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НЕПОСРЕДНА ДЕМОКРАТИЈА КАО ОБЛИК ПОЛИТИЧКОГ 
РЕЖИМА ДРЖАВЕ У СОЦИЈАЛИЗМУ

I.
Облици непосредне демократије јављају се у свету још у 

најранијој људској историји. Ga н>има као облицшиа државе су- 
срећемо се још у античким робовласничким државама —  Грчкој 
и Риму. — Но за разлику од облика непосредне демократије у 
модерним државама, ти облици су у античким државама омогу- 
ћавали изражавање воље и владавину само робовласничкој кла- 
си, a не народа у целини.

Облици непосредне демократије у модерној држави, међу- 
тим, уско су повезани са појмом народног суверенитета. Одмах 
треба да напоменемо да се под народним суверенитетом увек и 
свуда није подразумевал^а иста садржина. — Са појмом народног 
суверенитета сусрећемо се већ у уставима класичног капитали- 
зма. Но, тамо се под тим појмом подразумева у првом реду по- 
литички суверенитет^ према коме је власт народа препуштена 
власницима над средствима за производњу. Такав народни суве- 
ренитет је израз друштвених односа у буржоаском друштву где 
се средства за производњу налазе утлавном у рукама приватних 
капиталиста. Држава се тамо јавља само као „ноћни чувар“  ̂који 
та економска права капиталиста брани и утврђује a никако не 
регулише. У тшл државама извршена је како то каже Маркс, 
само политичка a не и социјална еманципација.

Сличну садржину има појам народног суверенитета и у Уста- 
ву СССР. — И тамо се тај суверенитет своди на вршење поли- 
тичке a не и економске власти. Таква садржина народног суве- 
ренитета условл>ена је у СССР-у лолитичким, a посебно дру- 
штвено-економским уређењем. Наиме, тамо се средства за про- 
изводњу налазе углавном у рукама државе која с њима као др- 
жавном својином управља и располаже преко државних органа. 
Тиме што тамо државни органи искљуливо управљају и распо- *

* Др J. Ђорђевић: Уставно право и политички систем Југославије, Бео- 
град, 1961. (стр. 229)
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лажу средствима за производњу, они одлучују и о вишку рада 
и на тај начин врше економску власт, на коју сам народ, према 
томе, може утицати само политичким a не и економсгким инстру- 
ментима.

Народни суверенитет познат и означен у нашем позитивном 
праву* * као суверенитет радног народа у великој мери се разли- 
кује од народног суверенитета о ком се говори у буржоаским 
уставима, па и у уставима неких социјалистргчких земаља.

Суверенитет радног народа одликује се у првом реду тиме 
што уместо политичког, постаје друштвени суверенитет радног 
народа и што тиме уједишује у сбби не само политички и еко- 
ножки суверенитет већ и самоуправлзање радног народа у свим 
областима друштвеног живота. Ове квалитативне промене у са- 
држини народног суверешггета код нас дошле су у првом реду 
као логичка последица промена насталих у својинеким односима 
над средствима за ггроизводњу. — Jep, самим тим што су сред- 
ства за производњу постала опште-друштвена, нестало је не само 
носиоца својине у класичном смислу, већ и TiocToiaBbe самог права 
на својину. Друштвена својина, са правног становишта, припада 
друштву, a TO значи свима, a самим тим, она не припада никоме. 
Зато сви 0'ни, било да се ради о појединцима, установама или др- 
жавним и друпггвенрш организацијама, који имају нека права у 
односу на средства за производњу, врше та овлашћеша не на 
основу неког својинског права — свог или ту1)ег —  већ само као 
непосредни произвођачи кој^има је поверена управа над т р ш  сред- 
ствима и дужност да, стављајући их у покрет, стварају матери- 
јална богатства нужна за опстанак и просперитет друштва као 
целине. Ови они када врше одређена права према средствима за 
производњу врше та права не 'као неко своје субјектргвно тграво, 
већ више као надлежност.-* Друштвена својина и права која из 
ње извиру немају карактер субјективних хграва какав карактер 
нпр. има приватна —  капиталистичка својина. — Код друштвене 
својине субјект воље и субјект интереса нису никад идентични 
као што је случај са капиталистичком својином. Док је код дру- 
штвене својине субјект волве увек неки дрлтптвени орган који ту 
вољу може да врпш само у интересу субјекта интереса, кога пред- 
ставља друштво (а понекад и држава), дотле се код приватне -— 
капиталистргчке својине субјект воље и интереса често подуда-
рају.

Такви друштвени односи који су настали као резултат про- 
мена у овојинским односрша нужно су условили и промене у дру- 
ГЈШ областима друштвеног живота. Тако су и сами односи у вр- 
шењу политичке власти морали да доживе промену. Политичка 
власт почиње полако али ситурио да се трансформише. —  Уме- 
сто самих чисто политичких представничких органа наилазимо 
на нове органе у којима су инфилтрирани и сами непосредни про-

’ Савезни уставни закон — чл. 2. ст. 1.
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извођачи или су ти органи искључиво састављени од „носилаца 
економских функција социјализма“ . На тај начЈ̂ га је народни 
сзгверенитет у ФНРЈ ујединио у себи и политички и економски 
СЈгверенитет, a тиме је аутоматски успостављена и руководећа 
улога радничке класе у изградњи новог друштва. На који начин 
радничка класа, која у ФНРЈ заједно са радним сељаштвом пред- 
ставља огромну већину становништва, демократоки управља др- 
жавом као друштвеноои заједницом, овако је формулисао друг 
Кардељ „ .. . Ту руководећу улогу (радничке класе) Уставни за- 
кон не обезбеђује више првенствено кроз позицију политичке 
авангарде у управном апарату —  што у крајњој линији као што 
смо видели у Совјетском Савезу, доводи до бирократизације саме 
авангарде и до њеног сливања са државним управним апаратом, 
a коначно и одвајања државне управе од радничке класе, — него 
самоуправом трудбеника у предузећима и другим привредним 
организацијама и непосредном контролом радничких маса преко 
својих представничких органа над употребом и расподелом на-
ционалног дохотка. “5

II.

Непосредна демократија значила би у буквалном смислу те 
речи владавину народа, тЈ. пуно одлучивање самог народа о свим 
питањима која се јављају у међусобним односима међу људима, 
за чије овако или онако решење је друштво, узето у целини, за- 
интересовано. —  Но таква демократија, као облик државе, тешко 
се може и замислити и остварити, пошто би њено пуно остварење 
довело до ликвидације државе, јер би у том случају сам народ 
заменио онај уттрављачки слој који постоји у свакој држави и 
који врши власт над оним делом друштва који не улази у тај 
Зшравл>ачки слој. Народ би се у том случају изједначио са улрав- 
љачким слојем који је стајао над њим, a самим тим би ликвиди- 
рао и државу као организацију. —  Тада би нестало и државе и 
демократије као њеног облика. Управо зато се о непосредној де- 
мократији може говорити само као о једном облику државе који 
никад није апсолутно владајући, већ који се кроз своје облике 
више или мање развијене, јавл>а паралелно са посредном или 
представничкам демократијом и њеним облицрша. Непосредна 
демократија може бити ужа или шира. To у првом реду зависи 
од тога да ли народ непосредно врши власт само у области за- 
конодавства или ту власт врши и у области управе и судства. 
У првом случају, тј. ако се власт народа протеже само на зако- 
нодавну делатност, у правној назпци се сматра да се ради о ужем 
типу непосредне демократије, док напротив, ако се власт народа 
протеже и на управну и судску делатност тада имамо шири тип 
непосредне демократије. Да ли се ради о ужем или шире.м типу 
непосредне демократије може се, међутчм, одредити по још јед- 
ном критеријуму. —  Треба, наиме, гледати да ли су разни облици

 ̂ Едвард Кардељ: О основама друштвеног и политичког уређеп.а 
ФНРЈ, Београд, 1953. (стр. 41)



непосредне демократије предвиђени позитивним законодавством 
једне државе као облигатни или само факултативно. —  У првом 
случају имали бисмо шири, a у другом случају само ужи тип 
непосредне демократије. —  У античкој Грчкој имали смо, на при- 
мер, шири тип непосредне демократије, пошто је народ (класа 
робовласника) на заједничкотм скупу врпшо власт не саљга у обла- 
сти законодавства, већ и у  управи и судству. — Данас, нпр., има- 
мо шири тип непасредне демократије у Швајцарској, где народ 
на заједничким скуповима у својим кантонима врши власт не 
само у области законодавства, већ и у области управе и судства 
(кантонална самоуправа). — Ужи тип непосредне демократије 
имамо, пак, у  Сједињенжм Америчким Државама, где народ не- 
посредно тј. путем референдума одлучује сажо о измени Устава.

Ширина непосредне демократије у  ФНРЈ, данас, може се од- 
редити према врсти послова у којима народ непосредцо одлучује 
или према томе да ли је ■одређен облик непосредне демократије 
предвиђен као облигатан или факултативан. Ако се за утврђи- 
вање типа непосредне демократије узме у обзир први критери- 
јум, тј. врста и број послова у којима народ непосредно одлу- 
чује, онда је код нас та демократија шира, a ако се ширина буде 
ценила по томе да ли је коришћење облика непосредне демокра- 
тије облигатно или факултативно, онда се може рећи да је она у 
односу на референдзгм ужа, јер референдум код нас није никад 
обавезан, док је у односу на народки скуп — збор бирача —  ши- 
ра, јер је тај облик демократије данас већ у доста случајева оба- 
везан. — Тако, на пример, месни самодопринос у  нашим општи- 
нама може увести народни одбор општине само ако о том прет- 
ходно одлучи збор бирача. Р1ли, истицање кандидатуре за опште 
изборе, на којрша се бирају народни представници мора бити 
изнето 'пред збор бирача, који кандидатуру утврђује. Но, пошто 
у социјалистичким земл>ама, у којима држава и право треба да 
почињу одумирати чим власт преузме радничка класа која је 
историјски предодређена да ликвидира не само свргнуту вла- 
дајућу класу, већ и себе као класу, a самим тим и државу и пра- 
во, облици непосредне демократије својом новом —  квалитетно 
различитом садржином —  треба да представљају мост преко кога 
ће радничка класа овај свој историјски задатак успешно извр- 
шити. Како ће се тај прк)цес одвијати и који услови притом треба 
да буду испзчвени види се из слеДеће поставке друга Кардеља: 
„ . . .  за развитак једног стабилног демократског политичког ме- 
ханизма државе прелазног доба пре свега ј е неопходно учврстити 
економске и друштвене односе у друштвеној бази и учинити их 
независним од свакодневне политике државног апарата. A то, 
пре свега, значи да треба учврстити економски и политички ста- 
тус, прво, појединог радног човека у његовом раду над друштве- 
ним средствима за производњу, друго, радног колектива у преду- 
зећу и, треће, локалне самоуправне заједнице, која постепено 
све више треба да израста у заједницу социјалистичких произ- 
вођача. У таквој заједници треба да се изврши основно реша- 
вање противречности између колективног и индивидуалног инте-



peca, a самрш тим и ослобађање рада, тј. претварање сваког рад- 
ника у слободног ствараоца у свом сопственом материјалном и 
моралном интересу, a caiviMM тим и за друштвену заједницу.“®

Ради свега тога облицима непосредне демократије мора се 
у социјалистичкој држави посвећивати пуна пажња, нарочито 
у погледу одређивања садржине, која треба да буде адекватна 
материјалној бази која ју условл>ава и одређује. Сигурно је да 
ће кроз уставну реформу која се у ФНРЈ припрема и облици не- 
посредне демократије доживети своју трансформацију и у кван- 
титативном и квалитативном потледу. Разни облици полунепо- 
средне и непосредне демократије биће сигурно садржински обо- 
гаћене, чиме ће се како то каже проф. др Јован Ђорђевић: „омо- 
Tyhvnn шире, потпуније и непосредније активизирање народних 
маоа и њихово учешће у вршењу послова власти и других дру- 
штвених послова.“^

Ни правно ни фактички радни народ у ФНРЈ не врши власт 
само преко својих представничких органа. Систем власти код нас 
представља заправо једну комбинацију између облика посредне 
и непосредне демократије, у којој облици посредне демократије 
сваког дана све више уступају место облицима полунепосредне и 
непосредне демократаје. — Ове промене, заправо, представљају 
један процес кроз који се врши демократизација не само нашег 
државног уређезва већ и друштвеног живота уопште; процес кроз 
који се сваким даном све више врпш политичка мобилизација на- 
родних маса и њихово активизирање у решавању свих друштве- 
них проблема и 'питања. Тај процес је нужан и нужно повезан 
са условима материјалног живота чији је он заправо одраз. Зато 
се ни облргци непосредне демократије не могу стварати само де- 
кретом, нити се декретом може одређивати њихова садржина. Све 
то зависи у првом реду од услова материјалног живота. — Зато 
је нужно стално пратити развој материјалног живота, и облике 
непосредне демократије стално усклађивати са материјалнрш жи- 
вотом, па понекад можда и испредњачити пред материјалним жи- 
вотом да би се још више активизирале снаге прогреса и омогућио 
бржи развој. Истовремено не успоравамо ни процес ослобођења 
рада и максималне потенцијалности индивидуа у решавању дру- 
штвених проблема. Брига и настојања да се врста и садржина 
облика непосредне демократије најрационалније развије и иско- 
ристи нужне су, поред осталог, и због тога да се не петрифицира 
претварање „политичких сталежа у социјалне сталеже“ тј, да се 
не догоди како то каже Карл Маркс: „да су, као што су хри- 
шћани једнаки на небу a неједнаки на земљи, и поједини чла- 
нови народа једнаки на небу њиховог политичког света, a нису 
једнаки у земаљском опстојању социјалног живота.“® Непосредна

® Е. Кардељ: Социјалистичка демократија и економска пол1ггика у да- 
љем социјалистичком развитку Југославије, Култура, Београд, 1956. (стр. 37) 

’  Др Јован Ђорђевић: Уставно право и политички систем Југославије, 
„Савремена администрација" — Београд, 1961. (стр. 231)

® Карл Маркс: Критика Хегелове филозофије државног права. Изд. 
пред. „Веселин Маслеша", Сарајево, 1960. (стр. 108)



демократија преко својих разних облика треба управо то да обез- 
беди, да народни суверенитет, обухватајући поред политичког 
још и економски и друштвени суверенитет, доживи своје пуно 
остварење и конкретизацију у стварном животу људи. — Оце- 
њујући да ће друштвени живот постајати све бујнији и разно- 
врснији Програм Савеза комуниста Јутаславије о томе проблему 
каже:

„Нема сумње да ће у будућности упоредо са нестајањем клас- 
них антаговизама и спољног притиска структура политичке орга- 
низације и манифестације политичке ахтивности уопште поста- 
јати неупоредиво разноврсније и слободније. Међутим, такве ор- 
ганизације ће све мање бити саставни део и инстрЈгмент система 
власти, a све више ће постајати друштвене opraH naaipije за наув- 
но проучаваше и усмеравање друштвених кретања, за друштвено 
васпитање радних људи,. за идејну, политичку и стручну помоћ 
грађанима и њиховој друштвеној активности. Управо тај процес 
представља пут ка остваривању беспартијске, директне соција- 
листичке демократије, који је уједно и облик постепеног одуми- 
рања фуикција државе односно њиховог претварања у функције 
друштвеног самоуправљања.“*

Облици непосредне демократије код нас налазе се зато у 
сталном процесу остварења суверенитета радног народа и у зави- 
сности су са развојем политичког, материјалног и културног раз- 
воја наше земл>е. Они су побројани, истина само егземплифика- 
тивно, у Савезном уставном закону у чл. 2. ст. 2. где се каже да 
„радни народ врши власт и управља друштвеним пасловима пре- 
ко својих представника у народним одборима и народним скуп- 
штинама, у радничким саветима и у другим самоуправним орга- 
нима, као и непосредно путем ибзора, опозивања, референдума, 
зборова бирача, савета грађана, учешћа грађана у управи и у пра- 
восуђу и путем других облика непосредног управљања.“ (подву- 
као И. М.). Из такве формулације се јасно види да ти облици нису 
ни једини, ни коначни, ни садржински потпуно одређени. Наиме, 
већ таква формулација, сама за себе, довољно јасно и речргго го- 
гори о том да се ти облици налазе у сталном процесу развоја. Она 
истовремено омогЈгћава и да се садржина t p ix  облика мења у за- 
висности од стања политичких, материјалних и културних усло- 
ва, као и да се проналазе нови облици било полунепосредне, било 
непосредне демократије.

III.

Да видимо сада шта се у правној науци све подразумева под 
појмом непосредне демократије?

У томе, наравно, нису сви сагласни.
Према правној теорији, која настоји да појам непосредне де- 

мократије буквално прклумачи, под непосредном демократијом 
подразумевала би се таква владавина народа где читав народ

Програм Савеза комуниста Југославије (стр. 170)



(становништво) врши власт. Такав облик друштвене заједнице, 
међутим, постојао је само у  бескласном друштву првобитне за- 
једнице. Тада је читаво становништво вршило власт односно уче- 
ствовало у регулисању простих, релативно малобројних и неком- 
пликованих друштвених односа. Па ипак су и у друштву прво- 
битне заједнице бирани одређени органи којима су повераване 
одређене делатности у интересу заједнице (војсковође, суци и др.)- 
И те заједнице имале су, дакле, представничке органе које је на- 
род бирао и опозивао ако не би вршили поверене им делатности 
онако како је то народ очекивао. Међутим, са појавом класа и др- 
жаве јавља се класна и државна власт коју врши апарат који је 
одвојен од друштва и који се налази над друштвом —  управо 
ради тога — да би могао у интересу владајући класе да врши при- 
нуду над становништвом. У Т1Ш ситуацијама облици непосредне 
демократије јављају се само као допуна облика посредне или 
представничке демократије. Но они су овде у одчосу на облике 
представничке демократије секундарни као што су у периоду 
првобитнргх заједница облици представничке демократије секун- 
дарни у односу на облике непосредне демократије.

Слично 1мишљење изнео је о том питању и чувени аустријски 
правни теоретичар Ханс Келсен у својој књизи „Општа теорија 
лрава и државе“ . Он, наиме, сматра да непосредна демократија 
представља сразмерно највиши степен демократије и да је она 
обележена чињеницом „да законодавство, као и главну извршну 
л  судоку функцију врше грађани на масовном скупу или у ло- 
калној скуг1штини“ .1® Но, он сматра да је такво уређење могуће 
само у малим заједницама и у једноставним друштвеним згсло- 
вима. Па чак и у њима, по шеговом мишљењу, начело непосредне 
демократије је знатно ограничено. Као доказ за то напомиње да 
ни у старој Грчкој, па ни код старих германских племена, нису 
сви чланови друштвене заједнице (нпр. жене, деца, робови и др.) 
имали ораво одлучиван>а. Како, по њему, данас имају карактер 
непосредних демократиЈа само мали швајцарски кантони, који 
представљају врло мале заједнице, „облик непосредне демокра- 
тије не игра никакву значајну улогу у савременом политичком 
животу“ .

Са оваквим схватањима о карактеру 'непосредне демократије 
најчешће се срећемо у буржоаској правној теорији и она су да- 
нас готово владајућа. — Но наша најновија теорија и пракса не 
само да не усваја та схватања без резерве, већ им се супротстав- 
ља износећи притом врло снажне аргзгменте. Тако, на пример, 
проф. Олег Мандић сматра да непосредну демократију каракте- 
ришу у пуном смислу те речи два елемента: изравно вршење 
функција власти од стране народа и позивање на одговорност из- 
борних органа. Дакле, према његовом схватању „непосредна се 
демократија може остварити када у неком конкретном друштву 
његови припадници врше функцију власти или сами или преко

Ханс Келсен; Општа теорија права и државе, „Архив за правне и 
друштвене науке“, Београд, 1951. (стр. 276)



изборних органа (подвукао И. М.), који су њима одговорни и које 
они могу опозвати“ .1̂  По њему, налред изнета мишљења правних 
теоретичара о там да је за оцену да ли непосредна демократија по- 
стоји или не, једино важан маменат да ли народ сам врши власт 
или не, представљају вулгаризацију тога појма, јер по његовом 
мишл>ењу оваки облик друштва представл>а организацију ради 
задовољавања гготреба његових припадника, a такве организације 
постојаће и као будући облици друштва. Пошто свака организа- 
ција опет условљава постојање органа који ради остварења одре- 
ђених задатака врше власт и служе се притом хтринудом, значм 
да организовано друштво никад неће ове послове и задатке вр- 
шити само и непосредно, него ће увек један део тих послова обав- 
љати преко својих органа. Зато непосредна демократија као облик 
политичког режима постоји увек и свуда где народ врши функ- 
цију власти сам (непосредно) или преко својих органа које он 
слободно бира и опозива и који су њему непосредно одговорни, 
преко којих воља народа —  народни суверенитет — долази до 
најнепасреднијег изражаја. — Према томе, директпо вршење вла- 
сти од стране народа по одређеним питањима, с једне стране, и 
одговорност изборних органа народу, ic друге стране, два су битна 
елемента који карактеришу непосредну демократију. — Где тих 
елемената нема, нема ни непосредне демократије као облика по- 
литичког режима једне државе. Зато само 'појединачне nojaBe 
облика непосредне демократије на које наилазимо и у некгим бур- 
жоаским земљама нису још довољне да дају и печат политичког 
режима државе који би се са правом могао назвати политички 
режим непосредне демократије. И то управо због тога што у тим 
државама готово све политичке, економске и друге одлуке о регу- 
лисању одређених друштвених односа припадају централним ор- 
ганима власти или политичким и економским организацијама 
земље. Ти централни органи решавају кључна и основна питања 
везана за судбину те државе, a народ се само изузетно и само по 
строго одређеним питањима, понекад облитатно, a понекад факул- 
тативно, јавља као фактор који о неком питању суверено одлу- 
чује.

Слично мишљеше о карактеру непосредне демократије као 
облику политичког режима једне државе каилазимо и у најнови- 
јем научном раду професора др Јована Ђорђевића „Уставно пра- 
во и политички систем Југославије“ , у ком он о том питању, из- 
међу осталог, каже: „У нашој политичкој теорији и пракси под 
непосредном демократијом подразумевају се принцип и облици 
непосредног, делегираног или полунепосредног учествовања гра- 
ђана у процесу доношења државних, друштвених и политичких 
одлука. Сагласно томе, непосредна демократија обухвата не само 
наведене више или мање класичне облике него и цео механизам 
друштвеног самоуправљања у најширем смислу (подвЈгкао И. М.), 
као и све значајнију улогу основних форума политичких орга-

"  Олег Мандић; Држава и право I. „Народне новине“ 
(стр. 232)
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низација и других удружења у политичким процесима и дру- 
штвено-политичком животу. У суштини, израз непосредна демо- 
кратија, којим се у извесном смислу (као облик) дефинише и сама 
социјалистичка демократија у нашој земљи, негативно означава 
антитезу посредној или централизованој демократији савреме- 
ног ка'ГО1талистич:ког друштва у којој све економске, државне и 
политичке одлуке припадају централним телима власти, и еко- 
номским и политичким организацијама земље.“ ‘ -

IV.

Према схватању које је напред изнето мeђv облике непо- 
средне демократије у ФНРЈ можемо да уврстимо, поред класич- 
них облика који се јавл>ају већ и у буржоаским земљама као што 
су нпр.: референдум, народна иницијатива, народни скуп (збор 
бирача) и избори народних представника, још и радничке савете 
и управне одборе у привредним организацијама, затим савете и 
одборе у установама јавних служби, као и све остале органе дру- 
штвеног управл>ања, укључујући и саме народне скупштине и на- 
родне одборе. Дакле, све оне органе крк)з које народни сувере- 
нитет долази до пуног изражаја. Народни суверенитет, према t o 
m b , одражава се авде, с нашег становништва, кроз право на ини- 
цијативу, одређивање смерница за рад и критику тих органа као 
и на право избора и безусловног опозива тих органа, било у це- 
лини било делимично.

Полазећи од таквог схватања непосредне демократије нужно 
долазимо до закл>учка да су облици и органи непосредне демо- 
нратије у ФНРЈ даминантни. С друте стране, поред њих постоје 
органи и облици посредне демократије, али они не само да нису 
доминантни него су у зависности од органа који се јављају у об- 
лицима иепосредне демократије, a самим тим, они сваког дана 
уступају све више места органима непосредне демократије. Ор- 
гани посредне демократије били би по том схватању код нас: су- 
дови, јавна тужиоштва, органи улраве и други органи који су у  
већој или мањој мери одвојени од народа на тај начин што их: 
народ не бира нити му они одговарају за свој рад непосредно. Tir 
органи орговарају за свој рад непосредно органима који су их. 
изабрали, односно поставили за вршење одређених послова, a на- 
роду одговарају тек посредно преко политичко- изврпших орга- 
на које је народ непосредно изабрао. (Тако на пример, савезии 
државни секретар за финансије одговара непосредно Савезном: 
извршном већу, a тек преко Савезног извршног већа и Савезне 
народне скупштине носиоцу су1верене државне власти —  радном: 
народу Југославије.)

Супротна схватања о том који је облик демократије код нае 
владајући налазимо и код многих наших правних теоретичара

Др Јован Ђорђевић: Уставно право и политички систем Југославије, 
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који првенствено полазе од спољног облика у коме нам се непо- 
средна демократија јавља, и следећи класичне методе у утврђи- 
вању тих облика, користе се скоро искључиво буквалним тума- 
чењем за њихово утврђивање. Тако, на irpicwep, професор др Jo- 
Ban Стефановић сматра да је посредна демократија правило, a 
непосредна само изузетак и да је тако и код насЈ® До тога за- 
кључка он долази из разлога што сматра да се увек ради о обли- 
цима 'посредне демократије када народ не врши власт непасредно, 
a да су и посредна и непосредна демократија увек у  складу с на- 
челом народног суверенитета. Ми се, међутим, с таквим схвата- 
њем не бисмо могли у целости сложити управо из разлога што 
сматрамо да за одређивање облика непосредне демократије није 
важа« само спољни и формални облик да ли народ врши директ^ 
но власт или не, већ да је ту од веће важности питање суштине, 
тј. питање какав однос влада између воље органа који вољу из- 
ражава и воље народа. Ако (представиички) орган власти ту вољу 
изражава слабодно — самостално и незавионо од 'воље народа — 
иако народ нема могућности да на ту вољу директно утиче путем 
избора и опозива органа о коме Je реч, онда се, по нашој оцени, 
ради о облику посредне демократије док се у обрнутом случају, 
тј. ако иарод може да бира слкзбодно и безусловно опозива орган 
вла'сти, увек ради о облику непосредне демократије. — До таквог 
схватања дошли смо поред разлога изнетих у досадашњем изла- 
гању и због тога:

1. што самоуправљање радног народа и демократски облици 
и методи преко којих радни народ то врши, нису примењени оа- 
мо у вршењу политичке власти, у области државног система као 
што је то случај у  буржоаскодемократским земљама, „него и у 
области производње и расподеле, у области управљања привре- 
дом, као и на другим подручјима 'друштвеног управљан>а“ / ' ‘

2. што је омрежа самоуправних органа — почев од збор>ова 
бирача, преко народних одбора и њихових савета, преко органа 
самоуправе у привредним организацијама па ове до органа управ- 
л>ања у јавним службама —  толико разграната да сваки грађа- 
нин има могућности да изнош своја схватања о иитањима из де- 
локруга рада тих аргана, да се о тим схватањима дискутује, да 
се она цене и да се на та;ј начин на основу тих схватања утиче на 
формирање јавног мњења,

3. што грађани, у више државне и друштввне организације 
бирају своје представнике директно, не по партијској припад- 
ности већ по том да ли они уживају шихово поверење или не,

4. што је наша социјалистичка демократија од партијске пре- 
расла у „демократију слободних људи“ која је, како то каже друг 
Кардељ, „несравшвно способнија да одрази вол>у народних маса

Проф. др Јован Стефановић: Уставно право ФНРЈ и компаративио 
I. „Школска књига“ , Загреб, 1956. (стр. 419)

Е. Кардељ: „О друштвеним и политичким основама ФНРЈ“ — Кул- 
тура, Београд, 1960. (стр. 268)
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него било која партијска демократија, која увек значи монополи- 
зирање власти над друштвенипи животом у рукама веома уских 
врхова независно од тога да ли се ради о два или о десет или о 
само једнам врху.“ ®̂

На основу свега изложеног сматраоуво да је социјал;и'стичка 
демократ1ија код нас, као облгик државе прелазног типа, већ и да- 
нас, He само виртуелно већ н фактички, непосредна.

Др Иван Мелвингер

ПИТАЊЕ КРИВИЧНОПРАВНИХ ПРЕКЛУЗИЈА

За разлику од рокова о застари кривичног гоњења и изврше- 
ша казне, који су рокови материјалног права и чије је седиште у 
Кривичном законику, рокови из Законика о кривичном поступку 
су рокови формалног права и по правилу су непродуживи. У чл. 
83. 'ст. 1. ЗКП каже се: „Рокови предвиђени овим закоником т;е 
могу се продужити осим кад то закон изрично дозвољава.“

Два случаја из судске праксе које ћемо даље навести бацају 
оштро светло на питаше продуживости или непродуживости фор- 
малноправних рокова предвиђених за поједине изјаве или радње 
у кривичном поступку.

I. — Оштећвни је у року из чл. 52. ст. 1. ЗКП поднео пред- 
лог за кривргчно гоњење због кривичног дела оштећеша туђих 
права из чл. 264. КЗ, али не надлежном Среском јавнсм тужио- 
цу, већ непосредно Среском суду. За дуго времена суд није узи- 
мао у разоматрање тај предлог, па је, далеко након истека рока 
из чл. 52. ст. 1. ЗКП, доставио тај предлог надлежном среском 
јавном тужиоцу, повредивши тако своју дзгжност из чл. 139. ст. 2. 
ЗКП о неодложном достављању надлежном јавнам тужиоцу.

Срескн јавни тужилац је одбацио предлог за гоњење на осно- 
ву чл. 140. ст. 1. ЗКП као неблатовремено поднесен, упућујући 
оштећеног да у смислу чл. 60. ЗКП има право да сам преузме 
кривично гоњење у року од 8 дана код стварно и месно надлеж- 
ног среског суда.

Оштећени је благовремено дреузео кривично гоњеше у том 
предмету.

На претресу ни суд ни окривљени нису потрзали питање бла- 
говремености или неблаговремености подношења предлога за кри- 
вично ноњење Среском јавном тужиоцу, него је суд само ценио 
благовременост преузимања кривичног гоњења од стране оште- 
ћеног, те је, утврдивши да је то гоњење благовремено преузето, 
спровео доказни поступак' и изрекао пресуду нојом је окривље- 
нога огласио крртвим и осудио на новчану казну.

Та пресуда је постала правомоћна и извршна, јер се против 
ње окривљени није жалио.

Е. Кардељ: „О друштвеним и политичким оснозама ФНРЈ“. Кул- 
тура, Београд, 1960. (стр. 268)
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II. —  За кривггчна дела увреде и клевете учињена према слу- 
жбеном лицу у вези оа његовим 'службеним радом ггриватни ту- 
жилац је поднео приватну тужбу 'непосредно сресксм суду.

Расправљајући по тој тужби, суд се није ocBiprao на пропис 
чл. 177. КЗ да се кривично гоњење за оваква дела увреде и кле- 
вете предузима по предлогу.

По жалби окривљенога окружни суд као жалбени укинуо је 
пресуду среског суда у том предмету и упутио тај суд да утврди 
да ли су увреда и клевета нанесене у вези са 'службеним радом 
приватног тужиоца, па да, зависно >од природе тога утврђења, до- 
несе нову пресуду.

На поновном претресу приватни тужилац је молио суд да 
цео ‘предмет достави надлежнсм среском јавном тужиоцу ради 
подизања оптужног предлога. Суд је упутио цео иредмет среском 
јавном тужиоцу.

У вези оа питањем благовремености или неблаговремености 
обраћања среском јавнсш тужиоцу у овсм предмету, натиоменути 
нам је да је поменуга приватна тужба 'поднесена срескскм суду 
у року из чл. 52. ст. 1. ЗКП, али да је, с обзиросм да је поступак 
по њој код среског и окрзгжног суда ттрилично дуго трајао, цео 
предмет упућен надлежном среском јавном тужиоцу за скоро 
годину дана након протека рока из цитираног прописа.

Као што се види, у  првом случају срески јавни тужилац је 
одбацио предлог за крив!ич:но гоњење зато шго му је поднесен по 
протеку рока из чл. 52. 'Ст. 1. ЗКП, a и у другом случају пред 
њега се поставл>а исти проблем, јер и овде му је ггредлог за го- 
њеше стигао по протеку тота рока. Ако је његово држање у првом 
случају било последица једног чврсто заузетог става у тумачењу 
законских прописа о роковима, онда се с правом може очекивати 
да ће срески јавни тужилац у другсш случају поступити као што 
је поступио у  првом.

Но, не само то, него се поставл>а питање да ли се благовре- 
меним преузи:ман>е1м кривичног тоњења од стране оштећеног у 
случају где је јавни тужилац одбацио вредлог за кривично го- 
њење због неподношења у року .из чл. 52. ст. 1. ЗКП конвалидира 
неблаговремено поднесени предлог за вдривично гоњење,

С обзиром на већ цитирани пропис чл. 83. ст. 1. ЗКП да се 
ронови предвиђени тим закоником не могу продужити осим када 
то закон изрично дозвољава, те с обзиром на пропис чл. 139. ст. 2. 
истог законика да ce поднесена пријава ненадлежмом суду или 
ненадлежном органу љтора без одлатања упутити надлежном јав- 
ном тужиоцу, као и с обзиром «а  околност да у чл. 52. ЗКП није 
изрично дрзвол>ено продужење у њему наведеног рока, —  може 
се 'са сигурношћу закључити да је јавни тужилац у тсраву када 
одбацује предлог за кривично гоњење који му није поднесен «а  
време, тј. у  року из чл. 52. ст. 1. ЗКП.

Рок из чл. 52. ст. 1. ЗКП је преклузивни рок м. не Југоже се 
продуживати. To је рок формалног права и односи се на преду-
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зимање једног прописаног инструмента за кривично гоње1ње. Ако 
странка која је овлашћена на његово предузимање не поднесе 
предлог за гоњење у року из цитираног тгрописа, или ако га под- 
несе у року ненадлежном органу па се тај. предлог достави сре- 
ском јавном тужиоцу тек по протеку рока из цитираног пропмса, 
она даље губи право не само подношења новог предлога за кри- 
вично гоњење него и тота гоњења. Природа рока из чл. 52. ЗКП 
налаже да се предлог за кривично гоњење или приватна тужба 
поднесу у року од 3 месеца рачунајући од дана када је оштећени 
или приватни тужилац сазнао за кривргчно дело и учиниоца, a 
тано исто да се поправка упућивања ненадлежном: органу изврши 
унутар тота рока. Свако прекорачење тога рока повлачи за собом 
губитак однооног кривичноправног инструмента, a тшие и могућ- 
ност кривичног гоњења. Мањи друштвени значај кривичних дела 
која се гоне по предлогу и п1р(иватној тужби, потреба друштва да 
се смањи број спорова ,као и начело правне сигурности грађана, 
—  то су чиниоци који су утицали на законодавца да за подно- 
шење предлога за кривично гоњење и приватних тужби постави 
строги и непрекорачиви рок.

Против овог 'мишљења о непрекорачивости рока из чл. 52. 
ст. 1. ЗКП можда би неко могао да истакне €т. 5. чл. 83. ЗКП, где 
се каже: „Ако је поднесак који је везан за рок, због незнања или 
очигледне омашке подносиоца, предат или упућен ■ненадлежном 
суду пре истека рока, па надлежном суду стигне после истека 
рока, узеће се  да је на време поднет.“ У овом случају би се заиста 
могло радити о прекорачењу рока из чл. 52. ст. 1. ЗКП, али та- 
кав случај представљао би изузетак од правила из тога прописа 
и, ирема томе, имао би се најуже тумачити. Из цитиранбт текста 
излази јасно и недвосмислено да се тај изузетак прави само у 
погледу поднесака везаних за рок који су предати ненадлеж- 
ном суду и дужности таквог суда да их упути надлежнсхм суду; 
у питању су, дакле, суд према суду, али не и према јавном ту- 
жиоцу или коме другом органу. Да цитирани пропис треба овако 
схватити види се и по пропису чл. 53. ст. 3. ЗКП, у коме је ударен 
нагласак на блатовременост подношења предлога за гоњење или 
приватне тужбе.

На основу чл. 140. ЗКП јавни тужилац може одбацити ин- 
струменат за кривично гоњеше када се стекне који од услова из 
тога прописа. Међу тим условима помињу се и околности које 
искључују гоњење. Једна од таквих околности несумњиво је и 
случај када је оштећени по ггротеку ipoKa из чл. 52. ст. 1. ЗКП 
поднео предлот за гоњење, односно приватни тужилац пргаатну 
тужбу. Такве околности се помињу и у чл. 258. т. 3. и у чл. 329. 
т. 6. ЗКП, па се у случају постојања таквих околности, тј. окол- 
ности које искључују гоњење, —  a такву околност представља 
неподношење предлога за гоњење или приватне тужбе у року 
из чл. 52. ст. 1, КЗ, — пре претреса обуставља кривични посту- 
пак или по завршетку претреса доноси пресуда којом се оптужба 
одбија. И поред свега тога, јавни тужилац је по чл. 60. ЗКП ду- 
жан да у случају одбацивања предлога за гоњење или кривичне
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пријаве обавести оштећенога к да га упути да има право у року 
од 8 дана од пријема тога обавештења преузети кривично го- 
њење, односно наставити кривични паступак. Ако оштећени у  
року од 8 дана преузме кривично гоњење, суд ће, без обзира на 
благовременост тога преузимања, по службеној дужности имати 
да цени да ли је одбачени предлог за гоњење био јавном тужиоцу 
поднесен у року из чл. 52. ст. 1. ЗКП, па ако утврди да је тај 
рок повређен, поступиће у  'смислу чл. 258. т. 3. и чл. 329. т. 6. 
ЗКП. Jep, суд по службеној дужности мора поштовати непроду- 
живе законске рокове и на њих пазити у свакој фази постЈшка. 
Оштећени може преузети кривично гоњење у случају када јавни 
тужилац одбаци предлог за гоњење због неблаговременог подно- 
шења, али благовременост дреузимања гоњења не коивалидира 
чињеницу да тгредлог за гоњење није поднесен у року из чл. 52. 
ст. 1. ЗКП, року који је преклузиван, непродужив и непрекора- 
чив. Тако преузетом кривичном гошешу дрете доследице лроли- 
сане у цитираним члановрша ЗКП. И сасвим је логично и лри- 
родно закључити: када је јавни тужилац одбацио лредлог за 
гоњење зато што је могао лоштоватд и лоштовао једа« лреклу- 
зивни рок, онда и оштећени као тужилац мора да лоштује тај 
рок и да сноси лоследице његове довреде, јер оштећени као ту - 
жилац ни у ком случају не може бити ловлашћенији него јавни 
тужилац ло чијеом је улућењу лреузео кривично гоњење. Нај- 
зад, и у овом дитању, које у законику није нашло изричан одго- 
вор, важи она максима грађадскога лрава: Quod ab iuitio viciosum 
est tractu temporis convalescere лоп potest.

Да закључимо;
Предлог за кривично гоњење мора у свако(м случају бити лод- 

несен надлежном јавном тужиоцу у року из чл. 52. ст. 1. КЗ, ла 
чак и лриликом полравке улућеностд тога лредлога ненадлеж- 
ном органу надлежни јавни тужилац тај лредлог мора да лрргмд 
унутар наведеног рока. Блавовремено лреузимање одбаченог лред- 
лога за гоњење од сдране оштећеног као тужиоца никако не кон- 
валидира неблаговременост лодношење тота лредл01га надлежном 
јавном тужиоцу, већ исход суђења ло лреузетом гоњењу оче- 
кују лоследице из чл. 258. т. 3. и чл. 329. т. 6. ЗКП.

Др Душан П. Радоман

СТАН, ПОТРЕБАН ПРАВНОМ ЛИЦУ

По члану 145. Закона о стамбеним односима солственик до- 
родичне стамбене зграде у грађанској својини као и солственик 
стана може носиоцу станарског лрава у таквој згради односно 
стану отказати уговор о коришћењу стана и кад је тај стан ло- 
требан ради усељења кога од родитеља илд деце солственика 
зграде однооно солствендка стана.

И лоред такве стилизације овог закодског лролиса од стула- 
н>а на снагу Закона лравна лракса стоји на становишту да се овим:
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прописом може послужити и сам сопственик породичне стамбене 
зграде у грађанској својини као и сопственик стана уколико је 
стан потребан њему самом ради његовог личног усељења. Ово 
становиште је потпуно 0|правдано. Наиме, истина је да сопстве- 
нику породичне стамбене зграде итд. стоји на расположењу члан 
172. Закона о стамбеним односима и он би могао да судским путем 
тражи заоугену стана са носиоцем станарског права у шеговој згра- 
ди односно стану уколико може обезбедити поменутам одговара- 
јући стан који је редован његов дотадашњи стан. Међутим, ако 
се ради 0 сопственику породичне стамбене зграде у  грађанској 
својини односно стану чији власник не располаже сам станом, 
не би могао да откаже носиоцу станарског права ако је стан по- 
требан њему лично a могао би да откаже ако је  он потребан ше- 
говим родитељима односно деци. Према томе, по нашем мишље- 
њу, ова пракса је правилна и оигурно је да кад дође до даљих 
промена у стамбеном законодавству члан 145. добиће у том сми- 
слу и нову формулацију.

Појављује се, међутим, питање припада ли исто право дру- 
штвеном правном лриду ако је стан потребан ње.чу те како и под 
којим околностима?

Пошто члан 145. говори о сопственику породичне стамбене 
зграде у грађанској својини као првоовлаштенику отказа, овај 
пропис не може доћи у обзир кад се ради о друштвеном правном 
лицу. Догоди се, међутим, a то уопште није редак случај, да се 
породична стамбена зграда налази у друштвеној својини a још 
чешће је у друштвеноЈ својини стан као посебни део зграде.

Право располатан>а тим зградама односно становима припада 
одређеном друштвеном правном лицу.

Поставља се питање може ли, и у каквим случајевима, дру- 
штвено правно лице које у ствари представља носиоца друштвене 
својине да се користи прописима члана 145, нарав.но под условом 
да је стан потребан том друштвеном правном лицу?

Нама се чини да из прописа члана 145. Закона о стамбеним 
односима и у смислу члана 3. итд. Закона о својини на деловима 
зграда ово исто право припада и друштвеном правном лицу под 
одређеним условима.

Ако 'се ради о породичној стамбеној звради у  друштвеној сво- 
јини a не грађанској, онда друштвеву својину представља не само 
стамбена зграда него и сам стан. Према томе, друштвена зајед- 
ница као сопственик стана у том вмислу, односно орган који рас- 
полаже друштвено^ својином, може да се послужи члачом 145. 
Закона, да докаже да је стан потребан њему и да откаже уговор 
о коришћењу стана носиоцу станарског права.

Ово исто право припада носиоцу права располагања ако се 
ради о етажној својини, о посебном делу зграде у  друштвеној сво- 
јини у смислу члана 1. Закона о својини на деловима зграда. Члан 
145, међутим, говори о породичној стамбеној згради и стану, пре- 
ма томе мора да постоји други режим ако се ради о вишестамбе-
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иоЈ згради у друштвеној својини. He може бити сумње да је за- 
конодавац у члану 145. под станом мислио на стан као посебни 
део зграде. Исто тако, као што ;може да се мисли на стан у поро- 
дичној згради у друштвеној својини. Иако се ради о вишестам- 
беној згради у  друштвеној својини не би настао никакав проблем 
да ли је 'носилац права кориштења такве зграде и носилац права 
кориштеша у вези појединих станова. Проблем може настати 
само у  том случају ако се ради о идеалном сувласништву између 
друштвеве заједнице и грађанског лица односно о друштвеној 
својини додуше али када је евентуално право располагања дато 
више правном лицу. Пошто се ради о идеалном сзгвласништву 
односно о праву раополагања у едеалном делу, друштвено правво 
лице не би могло да се користи овлаштењима из члана 145. све 
дотле док по члану 40. Закона о својини «а  деловима зграда не 
буде захтевао укњижење својине на поједином посебном делу, 
на више посебних делова или на свим посебнргм деловима те згра- 
де који могу бити предмет етажне својине. Према томе, пре свега 
друштвено правно лице треба да затражи установљење етажне 
својине на посебним делавима и када постаје носилац права рас- 
полагања у вези посебних делова зграде, биће овлаштено да се 
послужи, у ЧЈлучају потребе, пруолисима члана 145. Закона о стам- 
беним односима.

Др Стеван Браун

ТРОШКОВИ ДЕЛИМИЧНО ОСПОРЕНОГ ПЛАТНОГ НАЛОГА

Код једног привредног 'Суда појавило се питање судбине тро- 
шкова плавног налога провив којег je  тужени делимично при- 
говорио —  у пастутгку извршења.

Док једни заступају гледиште да постоји правоснажт од- 
лука о трошковима платнога налога a у односу на непригаворени 
део (чл. 428. у  вези чл. 430. ЗПП), дотле други налазе да питање 
трошкова платног валога, пошто је подигнут приговор за један 
део тужбеног захтева —  није правоснажно решено.

Мени изгледа да је ово друго гледиште правилно, a за то гле- 
диште изнећу овде своје разлоге.

Када се тужбени захтев односи на доспело потраживање у 
новцу, суд ће по поднетим доказима, у закону предвиђеним, из- 
дати налог туженом да испуни тужбени захтев (платни налог) 
—  чл. 426. ЗПП.

У платном налогу суд ће изрећи да је тужени дужан да испу- 
ни, у законском року, захтев тужбе заједно са трошковима које 
је суд одмерио или да подитне, у истом захонском року, прмговоре 
против платног налога —  чл. 423. ЗПП.

Према закону (чл. 430. ЗПП) плавни налог се побија пригово- 
ром, док се трошкови платног налога 'нападају жалбом.

У том исгом законском пропису се 'каже да Т1латни налог по- 
стаје правоснажан у делу у  којем није онападнут.
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Из ових .парафразираних законсних прописа јаоно се долази 
до закључка да законодавац прави разлику између платног на- 
лога и трошкова који прате издавање платног налога.

Тако, док се платни налог поклапа са тужбеним захтевом, 
дотле трошкови платног налога излазе из његовог оквира и сма- 
трају се као неки додатак (анекс) платном нaлoгJ^

Ово подвај ање тужбеног захтева и захтева трошкова по плат- 
вом налогу је оправдано, будући да је први захтев постојао пре 
покретања судскот поступка, док је овај други настао тек покре- 
тањем тога поступка другим речима — да није било првот не би 
посгојао ни други.

На освови оваквог схватања, у пропису чл. 428. ЗПП се каже 
да he суд изрећи тј. позвати туженог да у одређеном року McnvHM 
тужбени захтев, поред трошкова изазваних платним налогом, 
дакле да плати тужиоцу све сно што му је дуговао до дана тужбе, 
a и да накнади тужиоцу издатке настале самом тужбам, односно 
да приговори платном налогу (ако не жели да постане правосна- 
жан), што значи да није дужан да приговара и одређеним тро- 
шковима поводом платнога налога. Jep, следећим прописам (чл. 
430. ЗПП) речено је да се само платни налог побија приговором, 
a да се тропгкови платног налога нападају жалбом.

Када ствари овако стоје, тужени није био дужан, у случају 
да се не слаже са тужбеним захтевом (у целинм или у делу), да 
напада и трошкове, будући да га суд и није позвао да се изја- 
шњава у погледу трошкова платног налога. ■

Међутим, изјава туженога у односу на трнзшкове код плат- 
ног налога је, такође, значајна с обзЈгром на прописе чл. 144. у 
вези чл. 454. ЗПП, јер фактом ра је тужени признао један део ту- 
жбеног захтева (део платног налога) —  још не знави да је ту- 
жени дао повода тужби, a и од овог момента, поред признања, 
зависи право тужиоца на парничне односно трошкове изазване 
платним налогом.

Према томе, суд нема података да би могао да одлучи да ли 
тужилац има право на трошкове платног налога после подигну- 
тог приговора па, према томе, не постоји ни одлука која би могла 
да послужи за извршење трошкова платног налога, који су у 
односу са признатим делом тужбеног захтева.

Околност да тужени није поднео жалбу због трошкова плат- 
ног налота — овде нема правног значаја.

Ово зато, што је поднет приговор против платног налога у 
једном делу, a то значи да трошкови првобитно одмерени не могу 
опстати, будући да се по цриговориЈла заонива спор —  док се спор 
не оконча, не може се решити ни судбина трошкова платног на- 
лога који еу у зависности од постојања самог права, судом при- 
3'натог.
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Пошто суд не зна да ли је тужени дао повод тужби, јер о 
тотле тужени није био дужан да се изјашњава у ркзку одређеном 
за приговор, нити је тужени био обавезан да подноси жалбу про- 
тив одлуке о трошковима, пошто је оспорениж платвим налотом. 
(у целини 'или у делу) тужбено иражење дошло у питање — било 
за цео износ или део — го одлука о трошковима платног налота 
не ‘постоји пре окончања спора, па се не може ни тражити извр- 
шење за те трошкове при предлогу за дозволу извршења у од- 
носу на неоспорени део платног налога.

Душан П. Мишић

НЕКА ПИТАЊА ПОВОДОМ ПЛАЋАЊА ЗА НАЦИОНАЛИЗО- 
ВАНА ГРАЂЕВИНСКА ЗЕМЉИШТА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА

Ступањем на снагу Уредбе о средствима и начвну исплате 
накнаде за национализоване најамне зграде и грађевт-шско зем- 
љиште (Сл. лист ФНРЈ бр. 10. од 15. 3. 1961. г.), средства за ис- 
плату образуЈу се:

1) из дела станарине односно закупнине који се уплаћује у 
општински фонд за стамбену изградњу,

2) из 'накнаде која се наплаћује од корисника грађевинског 
неизграђеног земљ1ишта и,

3) из средстава општине.
Према чл. 2. ст. 4. пом. Уредбе уплаћивање средстава из ст. 

1—3. овог члана и из ст. 2. и 3. члана 1. исте Уредбе, врши се у 
општински фонд за стамбену изтрадњу. Истом овом Уредбом је 
предвиђен и начин исплате накнаде — чл. 3.

У вези са изнетим, политичко територијалне јединице су 
имале своје грађевинско неизграђено земљиште и полЈОпривредно 
земљиште у друштвеној својини, пре ступања на снагу Закона 
0 промету земљишта и зграда. Ступањем на онату Закона о на- 
ционализацији ово је земљиште ушло у ужи грађевински реон 
(где је то Урбанистичким планскм и позитивним прописима од- 
ређено), тако да се сада и такво земљиште даје корисницима за 
подизање стамбене зграде. Другим р^чима и једно и друго зем- 
љиште етостала су општенародна имовина, како оно које је већ 
било тако и оно које је национализовано.

Поставља се сада питање, каква је судбина оног пољопри- 
вредног земљишта из чл. 45. Закона о промету земљишта и згра- 
да које је ушло у ужи грађевински реон и у смислу Закона о на- 
ционализацији се даје грађанима на коришћење ради подизања 
породичне стамбене зграде. Да ли такво земл>иште дели судбину 
национализованог земл>ишта? Ако ово земљиште не дели исту 
судбину, онда остаје отворено питање коме фонду припада но- 
вац од оваквог земљишта, a који се наплаћује од корисника у
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смислу позитивних законских прописа, те за које сврхе и у коме 
циљу се тај новац има трошити.

При општинским народним одборигма постоји фонд за стам- 
бену изградњу из кога се исплаћује накнада власницима за нацио- 
нализовано земл>иште и зграде, док су приходи овог фонда упла- 
те накнаде од оних корисника којима се такво земљиште даје на 
коришћење за подизање породичне стамбене зграде, те се, по- 
ставља питаше да ли у овај фонд треба да уђе и она примљена 
накнада од аног пољопривредног земљишта из чл. 45. Закана о 
промету земљишта и зграда, које је ушло у  ужи грађевински 
реон.

МишлЈбња сам да би требало уносити у општински фонд за 
стамбену изградњу и ону накнаду од пољопривредног земљшдта 
из чл. 45. Закона о промету земљишта и зграда. Ову своју тезу 
заступам из следећих разлога:

Ако је пољопрлвредно земл>иште по Закону о промету зем- 
љишта и зграда престало да буде као такво јер га апсорбује За- 
кон 0 (национализацији, јер је постало грађевинско земљиште 
ужег грађевинског реона где је Урбанистичким планом предви- 
ђена изградша станова и слично, онда самим тим аналогно нацио- 
нализованом неизграђеном земљишту, накнада и за ово земљи- 
ште треба уносити у општински фонд за стамбену изградњу. Са- 
мим тим отпада и разлика између једног и другог земљишта, јер 
им је намена иста. A када је овом земљипггу намена иста и за 
исту делатност се даје на коришћење, самим тим и примљена 
накнада за ово земљшпте има се употребити у истом циљу и са 
ИСТИ1М задатком: стамбена изградња.

Поводом овог чланка имало би још многе ствари да се изнесу, 
али оставл>ам уваженим читаоцима да о овој сгвари и они нешто 
кажу, те изнесу своја мишљења.

Илија Павловић

Др ЈОЖЕФ ВЕСЕЛОВСКИ

У Сомбору je, 2. октобра 1961. године, напрасно преминуо др 
Јожеф Веселовски, адвокат.

Рођен 1884. године, од 1910. године врши адвокатуру у Сом- 
бору.

Као адвокат, као правник и као човек био је врло цењен. 
Миран, тих, предусретљив, имао је само пријатеља.

Слава Му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Активну легитимацију за захтев 

награде за рад има само оно лице 
које је обавл«ало рад. — Радно вре- 
ме на неодређено време заснива се 
ва основу усменог или писменог уто- 
вора, a радни однос заснован на од- 
ређено време или привреахено мора 
бити писмен. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
519/1961).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
тужигеља да му се исплати на име 
зараде 76.900 динара, јер да тужи- 
тељ није засновао радни однос са 
туженом задруго-м. Жалбу је II. ст. 
исто одбио. Уложена ревизија је о- 
снована, ниже одлуке укинуте, a из 
разлога:

Према чл. 131. Закона о 1)адиим 
односима, радни однос се заснива на 
основу споразума између радника и 
привредних организација, с тим да 
права и дужности из радног односа 
настају ступањем радника на рад 
— чл. 147. истог Закона.

Ако је неоспорно да је тужитељ 
обавл>ао дужност магазионера код 
тужене задруге од 17. anppuia до 8. 
маја 1958. и да је дужност комисиј- 
ски предао, онда је I. ст. суд био 
дужан да утврди како је тужитељ 
преузео дужност. Треба даље утвр- 
дити да ли су органи надлежни за 
склапања уговора о раду знали да 
тужитељ обавља дужност магазио- 
нера па да и обзиром на ово утвр- 
ди, да ли је тужитељ засновао рад- 
ни однос код тужене задруте јер се 
радни однос може заснивати и на 
основу усменог споразума.

При примени материјалног права 
треба имати у виду прописе Закона 
о радним односима о томе да се рад- 
ни однос заснива на неодређено вре- 
ме и то на основу усменог или пи- 
сменог споразума, a да радни од- 
нос заснован на одређено време или 
привремено на пробу, мора бити пи- 
смен (чл. 131—137. ЗПО).

Ако је неспорно да је  тужи- 
тељ одређено време радио код ту- 
жене и обављао дужност магазио- 
нера, онда о  тужбеном захтеву ту- 
жител>а треба расправлЈати и на о- 
снову општих правила имовинског 
права, јер није спорно да тужитељ 
за свој рад није примио никакву 
награду.

Ради поништења уговора о купо- 
продаји стана и признавања права 
првокупа носилац стзнарског права 
дужан је не само да у року од 30 
дана од дана сазнања купопродаје 
поднесе тужбу, него да испуни и 
други услов и у истом року стави 
износ куповне цене у судски депо- 
зит. (Врх. суд АЛВ бр. Гж. 704/1961).

I. ст. пресудом одбијен је  тужбе- 
ни захтев тужител>а да се поништи 
уговор о продаји стана. Тужилац је 
уложио жалбу, која је као неосно- 
вана одбијена, а .из разлога:

Према установљењу I. ст. суда, a 
и према наводима жалбе тужител>а, 
он је положио код Среског суда m s -  
hoc куповне цене, по истеку рока из 
чл. 38. и 39. Закона о својини на де- 
ловима зграда па, према томе, нису 
испзгњени материјално-правни усло- 
ви за тзгжбени захтев тужител>а да 
се утовор о куггопродају стана склоп- 
љеног између туженика 21. октобра 
1960. поништи и тако призна право 
тужитељу првокупа стана као но- 
сиоцу станарског нрава.

Тужитељ нризнаје да је најкасни- 
је  26. јануара 1961. год. сазнао за 
потпуне услове купопродаје стана. 
Истина, тужитељ је. на основу не- 
потпуних података о условима ку- 
попродајног уговора, тужбу поднео 
још 15. децембра 1960. год. Иако би 
тужба у смислу чл. 38. и 39. цит. за- 
кона била поднета у року од 30 да- 
на односно била благовремена, ту- 
житељ је пропустио да испуни дру- 
ги услов a TO је  да у року од 30 да- 
на од сазнања за услове продаје ло- 
ложи код Среског суда износ ку- 
повне цене која је  према закључе- 
ном уговору доспела за плаћање до 
дана подизања тужбе.

И из жалбених навода произлази 
да је тужитељ положио износ ку- 
повне цене знатно касније од 30 да- 
на када је сазнао за услове продаје.

Потпуно је  неоснован жалбени на- 
вод тужитеља да је  удовол>ио усло- 
вима из чл. 38. и 39. цот. закона у 
погледу куповне цене, јер да је  у 
законском року понудио да стави у 
судски депозит код суда куповну 
цену. Према тексту и духу Закона 
о својини на деловима зграда, ту- 
житељ је био дужан не да понуди 
стављање у депозит куповне цене и 
да о томе исходи претходно одобре- 
н>е суда, него да стварно стави у 
судски депозит потребан износ.
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Само осуђујућа кривичаа пресуда 
везује грађански парнични суд код 
одговорности учиниоца кривичног 
дела ради вакваде штете, али и у 
таквим случајевима суд треба да 
спроведе доказни поступак да би се 
могло утврдити да ли постоји и кри- 
вица оштећеног. — Одлука кривич- 
ног суда о обустави кривичног по- 
ступка због кривице оштећеног за 
саобраћајну несрећу не везуЈе гра- 
ђански суд, већ је I. ст. суд у том 
случају дужав да омогући стравка- 
ма да расправљају о својим ваводи- 
ма и да их доказују, везависво од 
обуставе крив. воступка. (Врх. суд 
АПВ &р. Гж. 654/1961).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
тужитеља уперен против предузе- 
ћа ради накнаде штете у износу од 
328.000 динара.

Тзгжилац је уложио жалбу, која 
је  основана, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Основно је начело да само осуђу- 
јућа кривична пресуда обвезује гра- 
ђанско парнични суд код одговор- 
ности тужене ради накнаде штете, 
па чак и у таквим случајевима суд 
треба да спроведе доказни поступак 
да би се могло евент. утврдити да ли 
пост-оји и кривица оштећеног. Одлу- 
ка крив. суда о обустави поступка 
зато шго је оштећени крив за сао- 
браћајну незгоду, не везује грађан- 
ски суд у смислу чл. 11. ЗПП у по- 
гледу тако утврђене кривице оште- 
ћеног. I. ст. суд је у овом случају 
дужан да омогући странкама да рас- 
прављају о својим наводима и да 
их доказују, независно од резулта- 
та обустављеног крив. поступка.

He ради се о пресуђевој ствари 
ако је равије свор вођев између и- 
стих странава ради отказа става 
због веплаћав>а закупниве a у дру- 
гој варвици ради утврђивања да је 
престалр ставарско право. — Право 
подставара да користи стамбеве про- 
сторије врестаје чим восиоцу ста- 
варског врава врестаје то враво. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 491/1961).

Пресудом I. ст. суда утврђено је 
да је престало станарк:ко право ту- 
женика. Уложена жалба је одбије- 
на, a ревизија исто одбијена, a из 
разлога:

Неоснован је приговор пресуђене 
ствари, који тужени у  ревизији ис- 
тиче, јер се у ггрвој парници ради- 
ло о отказу стана због неплаћања

закупнине, док се у овој парници 
ради о тужби ради утврђивања пре- 
станка станарског права. Само у 
случају када се поставл>а захтев о 
којем је већ раније одлучено, може 
се успешно поставити приговор пре- 
суђене ствари, но и онда само од 
лица које је било странка у парни- 
ци у  којој је о таквом истом захте- 
ву одлучено.

Није спорно међу странкама да 
тужени К. није закључио уговор са 
тужиљама о коришћењу спорне про- 
сторије за стаи. Штавише, неспор- 
но је да је тужени К. у овај стан 
ушао као подстанар туженог М. 
Према томе, без обзира на евент. о- 
колност да је тужил»ама тужени М. 
дао неки износ за коришћење овог 
стана, он има само статус подстана- 
ра, a никако станарско право, па је 
одлука нижих судова на закону о- 
снована.

Истражви затвор је  увек обаве- 
заа када се изрекне казва строгог 
затвора у трајав.у од 5 годива или 
тежа казва. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
823/1961).

I. ст. суд ј€, након изрицања пре- 
суде, одбио захтев да се укине ис- 
тражни затвор. Уложена жалба је 
одбијена као неоснована, a из раз- 
лога:

На основу чл. 333. ст. 1. ЗКП ис- 
тражни затвор је увек обавезан ка- 
да се изрекне казна строгог затвора 
у трајању од 5 година или тежа ка- 
зна. Пошто је у конкр. случају I. 
ст. пресудом изречена казна строгог 
затвора у  трајању од 7 година to 
је истражни затвор обавезан без 
обзира на време које је  окривл»ени 
раније провео у истражном затвору 
и без обзира на остале околности из 
чл. 182. ст. 2. ЗКП.

Ако вредмет закува чиве послов- 
ве вхнхзторије и освовва средства за 
решен.е спора вадлежан је привред- 
ви a ве редовав суд. (Врх. привр 
суд бр. Сл. 977/1961).

Виши привредни суд огласио се 
стварно ненадлежним за поступак и 
одлуку у правној ствари тужиоца 
против туженог, јер је  нашао об- 
зиром да се тужбени захтев тужио- 
ца односи на потраживаше на име 
закупнине за пословне просторије и 
основних средстава у  њима, да 
стварно није надлежан пошто спор
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око плаћања закупнине по својој 
правној природи није означен као 
привредни спор у смислу чл. 456.
зпп.

Председник Врх. привр. суда по- 
дигао је захтев за заштиту закони- 
тости због погрешне примене одре- 
даба чл. 455. ст. 1. т. 1. и чл. 356.
зпп.

Захтев за заштиту законитости је 
основан, па је оглашен Виши при- 
вредни суд за стварно надлежан 
сул, a из разлога:

I. ст. суд је своју одлуку да се у 
конкр. случају ради о закупу посл. 
просторија и основних средстава до- 
нео на основу навода странака и 
тач. 1, 2. и 3. уговора од 22. септем-- 
бра 1960. године, по коме је  тужи- 
лац издао туженом пословне про- 
сторије и основна средства у закуп. 
Овакав став I. ст. суда је погрешан. 
Истина, према тачки 1, 2. и 3. по- 
менутог уговора тужени узима за 
одређену цену од тужиоца послов- 
не просторије и основна средства у 
закуп. Међутим, у последњој рече- 
ници т. 3. поменутог уговора стран- 
ке су споразутмно уговориле да на- 
ведена основна средства исплатом 
целе погођене закупнине постају 
власништво туженог. Према томе, 
овде се не ради о уговору о заку- 
пу, већ куксшродајном уговору, a 
за решавање опорова из кулопро- 
дајног уговора надлежан је при- 
вредни суд.

Уосталом, ако би се и узело да су 
странке склогшле уговор о  закупу 
и у том случају за решења овог спо- 
ра био био надлежан привредни суд. 
Пословне просторије и основна сред- 
ства у њи.ма тужени је узео у за- 
куп, ради вршен>а Једне одређене 
привредне делатности. Управо због 
тога што је тужени узео просторије 
к основна средства у њима ради вр- 
шења привредне делатности овом 
cnoi^v се не може одрећи значај 
привредног спора.

Према томе, пошто је, дакле, реч 
о привредном спору, за чије пресу- 
ђење је надлежан привредни суд, 

, јер су у питању сз^јекти из чл. 455. 
ЗШТ, становиште I. ст. суда је за- 
сновано на погрешној оцени ствари- 
па је стога Врх. привр>едни суд о- 
гласио Виши привредни суд ствар- 
но надлежним, за поступак и одлу- 
ку по овој правној ствари.

Услови за ра,скид уговора (Clau
sula rebus sic stantibus). (Врх. привр. 
суд бр. Сл. 2066/1961)

Тужилац је као привредна орга- 
низација која се бави пословима из- 
воза закључио уговор купопродаје 
300 комада живих свиња са обаве- 
зом да му тужени испорутсу изврши 
у времену од 15. маја до  20. јуна 
1961. годрше. Међутим, у међувре- 
мену Комитет за спољну тргавину 
ФНРЈ забранио је  извоз живих 
свиња у в>ременском раздобл>у од 
15. IV до 30. VI 1961. године. Стога 
је тужилац предложио да се закл>у- 
чени уговор раскине због изванред- 
них околности које се нису могле 
предвидети у времену закључива- 
ња утовора.

Тзгжени се противио раскиду j'ro- 
вора наводећи да је  тужилац био 
дужан свиње да преузме и ако их 
није мотао извесги, јер је  свиње мо- 
гао продати на унутрашњем тржи- 
шгу.

Првостепени суд је  тужбени за- 
хтев одбио, јер је  нашао да у кон- 
кретном случају нису били испуње- 
ни сви потребни услови за раскид 
уговора.

Поводом жалбе тужиоца против 
ове пресуде Врховни привредни суд 
у Београду је потврдио првостепе- 
ну пресуду из следећих разлога:

„Тужилац тражи раскид утовора 
због промењених околности у сми- 
слу тач. 55. Општих узанси за про- 
мет робом. Према одредбама поме- 
нуте узансе странка може тражити 
раскид уговора ако би због изван- 
редних догађаја испуњење уговора 
постало претерано отежано или би 
странци нанело претерано велики 
губитак. Дакле, да би странка могла 
с успехом тражити раскид уговора 
потребна су два услова: настанак 
изванредних догађаја и пр>етерано 
отежано испуњење уговора или на- 
ношење претерано великог губит- 
ка. У конкретном случају испуњен 
је само један услов. Комитет за 
спољну трговину ФНРЈ забранио је 
извоз свиња, па се то може сма- 
трати као изванредан догађај у сми- 
слу тач. 56. Општих узанси за про- 
мет рк>бом. Међутим, друти услов 
није испЈгњен. Тужилац није дока- 
зао да би он претрпео претерано ве- 
лики губитак ако би уговор био ис- 
пуњен. Извоз свиња заиста је  био 
забрањен, али је тзгжилац свиње мо- 
гао преузети и продати их на уну-
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трашњем тржишту, поготово што је 
тужилачко предузеће регистровано 
и за ову врсту делатности. На уну- 
трашњем тржишту није било тако 
великог колебања цена на које би 
се могло с ушехом позвати при за- 
хтеву за раскид утовора због про- 
мењених околности. Према томе, по- 
што нису испуњени услови на осно- 
ву којих се може тражити раскид 
уговора, тужбени захтев је  неосно- 
ван.“

Правни звачај комисијског запи- 
сника о утврђивању количине прим- 
л>ене робе (Врх. привр. суд бр. Сл. 
2127/1961)

Тужилац је у постЈчтку оствари- 
вао захтев за плаћање протувред- 
ности испорученог ломљеног каме- 
на, a тужени се бранио да је прлли- 
ком пријема Е>обе на основу коми- 
сијских записника утврдио да је 
примљена мања количина робе од 
фактурисане количине и да је  ко- 
мисијске записнике доставио ту- 
жиоцу.

Тужилац је поводом тога истакао 
да је  комисијске записнике о утвр- 
ђивању мањка доставио испоручио- 
цу који је изаслао свога представ- 
ника на лице места код туженог ра- 
ди провераваља основаности рекла- 
мације, па је том приликом овај 
представник утврдио да је  тужени 
са примљеном робом одмах распо- 
лагао и спорни камен утрадио, те да 
према томе није постојала ’тзарна 
могућност да се утврди правно ста- 
ње ствари.

Првостепени привредни суд је 
приговоре туженог у погледу рекла- 
мације на колРгч1ш у испоручене ро- 
бе одбио и туженог обавезао на пла- 
ћање протувредности фактурисапе 
количине робе.

Поводом жалбе туженог друг'х;те- 
пени суд је  пр>есуду потврдио из 
следећих разлога:

„Писмене р>екламације и љима 
приложени комисијски записници о 
утврђивању количине примЈвеног 
камена, које утврђивате је  чззрше- 
но на тужениковим градилиштима, 
не може послужити као потпун до- 
каз о  томе да је тужилац односно 
његов добављач — непосредни испо- 
ручилац испоручио мању коли'шну 
камена од оне која је исказана у 
фактуфама и товарним листовима. 
С друге стране, првостепени суд је

утврдио да је тужени одмах по ис- 
товару камена са истим pacncwiai ao, 
што значи да тужиоцу није оставио 
примерни рок за проверавање о- 
правданости р>екламација, па се ту- 
жени и из тога разлога не може с 
успехом позивати на своје реклама- 
ције, које као што је речено, и ина- 
че не представл>ају потпун доказ 
мање испорученог камена и на to
mb заснивати оспоравање тужиоче- 
Еог права на наплату и оне количн- 
не камена на коју се односе рекла- 
мације, без обзира на то што је ту- 
жилац односно непосредни испору- 
чилац тек са извесним закашњењем 
предузео мере у правцу пркЈверава- 
ња туженикових рекламација, јер 
је та околност у конкретном слу- 
чају без одлучне важности.“

Поверилац предузећа у принудној 
ликвидацији овлашћев је да своје 
потраживан>е за које нма разлучно 
право пребије са својим дуговаљем 
и без сагласности ликвидационог 
већа. (Врх. привр. суд, бр. Сл. 
148/1961).

Надлежни привредни суд је  на 
предлог туженог као тражиоца из- 
вршења дозволио извршење против 
тужиоца као извршеника за напла- 
ту правоснажно досуђеног износа 
главнице од Дин. 2,298.199.— спп. На 
основу извршног решења банковна 
јединица код које се водио рачун 
извршеника извршила је наплату 
iiSHOca извршне тражбине са жиро 
рачуна тужиоца и наплаћени из- 
нос дозначила погрешно другој бан- 
ковној јединици, a не оној код које 
тужени има свој жиро рачун, па је 
тако дошло до враћања наплаћеног 
износа на жиро рачун извршеника, 
где је исти задржат без упућивања 
надлежној банковној јединици ту- 
женог. Међутим, извршеник је на 
дан 11 марта 1959 године дошао у 
стање принудне ликвидације. После 
отварања поступка привудне ли- 
квидације банковна јединица извр- 
шеника је  по рекламацији тражио- 
ца извршења, a на дан 29. VI. 1959 
сторнрфала свој налог о враћању 
заплењене своте на жиро рачун из- 
вршеника од 17. VII. 1958 и овај из- 
нос са жиро рачуна извршеника са- 
да ликвидационог дужника дозна- 
чила туженом.

Тужилац је као предузеће у при- 
дној ликвидацији тужбом код над-
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лежног парничног суда тражио да 
му тужени врати у ликвидациону 
масу наплаћени износ из разлога 
што пасле отварања поступка при- 
нудне лр1квидације тужени као тра- 
жилац извршења није се могао на- 
платити мимо поступка ликвида- 
ције.

По овој тужби првостепени суд је 
у целости згважио тужбени захтев, 
јер је нашао да је тужени непра- 
вилно намирен у своме потражива- 
њу, јер мимо одлуке ликвидационог 
већа није могао доћи до намирења 
свога потраживања у току поступка 
принудне ликвидације над тужрш- 
цем.

Поводом жалбе пх>отив првостепе^ 
не пресуде Врхозни привредни суд 
је  пошао са становишта да је  на ос- 
нову примљеног извршног решења, 
a на дан 10 јула 1958 извршено бло- 
кирање потребних средстава тужио- 
ца на његовом жиро рачуну те да 
је  према томе у корист туженог као 
тражиоца извршења конституисано 
заложно право на средствима ту- 
жиоца као извршеника, те да је  на 
основу овако стеченог заложног 
права тужени имао разлзгчно право 
тј. право на одвојено намирење из 
средстава тужиочввих на његовом 
жиро рачуну, ако је таквих сред- 
става било у времену отваран>а по- 
ступка принудне ликвидације.

Како је у току проведеног поступ- 
ка утврђено да је тужени извршио 
заплену средстава тужиоца на жи- 
ро рачуну и како је на дан отвара- 
ња поступка принудне ликвидаци- 
је  на жиро рачуну било Динара.— 
804,433.— тужени је био у праву да 
из ликвидацжше масе наплати овај 
износ и то у целини, као дуговање 
ликвидационе масе, независно од 
ликвидационог поспупка. Ово пред- 
ставља доспелу обавезу тужш ца по 
основу разлучног права. С друге 
са^ране тужени је за време поступка 
принудне ликвидације од тужиоца 
наплатио свсугу од Дин.— 2,511.330. 
па је дужан да овај износ врати у 
ликвидациону масу. Но, међутим, 
како се у конкретном случају ради

о међуеобним узајамним доспелим 
обавезама парничних странака, он- 
да се мора закључити да је  дугова- 
ње туженог до висине његовог п*о~ 
траживања од 804.433.— пребијено, 
те да је самим tpim тужени осло5>- 
ђен да ову своту врати тужиоцу и 
без посебне одлуке ликвидационог 
већа, a из следећих разлога: 

„Предузеће које се налази у при- 
нудној ликвидацији дужно је  да у 
целини исплаћује повериоцима она 
дуговања која се према важећим 
прописима, однасно правним прави- 
лима исплаћују у целини из ликви- 
дационе масе независно од исплат- 
них редова у ликвидационом по- 
ступку. Поред трошкова ликвида- 
ционог поступка, овамо спадају и 
она потраживања поверилаца, за ко 
ја су ови стекли разлучна права, 
као што је  овде случај. У оваквим 
случајевима, ако ликвидациони у- 
правител> неоспорава оваква дугова- 
ња ликвидационе, масе, исплате ће 
се извршити уз одобрење ликвида- 
ционог суда, односно ликвидационог 
већа. Ако исплата не би била извр- 
шена било услед тога што ликви- 
дациони управник оспорава основа- 
ваност потражива1ва, или због -mra 
овлашћен да покрене парницу код 
што је ликввдационо веће ускрати- 
ло своју сагласност, онда је  пове- 
рилац, који сматра да има право да 
надлежног суда. У том случају суд- 
ска пресуда има правно дејство пре- 
своје потраживануе у  целрши нами- 
ри мимо ликвидационог поступка, 
ма ликвидационој маси и може се 
извршити без обзР1ра на околност 
што ликвидационо веће није са ис- 
платом сагласно. Овде је  баш такав 
случај. Тужилачко предузеће које 
је  у  принудној ликвидацији не при- 
знаје принудно заложно право ™ 
разлучно право-туженог, a овај суд 
као парнични суд утврдио је пово- 
дом приговора туженог постојање 
тог разлучног права. Према томе, на 
основу ове пресуде тужени је овла- 
шћен да своту, за којиу има раз- 
лучно право, пребије са својрш ду- 
гован>ем и без сагласности лршки- 
дационог већа“ .
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ПОЗИВ HA ПРЕТПЛАТУ „ГЛАСНИКА“

„ГЛАСНИК“ Адвокатске коморе у АПВ излазиће и у 1962. 
годкни у уОбичајеном формату и са најмање 32 'Страеица по сва-г 
ком броју. „ГЛАСНИК“ ће :и у 1962. години излазити сваког ме- 
сеца, до 5. у месецу.

Претплата ‘за 1962. годину износиће 1.200 динара годишње, a 
600 динара полугодишње.

Молимо све наше досадашње претплатнике да нас картом 
обавесте уколико отказују претплату. Претплатнике који нам 
претплату не отказују сматраћемо и даље претплатницима и од 
1. јануара 1962. дал>е им достављати часопис.

За Радне одборе адвоката и адв. приправника писмено ће се 
доставити обрачун претплате за 1962. годину.

Дописи се шаљу на адресу „Гласник" Адвокатске коморе у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1.

Уплате треба вршкти на текући рачун: Адвокатска комора у 
АПВ број 151-13-3-2993. На полеђини извештаЈа о уплати треба 
назначити да се износ шал>е на име претплате на „Глаоник“ и 
исписати тачну адресу претплатника.

Уређивачки одбор „Гласника“

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Молимо све дужнике „Гласника“ за претплату у 1961. као и 
сне који дугују ранију претплату, да претплату измире што пре, 
a најкасније до 30. новембра 1961. године. Претплата се уплаћује 
на тек. рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 151-13-3-2993, a на 
извештају о уплати треба назначити да се уплата врши за рачун 
„Гласника".

Пснова молимо све наше сараднике да чланке и написе ша- 
љу обавезно писане на писаћој машини, обавезно са проредом и 
само на једној страни. Убуду1ге чланке који нису тако опремљени 
нећемо моћи да штампамо.

• Уређивачки одбор „Гласника“

ИЗ КЊИГОВОЂСТВА КОМОРЕ

Умољавају се сви адводати да на тек. рачун Адвокатске ко- 
море у АПВ број 151-13-3-2993 уплате по 400 динара на име до- 
приноса за смртни случај др Јожефа Веселовског, адвоката из 
Сомбора.

Позивају се сви дужници Коморе да своје дугове одмах ис- 
плате, обзиром да долази крај пасловне године, a буџет Коморе 
не 'може бити извршен без исплата свих обавеза према Комори.

Књиговођство Коморе
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК у АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана дана 28. октобра 1961. године донесена су следећа 
решења:

1) Узет је 1на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе,

2) Одлучено је да „Гласш1к“ Адвокатске коморе у АПВ из- 
лази и у 1962. години, па се висина претплате за 1962. годину 
Зггврђује на 1.200.— динара годишње.

3) Решењем број 257/61 брише се из именика адвоката са 
даном 30. септембар 1961. Илић Т. Илија, адвокат из Панчева, a за 
преузиматеља се одређује Криг Е. Сава, адвокат из Панчева.

4) Решешем број 280/61 брише се из рпиеника адв. приправ- 
ника са даном 1. окт^ар 1961. Басић М. Чедомир на адв. приправ- 
ничкој вежби код Овирчевић Милоша, адвоката у Бач. Тополи, 
обзиром да је засновао радни однос.

5) Решењем бр. 39/61 разрешава се дужности заменика Вр- 
типрашки Радована адвоката из Кикинде, др Вујин Милан адво- 
кат из Кикинде, обзиром да је Вртипрашки Радован оздравио.

6) Решењем број 285/61 узима се на знање да је адвокатски 
приправиик Ефенбергер Владислав из Сомбора 31. октобра 1961. 
прекинуо адв. приправничку вежбу код адвоката др Палашти 
Еде, a 1. новембра наставио код адвбката Калчан Александра из 
Сомбора.

7) Решењем број 282/61 узима се «а  знање да Грбић Марци- 
кић Даринка адвокат из Срем. Карловаца 1. децембра 1961. го- 
дине пресељава седиште своје адвокатске канцеларије у Бечеј.

8) Решењем бр. 284/61 узивда се на знање да је Оташевић 
Јова« адвокатски приправник 1. новембра 1961. године наставио 
адв. приправничку вежбу код Перваз др Николе адвоката у Но- 
вом Саду.

9) Решењем бр. 259/61 узето је на знање да је Лакићевић 
Милија, адвокат из Куле са даном 1. октобар 1961. преселио се- 
диигге адвокатске канцеларије у Руски Крстур.

10) Решењем бр. 269/61 узима се на знање да је адвокатски 
приправник Попов В. Василије из Ковачице са даном 11. октобар 
1961. наставио адв. приправничку вежбу код адвоката Томић Вла- 
димира у Зрењанину.

11) Решењем бр. 239/61 узима се на знање записник о извр- 
шеној примопредаји списа адв. канцеларије др Шнепф Ф. Фра- 
ње преузиматељу Милић Александру адвокату из Апатина.

12) Решењем бр. 265/61 брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 9. октобар 1961. услед преселења адвокатске кан- 
целарије на подручје друге Коморе, Јовановић Д. Владимир, ад- 
вокат из Беле Цркве, a за преузимател>а његове адвокатске кан- 
целарије одређен је адвокат Васић Ромулус из Беле Цркве.
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13) Ретењем бр. 271/61 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ услед пензионисања, a са даном 31. октобар 1961. др Пала- 
ларије одређен је Калчан Александар, адвокат из Сомбора. 
шти Едо адвокат из Сомбора, a за преузимател>а његове канле-

14) Решењем бр. 263/61 брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ услед смрти, a са даном 2. октобар 1961. др Веселовски 
Јожеф адвокат из Сомбора, a за преузиматеља његове канце, 
лтрије одређен је др Ксововић Федор, адвокат из Сомбора, с тим 
да се узима на знаше запионик о извршеној примопредаји.

15) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и оста- 
лим текЈгћим предметима.

Управни одбор АК у АПВ

ПРЕТПЛАТА НА „ГЛАСНИК“ ЗА 1961. ГОДИНУ 
ИЗНОСИ 1.200.—  ДИНАРА.

ПРЕТПЛАТА СЕ УПЛАЋУЈЕ НА ТЕК. РАЧУН: АД- 
ВОКАТСКА КОМОРА У АПВ бр. 151-13-3-2993.

НОВИ ПРЕТПЛАТНИЦИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ТАЧ- 
НУ АДРЕСУ НА КОЈУ ЖЕЛЕ ДА ИМ СЕ ЧАСОПИС 
ДОСТАВЉА.

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца /  Издавач a власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 /  Текући рачуи 
код Народне банке 151-13-3-2993 /  Штампа „Будућност“, погон књига и

брошура
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