др. Никола Франк у Аушвицу, Др. Мирко Ђерђ и Др. Емил Ха- 
лаш у Аушвицу, Лајош Хефтер, у  Црвенки, Др. Фрањо Хирт, 
Др. Jocun Холендер, Др. Велимир Калмар, Др. Бено Келер, Др. 
Ћорђе. Клајн, Др. Шимои Палоц, Др. Хермап Шук, Др- Золтан 
Секељ, Др. Ерде Силаши и Др. Еуген Вилхајм, сви у Аушвицу, 
Карло Холендер, Др. Фрањо Кемењи, Др. Ернест Крајн, Емил 
Штерн и Тибор Штерн- у Украјини, Др. Ладислав Кауфмаи у  
Шопроњу, Др. Бела Кунец, у Ђули, Др. Марцел Лебл у Дахау, 
Др. Алесандар Радо у Будимпешти, Колож Перл, адвокатски 
приправник у Аустрији.

На подручју Среског суда у Кашижи као жртве фашистич- 
ког терора потануо је у  Аушвицу маја 1944. године Др. Андор 
Терек, адвокат из Кањиже.

Са подрз^ја Среског суда у Сенти депортираии су адвокати 
у Неаиачку, где су и убијени;

Др. Золтан Балаж, Еуген Голштајн, Др. Карољ Виг, Др- Ан- 
дрија Шуберт, Др. Наидор Брихта, Др. Јожеф Денеш, Др. Фе- 
ренц Кемењ, Др. Карољ Биро, Др. Ференц Хорват, Др. Стеван 
Шулер.

Др. Фрањо Шварц, адвокат из Мола, стрељан 1941. године 
у Загребу одмах по окупацији.

Убијени адвокати из Б.ачке Тополе:
Др. Jocun FepoBuh у  концентрационом лошру 1944. године 

у Нађкањижи, Др. Миклош Франк, депортиран 1944. године и 
убијен, Др. Јене Бер, депортиран 1944- године у Немачку одакле 
се није 'вратио, Др. Шаму Бошан, депортиран 1944. године и на- 
ко« ослобођења се вратио кући, али је услед изнемоглости у ло- 
гору ускоро ушфо.

Коста Лавирац, из Вилова, судија Среског суда у Тителу. 
Погинуо од мађарских окупатора у рацији 1942. године.

Др. Коста Мајински, јавни бележник из Жабл>а, полинуо у  
рацији 1942. године. За време окупације сар^ивао са напред- 
ним људима у месту и са народним херојем Стеваном Дивнин, 
„Бабом” .

Иван Француз, адвокат из Жабља исто тако догинуо у ра- 
цији 1942. године. За време непријатељске окупације сарађивао 
са НОПчш.

Др. Александар Драчаиски-Шаца, адвокат из Жабља, актив- 
но помагао НОП и погинуо у рацији 1942. године-

Коста Стојшин, правник, још као студент истицао се својим 
напредним идејама и радом. Погинуо у рацији 1942. године.
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Милош Драчаиски, студент права из Жабља погинуо у ра- 
цији 1942. године.

Живко Доловац, адвокатскм приправиик из Чурута. За вре- 
ме рата на свом салашу имао је базу за илегалце НОП-а. Од 
стране м^арских окупатора ухапшен у дрвој половјши 1944. 
године и одведен у концентрациони логор у  Херцбург (Немачка), 
одакле се више није вратаго.

•Др. Стеван Поповић, адвокат из Госпођинаца, погинуо јануа- 
ра 1942. годиие.

Др. Јоца Коњовић, адвокат из Сомбора, по уласку окупа- 
торских трупа у град априла 1941. године ухапшен као талац и у 
затвору мучен, услед тешких повреда умире у затвору.

Као Јевреј|и депортовани су и нестали следећи правници:
Др. Jocun Брук, Др. Људевит Гајзл, Др. С-геван Гусман, Др. 

Еуген Гутман, Др. Рудолф Гал, Др. Абриш Гланц, Др. Бела Нађ, 
Др. Хенрик Облат, Др. Армии Шер, Др. Јован Бечеи, Др. Никола 
Шуц, сви адвокати из Сомобра, Апатина и Оџака, Др. Иван Фи- 
лип, Никола Мезеи, Др. Ладислав Шројер, Др. Хуго Вајс и Ху- 
го Рајх, адвокатски приправници из Сос^ора и Оџака. Сви су 
они страдали по разиим концентрационим логорима у Европи.

Др. Јован Речеи, адвокат из Апатина одведен месеца адрила 
1944. године у концентрациони логор Аушвиц где је и убијен.

1941. године у Пожаревцу стрељан је дравник Миро Ратко- 
вић из Лилара са службом у Београду-

Никола Шуц, адвокат у Оџацима и Хуго Бајс, дрви као жрт- 
ва фашистичког терора a друти као млађи човек налредних схва- 
таша, одведени у концентрационе логоре где су били ликвиди- 
рани.

Адвокати и адвокатски дридравници из Новог Сада логину- 
ли и убијени од окулатора:

Рихард Вигенфелд, Др. Дезиндер Керењи, Др. Тибор Деле- 
тер, Иван Шкреблин, Др. Игњат Балаж, Др. Милош Бокшан, Др. 
Мирко Вајнер, Др. Имре Вермеш, Па^ле Гавриловић, Др. Емил 
Кенигштетлер, Аладар Клајн, Др. Матија Кон, Др. Игњат Пав- 
лас, Др. Милан Радашин, Др. Реља Трифковић, Др. Бене Брук, 
Др. Бела Лампл, Др. Марко Липковик, Др. Нандор Лустиг, Др. 
Геза Секељ, Др- Деже Тибор, Ђорђе Тибор, Др. Оскар Циприс, 
Др. Ђорђе Фараго, Фишл Тибор, Др. Сигмунд Хандлер, Др. Ша- 
ламон Фриђеш, и Др. Јован Шварц, сви адвокати из Новог Сада, 
затим адвокатски лрилравници Антун Грос, Павле Керекеш, Ла- 
дислав Леваи, Мирослав Натан и Андрија Шил-

„Наш народ је лоносан на жртае које је дао” (Тито), оне нису 
биле узалудне, те огромне жртве су дате за домовину, за све нас, 
за велику ствар, за ствар слободе и социјалдзма, ^за мир међу 
људима и радничку класу читавог света.

Нека је слава лалим друговима у ослободилачкој борби на- 
ших народа.

Стеван Крџалић
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ПРАВО РАЗВЕДЕНОГ БРАЧНОГ ДРУГА НА СТАН 
СТЕЧЕНОГ С ОБЗИРОМ НА РАДНИ ОДНОС

У јудикатури се понека питања о опсегу и садржају ста- 
нарског права брачних другова, који користе стан стечен од 
неке организације с обзиром на радни однос једнога од ших са 
том организацијом, не рјешава посве једнако. Тако Врховни суд 
HP Словеније сматра да је то посебна врста стнарског права, 
па је довољно отказну тужбу управити само против оног брач- 
ног друга који је у радном односу са организацијом, док се у 
Хрватској стоји на становишту да треба тужити оба брачна 
друга јер да се не ради о посебној врсти станарског права, H e 
ro само 0 станарском право ограниченом још и посебним отказ- 
ним разлозима. Постоје такођер различита становишта о томе, 
какво право има онај разведени брачни друг који по разводу 
брака има право да остане у стану, без обзира на то да ли je у 
радном односу са организацијом од које је стан стечен, и који 
орган рјешава о станарском праву разведених брачних другова 
кад се ради о стану стеченом с обзиром на_радни однос. Ова су 
питања од веће практичне важности. Окружни суд у Загребу 
као другостепени суд заузео је о тим питањима у више наврата 
одређено становиште (нпр. пресуда Гж. 4133/60-2 од 25. IV 1960. 
и Гж 520/61-2 од 7. II 1961). У овом приказу износима понешто 
рзЈзрађену аргументацију тих становишта. Ради, се о питањима 
чије правилно рјешавање има знатно практично значење, па 
стога правилно поступање у тим питањима осигурава и краћи 
пут к остварењу права и обвеза, како организација тако и осо- 
ба које користе такве станове.

Станарско право брачних другова на стан стеченог
обзиром на радни однос са привредном организацијом

Oncer и садржај станарског права — права трајног и не- 
сметаног коришћења стана — одређени су међу осталим про- 
писом чл. 3. Закона о стамбеним односима (у дал>ем тексту: За- 
кон). Али за неке станове због извјесних разлога постоје по- 
себна ограничења. Тако станарско право на станове, које као 
инвеститори дају на коришћење државни органи, установе и 
привредне и друштвене организације својим радницима и служ- 
беницима с обзиром на радни однос са инвеститором, може пре- 
стати отказом и зато што је радни однос престао из једнога од 
разлога наведених у чл. 140. став 1 Закона: ако радник одно- 
сно службеник откаже радни однос, ако радни однос престане 
по дисциплинској пресуди или по сили закона услијед кривич- 
не пресуде. Најчешће. је да су такви даваоци станова на ко- 
ришћење 'привредне организације, па стога у даљем излагању 
говоримо само о њима, али све речено вриједи, дакако, и за оста- 
ле инвеститоре као даваоце станова на коришћење.
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Сврха тога прописа је јасна: на тај се начин привредне ор- 
ганизације стимулира на већу стамбену изградњу, јер станове 
које изграде или прибаве само оне дају на коришћење, као што 
су искључиво те привредне организације овлаштене да отказу- 
ју  уговор о коришћењу стана кад радни однос престане из на- 
ведених разлога. Питање бољег стамбеног смештаја радника и 
службеника привредне организације уједно је и питаше успје- 
шнијег остваривања привредних задатака организације. Тако у 
узајамној увјетованости ово ограничење станарског права по- 
себним отказним разлозима, у непосредном интересу привредне 
организације, представља уједно и посредни интерес грађана, 
јер је успјешнија стамбена изградња опћи друштвени интерес.

С друге стране, опће је стамбено правило, да су брачни 
другови заједнички носиоци станарског права на стан, осим 
ако су они сами уговорили да носилац станарског' права буде 
само онај од њих двоје који је закључио уговор о коришћењу 
стана (чл. 27. Закона). Поставља се питање, да ли то правило 
вриједи и у случајевима кад је станарско право стечено од при- 
вредне , организације с обзиром на радни однос једног од брач- 
них другова.

Неки су станови искључиво намијењени за становање осо- 
ба које врше одређену службену функцију у згради у којој се 
стан налази (нпр. стан школског служител>а у школској згра- 
ди, стан портира, чувара итд.). Према изричитој одредби закона 
(чл. 54.), брачни друг таквог вршиоца службене фзшкције није 
носилац станарског права на стан, него је то искључиво особа 
која врши односну службену функцију. To је и разумљиво. Не- 
спојиво је са искључивошћу намјене таквих станова, да би у 
шима остао само брачни партнер који са вршењем службене 
функције нема везе. To нису станови у стамбеним зградама, 
iiero појединачни станови у зградама нестамбене намјене. Али 
станови привредних организдција, о којима говоримо, нису ста- 
нови са таквом специјалном намјеном. Ти су станови у стамбе- 
ним зградама намијењени за становање као и станови у стам- 
беним зградама којима располаже опћина. Постоји само посебан 
интерес привредних организација да у тим становима станују 
шихови радници и службеници, па је ради стимулирања стам- 
бене изградње привредним организацијама приуздржано право 
да тим становима располажу и дВ отказују. Зато опће правило 
о заједничком станарском праву брачних другова на стан ври- 
једи и у  случајевима кад је један од брачних другова стан до- 
био од привредне организације с обзиром на радни однос. Брач- 
ни партнер радника односно службеника такођер је носилац 
станарског права на стан иако тај брачни партнер није у рад- 
ном односу са прршредном о^танизацијом чији стан користи. За 
такве носиоце станарског права, брачне другове, вриједе сви 
прописи о правима и обавезама носилаца станарског права уоп- 
ће, но с TPiM (и само с тим) органичењем њиховог права на стан,
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што им привредна организација може отказати стан ако радни 
однос престане из разлога наведених у чл. 140. став 1 Закона.

Поставља се, надаље, питање да ли у случају развода бра- 
ка о дал.њем коришћењу стана разведених брачних другова мо- 
же рјешавати опћинска арбитражна комисија иако је стан сте- 
чен с обзиром на радни однос са привредном организацијом која 
је, према томе, давалац стана на коришћење. За станове из оп- 
ћег стамбеног фонда надлежност арбитражне комисије изван 
сваке је двојбе, али неки мисле да тај пропис не вриједи за ста- 
нове којима искљзгчиво може располагати само привредна орга- 
низација. Такво се становиште мора одлучно отклонити.

Само арбитражна копшсија може рјешавати о даљњем 
кориштењу стана разведених брачних другова

О праву на стан разведених брачних другова може рјеша- 
вати само опћинска арбитражна комисија по чл. 28. и 29. За- 
кона и то 'Само тако да рјешењем одлучи, да један од разведе- 
них брачних другова о с т a н е у стану као носилац станар- 
ског права, све то унаточ чињенице што је само привредна ор- 
ганизација искључиви давалац на кориштење тога стана. To 
исто вриједи кад се 'ради о стану што је у грађанском власни- 
штву којим иначе располаже грађански (приватни) власник.

Надлежност арбитражне комисије ставл>а.се пред знак пи- 
тања само из разлога што се правилно не уочава, какав стамбе- 
ноправни значај има рјешење арбитражне комисије, о чему се 
говори ниже, и по којим критеријима комисија своје рјешење 
мора да донесе. При рјешавању питања, наиме, кому ће од раз- 
ведених брачних другова стан остати и даље, комисија треба 
да води рачуна о потребама обоје разведених супружника, њи- 
хове дјеце и других особа што станују заједно с њима, као и о 
разлозима из којих је брак разведен, и о осталим околностима 
случаја (чл. 29. став 2 Закона). Јасно је да таква деликатна пи- 
тања може разматрати само орган власти, и то у овом случају, 
јер се ради о нарочито осјетљивим питањима из односа и прили- 
ка разведених супружника, посебно за ту сврху конституирани 
орган; арбитражна комисија при стамбеном органу народног од- 
бора опћине. Било би неумјесно и претпоставити, да би таква 
питања могле разматрати привредне организације само зато што 
су даваоци тих станова на кориштење. Једнако је неприхватљи- 
во да не би постојала потреба рјешавања о даљњем кориштењу 
стана разведених брачних другова у случајевима кад је стан 
стечен с обзиром на радни однос. He може се стога порећи да 
је опћинска арбитражна комисија позвана да одлучује и у овим 
случајевима. У  напријед наведеним двима одлукама Окружног 
суда у Загребу такво се схваћање претпоставља као недвојбено 
па се стога посебно нити не образлаже.
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Треба такођер истаћи, да надлежност арбитражне комисије 
у изложеном правцу нипошто не протуслови праву привредне 
организације да искључиво располаже станом, па се то непосто- 
jehe протусловЈБе као разлог посве неоправдано истиче против 
становишта о надлежности арбитражне комисије.

Лрбитражна комипсија не оснива ново право 
разведеног брачног друга на стан

Арбитражна комисија својим рјешењем само уређује стам- 
бену ситуацију између разведених брачних другова на начин да 
рјешава који he од њих двоје даље о с т a т и носилац станарског 
права, односно, који од њих двоје то престаје бити. По Закону, 
наиме, никојим поводом, ни под којом изликом, не могу се осни- 
вати нови сустанарски односи (чл. 189. Закона). Становање, пак, 
разведених брачних другова у истом стану са једнаким правом 
би нужно доводило до новог сустанарства. Институтом арбитраж- 
не интервенције по чл. 28. и 29. Закона та се могућност одлучно 
и безизнимно искључује. Арбитражна комисија својим рјеше- 
њем само утврђује, да станарско право које је цривредна орга- 
низација своједобно дала раднику односно службенику остаје и 
даље једноме од разведених брачних другова. Никакво се ново 
станарско право не оснива рјешењем арбитражне комисије. Увје- 
ти трајања станарског права за тог разведеног брачног друга, 
био то онај који је у радном односу са привредном организаци- 
јом, или онај који није у радном односу, остају потпуно неизми- 
јењени. Раведени брачни друг, наиме, није рјешењем арбитражне 
комисије п о с т a о носилац станарског парва, пак да би он сада 
даље стан могао користити независно од увјета из чл. 140. став 
1 Закона, него је то само остао док му се оправдано не откаже 
из којег од разлога наведених у неком цитираном законском 
члану, или којег другог опћег отказног разлога. Према томе, ако 
разведени брачни друг који је у радом односу са привредном 
организацијом тај однос откаже, или радни однос престане по 
дисциплинској пресуди, или буде осуђен кривично на казну која 
повлачи престанак радног односа (једна година затвора), при- 
вредна организација по чл. 140. став 1 Закона може отказати стан 
било да је арбитражним рјешењем стан остављен управо том 
разведеном брачном другу, или оном који није у радном односу 
са привредном организацијом. Обратно, док се не оствари који 
од отказних разлога наведених у чл. 140. став 1 Закона, при- 
вредна организација неће моћи успјешно да откаже стан ни оном 
разведеном брачном другу кому је стан остављен a није у рад- 
ном односу са привредном организацијом.

Према изложеноме се види, да одлучивање арбитражне ко- 
мисије о станарском праву разведених брачних другова ниуко- 
лико не колидира са правом привредне организације у  распола- 
гању станом. Истина је да је привредној организацији стало до 
тога да стан користи онај бивши супружник који је у радном
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односу са организацијом- Али интерес заступљен и изражен у 
рјешењу арбитражне комисије, да стан остаје оном другом раз- 
веденом брачном другу, у  таквом случају премашује својим 
друштвеним значајем и важношћу онај непосредни интерес при- 
вредне организације. Једнако је чињеница, да у таквом случају 
трајање станарског права разведеног брачног друга, који је у 
стану остао a није у радном односу са привредном организацијом, 
у ствари зависи од вол>е разведеног брачног друга који је у рад- 
ном односу са привредном организацијом a иселио је из стана. 
Довољно је наиме, да овај откаже радни однос, пак да привред- 
на организација може успјешно отказати уговор о коришћењу 
стана разведеном брачном другу који је у стану остао по одлу- 
ци арбитражне комисије. Томе се не може избјећиј a нити са 
гледишта уобичајених, просјечних односа у стамбеној области 
постоји потреба јаче или шире заштите таквог разведеног брачног 
друга који је остао у стану. У таквим случајевима привредна ор- 
ганизација треба да цијени све конкретне околности у свијетлу 
и поређењу према важности своје потребе за односним станом и 
према свему том,е одлучити да ли ће отказати стан чад на то 
има право.

Друкчије схваћање омогућило би злоупотребе

Види се, с једне стране, да само арбитражна комисија може 
да одлучује о даљњем кориштењу стана разведених брачних 
другова и кад је право на стан стечено с обзиром на радни однос. 
Али, с друге стране, тим арбитражним рјешењем не оснива се 
неко ново станарско право за разведеног брачног друга који оста- 
је у стану. Разведени брачни друг по рјешењу арбитражне ко- 
љгисије не п о с т а ј е  него о с т a ј е као носилац станарског пра- 
ва у стану. Друкчије схваћање тога права, само утврђеног ар- 
битражним рјешењем, не може се ни теоретски оправдати, a по- 
ред тога би омогућавало изигравање закона.

Кад се, наиме, стиче право на стан с обзиром на радни однос, 
тада је брачним друговима јасно да је то станарско право увје- 
товано трајањем радног односа уз наведене претпоставке. Не- 
основано је сматрати, да би чињеница развода брака требала да 
има ма какав утјецај на садржај тог станарског права у односу 
на привредну организацију која је стан дала на коришћење. За- 
то што је брак разведен не настаје неко шире или јаче станарско 
право. Како би се могло оправдати, да се разведеном брачном 
другу који је остао у стану по рјешењу арбитражне комисије a 
у радном је односу са привредном организацијом, сада наједном 
не може отказати по чл. 140. став 1 Закона само зато што је 
развео свој брак?! Дакако да се то никаквим разумним разлози- 
ма не може оправдати. Очигледно је према томе, да би се то 
још мање могло оправдати у случају кад у стану остаје разведе- 
ни брачни друг који није у радом односу са привредном органи- 
зацијом.
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Надаље, о кориштењу стана разведених брачних другова 
не мора у сваков! случају рјешавати арбитражна комисија. Ако 
се сами бивши брачни другови споразуме који ће од њих двоје 
caivc остати у стану као носилац станарског права, онда -ни арби- 
тражна комисија не може доћи у прилику да о томе рјешава. 
Постоји, дакле, могућност споразума разведених брачних дру- 
гова да у стану као носилац станарског права остаје само онај 
од њих двоје који није у радном односу са привредном организа- 
цијом. Кад би се прихватило, да станарско право таквог разве- 
деној' брачног друга није ограничено отказним разлозима из чл. 
140. став 1 Закона, тада би се прорачунатим разводом брака вео- 
ма једноставно могао изиграти тај пропис закона, дакако, на 
штету привредне организације. Разведени брачни друг, наиме, 
који јест или није у радом односу са привредном организацијом, 
стекао би споразумом станарско право без ограничења из чл. 
140. став 1 Закона. Разведени брачни другови који су се само ра- 
ди изигравања закона развели требали би само да поново ^акљу- 
че брак, пак да се нађу у стану који им привредна организација 
више не би могла отказати по чл. 140. став 1 Закона. Дакако да 
се такво тумачење значаја споразума и арбитражног рјешења о 
даљњем коришћешу стана разведених брачних другова мора од- 
лучно отклонити, па треба поновно истаћи, да арбитражно рјеше- 
ње односно споразум разведених брачних другова рјешава само 
питање, који од разведених брачних другова у стану о с т a ј е, 
чиме је уједно речено да чињеница развода брака нема никак- 
Bor утјецаја на изворни oncer и садржај станарског права сте- 
ченог од привредне организације.

Разведени брачни друг стан .може замијенити

Тиме што је рашчишћено, да ујешење арбитражне комисије 
односно споразум бивших супружника о даљњем коришћењу 
етана разведених брачних другова нема никаквог утјецаја на до- 
тадањи oncer и садржај тога права према привредној органи- 
зацији, ријешена су уједно и даљша питања судбине тога права.

Брачни другови који користе стан стечен с обзиром на радни 
однос могу тај стан замијенити за други стан са особом која је у 
радном односу са истом привредном организацијом. Привредна 
се организација такој замјени не може успјешно противити (чл. 
36. Закона). Но брачни другови могу стан ■замијенити и с неким 
који није у радном односу са привредном организацијом, али са- 
мо под увјетом да привредна организација чији стан брачни дру- 
гови користе пристане на замјену. У оба случаја, за стан који 
су стекли замјеном, за брачне другове више неће вриједити от- 
казни разлози из чл. 140. став 1 Закона, јер сада станују у стану 
којим привредна организација не располаж;е, није давалац тога 
стана на коришћење. Али, ако у потоњем случају привредна ор- 
ганизација ускрати давање сугласности за замјену, замјена се 
неће моћи провести.
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Кад чињеница развода брака и рјешење арбитражне коми- 
сије односно споразум разведених брачних другова о даљњем 
коришћењу стана немају никаквог утјецаја на oncer и садржај 
стамбеног права у односу према привредној организацији, како 
се видјело напријед, тада је јасно да иста правила о замјени 
вриједе и у случајевима коришћења стана по једноме од разве- 
дених брачних другова, без обзира на то да ли је тај корисник 
у радном односу са привредном организацијом или не. Hrtp. ако 
супруга радника односно службеника по разводу брака право- 
ваљано остане у стану привредне организације, она може извр- 
шити замјену стана са особом која је у радном односу са при- 
вредном организацијом, без обзира на ев. противљење привредне 
организације замјени. Али, ако хоће да изврши замјену са осо- 
бом која није у радом односу са привредном организацијом, за- 
мјена ће бити изведива само ако привредна организација при- 
стане на замјену. У оба случаја извошене замјене разведена су- 
пружница користит ће замјеном стечени стан без ограничења из 
чл. 140. став 1 Закона, што значи да на њено станарско право 
више нема утјецаја ев. престанак радног односа њеног бившег 
супруга са привредном организацијом. Привредна организација 
не може јој успјешно отказати уговор о коришћењу стана стече- 
ног замјеном из разлога престанка радног односа, јер привредна 
организација тим станом не располаже.

Јосип Будисављевић

ДА ЛИ СТРАНКА МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ВЕЋ 
САСЛУШАНОГ СВЕДОКА

У парници у којој је  првостепена пресуда више пута уки- 
дана (тужбени захтев је и усвајан и одбијан) a судско веће на 
сваком расправном рочишту мењано, изведени су бројни докази. 
На последњем рочишту странке су у погледу. саслушаних сведо- 
ка, од којих су неки приликом поновног саслушаша битно од- 
ступили од својих радњи саслушања, предложиле да се поново 
не саслушавају већ да се прочитаЈу записници о саслушању само 
оних сведока који су изнели чињенице корисне за дотичну стран- 
ку. Суд је такве предлоге прихватио и донео мериторну одлуку, 
која се заснива на доказима изведеним на том рочишту.

Да ли je такво поступање суда правилно?

Саставл>ење већа ствар је судске управе. To је регулисано 
Законом о судовима и Судским пословником. На састав већа 
странка може да утиче једино кроз институт изузећа. Према то-
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ме, поготову код среских судова, који дневно заказују већи број 
предмета, промена састава већа је нормална појава.

Нема сумње да сваки судија настоји да се расправљање за- 
врши или у току припремања главне расправе или на првом 
рочишту за главну рсправу, a та идеја о процесној економији 
провејава и кроз цео Закон о парничном поступку (у даљем тек- 
сту ЗПП a код навођења чланова закона изоставља се и та скра- 
ћеница). Међутим, и код максималне експедитивности и концен- 
трације немогуће је то реализовати ако је расправљање контра- 
дикторно и сложено и зато је знатно већи број предмета у који- 
ма је одржано више расправних рочишта. Када се рочиште одла- 
же прописано je да се ново рочиште држи по могућности пред 
истим већем (чл. 304 ст. 1), јер веће које није мењано због непо- 
средног опажања и изворних утисака има континуирану и ја- 
снију представу о главном догађају и ше'говим појединостима и 
самим тим сигурније уверење од већа које је образовано на по- 
следњем рочишту и пред којим су многи докази изведени на 
посредан начин. Пошто се промена већа не може избећи ЗПП је 
таксативно одредио у којим је случајевима дозвољено кршеше 
принципа непосредности и повреда тих одредаба представља бит- 
ну повреду одредаба парничног поступка из чл. 343 ст. 2 тач. 1 
на коју другостепени суд по чл. 353 ст. 2 пази и по службеној 
дужности.

Тешкоћа нема када се ново рочиште држи пред истим већем 
зато што расправа тече дал>е, мада и у том случају веће може 
одлучити, без изјашњавања странака, да расправа почне изнова 
(чл. 304 ст. 2), јер ако је тужба преиначена променом истоветно- 
сти захтева или ако су странке између два рочишта писмено из- 
неле нове чињенице или ако поводом појединих релевантних чи- 
њеница има противуречности између доказа изведених на прет- 
ходним рочиштима, опортуно би било да расправа почне изнова- 
Насупрот тој факултативној одредби ако се ново рочиште држи 
пред измењеним већем ЗПП наређује да главна расправа мора 
почети изнова (чл. 304 ст. 3) оставл>ајући суду да, пошто се стран- 
ке о томе изјасне одлучи да ли he поново саслушавати сведоке 
и вештаке и вршити нов увиђај или ће прочитати записнике о 
извођењу тих доказа.

Како треба разумети појам да расправа почиње изнова? 
Главна расправа састављена је од једног или више рочишта. Од 
излагања тужбе на првом расправном рочишту па до закључе- 
ња главне расправе на последњем, главна расправа је јединстве- 
на и недељива, a сва рочишта повезана у једну целину. Странку 
везују њене раније изјаве без обзира да ли расправа почиње 
изнова или се продужава a што се тиче раније изведених до- 
каза они постоје и даље тако да све што се изнесе на расправним 
рочиштима пред истим или измењеним већем и на припремним 
рочиштима припада конпактном чињеничном материјалу, што је 
у складу и са начелом усмености (чл. 4). Из овога, на случај да 
расправа почне изнова, резултирају две алтернативе: По чл. 304
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ст. 2 понављају се сви изведени докази и по чл. 304 ст. 3 или се 
сви докази понављају или се у погледу увиђаја, сведока и веш- 
таја читају записници о извођењу ових доказа.

Када расправа почне изнова по чл. 304 ст. 3 поступак се од- 
Бија као код нове ствари али изјаве странака, њихови предлози 
и изведени докаЈзи (увиђај, саслушања сведока и вештачења) не 
губе важност нити их суд или странке могу игнорисати, јер када 
отпочне фаза главне расправе поступак више не може да се вра- 
ha у фазу тгрипремања главне расправе односно на почетак по- 
ступка. У противном, чим би се састав већа променио могло би 
да се закаже и припремно рочиште односно прво расправно ро- 
чиште и у том случаЈу сви приговори и захтеви који се стављају 
на таквом рочишту на коме се рашчишћавају процесни пробле- 
ми могли би поново да се ставе, премда је о њима већ одлучено 
и за неке наступила преклузија.

II

По чл. 208 свака странка је дужна да докаже оно што тврди 
ако су то чињенице спорне и од утицаја за доношење одлуке. По 
чл. 6 суд може утврђивати одлучне чишенице које странке нису 
ни изнеле и изводити по службеној дужности значајне доказе 
без пристанка странака, штавише ЗПП допушта да се, сем чи- 
њеница чије постојање закон претпоставља (чл. 210 ст. 3) и чи- 
њеница општепознатих (чл. 210 ст. 4), доказују и признате чи- 
њенице (чл. 210 ст. 1) ако те чињенице омогућавају странкама 
да располажу захтевима којима не могу располагати (чл. 3 ст. 3) 
или ако у вези с тим треба да се донесе пресуда на основу приз- 
нања (чл. 320 ст. 3) или пресуда због изостанка (чл. 321 ст. 3) или 
су у питању брачни спорови (чл. 406) или спорови о утврђивању 
или оспоравању очинства (чл. 412). Странке могу током целе глав- 
не расправе (чл. 283 ст. 2) и у жалби (чл. 341 ст. 1) износити нове 
чињенице и предлагати нове доказе. Ту нема ограничења ни вре- 
менског (када) ни бројног (колико), осим што ће странка која не- 
благрвременим изношењем чињеница и предлагањем доказа било 
током расправе било у жалби злоупотребљава то своје право бити 
новчано кажњена и сносити трошкове проузроковане таквим ње- 
ним поступком независно од успеха у спору.

Предлагање доказа је парнична радња која се свршава у 
погледу одређеног доказа чим је странка обави a повлачење пред- 
лога је посебна парнична радња на коју је странка —  предла- 
гач такође овлашћена али ту изјаву суд може да усвоји само 
пре него што отпочне са извођењем тог доказа (изузетак би било 
признање чињенице на коју треба да се односи сведочење када 
ће суд прекинути и са започетим извођењем доказа ако се не 
ради о захтеву из чл. 3 ст. 3). Уколико је суд већ одлучио да се 
доказ изведе решаваће поново о том новом предлогу странке. 
Предлагање претходни одлучивању a одлучивање извођењу и
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као свака процедура тако и парнична нормира ред приликом у- 
тврђивања истине у конкретном правном односу који обавезује 
суд, странке и остала лица у поступку, па је сГога одустанак 
странке од већ изведеног доказа без икаквог правног дејства. 
Карактеристично је за наш поступак да диспозиција странака 
обухвата подношење тужбе, одређивање предмета спора и ра- 
сполагање тужбеним захтевом, a не и изношење чишеница и пре- 
длагање доказа. Расправно начело гаси се у тренутку упуштања 
странака у расправљање и од тог тренутка као код кривичних 
дела која се гоне по приватној тужби и по предлогу, странке су 
дужне да износе све чињенице и да предлажу све доказе.

Одлучивање суда о извођењу доказа је његово суверено пра- 
во и суд може одбити извођење предложених доказа (образло- 
женим решешем на расправном загшснику) a у даљем току пар- 
нице по предлогу странака или по сопственој иницијативи, де- 
лимично или у целости опозвати ту своју одлуку или одлуку 
којом дозвоЈвава извођење једног доказа, наравно пре него што 
дозвољен доказ изведе. Тачно је да суд може и само на основу 
једног једицог доказа да стекне уверење о истинитости спорне 
чињенице и да обустави даље доказиваше, али суд мора да буде 
крајње обазрив увек када одбија предлог странке, зато што ако 
суд не поседује довољно стручности и рутине и ако се није уву- 
као у све nope предмета спора судовање се своди на формалну 
истину.

Суд је дужан да цени. сваки изведен доказ без обзира да ли 
ће се пресуда заснивати на том доказу. Начело слободне оцене 
доказа (чл. 7) не ослобађа суд те дужности него проглашава да 
суд није везан доказним правилима већ да на основу тековине 
науке и животног искуства оцењује сваки доказ засебно и све 
доказе заједно у оквиру резултата целокупног поступка узима- 
јући према томе да ли је једна чињеница доказана или не. По 
чл. 214 могуће је да председник већа или замољени судија, из- 
водећи доказе на основу одлуке суда донете по чл. 213, због 
разлога целисходности изведе и друге доказе, међутим суд пар- 
нични не мора те доказе да прими на главној расправи ако нађе 
да су споредни и то је једини случај да се доказ који је изве- 
ден не узима у оцену. Записник о извођењу доказа пред пред- 
седником већа или замољеним судијом, коме је веће поверило, 
чита се на главној расправи и када се наставља и када почне 

' изнова, a суд може да одлучи да се и ти докази ако се ради о 
саслушању сведока и вештака и вршењу увиђаја, поново изве- 
ду што се у пракси ретко чини, те би и због тога било несхват- 
љиво да ти докази за суд буду постојећи да докази изведени 
лред ранијим већем од којих је председник већа у том својству 
изводио те доказе, буду непостојећи.

Спроведене радње у поступку по правилу, не укидају се ни 
у случају поништаја првостепене одлуке. Изузимају се случаје- 
ви: Кад се тужба одбаци због судске ненадлежности по чл. 15 
(у првостепеном или другостепеном поступку или од стране Са-
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везног врховног суда на предлог Савезног јавног тужиоца ако се 
поступак правоснажно заврши) када се укидају све спроведене 
радње у поступку другостепени суд укидањем првостепене пре- 
суде због битних повреда одредаба парнрхчног поступка по чл. 343 
укида оне спроведене радње које су тим повредама захваћене.

Најзад, апсурдно би било да по чл. 20 ст. 4 парничне радње 
ненадлежног суда нису без важности a да су без важности пар- 
ничне радње које у време предузимања тих радњи био надлежан.

III

Ако странке инсистирају да се сведоци и вештаци поново 
саслушавају и да се увиђај поново врши, дужне су да по чл. 142 
ст. 1 унапред положе износ потребан за подмирење трошкова 
који ће настати поводом извођења тих доказа (свака странка 
сноси трошкове за доказе чије је извођење она предложила или 
на једнаке делове са противном странком по чл. 142 ст. 2 за оне 
доказе чије су извођеше обе странке предложиле) a ако по на- 
логу не поступе суд ће у смислу чл. 142 ст. 3 одустати од понов- 
ног непосредног начина извођења тих доказа, те ће одлучити да 
се записници о извођењу ових дрказа прочитају. Погрешно би 
било да се наређује извођење тих доказа по службеној дужно- 
сти зато што странке одбијају да предујме трошкове, јер ако је 
први пут одређено извођење једног доказа по предлогу странке 
свако ново непосредно извођење истог терети трошковима стран- 
ку која је првипут предложила извођење тог доказа. По служ- 
беној дужности одредиће се поновно непосредно извођење оног 
доказа који је и првипут суд извео по службеној дужности или 
на трошак странака по чл. 142 ст. 2 или предрачунских средста- 
ва суда по чл. 142 ст. 4 ако странке не положе одређени износ.

IV

ЗПП на више места понавља да су странке дужне да говоре 
истину и да савесно користе права која су им призната тим за- 
коном (чл. 6 ст. 2, чл. 208 и чл. 288). Свакако да од суда и његове 
умешности умногоме зависи да ли ће странке искрено изнети све 
чињенице и предложити све доЈсазе, да их не прикривају или 
резервишу за жалбу, да изнете чињенице буду стварне a не при- 
лагођене њиховим ставовима и да свака странка даје корисне 
изјаве током целе расправе тако да сукоб странака остане до 
краја конструктиван. Ако пак суд испусти руковођење и буде 
пасиван према махинацијама странака,. материјалну истину неће 
утврдити. Суд може казнити странку која својим парничним 
радњама теже злоупотреби права призната по ЗПП (судови врло 
ретко изричу процесне казне по чл. 99, 237, 244, 305 и 307 иако 
сигурно није мали број предмета у којима је било места изри-
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цању таквих казни), али ако суд није бескомпромисан према так- 
вом понашању странака иако својим држањем подстиче странку 
на некоректност, онда пре свега треба замерити суду који мора 
да буде не само ауторатативан арбитар у спору него и васпитач 
свих оних лица која учествују или присуствују суђењу. Тај ети- 
чки фактор за наш друштвени развитак је неоцењив. Крајње је 
време да судови поједине судије, одмах и оштро a са потребним 
дострјанством сузбијају сваки покушај странака и осталих лица 
у поступку да'се истина замагли и да поступак скрене на стран- 
путицу. Социјализам у судству је ригорозна примена закона a 
TO намеће енергично реаговање нарочито према cbpim људским 
слабости које ометају суд да у конкретном предмету утврди пра- 
во чињенично стање. Када се ово има у виду онда је још разум- 
љивије што је законодавцу толико стало до непристрасности свих 
лица у поступку и што се није ограничио само на одговарајућим 
мерама у ЗПП већ је инкриминисао и неколико дела у Кривич- 
ном законику.

У истраживању истине судови наилазе и наилазиће убудуће 
на случајеве да се странке служе лажним доказима a да судови 
не буду увек у  стању да то онемогуће (само колико пута стран- 
ка, по чијој је жалби виши суд укинуо првостепену пресуду, на 
поновној расправи призна чињенице које је дотле оспоравала). 
Пракса показује да многи сведоци када се поново саслушавају 
мењају или допуњују своје раније исказе (интересантно је да 
сведок по другипут не полаже заклетву па ни кад раније своје 
саслушање допуњује — чл. 235 ст. 5). Када та корекција уследи 
због дубљег размишл>ања о догађају или због дубљег разматрања 
о догађају или због накнадно наступелих околности које су по- 
могле сведоку да догађај потпуније и верније реконструише и 
сагледа, онда је то умесно. Међутим, има сведока који из разних 
побуда сведоче лажно и ако би се ранија саслушања анулирала, 
то би само таквим сведоцима погодовало.

* * *

Резиме би било да када расправа почне изнова суд о изве- 
деним доказима не одлучује да ли ће се они изводити него само 
како he се изводити (посредно или непосредно) и зато у случају 
чл. 304 ст. 3 странке треба да се изјасне о начину извођења a не 
и да ли оне предлажу да се изведу докази који су по њиховим 
ранијим предлозима били изведени. Ако би се акцептрфало суп- 
ротно гледиште, странка би могла незадовољна сведочењем пред- 
ложених сведока, који је сведочио другачије од онога што је она 
очекивала, да одустане од предлога да се тај сведок поново са- 
слушава или да се његово раније саслушање прочита.

Борислав Раванић
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ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ 
АДВОКАТА У  ХАГУ

%
Савет (Conseil) Међународне униз'е адвоката одржао је ре- 

довно годишње заседање од 11— 13 септембра 1961. године у Хагу. 
На дневном реду заседања као централна тема било је одржа- 
вање идућег Конгреса МУА у 1962. год. Овај Конгрес he će одр- 
жати у Лисабону, Португалија, крајем јула 1962. године. Главна 
конгресна тема биће „Адвокат у привредном животу” („L’avocat 
dans la vie economique”). Размотрене cy основне тезе овог пита- 
ња. Решавана су друга текућа питања Уније.

Зћседању је председавао председник Уније адвокат да Палма 
Карлос (da Palma Carlos) из Лисабона. Свечаном делу заседања 
присуствовали су између осталих министар правде Холандије и 
други цивилни и војни функционери. Бројна делегација мекси- 
канске Уније адвоката на свечаном делу заседања предала је 
тоге и знаке адвокатског достојанства члановима бироа МУА са 
посебно израђеном дипломом председнику Уније, што је веома 
импррсивно деловало и дало свечанији карактер заседању. Пред- 
седник мексиканске делегације у своме говору подвукао је' зна- 
чај и улогу адвоката у заштити права и интереса људи у свету, 
те демократских и социјалних тековина.

Југословенску адвокатуру су на заседању представљали 
чланови Савета МУА: Милан Жикић генерални секретар Савеза 
АК Југославије, члан бироа МУА, Милован Јовановић председ- 
ник Савеза АК Југославије, Слободан Суботић зам. председника 
АК Србије, Др. Аурел Крстуловић председник АК Хрватске, др. 
Бладимир Шукље председник АК Словеније, Панта Поленак 
председник АК Македоније, Милорад Ботић председник АК Вој- 
водине, Андрија Шарчевић подпредседник АК Војводине, Богдан 
Видовић члан Савета АК Б и X.

М. Б.

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АК ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана 7. септембра 1961. одржана је седница преседништва 
Савеза АК Југославије у просторијама Адвокатске коморе Сло- 
веније у Љубљани. Поред чланова пpeдQeдништвa Савеза сед- 
ници су присуствовали др Јосип Хрнчевић државни секретар за 
првосудне послове СИВ-а, Никола Срзентић помоћник државног 
секретара за правосудне послове СИВ-а и Државни секретар за 
правосудну управу HP Словеније.
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Поред текућих послова на седници је расправљано питање 
предлога за измену Закона о адвокатури. На основу реферата 
др Владимира Шукље-а, председника Адвокатске коморе Сло- 
веније вођена је дискусија. Референт се залагао за измену За- 
кона у правцу проширења овлашћења адвоката у заступању и 
пружању правне помоћи, као и за увођење нових организацио- 
них форми, у организацији адвокатуре. Донет је закЈвучак да 
Савез формира комисију за проучавање овог питања, те да за- 
тражи од свих Комора мишљење и предлоге. У комисију Савеза 
су ушли: Др Владимир Шукље председник АК Словеније, Ми- 
лорад Ботић председник АК Војводине, Слободан Суботић заме- 
ник председника АК Србије и Славко Шиматовић секретар АК 
Хрватске.

М. Б.

Др ВЛАДИМИР ПОЛИВКА

Изненада је, 1., септембра 1961 године, преминуо у Кули 
Др Владимир Поливка, адвокат, у  53. години живота.

Пок. др. Владимир Поливка, студирао је право у  Паризу, 
дипломирао на Правном факултету у  Београду, a докторат 
правних наука положио на Правном факултету у Паризу.

Прво је био у судској служби, затим адвокатски приправ- 
ник, a од 1940 до рата адвокат у Београду.

После Ослобођења радио је у задругарству, a затим од 
1946. године се поново посветио адвокатури, коју је вршио све 
до смрти.

Др. Владимир Поливка био је одличан правник, свестрано 
образован човек, који је говорио више језика.

Као адвокат био је необично цењен и од колега, правника 
и многобројних клијената, јер је увек имао, у сваком питању, 
одређен и правилан став, непосредан, срдачан у. својим посло- 
вним и друштвеним односима.

Његовом смрћу адвокатура Војводине губи још једног врлог 
свог члана.

Слава Му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

После усвојења постоји кумула- 
тивна одговорност за даван>е издр- 
жавања како усвојиоца тако и при- 
родног оца и то у сразмери њихо- 
вих могућности. — Ова обавеза по- 
чиње онога тренутка када је усво- 
јен>е постало пувоважно. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 502/1961).

I. ст пресудом обвезан је тужени, 
као природни отац, на давање из- 
државања детат које је  усвојило 
треће лице.

Поднесена жалба је основана, I. 
ст. пресуда укинута, a из разлога:

Према чл. 17. ст. 1 Закона о усвоје- 
њу усвојењем се стварају између у- 
својиоца с једне странеи усвојеника 
и његових потомака са друге стране 
права и дужности која по закону по- 
стоје између родитеља и деце. Пре- 
ма томе, усвојилац је као и роди- 
тељи дужан издржавати усвојено 
дете у смислу чл. 6. ст. 1 ОЗОРДА.

Према чл. 17. ст. 4 Закона о усво- 
јењу усвојење не утиче на права 
усвојеника према његовим родите- 
љима и другим сродницима као ни 
на његове дужности према њима. 
Према томе, усвојеник може према 
својим природним родитељима о- 
стварити чак и право издржаван>а 
јер је и то једно од права које усво- 
јеник има према својим родитељи- 
ма, a на које право не утиче чиње- 
ница усвојења у ономе смислу да 
би то право престало. Због тога по- 
стоји кумулативна одговорност за 
давање издржавања како усвојиоца 
тако и природног оца и то у сраз- 
мери њихових могућности. Ова оба- 
веза почиње оног тренутка када је 
усвојење постало пуноважно, a под 
условима чл. 9 до чл. 16 Закона о 
усвојењу.

За земљишни пренос права сво- 
јине на основу уговора о отуђен.у 
зграде или посебног дела зграде за- 
кл>учених пре 25 новембра 1938 rb- 
дине који не испуњавају све зако- 
иом предвиђене услове, потребно је 
одобрење надлежне комисије за на- 
ционализацију. — У надлежност ре- 
довног суда спада решавање и од- 
лучивање о захтеву да ли Je уговор 
о отуђењу зграде или дела зграде 
ваљан као и о тужбевом захтеву

ради утврђивав>а (чл. 175 ЗПП) да 
ли је веко лице стекло право сво- 
јиве ва згради или н>евом делу — 
вутем одржаја — још пре стувања 
ва свагу закова о вазионилизацији 
вајамвих зграда и грађевивског 
земл>ив1та (Врх суд АПВ, бр. Гж. 
363/1961).

I. ст. суд је решењем утврдио да 
за решаваше спора није надлежан 
редован суд. Уложена жалба је о- 
снсвана, I. ст. решење укинуто, a 
из разлога:

Тужиља је поднела тужбу којом 
тражи да се утврди да је она пу- 
тем одржаја стекла право власниш- 
тва половине дела спорне зграде још 
пре ступања на снагу Закона о на- 
ционализаЈДији најамних зграда и 
грађ. земљишта, дакле да се утврди 
да је она била сопственик спорног 
дела зграде на дан ступања на сна- 
гу цит. Закона.

Према томе у питању је тужба за 
утврђење из чл. 175. ЗПП о којој је 
надлежан да решава редован суд.

Тужбом се не тражи да се спор- 
ни део зграде остави тужиљи у сво- 
јину, a такав захтев се стварно мо- 
же поднети само општинској коми- 
сији за национализацију.

Неосновано се I. ст суд позива на 
одредбе чл. 70 и 7̂ . Зак. о нац. итд, 
јер се ове одредбе односе на стица- 
ње права својине на основу угово- 
ра. Но и  овде је I. ст. суд изгубио 
из вида одредбу чл. 71. истог зако- 
на, према којој се на основу угово- 
ра о отуђењу зграда, идеалних де- 
лова зграда и посебних делова згра- 
да, закључених пр>е 25. новембра 
1958. г. који не испуњавају све за- 
коном предвиђене услове може вр- 
шити земљетв. пренос само ако ко- 
мисија за национ. при општ. нар. 
одбору утврди да се тим уговором 
не онемогућује национализација 
зграде, идеалног дела зграде или по- 
себног дела зграде. Из ове одредбе 
следи само то да је потребно одоб- 
рење надлежне комисије за нацио- 
нализацију за земљкњ. пренос пра- 
ва својине на основу односних уго- 
Бора. Међутим, решаван>е и одлука 
о томе да ли према гтравним прави- 
лима и.мовинског права уопште по- 
стоји вал>ан уговор о отЈфењу згра- 
де, идеалног дела зграде или посеб-
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ног дела зграде спада у надлежност 
редовног суда. Тим пре спада у над- 
лежност редовног суда утврђивање 
да ли је неко лице стекло право 
својине на згради или њеном делу 
путем одржаја.

Захтев да се брак разведе из кри- 
вице другог брачног друга мора се 
истаћи пре закључења гл. расправе 
пред I. ст. судом, a недопуштено је 
истицање таквог захтева у жалби. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 530/1961).

I. ст. суд је својом пресудом брак 
развео без кривице странака. Ту- 
жена је уложила жалбу, с тим да 
се брак разведе кривицом тужите- 
ља. Жалба је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Тужена је у своме исказу као 
странка пред I: ст. судом изричито 
пристала да се брак између страна- 
ка разведе по чл. 56. ст. 1 ОЗБ без 
ичије кривице.

Међутим, истицање захтева у 
жалби да се брак разведе из кри- 
вице тужиоца је недопуштено. Наи- 
ме, захтев да се брак разведе из 
кривице другог брачног друга у 
смислу чл. 407. ст. 1 ЗПП мора се 
истаћи пре закљ5гчен>а гл. распра- 
ве пред I. ст. судом. На то указује 
с једне странеи сам текстчл. 407 ст. 1 
31111 када прописује да he на зах- 
тев странке суд у изреци пресуде 
којом^се брак разводи, навести чи- 
јом је кривицом брак разведен a с 
друге стране сходно пропису чл. 
178. ст. 1. ЗПП захтев би имао бити 
истакнут до закључења гл. ptac- 
праве.

У имовинскоправш1м споровима 
педопуштена је ревизија против II. 
ст. пресуде ако је вредност пред- 
мета спора у ревизионом поступку 
испод износа од 50.000.— динара. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 390/1961).

I. ст. цресудом обвезан је тужени 
да исплати тужиоцу 64.408 динара. 
Услед жалбе II. ст. суд је туженог 
обвезао на исплату главнице у ви- 
сини од 47.338 динара.

Тужени је уложио ревизију са за- 
хтевок да се тужител>у досуђена 
главница смањи за даљих 4.971.— 
динара.

Ревизија је као недопуштена од- 
бачена, a из разлога:

Конкретан спор је имовинскоправ- 
ни спор из чл. 25. ст. 1 ЗПП.

Према прогшсу чл. 368. ст. 2 т. 1. 
ЗПП, поред осталог има места ре- 
визијм против II. ст. бресуде ако је 
у случају имовинскоправног спора 
вредност истог преко износа од
50.000. — динара.

У конкр. случају је вредност спо- 
ра у ревизионом поступку само ди- 
нара 4.971.—, дакле вредност испод
50.000. — динара, па се према rope 
наведеном пропису указује ревизија 
као недопуштена.

Ни у каквој формн па ни у пар- 
ници ради укидања извршног на- 
слова, не може се тражити смање- 
ње или ослобођење од обавеза да- 
вања издржавања деце уназад, пре 
подношења тужбе, с обзиром на 
прописе о обавези родител>а за из- 
државање своје деце. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 243/1961).

Нижи судови су одбили захтев ту- 
жиоца да се укине уназад обавеза 
издржавања деце. Тужилац је у- 
ложио ревизију, која je као неосно- 
вана одбије, a из разлога:

Правилно је  становиште II. ст. 
суда према коме се не може тражи- 
ти смашење односно укидан.е али- 
ментационих давања уназад. Тужи- 
тељ тражи укидање извршног на- 
слсва' уназад за неколико месеци 
пре покротан>а парнице. Тужитељ 
би могао у озој ггарници успети од 
дана подношен>а тужбе, али не мо- 
же пзгрешним тумачешем начела 
изражених у § 34 б. Извр. поступ- 
ка поред прописа о обавези родите- 
ља за издржавање своје деце, на 
овај начин се уназад ослободити 
таквих својих обавеза. To би зна- 
чило изигравање основних прописа 
ОЗОРДа.

Одредбе у тестаменту о потон»ем 
наслеђивању имају се сматрати као 
к да не постоје. У таквом случају 
не може се аналогно применити про- 
пис чл. 242 закона о васлеђивању. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 62/1^1).

II. ст. суд је одбио жалбу против 
решења I. ст. суда о  предаји оста- 
вине. Уложена ревизија је  оснчзвана, 
II. ст. решење укинуто, a из разло- 
га;
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II. ст. су је потврдио I. ст. решење 
на основу свог погрешвог правног 
становишта да се, и поред изричи- 
тог законског прописа из чл. 243. 
ст. 4. Закона о наслеђивашу, да се 
одредбе у тестаменту о потоњем на- 
слеђивању имају сматрати да и не 
псчггоје — на овај конкр. случај има 
аналогно применити чл. 242. ЗН та- 
ко да се оставина преда потоњим 
наследницима.

На основу заједничког тестамента 
К. А. и И. И. је  наслединила пок. А.

Пошто одредба у том тестаменту о 
потоњим наследницима којп имају 
да остварују своје наследно право 
тек после смрти И. има да се сма- 
тра као и да не постоји према из- 
ричитом законском пропису у чл. 
243 ст. ЗН — то је  II. ст. суд про- 
пустио да цени карсво је дејство за- 
једничког тестамента без наредбе о 
потоњем наслеђивању, брз обзира 
што je оставина пок. А. расправље- 
на и предата његовој супрузи И. 
на основу тог тестамента. ‘

Писмени пристанак на безусловно 
иселење из стана може се користи- 
ти као разлог за отказ ако је он дат 
приликом закључења уговора о ра- 
ду,. поводом чијег заснивања је стан 
дат на коришћења. — Ако је пак 
носиоцу станарског права стан дат 
на коритћење с обзиром ва његов 
радни однос са даваоцем стана и у 
току радног односа, a не приликом 
његовог засЕШвања, a радни однос 
је престао због отказа датог од стра- 
ue носиоца станарског права, тада 
има места отказу уговора о кори- 
шћељу стана с тим да се носиоцу 
станарског права приликом иселе- 
ња осигура нужан смештај. Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 136/1961).

Пресудом Среског суда тужбени 
захтев је усвојен и отказан је  уго- 
вор о коришћењу стана. Окружни 
суд је жалбу одбио. Уложена реви- 
зија је делимично основана, ниже 
пресуде преиначене у том правцу да 
је носиоцу станарског права обез- 
беђен, код иселења, нужан смештај, 
a TO из разлога:

Чињенице су следеће: тужени је 
пре закључења уговора о коришће- 
њу стана са предузећем био у рад- 
HOiM односу са истим предузећем; 
уговор о  коришћењу стана закљу- 
чен је између предузећа и туженог

тако да тужени има право да ко- 
ристи стан док .му траје радни од- 
нос, a да се сваки раскид радног од- 
носа, дошао ма са које стране, сма- 
тра раскидом уговора о коришћењу 
стана, да је  радни однос престао 
отказом туженика.

Из ових прав'Илно утврђених чи- 
њеница нижи судови су извели по- 
грешан правни закључак да се у 
конкр. случају ради о односу пар- 
иичних странака из чл. 144 ст. 1 
Закона о стамбеним односима, a не 
о односу из чл. 140 ст. 1 и 2 истог 
Закона. Наиме, према чл. 144 ст. 1 
Закона о стамбеним односима лице 
које ступа у радни однос може при 
склапашу уговора о  раду дати пи- 
смену изјаву да he се иселити из 
стана који му се даје на коришће- 
ње, чим му било из кога разлога 
престане радни однос поводом чи- 
јег заснивања му је  стан дат на ко- 
ришћење.

По мишљењу Врх. суда АПВ сми- 
сао овог законског прописа је  у то- 
ме да лице које заснива радни од- 
нос слободно одређује и свој стам- 
бени положај, и овим прописом да- 
је  се могућност лицу које заснива 
радни однос с циљем да поред рад- 
ног односа добије и стан, да се оно 
добровољно може одрећи заштите 
коју закон пружа у случају доби- 
јања стана, с обзиром на шегов рад- 
ни однос са даваоцем коришћења 
стана ( чл. 140. став 1 и 2 Зак. о 
стамб. односима). Према томе, да би 
писмени пристанак на безусловно 
иселење из стана могао да се ко- 
ристи као разлог за отказ потреб- 
но је да је он дат приликом закљу- 
чења уговора о раду, поводом чијег 
заснивања је стан дат на коришће- 
ње. Само у таквом слЈгчају може се 
такав пристанак користити као раз- 
лог за отказ стана. У свим другим 
случајевима на основу таквог при- 
станка се не може успешно тражи- 
ти отказ стана, јер се ту ради о без- 
условном иселењу из стана дакле о 
веома гешкил! последицама за но- 
сиоца станарског права, па се зато 
пропис чл. 144. ст. 1 Закона о стамб. 
односима не може шире тумачити.

Због тога ревизигони суд сматра 
да тужени има у конкр. случају 
право на заштиту која је предвиђе- 
на у чл. 140. ст. 1 и 2 Закона о 
стамбеним односима. Наиме, пошто 
је  туженом дат стан на коришћење
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c обзиром на његов радни однос са 
тужиоцем и то у  току постојања 
радног односа, a не приликом њего- 
вог заснивања, те пошто је радни 
однос престао на оснбву отказа да- 
тог са стране туженог, то има ме- 
ста откнзу на основу чл. 140 ст. 1 
цит. Закона, али с тим да му се у 
смислу става 2. истог законског 
прописа приликом иселења обезбе- 
ди нужни смештај.

Трошкови превентивне здравстве- 
не заштите, уколико се односе на 
осигуранике социјалвог осигурања ii 
на чланове њихове породице, тере- 
те одговарајући завод за социјалво 
осигурање a ве политичко територи- 
јалву јединицу. (Врх. привр. суд. 
бр. Сл. 1438/61).

Тужилац — Завод за заштиту 
здравља као правни следбеник До- 
ма народног здравЈва, спровео је це- 
пљење деце против дифтерије, те- 
тануса и великог кзшлјЗ, па је тра- 
жио да се на плаћање трошкова о- 
суци апштина, на чијој је терито- 
рији цепљење извршено.

Првостепени суд је донео одлуиу 
у смислу тужбеног захтева.

Решавајући о жалби тужене Оп- 
штине која се односила како на о- 
снов тако и на висину тужбеног 
захтева, Врховни привредни суд је 
укинуо првостепену пресуду и пред- 
мет вратио истом суду на поновно 
суђење, a из разлога:

Тачна ie додуше, чињеница да 
непосредну борбу цротив заразних 
балести воде народни одбори оп- 
штина на своме подручју као и да 
они врше надзор над вакцинацијом 
против заразних болести, — сход- 
но одредбама Општег закона о суз- 
бијању заразних болести (Службе- 
ни лист ФНРЈ“ бр. 37/48), Закона о 
надлежности општинских и среских 
нариздних одбора („Службени лист 
ФНРЈ“ бр. 52/58) као и одлуке о 
вакцинацији становништва прскгив 
заразних болести („Службени лист 
ФНРЈ“ бр. 24/57), али то не значи 
да сви трошкови превентивних за- 
штитних мера па и трошкови де-те- 
пер вакцршације (вакцинација про- 
тив дифтерије, тетануоа и великог 
кашља), коју спроводе здравствене 
установе, терете искључиво поли- 
тичко територијалне јединице, на 
чијем се подручју оне обавл>ају.

По одредбама чл. 49 Закона о 
здравственом осигурању („Службе- 
ни лист ФНРЈ“ бр. 51/54), заводи за 
социјално осигурање су дужни да 
активно учествују у  сарадњи са на- 
длежним државним органима на ор- 
ганизовашу и спровођењу општих 
мера за заштиту здравља осигура- 
ника и чланова њихових породица.

Сходно изложеном, основан је 
жалбени приговор непотпуног утвр- 
ђења чишеничног стан>а,-јер прово- 
степени суд није утврдио да ли су 
у питашу била деца осигураника 
социјалног осигурања или су то би- 
ла деца за коју је  у погледу обавезе 
плаћаша трошкова здравствене за- 
штите стоји општина.

Пољопривредва оргавизација вла- 
ћа допривос за социјалво осигура- 
ње по смањевој оввјтој стопи до-  
вривоса ва део укупних исплата ва 
име влата који отвада ва сезовске 
пол>опривредве радвике. — Одго- 
варајућв део тих исплата утврђује 
се по одредбама одлуке о вачиву 
обрачувавања допривоса за социјал- 
во осигурав>е сезовских вол>оврив- 
редввх радвика. („Сл. лист ФНРЈ“ 
19/55) или на други адекватав вачив 
(Врх. привр. суд, бр. Сл. 611/1961).

Према неспорном чињеничном ста- 
шу органи завода за социјално оси- 
гурање приликом извршене реви- 
зије код тужиоца — Земљорадничке 
задр^ге — утврдили су да је тужи- 
лац плаћао допринос за социјално 
осигурање на један део укупних ис- 
плата на име плата, по смањеној 
општој стопи доприноса, који се об- 
рачунава за сезонске раднике, за- 
послене код пољопривр>едних орга- 
низација, мада тај део исплата није 
био утврђен на начин, предвиђен 
одредбама Одлуке о начину обра- 
чунаваша доприноса за социјално 
осигураше сезонских пољопривред- 
них ршдника. Како је  завод за соци- 
јално осигурање путем издатог плат 
ног налога обавезао тужиоца да 
плати цео износ редовног a не сма- 
њеног доприноса, — то је  тужилац 
тражио да се платни налог завода 
односно решење другостепеног фи- 
нан,сијског органа којим је тај на- 
лог потврђен, стави ван снаге те да 
се утврди да тужилац није дужан 
да плати спорни износ.
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Првостепени суд је одбио тужбе- 
ни захтев и утврдио обавезу тужио- 
ца за плаћање редовног доприноса 
за социјално осигурање на цео из- 
нос исплаћених плата.

Врховни ггоивредни суд је уки- 
нуо првостепену пресуду у делу ко- 
јим је утврђена тужиочева обавеза, 
a из разлога:

Одредбама члана 53 став 1 под 
2 Уредбе о финансирању социјал- 
ног осигурања <„Службени лист 
ФНРЈ“ бр. 12/55) предвиђено је да 
се допринос за социјално осигура-. 
ње по смањеној ошптој стопи до- 
приноса плаћа за сезонске раднике 
запослене код пољопривредних ор- 
ганизација у висини коју одЈ>еђују 
прописи члана 84 Уредбе, a одредбе 
Одлуке о начину обрачунавања до- 
приноса за социјално осигурање се- 
зонских пољопривредних радника 
(„Службени лист ФНРЈ“ бр. 19/55) 
указују на начин на који се утвр- 
ђује, који део од укупног годишњег 
износа који се исплаћује на име 
плата и других исплата које се сма- 
трају као naaj>e у смислу члана 31 
и 33 Уредбе о расподели укупног 
прихода привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ“ бр. 54/54), 
отпада на сезонске пољопривредне 
раднике, a који део на све остале 
осигуранике.

По одредбама цитиране Одлуке, 
поменути део се утврђује или спо- 
разумом између завода за социјал-

но осигураше и управног одбора по- 
л>опривредне организације или са 
старешином пољопривредне устано- 
ве и синдикалном организацијом 
пољопривредних радника односно 
уколико се такав споразЈгм не по- 
стигне, део укупних исплата на име 
плата који отпада на сезонске гго- 
љопривредне раднике, утврђује ар- 
битражно веће, у прописаном са- 
ставу.

Није било спорно међу странкама 
да одговарајући део тих исплата 
није био утврђен ни на један од 
гореизнетих и пфедвиђених начина.

При свему томе Врховни привред- 
ни суд је нашао, да уколико је  ту- 
жилац по позитивним законским 
прописима ангажовао и користио 
сезонске полЈОпрршредне раднике за 
обављање послова, — a претпостав- 
ља се т;а је такве раднике имао јер 
то природа послова на пољоприв- 
редшш добрима изискује, — он ни- 
је  изгубио право да за плаћања, 
вршена тим радницима, плаћа до- 
принос за социјално осигурање по 
смањеној општој стопи доприноса 
ни онда кад од укупних исплата 
није својевремено на гореизложени 
начин утврдио део који отпада на 
сезонске пољопривредне раднике.

Одредбама цитиране Одлуке пред- 
виђен је додуше, начин утврђјвања 
тсг дела, али тиме није искључено 
да се исти утврди и на други аде- 
кваган начин.

ИЗ КЊИГОВОДСТА КОМОРЕ

1. Скреће се пажња адвокатима да 1. октобра 1961. год. 
доспева обавеза исплате четвртог квартала чланарине, која за 
квартал износи 2.500 динара, па се умољавају сви адвокати да 
исту, као и евент. раније дугове на чланарини исплате. Уједно
1. октобра 1961. доспева 'и уплата 1%. коморског доприноса за 
III. квартал, те се умољавају сви адвокати да овај допринос 
уплате, као и евент. раније неуплаћене доприносе.

2. Извештавају се сви адвокати, да је 1. септембра 1961. 
године преминуо адвокат др. Владимир Поливка, из Куле, па 
се позивају да за.овај смртни случај уплате 400.—  динара.

3. Све уплате се врше на тек. рачун: Адвокатска комора v 
АПВ бр. 151-13-3-2993.

Књиговодство АК у АПВ
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
26. септембра 1961. године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду органа Коморе.

2. Решавано, је о молбама за упис у именик адвоката.
3. Решењем бр. 203/1961. одлучено је о исплати посмртнине 

к за пок. Гаје Радивојевића, пенз. адвоката из Ковина.
4- Решењем бр. 253/1961. брисан је из именика адвоката АК 

у АПВ др. Лазар Рашовић, адвокат из Срем. Митровице, са 1. ок- 
тобром 1961. услед пензионисања, док се мимоилази поставл>ење 
преузиматеља јер је именовани водио заједн. адв. канц. са Воји- 
славом Рашовићем, адв. из Срем. Митровице.

5. Решењем бр. 253/1961. a ,на основу чл. 51. ЗОА узима се 
на знање преселење седишта адв. канцел. Недељка Чолаковића, 
из Панчева у Ковачизу, са даном 1. октобра 1961. године.

6. Решењем бр. 250/1961. a на основу чл. 51. ЗОА узима се на 
знање преселење седишта, адв. канцел. Милана Павковића из 
Сомбора у Нови Сад, са 1. октобром 1961.

7. Решењем бр. 247/1961. a на основу чл. 47. ст. 2 ЗОА, чл- 8. 
Уредбе о награди за рад адвоката и чл- 33. Статута АК у АПВ 
узима се на знање уговор, о пружашу правне помоћи који је 
склопио др. Сепеши Стеван из Суботице са Зем. задругом Гуна- 
раш дана 5. септембра 1961. године.

8. Решењем бр. 178/1961. узет је на знање записник о примо- 
предаји адв. канцел. др. Спенул Александра од стране Поповић 
Дејана, адв. из Ковачице.

9. Решењем бр. 235./1961. брише се из именика адв- приправ. 
АК у АПВ са даном 31. августа 1961. Вицаи Алојзије на адв. 
приправ. вежби код адвоката Радуновић Милоша, из Суботице, 
обзиром да је положио адв. испит.

10. Решењем бр. 239/1961. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 20. септембра 1961. услед пензионисања др. 
Шнепф Фрања, адвокат из Апатина, a за преузиматеља је од- 
ређен Милић Александар, адв. из Апатина-

11. Решењем бр. 244/1961. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 1. септембра 1961. услед смрти, адвокат др. По- 
ливка Владимир из Куле, a за преузиматеља је одређен адвокат 
Павичевић Блажо из Куле.

Адвокатска комора у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа Адвокачске коморе у АПВ, Управни 
бдбор и Савет, сагласили да постоје услови за уш1С у именик адво- 
ката Адвокатске коморе у АПВ, то се на основу чл. 13- т. 1-7, 93. т.
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4 и 86. т. 3 ЗОА, те чл. 6 т. 1-2 и 7- Статута АК у АПВ, уписују 
у именик адвоката АК у АПВ, са даном 29. септембра 1961. го- 
дине, и то:

1. Решењем бр. 211/1961. Вечеринац Бранислав, са седиштвм 
адшкатске канцеларије у  Апатину;

2. Решешем бр. 226/1961. Светислав Петровић, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Суботици;

3. Решењем бр. 230/1961. Врбашки Миленко, са седшптем 
адвокатске канцеларије у Новом Саду;

4. Решењем бр- 255/1961. Нинков Велимир, са седиштем адво- 
катске канцеларије у Кули.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Савет Адвокатске коморе у АПВ одржао је 29. септембра 
1961. године своју редовну седницу, 'на којој је решавао о мол- 
бама за упис у именик адвоката, као и узео на знање извештај 
да је Заједничка комиси1а члашова Управнаг одбора и Савета ове 
Коморе за разматрање питања евентуалне реорганизације адво- 
катуре отпочела са радом.

„Г Л A С Н И К” излази сваког месеца / Издавач и власник; Адвокатска 
комора у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор / Одговорни 
уредник: Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Те- 
кући рачун код Народне банке 151-13-2933 / Штампа „Будућност”, погон

књига и брошура
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