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ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ К О М О Р Е  У А.П. ВОЈВОДИНИ

Годива X Нови Сад, мај 1961 Број 5

С А Д Р Ж  A J:

др. Д. П. Радоман 
др. Бр. Базала

Н. Конставтиновић 

др. Ћ. Руп 
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К. Хаџи

Позив на Ред. год. скупштину АК 
у АПВ:

Ђутање као основ претгЕоетавки;
Утврђивање вриједности ггредмета 

спора У парш*чном поступку и 
ради наплате судске таксе;

Наквада штете извршене од зашти- 
ћене дивљачи по Закону о лову;

Још једном о доношењу пресуде код 
јединственог супарничарства;

Нови основи пекм«оног осигурања 
адвоката;

Пленум Савеза адв. коморе Југосла- 
вије;

Н«кролог;
Из судске праксе;
Службена саопштенва.





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, мај 1961 Број 5

позив
На основу чл. 81, 84. ст. 1 и 2 Закона о адвокатур1к:, чл. 18. и 

19. СтатЈпа Адаокатске коашре у АПВ, Управни одбор Адво- 
катске кх)Ш>ре у АПВ сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУШПТИНУ
Адвокатске каморе у АПВ, која ће се одржати, у недел>у, 21. маја 
1961. године у Новом Сај^, у сали Дома сивдиката „Светозар 
Марковић“, Бул. Маршала Тита, у 8 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Отварање скугшгшне;
2. УтврђивагНБе присутих чланова;
3. Из^ур Радаог председништва;
4. Читање записника Скушптине од 15, маја 1960. године;
5. Двадесет година Народне Револухрче, Четрдесет година од 

оснивања Адвокатске коморе у Ново(м Саду ои Петнајест 
година од обкове рада Адвокатске коморе у АПВ {Коста 
Хаџи);

6. Извештај Управиог одбора о раду у 1960. години (Изве- 
штај је објављен у бр. 3. „Гласншса“ за 1961. годину);

7. Завршни рачуни Ксхморе и „Гласника“ (објавл>е1ни у броју
2. „Гласника" за 1961. годину);

8. Извештај Камисије за преглед финанс. пословања;
9. Ди<жусија по MBBenrmiiMMa и давање разрешнице 01рганима 

Коморе;
10. Избори: Управног одбора; чланова Савета; Комисије за 

пре1глед фиианс. пословања, Дисциштршског суда и Дисц. 
тужиоца и заменика;

11. Предлог буџета Коморе и „Гла'сника“ за 1961. годину (об- 
јавл>ени у броју 1. „Гласника“ за 1961. тодшзу);

12. Разно.
Скупштини ipcvrajy право да присуствују сви чланови: Коморе, 

—  адвока-ш, по Народној Скупштини АП Војводине изабрани



члаиови Савета, од Удружења адв. приправника у АПВ изабрани 
ггредставници.

Ако се у заказаио време не сакутаи довољан број чланова, 
Скушптина ће се одржати, сходао проатасу чл. 20. Статута Ко- 
море, један час касније, без обзира на број |Гф(И!сутних.

'Сва техничзса обавештења биће објављена у oitom броју „Гла- 
оника", a и циркуларима достављеиа Радним одборшга адв. и адв. 
приправшска.

Управни одбор позива и умољава све чланоие Коииаре да на 
ову Скушптину безусловно гфисуствују.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, која 
је одржана дана 24. априла 1961. тодине.

Сенретар,

Коста Хаци, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. у.

ЋУТАЊЕ КАО ОСНОВ ПРЕТПОСТАВКИ

Управно гфаво статуира устанаву ћутања адаикистрације, 
установу оглухе, по којој се оматра да је орган ynpaiBo одбио за- 
хтев страшсе ако у вези са шим н»де дрнео решење у заашнском 
року. У  там случају странка има право жалбе, односно тужбе, 
као да је арган уцраве дрнео Hera.THBHK> реше!н>е. Карактеристич- 
но је подвзЉи, с обзиром ка установу ћутаи>а администрације, да 
у њеној идејној основи лежи претппостаЕка да ое ћутање, огЈџгха, 
неактавност управе сматра неслагањем, од^ијањем, неуснајањем 
счраиачкаг захтева. Овде се, у неотативном виду, примешује оиа 
стара правиа изрека о ћуташу: Qui tacet consentire non videtur.

y  кривичном постугшу, напрсушв, на основу ћутања не омеју 
'се правити закључци који би били негкхвољни за окривљенога, 
те се његово ћутање никада не сзаатра признањем. О томе, исти- 
на, нема изричитог прописа у oooamiBHOiM кривичном законодав- 
ству, али се, с обоиром на пропис који обавеаује суд да у слу- 
чају призканЈа окривљеиога мора епороводигги и друте доказе, 
односно проверавати: то признање, може са сигурн1ашћу закљу- 
чити да се ћутање не може узети као ошов за извлачење закљу- 
чка о признању. Врхунско иачело кросвичнога поступка —  наче- 
ло материјалне истине —  бши> би сжрњено кад би се доо1вол!ило 
да се из једиог факта који је нејасан и неодређен, као пгго је ћу- 
тање, закл»учно ва нешто што мора бтгш сигурно угорђено. Вило 
би супроФно и Л0ГИЦИ када би се из непостојећих премиоа изво- 
дили закл>учци који би претендовали на реалност, тачносг, си- 
ГЈфиост. Ех nihilo nihil fit. Ако се признаЈве акривл^ога мора 
проверавати, онда се утолико пре 1из његовог ћутања не смеју 
изводити никакве релевантне конклузије, a најмање оне које би 
биле на његову штету.



y  грађансЕом irpaiBy, за |разлику од уоравиог и кривичнот 
права, у погледу ћутања ствар стоји другојвЈче. Тамо ое ћуташе 
различито узима и тумачи, већ према природи материје на коју 
ое одшжз!. Тааж) се, дакле, з^зреци tacet consentire non videtur 
може стагвити уз бок шена супротна варигјаанта qui tacet consentire 
videtur.

Главно je за rpî aHCKO право, које овде узимамо у кајширем 
сасислу р>ечи, да се о ћутању као лравЕК>ј чшћеишЈИ вади: и мора 
водити рачуна. Стога се поставља питање да ли у овој области 
права ћутање као лравна ч!ин>еница може служити као подогога 
за стварање правких претпоставаси:.

Ако се ћугање узима као подлота за закључивање и ако се 
из њега закључује, без обзира на то шта се и како се закључује, 
нема сумње да се при томе увек ради о утврђивању воЈие онога 
који ћути. М^утим, у случају утврђиван>а воље онога коди ћути 
мора се, хтели не хтели, дотагцати допиен тзв. паихолошких прет- 
поставки у праву, претпаста!ВЕи које се односе на вољу, свест, 
намеру, савеоност итд., друпим речима —  на душевиа стања по- 
јединагда. Да би се сигурније адгаворило на питање да јти ћзггање 
може бити база з&. претпоставЈБање, потребно је да се осврнемо 
на психолошке претпоставке, управо на ону њихову врсту која 
носи назив преттгосгавки воље (praesumptiones voluntatis).

Претпоставке воље су, у ствари, мотивације, јер нису изри- 
чито постављене у заашну, већ се из идејшсх ошова закоиских 
проЈШса назире да су их инспирисале. Д|испозитивш1 прописи се 
заснивају ка претп:оставка!ма воље. Законодавац је претпоставио 
да би у извесном ре.цу сгвари воља гаоједиица, да је изражша, 
била оиаква како је речено у диопозитивном: прогаису. Чл. 78 и 
1038 Code civil-a набрајају акте који повлаче одбијање wm лри- 
хвз-тање наслвђа. To су азгта којима се прећуто манифестује 
воља. Они сзадрже тгретпоставку воље. У  чл. 1738 истог закоиика 
каже се да се истеком рока закупног уговора, ако закупац не 
буде напустио закупно добро, a закуподавац ое не буде томе про- 
тивно, ствара нови закуп. Дакле, ту се претпоставлЈа да су се 
Зчоворници прећутно сатласили да склопе нови закупни уговор 
са истим условима као онај претходни.

Оно што треба нарочито истаћи када је реч о претпв^авкаош 
вол>е, то је питање конклудентних радши, које су та1кви акти по- 
јединица из којих се може јасно закључивати nai шегову вољу. § 
532 српскот трађанскот законика изражава се о таквим радњама. 
Допуњавајући претходни пропис, у коме се тврди да је уговор 
закључен о«да кода једна странка шта обећа a друга то прими 
или се изјасни да прима, у § 532 каже се; „Обећање ово и при- 
1»®ање може се учишгта не само речима, него и другим згодним 
знацима, a и делом које вољу показује". Када је обећање једне 
странке примл>ено од др̂ тте странке изричитом изјавом, речима, 
онда је воља Јчч>ворника јалша и ту нема шта да се претпоставл>а. 
Али ако вол>а није изричито изражева, него су стрмпсе употре- 
биле згодне знаке лли предузеле извесне радње из којих се м»-



же закључивати на њихове намере, ту воља није иесу!мн>и!ва, 
већ се мора претпЈОСтављати. На основу канклудентних радњи 
претпоставЈва се вол>а лица које их предузима. Према § 704 срп- 
ског грађанскаг закооЕШна, на npifMep, када заку1П01дава1Ц прода 
закупљену ствар друтеш: лицу, онда cie закупни утавор раскида. 
To расЕидање долази по сијш: закоиа, ипсо факто. Шта ће бити 
онда ако закупац ранијег влаошиса сстане у  истом закуином доб- 
ру и под његовим: новим власником;? Да ли у  овом слзгчају посто- 
ји закупни уговор измгеђу новош власиика тснта добра и зазсуггца 
ранијјег власника? Другим речима, да ли: ће се сматрати да је 
рашгји закупни утовор продужен с новим вла;сникам: Tora добра? 
О продзжењу старог закупног утовора не може бјити ни речи, јер 
уроворници сада нису иста лица. Статж закупац наигао ое према 
новомвлаонику у  једномодносукојинијеутаворен, у jieflHOM фак- 
тичком одшсу. Новом власиику стоји до воље да закупца рани- 
јег власиика исели, или: да с шим изричито ијш пр^утмо закљу- 
чи утовор о закупу. О прећутном зажључењу закупног утовора 
може бити речи само ако странке једна према друтој показују 
„зшдне зиаке“ шги предузрвмају такве радње из којих се очиту- 
је њихова воља на закључење утовора. На лример, ажо стари за- 
купац понуди кирију новом власиику, a OBaij ту кирију примм, 
сматраће се да је између закупца раниЈег влаенлка и новог вла- 
сгаика. склопљен утовор о закуиу. Поиуда и примаше кирије су 
ра'дње које показују вољу. За зажупни уговор је  .др(вол>но да се 
странке сагласе у  по^гледу заасугшог !Добра и у  гасхгледу заасупне 
цене, Прва се погодба изводи из чињекице да је  стари закухвац 
наставио да се служи закупним добром и после његаве продаје, 
a НОЕИ власник се томе није противио. Друта. се погодба састоји 
у томе пгго је  стари закуггац поаудио кирију но!вом власнику, a 
овај ју је  приммо. To су све радње које показују вољу управље- 
ну на закључ’ење уговора. Као такве, оне представлзају премисе 
претпоставке, премисе из којих се изводи закључак да су се 
странке сагла1силе у погледу битних састојака уговора о закупу. 
Што се тиче осталих елемена1та тога уговора, оки се на темељу 
конклудентних радњи не могу претпоставллти:, већ се уговорна 
празнина попуњава или месжим обичајтгаш или залонским одред- 
бама. — Да наведемо још један пример. Ако тужилац на рк>чи- 
шту прержачи тужбу, a тзгженн се томе не ушротиви, већ се упу- 
сти у расправљање, сматраће се да је тужени пристао на то пре- 
иначење. Из саме радње зшуштања у расправЈБање по преина- 
чегаој тужби изводи се закључак да, је  тужени изразада вол>у, од- 
носно своју сагласност са тим иреинач]ен>ем.

Као што ое види из наведених гаримера, воља се може изра- 
зкш  на два начииа. Први од н>их је изричит, када се вол»а изра- 
жава речима. Др5тт1 је  прећзгган, када се воља изражава згодним 
знацрша или одговарајућим радњама. Исзсључена је  потреба да 
се вол>а, препоставлза тамо где је  изричито изражеиа. Међутим, 
код закључивања на основу конклудентних радњи волза се нуж- 
но претпоставља, тј. логичка веза између радње као примесе и



зжључка о nocTojaHiy и каквоћи воље тако је тесиа и очигледна 
да закључж усшште не арпи noroBopa. Зато се и каже: Protestacio 
contra facta concludentia non valet.

A ko  н«ма изјаве воље, или ако нема радње из које би се она 
видела, може ли се на вољу аакључивати на oiCHOBy ћутазња? Од- 
говор ва ово питање неће и не можје увек бити потврдан. Из ћу- 
тан>а се не можЈе увек и у свакој пршшци: закључивати на вољу, 
јер ткво закључивање би се косило са природом правне прет- 
поставке, која захтева да се из познатих, постојећих, несузињи- 
вих и јасних чињеница и околности изводи закључаж на оно што 
је у питању, у сумњи, у нејасно11и. Ћутање caiMO no себи пред- 
ставља једну непознату: да ли па равумети као одобр1авање, да ли 
као неслатање, да ли као неинтересовање, да ли као равнодуш- 
ност, сва се та. шггања постављају у погледу њега. Закл>учива- 
ње из непозкатог на непознато 6р1ло би бесммслјено. Зато би прет- 
поставка вол>е ка основу ћутања имала слаб ослонац. Ћутању 
као правној чињеници треба додати неке карактеристичне окол- 
ности или: радње онога који ћути да би оно могло да ое узме као 
подлога за закључивање о вољи. У  § 67 Меџеле и акјами шерије 
(отојмански трађански заасоник од 16, септембра 1876.) каже се; 
,,0 oHOiMe који ћути не може се узјети да говори. Али у случају 
где би неко требало да говори сматраће се товором: његово ћута- 
ње; то ће рећи —  не може ое узети да говари онај који ћути, али 
у случају где би он морао да гавори, сматраће се његскво ћутање 
као признжње или np-ncra.jaiie“. Овај пропис је јасан. Он по- 
ставља правило да, се на основу ћутана, начелно, ве може ства- 
рати тгр18тло-став1ка о вшви. Али поставља и један изузеташ:, a то 
је да he се ћутаиве сматрати као дркстанак признање увек 
када би онај ко.ји ћути морао да товор|и, да се изјасшг. Само у 
овом слзгчају ћута!ње служи као основа претпостагвке призна- 
ња, односно пржтанКа.

У  ггредратиом јутосло(венском грађашжом парничном посгуп- 
ку, ст. 2 § 368, каже се да ће „суд одлучити какав утицај има на 
пресЈфривање ствари то што која стр-ашока неће да говори на гогга- 
ња“, —  друтим речима то nm> која страика ћутл. Из тога hyraiaa 
суд је моогао да изводи супркугие закључке. Али, треба изшти на 
уму да је оваагао овлашћоње дато суду вшпе из равлога нужде да 
се дсскст! уиор̂ ности странке, нето из зажонода!вч1еве волзе да су- 
дију овласти да ствара ггретгтостаЕке на осгаову ћутања. Зато, 
ако ое под бпло којшг ејздоо.! омоаући ства!р>ање претагаставке во- 
ље на оокову ћутања, та би могућност била вессиа малена и дола- 
зила би у обзир само у изузететш приликама, кад а то закон наро- 
чито др(пусти.

По установи пресуде због изостнха дало би се 'заисљз̂ чити 
да наше позитивно грађанско процесно ггоаво у ггогледу ћутања 
као правне чињенице заз^илга исто станавингге које смо цитира- 
ли из Меџеле и акјаж! шерије. Из ћутања тужензога, тј. из ње- 
гавог недоласка на расправу, из његавог неодшварања на тужбу, 
из његовог неут1у1шан.а у расправл>аи>е по тужби и тужбеном
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захтеву, и паред тога што је позив уредвсо пришио и csoje неак- 
тивно држање према парници није ничим оправд1ао, суд закљу- 
чује да је туженм признао тужбу и пристао на тужбегаи захтев. 
Закон узима да тужегаи треба да се изјаони о тужби и њеном 
захтеву, па када <ш, и поред тога што су му пружвки сии услови 
за одбрану, заузима један негаташш и неактиван став, управо 
ћутањем одговара на све, суд иа основу ћутања туженога. изводи 
закључ1а1к иа његово признање е  пристакак и доноси пресуду 
због изостанка. Против тезиса ове претпоставке о признању 
односно пристанку туженога нема поговора, јер тзгжени у жалби 
не може истицати разлоге који се односе на реферат тужбе и на 
тзгжбени захтев, већ caaio околности које су га спречиле да дође 
пред суд, да даде одговор на тужбу, да се упусти у расправљање. 
Наш зашжодавац је, као што се В1еди, ћутању као opafBHoj чи- 
шешсци лридрдао неке оеолности, неке услове, који, иако у не- 
гат®1вно!м ввду, треба да ое стеасу на страии туженша да би се 
његова шзтва могла у зет  као презисиса за закључак о његовам 
гфизнању односно пристегаку. У  идејном основу установе пресу- 
де збаг изосанка лежи мотиваиркша претпоставка воље на осно- 
ву ћутања туже(вага. Важно је подвући да се гк> нашем; оози- 
тивном тграву ћутање смо за себе ие узаима као база за стварање 
правних iipeniocTiaeKiH, a на1рочито не оиих које 6и биле ва штету 
иојединца. Ћ.утање комбинује еа другим у закону навдевиш 
условима да би могло служита! као основ претпоставке призна- 
ња одн. пристаика, као што то пшаазује устаатоева пресуде због 
изостаика. Повезано ш друшм у закону постављеним аколиости- 
ма, ћугаше ое у кашем позитивнш! грађанском праву третира по 
изреци: Qui tacet consentire videtur, па ce у таквом случају не до- 
пушта Јтобијање те итаетпоставке, већ се оиа пгшгги лравилом: 
Contestatio contra facta concludentia non valet.

ДР Душан П. Радоман

УТВРЋИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА У  
ПАРНИЧКОМ ПОСТУПКУ И РАДИ НАПЛАТЕ СУДСКЕ ТАКСЕ

Кад Закон о иарничном постушсу одаеђује у одредбама чл. 
34. до 39. начин на ккуји се утврђује вриједност предмета спора, 
a Закон о судским таксама одређз^е у члану 17. став 2. да се при- 
ликом одређивања вриједности предмета спора ради наплате 
судске таассе примењују те одредбе ако закон не одређује друк- 
чије, тада се мора постакити гогга!ње, да ли је то изнимно одре- 
ђивање вриједности !гтредмета спара учин^но сашло ради наплате 
судских такса ијш оно иш . бити и оријентација за праксу Зако- 
на о парнмчном поступку с обзиром и на његову пеоспективу 
(Борислав Раванић: „Утврђивање вредности предмета спора", 
„Гласник", бр. 2, фебруар 1961, стр. 15).
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Вриједаост предагета спсра одлучиа је iio Заасону о шарнич- 
ном псегушсу ради одређива:њ!а стварне надлежности судова у 
погледу спорова о имовинско-'111>а1вним захтјшима који су став- 
љени у ка!Длесжн)ост судова према вриједности предмета coiapia (чл. 
25. став 1. к 28. став 1. ЗПП), одн!осн!о ра<ди одређивања састава 
с-уда у оо(гл®ду оних спорова о имовинскоправним захтјеви1ма код 
којих се према вриједности иредмета orrapa одређује састав суда 
<члан 27. став 1. ЗПП), јер у иогледу оиих спорова који: су без 
обзира на вриједност тгредмета спора стављени, ирема одредби 
члана 25. став 2. ЗПП у надлежЕОСт котароЕих судава илеи, пре- 
ма одред^и члаиа 28. став 2. ЗПП, у надл1ежност окружних су- 
дова, односно у шогледу спорова због ометанЈа пооједа које, пре- 
ма одредби члана 27. став 1. ЗПП, суда: судац поједивац, није ни 
важКа вротједност предмета сттара. Треба, (npeiMa томе, одредити 
вроидедност предмета спара caiMO у поглвду огаих спорава о имо- 
нинсноправном захтјеву, када се мора одредигги да ли та вријед- 
жкст не иреЈгази 200.000 даиара, у кајем случају је, тпрема одред- 
би члана 25. став 1. ЗПП, надлежан котареки еуд, односио да ли 
вриједност предмета спора не прелази 50.000 динара, у којем 
«луча1ју, ирема одредби члаиа 27. став 1. ЗПП, тагј спор суди су- 
дад појединад, или вриједност предмета спора прелаии 200.000 
динара, у којем случају је гврема одредби члаш. 28. став 1. 31111, 
надлежаоа окрзгжни суд.

По Закону о сзтдским TaiKcaiMa оилучна је увијек вриједност 
предмета спора :ради вашлате судеких тазоса, што само по себи 
не искључује MBryfeHocr да ое вр1^дност предмета спора не би 
могла друкчзије утврдити ради стварне надл1е!жиости односно са- 
спава суда, a друкчије ради ннгшате судских такса. Друкчија ври- 
једност предмета спора ради наплвте судских naKCa не би могла 
упућивати ни на претпоставку да 6и се тако имала оријенткврати 
и судска пракса у паглједу утврђивања вриједности предаета опо- 
ра рада одређивања надлежности одаосно састава суда. У  пра- 
вилу се и не одређује друкчија вриједност предмета спора по 
одредбашља Закона о парничном поступку од в1риједности пред- 
мета спора по Закону о судским таксама, a поједини изузеци у 
којшда се та вриједност лредмета enopa iK> За1Е0ну о судсиим так- 
сама друкчије зггврђује не могу имати угогива на утврђење ври- 
једности предмета спора реди одређивања надлежности судова, 
a нити се може претпоставргта да ће се ради тога мијенлти од- 
редбе Закоиа о паршгчном поступку.

Оцјењив1ан>е надлежности еуда врши се, према одредби чла- 
на 14. став 1. 31111, на основу навода у тужби и на основу чиње- 
ница којетсу суду познате. A  исто iiaKO ее, према одредби члана 
17. став 3. ЗСТ, вриједност предмега опора ради наплате судске 
таксе утврђује према вриједности коју ил®а гсредмет спора у ври- 
јеме кад је иоднешена тужба. Код спорова о тужбешш: захтје- 
вима који се односе на новчани износ та. се вриједност иредмета 
сгтара мосже ировјеравати, јер се о основаиосш: тог захтјева од- 
лучује тек у  коиачној одлуци о ствари. Међујим, к?од спорота о 
тужбеним захтјевима који се не односе та НЈОВчани износ тужи-



лац мора, према члану 39. craiB 2. ЗПП, назначити у  туж би ври- 
једност иредмета спора која би имала Оипт љџ€родав.на како рада 
одређивања стварне над;лежн101сти односио cacraiBa суда тако и 
рада: наплате судск1е таксе, згкојшко суд не би угордио друкчију 
вриједност предмета. спора према одред^и члана 39. став 3. ЗПП 
односно члашЈа 28. ЗСТ. Између те двизе одредбе nocmojM и раз- 
Јшка, јер ради одређивања стварне наилежшхгпи: односзш саста- 
ва суда врЈ^једност предмета спсра може утврдати суд по слу- 
жбеној дужноеот ако је  та вриједност очигледно сзгвшпе високо 
или сувише ниско назначена (члан 39. craiB 3. ЗПП), што наравно 
не искљ учује и приједлаг тз^ ен е странке поводам ставл>ан>а 
лритовора стварној надлежности суда, док ради иашлате судеке 
таксе може то суд по службеној дужности: учиаити само ааоо ми- 
сли да је  та вриједност, на)зиач!ена у  тужби, ниска, a иначе caavro 
ако тужјеии то(ме приговори (члан 28, ЗСТ). He би се баш могло 
рећи да је  одредба члана 28. ЗСТ нвсшходва, јер да се сгао што 
се хтијело са том одр>едбсш: лостиже се и одредбом члаиа 39. ЗПП. 
Ако је  по Закону' о судстсим таксама већ иа туж бу наплаћена 
судска •иакоа према назааченој ври!једно1сти (предм!ета спора по 
сазиом тужиоцу, тада заиста суд нема разл<ЈГ1а утврђивати мшву 
вриједност предмета сиора како би се туж иацу оавратила у  ве- 
ћем изиосу наплаћеиа такиа, те за то може npaiBiEĐi интерес има- 
ти оамо туж ени обзиром на висину пар!ЕЈ!ичног трошка који би се 
npeiMia усп јеху у  парници JVDorao досудити тужиоцу. Услијед тога 
се и ради наплате судске таксе можје виооко у  тужјби назначеиа 
вриједност снизити само по пригавару туженога. Друга је  ствар 
Еад се услијед назначене вриједности: предмета спора 'ИоставЈБа 
шггање стварне надлежности суда или друкчији састав суда, па 
има оправдања да. суд у  том случају провјерава иазначену ври- 
једност предмета спора не само кад је  оиа очигледно сувиш е ни- 
ско назначена него и тгдд је  очигледнк) сувише виосжо назначена.

И у  једном и у  друтом случају временски: је  ограничено то 
утврђивање вриједности .цредмета спора, Суд је  дуж ан по одред- 
би члана 39. став 3. ЗПП брзо и  на пшхддан начин прсвјерити 
тачност ооначене процјене и то назкасније ка припреоином ро- 
чишту, a  'ако пржхремно рочиште није одржано, онда на главној 
расправи прије п о ч е та  расправљања о главној ствари Исто та- 
ко по одредби члана 28. став 2. ЗПП ТЈ^ени може ставити при- 
тавор, да је у  тужби високо озиачена вриједвост предмета спора 
најкасгаије до завршетка прииремиаг рочишта, a  ако нјије одр- 
жано гсрипремно рачиште, онда на првом рочишту за главну 
расправу дсж се није упустио у  распра!вл>ање о главној ствари, 
као што то може и по члану 28. став 3. ЗСТ учишгги и по служ - 
бешоој дужности суд, ако мисли да је  вриједност, назначена у  ту- 
жби, ниска, најЕасније до почетка раоцрављања о главноз ства- 
ри. Правилно ое додуше, истиче, да не постоји једнако изражава- 
ње у  члану 39. став 3. ЗПП и у  члану 28. ЗСТ, али у  том нејед- 
нрликом изражавању не постоји никакоова бштаа разлика. Ако 
члан 28. ЗСТ каж е „др завршетка прштремвог рочишта", a члан
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39. став 3. ЗПП „на прш1р1емном рочишту", тада је јасно да је то 
до њетавог заврпгетка. A ако се у члану 28. ЗСТ каже „на хгрвом 
р(очишту sa главну раогграву“, a у члану 39. став 3. ЗПГГ „ра 
главној раоправи“, али: и уз до|дата!к „npiije поч1етка ра1справља- 
н>а о главној ства1ри“, тада то заиста не може бити друго него са- 
мо на првом рочишту за главну раоправу.

Код ировјеравања вриједности предмета сиора ради одређи- 
вања стварне надлежности односио caicrasa суда и ради наплате 
судске тшссе велмка разлика учин>€1на је caiMO у поступку. Док 
се по одредби члана 39. став 3. ЗПП то просјеравањје нриједнх>сти 
предмзета спора мора учишгги брзо и на погРдан начин, што ис- 
тсључује могућност да ое ради тога прекзада или застане у по- 
•стулку у тлавиој ствари, доитуштено је ik> одредби члааа 29. став 
2. ЗСВ да 'суд дтоже на приједлог страшке одлучитии, да се заста- 
не с ггостугпком у главиој ствари до правомоћности рјешења о 
угврђивању врг-гједности твредмета сиора. Сигурно је намјерно 
употребљен израз „застати с поступком“, јер се и није хтјело 
употребити израз „прекид“, пошто се и није хтјело да би у овом 
случају настутшле пкЈслједице крје Haieryrraijy у смислу члана 
203. ЗПП. Међутим, није разумљ1Иво каЈкав уплив има утврђива- 
ње Bp'ifje/pKKrm ггредмета ćrropa радаг наплате судске таксе на по- 
ступак у главној ствари, иа да је ра1ди тога било пкугребно омогу- 
Ћитж да се' застане с тим посхупкоом до гаравомоћисхгри рјешења 
о утврђиваЕву вриједности предмета слора. Hainoce, ако се уважи 
да је премв назначеиој вријвдности предмета craopa морала бити 
већ наплаћена тахса на тужбу, a нова вриједност узима се за 
ooHOBy .TaiKice у часу кад се рјешење суда о то(ме саоппгги стран- 
хама (члан 37. став 2. ЗСТ), тада заиста нема разлота застати с 
поступком у главиој егвари до правомоћиости рјеигења о утвр- 
ђивању вриједности предмета спора.

Конач!во, по одр>едби члана 39. став 3. ЗПП не доноеи се ни- 
каково рјешење о утврђивању вриједности предмета спора, као 
што се то доноси по адредби члана 28. ЗСТ, ј«р  се провјерава 
вриједност предмета спора само када је у питању стварна над- 
лежност или састав суда, те ће само о томе донијети и рјешеше. 
—  Нашротив, по одредби члана 28. ЗСТ доноси се управо рјешење 
о утврђивању вриједности предмета спора, како би се по том 
утврђењу наплатиле судске таксе, a против тог рдешења дозво- 
љена и жалба, према одредби члана 29. став 1. ЗСТ. Није само 
раззпиљива тврдња, ако се одређује да је ж аЈ^ Д011упгтеиа пре- 
ма одредбасма Закона о парничном поступку, да ггротив тог рје- 
шен>а не би била допзшгтена посебна жалба. Према одредби чла- 
на 364. стзв 2. ЗПП против рјешена суда није 'допуштена посеб- 
на жалба само кад је то изричито у закону одређено, a иотм је 
то одређено у Закону о парничном поступку, a нити у одредби 
члаиа 29. став 1. ЗСТ. Кад то не би произлазило из наведених 
одаеддба закона, тада би се то морало извести из одредбе члана 
29. став 2. ЗСТ, јер би било немотуће с једне страие против рје- 
шеша о утврђиван>у вриједности ггре|дмета слора ради наплате 
-судске таксе не дозволити посебну жалбу, a с друте стргш:е за-



стати у поступку о главној ствари. до правомоЈјноети тог рјепге- 
н>а. Према томе, прогшв рјешвЕва о утврђивању вриједности пред- 
мета опора раџџ! наплате судске таксе би ће, превла одредби чла- 
ка 29. craiB 1. ЗПП, дскпуштена посебна жшиба.

Када се тужбени захтјев односи ни ншчани износ, тада ће 
се према том износу одредргги и стварна шдлежност суда, уко- 
лико се ради о имовшкжоправнш! захт^еву из члаиа 25. став 1. 
и члака 28. став 1. ЗПП, јер шла и спорова о 'шаовинжоиравним 
захтјевима који су без ofeicpa на вриједкост предмета спора 
стављени према одредби члата 25. став 2. ЗПП у надлежност ко- 
тарских судова одиосно лрема одре;^ члана 28. став 2. ЗПП у 
надлежност окружних судова. Та врмједност предиета. оггора, и 
то према одред^и члана 34. став 1. ЗПП само главног захтјева, a 
у погледу камата, паршгчних ipouiKOBa, yroBopie кшне и оста- 
лих оггоредгарос траженл, преаиа одред&и члагаа 34. став 2. ЗПП, 
сашз кад чине главни зазијев, узима се једнако и  према Закону 
о судоЕСим: таксама као в.риједност прејдгмета соора ради каплате 
судсже таксе. Погрешно је, наиме, претпостављагпи да члану 17. 
ЗСВ недостаје начело из члана 34. ЗПП, те да није ни случајно 
прро такове одредбе немга, јер ако се према одредби члаиа 17. 
став 2. ЗСТ шлају одред^ Закона о парничном: лостулку при- 
мијенити и гариликом одређивања вриједности иредмета спора 
ради наплате судске таксе, ано Закон о  судским таксама не од- 
ређује друкчије, тада се свазсако има примијегаити: и одредба чла- 
на 34. ЗПП, кад Законам о судским таксама није друкчизе одре- 
ђено. Једино је у члану 37. став 7. ЗСТ одређено, ако се правни 
лијек улаже само против одлуке о трошковима поступка шги 
споредним тражењшиа, да се такса за правни лијек плаћа само 
према кзносу трошкова поступка ијш слоредних тражења, гдје 
у ствари, као и лрема одредби члана 34. став 2. ЗПП, слоредна 
тражен>а чине главни захтјев.

Али, и одређени изузеци од одредаба Закока о парничном 
поступку у  Закону о судским таксама још не морају указивати 
и на неку разлику у утврђивању вриједности предмета слора. 
Тако налосе, кад једна тужба обухваЈт више захтјева, ако се ти 
захтјеви оснивају ка истом чињеничном и правном оснаву, одре- 
ђује се надлежност суда, према члану 36. став 1. ЗПП, по збиру 
вриједносгги свих захтјева, a ако ти захтјеви произлазе из истих 
основа, одређз^е се вадЈЕежност суда, према одредби члака 36. 
став 2. ЗПП, према вризедности сваког појединог захтјева. A  пре- 
ма члану 19. став 1. ЗСТ одређзтје се, да се и у  једном и у другом 
случају као вриједност предмета cnopa ради наплате такое одре- 
ђује према збиру вриједности свих захјева. У првом: случају, 
хад № захтјеви оснивају на истом чињеничном и ггравном основу, 
од{>еђује се лрема збиру вриједшхгги свих захтјева како стварна 
иадлежност суда, тако и ваплата судске таксе. A  у друтом слу- 
чају, кад захтјеви ггроизлазе из жггих основа, одређзгј̂  се ствар- 
ва надлежност суда додуше према вриједности свахог појединог 
захтјева, a  наплата судске таксе према збиру вриједности: свих
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захтјева, но у  ствари се и онаплата судске таксе одаеђује према 
вриједности сваног лојединог захтјева, што заједно чини збир 
свих TUX захтјева.

Посвема је једнако утврђивање вриједности предмета спора 
ради одређивања стварне надлежности суда и paizpi шплнте суд- 
ске таксе, кад више лица једном тунсбом туже или буду тужени 
у смислу члана 184. став 1. 'рачка 2. ЗПП ако су предмет crropa 
захтјеви односно обавезе исте врсте, који се осиивају на битно 
исганрсншг чињешЕчиом и оравном основу. У  том се случају од-* 
ређује, према члану 184. став 1. тачка 2. ЗПП, стварна надлеж- 
ност суда према СЕаком поједином захтјеву, a према члану 19. 
cTaiB 2. ЗСТ и иаплата судеке таксе према врз^зедност предмета 
спора cBaKOiT иојединог захтјева.

A Еада првма одредби: члана 176. став 2. и члана 185. егав 2. 
ЗПП тужшВац 'Може два или више тужбених захт^ева у међусоб- 
ној вези мстаћи у једној тужби тако да суд слиј|едећи од "шх за- 
хтјева усводи ако нађе да онај који је истакнут испред Њ1ега није 
ocHOBaH, тада је  јасш да се у том; случају раии нштлате судске 
таксе није ни могла вриједност предмета onqpa одредити према 
збиру вриједности свих тих захтјева, јвр тужилац и не истиче 
све те захтјеве нвго саато један и то лрви захтјев, a тек ако суд 
нађе да тај није основаи, тада истиче слиједећи захтјев. Ради 
тота. је и у члану 20. ЗСТ Одређено да се у  тим случајевтта ври- 
једност предмета епора ради наилате судоке такое одређује само 
према једном од захтјева, али ниј|е одређано да се одређује упра- 
во према прво1м захт^еву, него ирема оном чија је вриједност 
већа.

По члану 35. ЗПП рачуиа се вриједност предмета ciiopa ако 
се захтјев односи на будућа давања која се понавл>ају по њихо- 
вом збиру, али највшпе до износа који одговара збиру давања за 
вријеме од пет годииа, те је  та вриједност предмета спора мјеро- 
давна како ради о.1феђива11>а стварне надлежности односно са- 
става суда, тако и ради каплате судске таксе. Тиме би била одре- 
ђена и вриједност гфедмета спора у сггоровтша о законском уздр- 
жЈавању и о потраживању појединих износа законског уздржа- 
вавЕ>а, јер су и то спорови у  којима се захтјев односи на будућа 
давања. Али је  одредбом члана 18. ЗСТ у тим споровима само ра- 
ди наплате судсхе таксе одређена вриједност предмета спора, 
која је мања од оне која би се утврдила по одредби чл. 35. 
ЗПП, што нема никакав уплив ка одредбе о стварној надлежно- 
сти односно саставу суда, кад су ти спорови без обзира на вријед- 
ност crropa стављени у  стварну надлежност котарских судова, 
према одред^и члана 25. став 2. тачка 1. ЗПП, односно окружних 
судова, према одредби члаиа 28. став 2. тачка 3. ЗПП. Уосталом, 
та вриједност предмета спора мјеродавна је  ради наплате судске 
таксе за те спорове само кад је за њих одређена стварна надлеж- 
ност котаруских судова, јер кад је одређена стварна надлежност 
окрзгжних судова, мора се тахса наплатити, према одредби члана 
26. став 2. ЗСТ, само за спор с којим се заједно води спор о sa
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канском уз,-!фжа1вању. Додзшхе Ојцредба члаиа 26. етав 2. ЗСТ 
предвЈфа саамо иаплаћивање судске таксе у споровима о закон- 
ском уздржавању који се воде зај|едн10 са бракор1азводамм спором 
или спором р̂ади утврђ|ив!а1н>а очинства, кед би ое имала напла- 
ћивати тажса оамо према вр(иједи01сти: бракоразвоиног спора, од- 
косно само према в.ризвдности спора ради утврђива1ша очинства.

се већ npe*iinocraiBJB.aiJiio да нв!ма случаја кад би ce заједно са 
ciTopoM ради оспоравања очинства води!о и опор о закоиском уз- 
'државању, иије ое то смјело претпоставити и у потледу осталих 
брачних спорова, као пгго су утврђивааве noicTojaiH>a мли Henoćro- 
јања брака, или поништења ^аиа, па с обзиром на одредбу члана 
26. став 2. ЗСТ није сада јасио да ли ће ее у тим случајевима ма- 
плаЈшвати оамо једна такса за спор раЈди утврђивања постојања 
или непостојања брака, или поииштења бража или he се напла- 
ћивати уз те такое и такоа за спор о законском уздржавању. Мо- 
ждд би се и у овом случају мор.ала аналошо пр(имиј€нити одредба 
члана 26. став 2. ЗСТ, дакле иаттлаЈтити оазио једна таиаса и то так- 
са преаиа вриједноети еттора ради ушрђивања постојаша или не- 
постојања брака, или поништења брака.

Интересантно је само навести, да се у тим спороВ'Има о за- 
конском уздржавању по члаиу 17. Уредбе о ва г̂радама и вазснади 
■лрошкова за рад аЈгроката вриједност предмета спора не утвр- 
ђује ни по одредби члаиа 35. ЗСТ, ни по одредби члана 18. ЗСТ, 
него ое узима као вриједност предмета спора једногодишњи износ 
захтијевано1Г згздржаваша.

По члану 37. ЗПП рачугаа се у сггоровима о постојању најам- 
ног или закупног односа, шт из односа корииггеша стана или 
пословних просторија вррЈЈедност предмета спара према једно- 
годишњој најамнини одаосно закупнини, те je та. вриједноет 
предмета спора мјеродавна како ради одређр1вања стварне над- 
лежнскгт односно састава суда, тако и ради наплате судске так- 
се. Али ■таме није одређена и вриједноег предмета спора у спо- 
ровима о отказу утовора о најму или закупу ствари или сггорава 
о отказу стана или поеловних лросто.рија, јер то у првом реду 
није ии било псутребно будући да су ти спорови стављеш! у на- 
длежност котарског суда, према члану 25. став 2, тачка 6. ЗИП, 
без обзира на вриједност предмета спора, a у другом реду то и 
нису спорови наведеии у  члану 37. ЗПП.

Према томе, за Закои о парничном: поетупку било је ради 
одређивања стварне надлежности односно састава суда довољно 
одредити начин на који се утврђује вриједност предмета mo- 
pa с оним споровима о имовинсжоеправним захтјевима који су 
према вриједности предмета спора ста!вл>ени у стварну надлеж- 
ност судова односно у којима ое према врЈчедности пр>едмета mo- 
pa одређује сакугав суда. У  поглвду саторова о имов1ИН<жо!1гравнзш 
захтјевјсма који се одноое на новчани изиос није то било пооребно 
одредити, јер у трш  сгторовима новчани износ указује да ли се 
ради о вриЈедности предмвта mopa која не прелаои 200.000 ди- 
нара или о вриједносш предмета спора која прелази 200.000 ди-
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нара. Само јкЈОД' захтјева који се односе на будућа. давања која 
се понављају, гдје се тужбб'ни захтјев односи на новчани износ, 
ј€(р се roqe с обзЈфом на неизвјесност трајања будућих даван>а 
злогла одредити вриједасост цредмета cnopa, одредила се вриједг 
ност предрмета cnopa пк> члану 35. ЗПП са збиром свих даваЈња, 
али највише до износа који одговара збиру давазва за вријеме 6д 
пет година. У  погледу епорова о Јшовинскоправним: захтјевима 
који се не односе ва новчани изиос вриједаост предаиета спора 
мора мазначшм тужилвд у тун^и, a то аазначеше вриједности 
може суд провјерити брзо и на погодан начин, ако се поставља 
питање стварне надлежности или састава суда. И у овом слу- 
чају код спорова о постојању најаЈШОг или закупног односа, шпи 
из односа коршптења стана или послсшних просторија, гдје се 
захтјев не односи на новчани износ, неће се одредити према из- 
носу који је назвачио тужилац у тун^и, неш ће се вриједност 
предмета опора рачунати по члану 37. ЗПП према једногодишњој 
најаашини односно закупшши, осим ако се ради о најамном или 
закутЕном односу закљученом на краће вријеаде.

У свим оиии споршима жоји су без обзира на вррдедност 
пред]И:8та <шора стављени у надлежносг KorapoKioir суда, према 
одредби члана 25. став 2. ЗПП, или окружног суда, према одредби 
члавд 28. став 2. ЗПП, односно које без сз!бз(ира на вриједност 
рредаета спора .суди судац појединац, према одре,21)би члаиа 27. 
став 1. ЗГШ, без обзира да ли се ради о ШЈјОвинсжанравним за^ 
хтјевиата или не, иако би се и у тим споровима могла утврдити 
вриједност предмета спора по одред бама Закона о парничном по- 
ступку, Hiqe такова вриједрост гаредмета спора мјеродавна за од- 
ређивање стварне кадлежности односно сакггава суда. Ако је За- 
кои о судским таиссама ипак у трш споровЈша одредио вриједнсч:т 
предмета сггора, тада то може бити мЈеродавно само ради напла- 
'ге судеке тахсе и не може имати никакав уплив на одређивање 
стварве надлежностпи односно (застава суда.

Појединим одредбама Закона о судским такса:ма у ствари се 
и не одређује вриједност предмета епора, неш саило равјашн>ује 
пгго се има сматрати нао вриједноет иредагета cnopa. Тако се у 
члану 21. ЗСТ одређује, да се у диобиим парницајма као вријед.- 
HOGT предмета спора узима вриједност оног Д1дела имовине за 
који тужилац тражи да се издвоји диобом из заједшгчке шоуви- 
не. Тиме се само рдређује да у диобшгм парницама вриједност 
пЈЈедаета orropa није читава заједшгчка имјовина, него caiMO онагј 
дио који се из те Јшовине диобом издааја, a врЈдедност тог ди.- 
јеш  угврдит ће се по другим одредбама Закона о судским такса- 
ма. Мсти је случај и у члаиу 22. ЗСТ, којим се одређује, ако је 
гфедмет спора насл>едно отраво на цијелој оставини, као вријед- 
ност вредмета спара узФша ое вриједвост чисте оставине, a ако 
је предмет спора само један дио оставине или одређена ствар из 
осгавикре, дао вркједасст првдмета спора уззша се чиста вријед- 
иост тог дијела одаоено те ствари. И у овом случају ће се само 
вриједност чисте оставике односно њеиог дијела илк ствари утвр- 
j3?mi no другим одредбама Заасоиа о судским таксазла.
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Гледе спорова о отказу утовора о нај̂ му шт закупу ствари, 
као и спорова о отказу уговора о коришћењу стана или послов- 
них просторија (члан 25. став 2. iiaiHKa 6. ЗПП) и гледе  споројва 
на предају иопражњених просторија (члш1 68. став 3. Закоиа о 
пословним зградама и кро1старијаљга) одређено је, да се, према 
одредби члаиа 26. став 1. тачка 1. ЗСТ, у споровсима о отказу уго- 
вора о најму или закупу сгва1ри или отказу yraBopia о кориште- 
њу стана као вриједнххгг ггредмета сиора узима изиос од 10.000 
динара, a ирема одредби члана 26, свав 1. тачка 2. ЗСТ, у споро- 
вима о (угказу уговара о закупу пословних иро1сторија шта по 
тужби за исље®Бе као вр(иједност предмета спора узима једного- 
дишњи изиос закупнине.

У  споровима због сметаЈва посј]еда (члаи 25. став 2. тачка 3. 
и члан 27. став 1. 31111), према одредби члаиа 26. став 1. тачка
3. ЗСТ, као вриједност предмета спора узима се износ од 15.000 
дииа1ра.

У  споров(има ради утврђ'И!ва1ња шш ооггоравања очинства 
(члан 28. став 2. тачка 1. ЗПП) и у споравима о чувању и 01ДРОЈу 
дјеце (члан 25. став 2. тачка 2. ЗПП), преала одаедјбои члана 26. 
став 1. тачна 4. ЗСТ, као вриједнрст предмета ciropa узима се из- 
нос од 5.000 дршара.

У  mopoBiMMa ради утв1рђивања пострјања или непостојања 
брака, поништења брака или развзда брака (члан 28. став 2. 
тачна 2. ЗПП), преаиа одредби члана 26. став 1. тачка 5. ЗСТ, као 
вриједност предмета спора узима се износ <вд 50.000 динара.

У  споровима о стварнмм и особиим служностима и досмртнам 
уздржагвању (члан 25. став 2. та'чка 4. ЗПП), према одредби чла- 
на 26. став 1. тачка 6. ЗСТ, као вриједност предмша спора' узима 
се изшојс од 20.000 дииара.

У  свим тим опоровима сасвим је неодлучно asEo је, с обзи- 
ром иа чињеиицу што се тужбеии захтјев не одррси иа новчани 
износ, тужилац у тужби, према одредби члана 39. став 2. ЗПП, 
назначио вриједност предмета спора, јер се иремв тој вриједно- 
сти предмета опсра и неће одредити нити ствариа надлевшост 
односно састав суда, a нити шплатити судске таксе, јер ће се 
оне наплатити само према врЈчедности предмета. спора који се 
за те опорове узима ирема одредбама члана 26. став 1. тач. 1. 
до 6. ЗСТ. Међутим, у лојединим споровима, иако би се вријед- 
ност предмета спора МЈОгла одредигги и према одредбама Закона о 
парничном постулку, и то према новчаном износу кад се ради о 
захтјеву који се односи на новчани износ, или према назначењу 
тужЈиоца у  тужбк кад се ради о захтјеву који ое не однкхги на 
нсхвчани ИЗН10С, Закон о судским таксама одређује да вриједност 
пр>едмета спора не може бити већа или мања од одређене ври- 
једности.

Тако ое у власшЈЧким и државинским споровима о некретни- 
нама, према одред^и члана 23. ЗСТ, одређзтје вриједност пред- 
м€та опора према проашетној вриједности ствари која не може би- 
ти ман>а за земљипгге од троструког изнош ката.старског прихо-
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да за земљишта и за згроде или пооебне дијелове зграда од тро- 
струког износа станарине односно закуттаине.

У  парницаааа, у којима је првдмет onopia извршење какове 
радње, или трпљења или нечињен>а, или изјава воље, тш утвр- 
ђиван>е постоји ли или не постоји неко право или правни однос, 
или да се утврли исшнитост или ншстинитост неке исправе, 
ггрема одредби члаиа 24. ЗСТ, узима се нао вриједност предмега 
шора износ који је тзокилац означио у тужби: (члан 39. став 2. 
ЗПП), али тај износ не може бити мањи од 30.000 динара.

У  парницама због пјоништења ггресуде изабраног суда, према 
одредби члаиа 25. ешв 1. ЗСТ, као вриједност предмета оггора у- 
зима се износ који је странци досуђен, a ако се тужбени захтјев 
не одноои: на новчани изиос, мјеродавна је вригједност коју је ту- 
жилац назначио у тужби’, али износ те вриједности не може бити 
маши од 30.000 динара. У  парнФгцама због проглашења престанка 
важности ушвора о избраном суду (чл. 441 и 442. ЗПП), гарема 
одр>едби члана 25. став 2. ЗСТ, као вриједност предмега спора 
узима ое изиос од 50.000 динара.

У  споравима о утврђивању ради првенства потраживања у 
извршном поступку, према одредби чла'Ка 26. егав 1. тачка 7. 
ЗСТ, као вриједност предмета cnopa уз;има се висина потражи- 
вања, али не у изнсЈсу већем од 50.000 динара код котарских су- 
доова, односнзо ке у износу већем од 100.000 динара код окружиих 
судава, окружиих привредних судова и виших привреднмх су- 
дсиаа.

У  сиим TpiM сиоровима могло би се претпостаиити да би ври- 
једност предмета спора, како је одређена у Закону о судосим 
таксама, упућивала да је тзтжилац, према одредби члана 39. став 
2. ЗПП вриједност очигледно сувише високо или сувише ниско 
означио. но ради тога не мора још доћи и до провјера!ван>а те ври- 
јадносги по парничнам суду, ако ое с обзиром на ту вриједност 
неће поставЈити: и гоггање надлЈежности или cacraiBia суда, a само 
у том случају може, тфема одредби члана 39. став 3. ЗПП, суд 
бр>зо и на погодан начин провјерити тачност назвачене вријед-
НОСТИ. t

Уосталом, кад се према члану 27. ЗСТ одређује, ако се пре- 
ма претходним одредбама тог закова не мотке утврдити вријед- 
Hocfr 1предмет спора, да ће се наплаћивати такса на износ од
30.000 дииара у споровизуса о којима рјешава котарски суд, на 
износ од 50.000 .дииара у споровима о којима рјешава окружни 
суд, на изнсч: од 100.000 динара у споровима о којима рјешава 
окрзгжни привредни суд и на износ од 500.000 динара у спорови- 
ма о којтша pjeinaiBa випш привредни суд, тада и та одредба чла- 
на 27. ЗСТ најбоље упућује да се ради наплате судске таксе није 
ни хтјело одредити иста вриједвост предмета спора, која би има- 
ла бити мјеродавна ради одређивазЕва надлежности одношо са- 
става суда.

Ако се у то(ку поступка прозмиџене окјолиости на којима је 
заогована надлежност суда, или ако тужилац смањи тужбени 
захтјев, П1>ема одредби члана 14. став 3. ЗПП, оуд који је био
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надлежан у вријеме по.днои1ен^ тужбе остаје и даље надлежан 
и1ако би услијед ових прскмјена био надлежан друш суд. Надле- 
жност суда могла би ое промијшити: caavto код преииачеша туж- 
бе, кад ће ое, гфема одредби члаиа 178. став 4. ЗПП, предавет до- 
стаиити надлежншг суду. И пре(ма одредби ч лат  37. став 1. ЗСТ, 
првобитна вриједност остаје као оснсша за плаћаање таассе, без 
обзира на то што се та вриједност проЈЖСјенила за врр^еме по- 
ступка.

Изузетак од тога је кад суд утврди: вризедност цредрмета 
cuTopa no одЈредби чл. 28. и 29. ЗСТ, у иојем случају се за основ 
таксе узима, према одредби члата 37. став 2. ЗСТ, утврђена нова 
вриједност од чаш кад се рјешоџ>е суда о томе саопћи стра1нка!ма. 
Код преиначења тужбеког захтјева, или дјеломичног рјешења 
тужбеносг захтјева, a у noTomeiM случају се лод рјешењеоуг не ра- 
зумјева само судсжа адлука него и друш начин (наЈГОдба, поевла- 
чење тзгжбе) услијед којега је ријешен дио тухббенот захтјева, 
као вриједност предмета сиора узима ое, ирема одредби члнЕа 
37. став 2. ЗСТ, прооугијењена вриједаост за све поднвоке и рад- 
ње калшн те страмјене, без обзира што услијед Tora није проми- 
јењена надлежиост суда.

Ако се одлуна побмја лравним Јшјекск«, одређује се у члану 
37. став 4. ЗСТ, да ое за плаЈшгБе таксе за правки: ли1јек узима 
caiMo вриј€(цност побијаног дијела одлуке. Сасвмм је јасно, па ии- 
је требало услизед тога ни одредит у члану 37. сгав 5. ЗСТ, ако 
обје странке улажу гаравии лијек, да се такса одређује посебно 
за <$аасу странзсу, према вриједности онот дијела одлуже који се 
П101б1ија правним лијеком', јер то цро!излави већ и из одредбе чла- 
на 37. став 4. ЗСТ.

Саљк) у статусним парницаЈма, у сиоровима због утврђења и 
у споровима, у којима се тужбени зах‘1ј.ев не односи на новчани 
изнк>с, за тажсу за 'правии лијек, npeasa одредби члана 37. став 6. 
ЗСТ, мјвродавна је вриједност према којој је плаћена такса на 
тужбу, те ту таксу мора платити у пријелосш свака странка која 
улаже правни лијек.

Ако се жалбо^м лобија одлука о трошкоиима лостулка или 
слоредним тразкењима уз одлуку о главиој ствари, неће се, већ 
обзиром на одредбу члаиа 34. ЗПП оавезш> са чланом 17. став 2. 
ЗСТ ллаћати такса на правни лијек уколико се он односи на ту 
одлуку о тропнсовима nocrynKa или спсредним: тражењима. Али, 
аасо се правни лијек улаже само протрш одлуке о троалковима. по- 
ступка или слоредним тражењима, према одредби члана 37. став 
7. ЗСТ, плаћат ће се такс:а према износу трошксква поступка илк 
спореднмх тражења.

Код Tom је пропуштено одредити, како се одређује такса кад 
се правни лијек улаже само против одлуке о трошксквима поступ- 
ка у случају кад је одлучено да свака страика сноси своје тро- 
лисоове (члан 143. сгав 2. ЗПП). Бивши Закон о судоким naKcaiMa 
од 30. V 1930. одређ.ива1о је у том случаду да се msca одређује пре- 
ма деоечхж дијелу вриједвостм спориог пр(едмета1. У  члану 37. 
ЗСТ нема о томе одредбе, a износ трошкова цсступка шде одре-
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ђен, кад је одлучено да свака странка сиоси csoje трошкове. He 
мооке ое претпостаБита! да би у том случају вриј едши одредба 
члана 27. ЗСТ, ирема којој се одређује вриједност предм1ета спо- 
ра тгад се ггрема вретхадаим одредбама та вр-иједност не може 
угврдити, јер се та сдредба ипак одаоси caiMO на утврђење ври- 
једности: главног захтјева, a не и споредних тражења као што су 
трошкови поступка.

Др. Бранко Базала

НАКНАДА ШТЕТЕ ИЗВРШЕНЕ ОД ЗАШТИЋЕНЕ 
ДИВЉАЧИ ПО ЗАКОНУ О ЛОВУ

По чл1ану 17 Ошштег закона о лову (Служб. лист ФНРЈ бр. 
105̂ 47) односно ino члаиу 34 Закона о лову НРС (Служ!5. гласник 
НРС 6p. 53/48) цредвиђено је, да су државни сргани, предузећа и 
ycrraiHOBe који зшрављају ловиштем, ловачка дрзшггаа и друге 
лшагаке организације, дужне накнадити штету коју заптЉесна 
дивљач у сквиру њихових ловишта учмни на отвореиим зв1мљи- 
штима под условскм да је влаишк односно ггоседник земл^ишта 
предузео шугребне запгвитне мере. Исто тако дужни су накнади- 
ти штету icojy проузрок;ује заштићена дивл>ач из шихових ло- 
виигга на друтам ловиштима где такве дивл>ачи нема, ако се мо- 
же са сигурнашћу дсжазати да штета од ње потиче.

По ггоменутим прописима решење о накнади штете доноси 
ynpaiBHM орган за штету која не прелаои износ од 2.500 динара. 
Ако пггета гарелази овај itsHOC, за посгупак о накнади штете над- 
лежзаи је ерески суд. Ово и у случају да пггета прелази износ од
200.000 динара, јер је iro члану 4 тачка 1 Уводног закона за за- 
кон о паркично!м поступку остављен ка снази пропис члана 17 
став 4 Ошптег закота о лову о искључивој надлежности среског 
суда у таквкзи споровима.

Досада цкп^гранч проггиси Закона о лову непричињавају те- 
шкоће судској пракси у наведеним споровима за назшаду штете, 
изузев тумачења чл. 17 ст. 4 Општег закоиа о лову односно ана- 
лотног прописа чл. 34 став 4 Закона о лову НРС у погледу рока 
за подношење пријаве за накнеду штете, која се према томе про- 
пису подноси у року од ссам дана од дана када л'е оиггећени: са- 
знао за штету, a најкасније у року од три месеца од када је ште- 
та учињена.

Неки судоЕи сматрају, да се ови рсжови из чл. 17 ст. 4 цит. 
закоиа О|дно1се на тужбу која се у таквим случајевима подагоси 
иадлежном среском суду, па да су то преклузивни ракови:, те да 
су оштећеници пропуштањем тих рокоова преклудирани у шихо- 
вим задлејаЈроа З:̂  вазшаду штете.

Овакво схватате заступа и профееор д р  Ц улЈа у  књ зези „Гра- 
ђански паршгчни постуцдк ФНРЈ“ј те наводи да Закон о парнич-
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ном поступку 'понекад предвиђа строш рок и за подн)аш1ењ.е туж- 
бе суду, наир. у члану 17 Ошптег закоиа о лаву за тужбе ради 
накнаде лхжске пггете.* *)

Истоветно становиште зазгзео је и Врховни суд HP Србије, 
које је изречено у једној пресуди истог суда, у Ksojoj је поводом 
истоврсног тужбеног захтева, уважена ревизија туженог и туж- 
бени захтев одбечен као неблаговремен, попгго је тужба ггоднета 
ш> протеку рохова из члана 34 Закона о лову НРС, који ршсови 
по схватан>у поменутог суда оредставл»ају специјалне рошсове за- 
ста.релости потраживан^ за пггете на1стале од заттстићене див- 
л>ачи.̂ ) : ' i

Напроткв Врховни суд АПВ заступа друкчије становиште у 
односу ва надред изложен® шпшве, те сматра, да члан 34 ешв 4 
Републичког закона о лову, односно чл. 17 ст. 4 Ошптег закоиа о 
лову не говари о тужби, која би се им^а у нвведеном року под- 
нети надлежнам сресгном суду, па да се црема томе рок из по- 
ЈФенутог члана не може тумачити: у  там сммслу, да се он (вдноси 
■ и та подашпење тужбе сресиом суду.

Ради бољег разумевања циггрфаћу ту одлуку ваведеног Вр- 
ховнаг суда.

Тужил»а Je тужбом захтевала од ловног гавдинсша оиггегу 
у износу од 165.475 динара за пггечу коју су њеној з€1ш б и  почи-  
нили јелени. Првостепеии 'суд је удовољио тужбенскм захтеву, 
дсж је друтостепенм суд укинуо првостепешсу пр(есулу и тужбу 
одбахрда налазећи, да се тужба има поднеш у року од осам даиа 
и да је према тоате иасно поднесеета.

Тзгж1иља је против OBie одлуке уложила ревиз1ију, за коју је 
Ј>евизиоии; суд напиао да је  основаиа, другостшено решење уки- 
нуо, a ш  следећих разлота:

Члан 34 ст. 3 Залсона о лову НРС обаиезује ловачке органи- 
зације да накнаде штету коју заштаЉеш дављач у сисвиру њи- 
хших ловишта учини ш  отвореиим земљипггима под условима 
да је сопственик одиоено поседник земљзшгга предузео потреб- 
не Meipe заштите. Исти закои иролиоује да се пријава за вакиаду 
штете подноои у рсжу од осам дана од дата када је oairrelieira за 
штету сазнао, a најкасније у раку од 'фи месеца од када је ште- 
та учињеиа.

Решење о накмада пггете доиоси изврпши одбор среског од- 
носно Градокзог народног oiz^pa која не прелази 2.500 дикара, a 
аио штета. прелази износ од 2.500 динара, за 1гоступак о штети 
надлежан је срески суд.

Смисао пршшса да. се пријава подноси у року од осам дана 
односно од три месеца је такав, да се ови рсишви морају сматра- 
ти преклузивним: за подношење првјаве, што зиачи да сзе ради 
о материјално-правном ггреклузивном року за подношење при- 
јаве.

*) др Срећко Цуља: „Грађански парнични поступак ФНРЈ“, „Школска 
квћига" Загреб, 1957 год. стр. 274

*) Пресуда Врховног суда НРС бр. Рев. —  369/60
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Међутим, члан 34 цргг. закона не говори о тужби која 6и се 
имшта у истом року поднети иадлежном среском суду, па се пре- 
ма томе рок из чл. 34 наведеног закона не може тако тумачити, 
да се он односи и на подношење тужбе среском (односно загаисно 
од вре.дншгта и окружном суду).

Смисао ирашгса члана 34 поменутог закоиа о подношњу при- 
јаве је у тоате, да се пријава подиесе народном одбору који на 
оенаву ггријаве п<жреће псступак о процени штете. Када је при- 
јава благовремено подаешена, онда се рок за подношење тужбе 
код суда има процењтавати по Закону о застарелости потражива- 
ња. Како се ради о вакнади штете, тај је рок три године.’)

Ga оваквим стаковиштем Врховног суда АПВ слаже се и 
коментатор Заксна о лову НРС др М. ЈовгЉ, иоји објашњавајући 
хгрснпиее ст. 3— 5 чл. 34 рвпубличког закона о лову наводи, да је 
одредбама ових ставсва ггрописан поступак око утврђивања ште- 
те и доношеша решења. HaiaajBe, да је оштећени власник односно 
поседник који жели остварити своје поаво на нажкаду штете, 
дужан подаети п р и ј a в у (подвукао Н. К.) народном: одбору 
оппггине на чијем је подручју пшета иричињена најдаље у року 
од осам дата од дана када је за пггету сазнао, али најдал>е за три 
месеца од даиа причињене штете.*)

Пошто сам изложио оба станокишта у вези схватања пропи- 
са члана 17 ст. 4 Ошптег <закана о лову однкзсно чл. 34 ст. 4 p'e- 
тгубличзсог закоиа о лову у однссу гаа тумачење израза „пријава", 
држим да је стаисшипгге Врховног суда АГГВ правилније, јер на- 
ведеаи nporoic гавори сашз о подношењу пријаве за накнаду 
штете, па ое првдвиђени рокови од осам даиа одаосно три месеца 
морају сматрати преклузикним рокавима за гаодношење прија- 
ве, a не и туж1бе надлежном оресжоом: суду.

Валза наитоменути, да закон о лову не прошкгује поступак, 
ко.1(и је орган надлежан за утврђивање штете и нисину исте. Та- 
кођер, и члан 1 Закона о сузбијању пољске штете НРС (Служб. 
гласник НРС бр. 6/50) зашткћује сва полЈОЈтривредна nMaiba без 
обз1ира у чиЈем су власнипггву у циљу спречавања наношења 
штете поЈБсшризредним гавдинствима, Hojv заишиту по чл 4 и- 
стог закоиа врши месни народни одбори. Уколико странке нису 
споршумом утврдале висину штете, процену ио члаиу 23 цит. 
закона врпп  ̂ чувар поЈва и два проц«нител>а по поступку који 
иропише Мигокггарство поЈвопривреде, па ниједан од поменутих 
закогаа не пропмеуЈе у ксм се року тужба за накнаду штете под- 
носи среском суду, то се има применити члан 19 Закома о заста- 
релоста потраживања, a то је да потражргвање шкнаде проузро- 
коване штете застаркева за три године од када је опггећеник до- 
знао за штету и за лице које је штету уч!инило. У  сваком случа-

’) ^Гласник" Адвокатске коморе АПВ, свеска за септембар 1960 год. 
бр. 9, стр. 28

'') Др Милан Јовић: „Збирка прописа из области шумарства и лов- 
ства“, Бгд. 1957 год. Издање часописа за шгган>а изградше органа локалне 
самоуправе „Народни одбор", свеска 7, стр. 333—334.
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jy авакво потраживање заста1рева за десет година, од када је 
штета вастаЈга.

' На крају века ми буде дрпуштено, да ставим једну пр(имедбу 
на садржај образложен>а цитираие одлЈже Врховног суда АПВ. 
У тексту одлуке где се говори о схватааћу роиа из члаиа 34 За- 
кона о лову, на1В1едено је да се тај рок однош и на подношенЈе ту- 
жбе сарееком суду, a у заграду је стаељено: „односно зависно од 
вредности и окружном суду/‘ Огигледно је да се овде поткрала 
случајна грепжа', jiep је за ове спорове обзира ка нредност 
сио-ра, искл>учиво надавжан срески суд обзиром да је по члану 
4 тачка 1 Уводног закоиа за ЗПП оставл>е!н у важнвсти пропис 
члана 17 став 4 Ошптег закона о лову о иадлежнасти среског 
суда.

Никола Коистантиновић

ЈОШ ЈЕДНОМ О ДОНОШЕЊУ ПРЕСУДЕ КОД 
ЈЕДИНСТВЕНОГ СУПАРНИЧАРСТВА (

У  „Глаоашсу" је пгокренуто једно caiapo питањ1е 'ИЗ процесног 
права, о коме су разни шисци писали доста тога, и оппшрно, и 
духснваато. Неогго^нарочито ново није заиста Moiyfee рећи гго том 
питању. Ипак бих зшпео да се осврнем на оне две солуције Kcvje 
ЛЈ1СЦИ чланака у „Гласвику“ од марта 1959. т., у броју 3 под на- 
словом „Један проблем у вези једршственог супарничарства", и 
у ономе од сеетембра 1960. г., у броју 9 под насловом „Поводом 
чланка, Један нроблем у вези јединственог еуггарничарства“ на 
око убедл>иво бране ма,ца се са њиме не могу ника!всо сложити. 
Колико је мени познато и неки Сресхи и Окружни судови су по 
QBOM хштању здузели такх5ђе једно потпуно погрешно станови- 
ште. To €se ме је иавело да покушам у кратко изнети зашто сж 
са СБвди тдам станоззиштиага не могу <у10Ж1гда, и заигго ОЈатрам да 
су p̂ ta у супротности са јашим и недБОСмислвним законсжим тек- 
CTOSVI.

Колико је неодрживо становкште изражено у члану од мар- 
та 1959. г., jfSHero је довољно убедљиво у чланку од септембра 
1960. г., па бл свака даљња реч о трме била мнше или више само 
парафразкр19ње већ та£мо изнетот.

Хтео бих Јш^ додата само то да је становиште које по том 
1штан.у заузкма Проф. Др Срећко Цуља, a које заступају још и 
друга еминеитни працесуалисти, не caiMo неприхватлЈИво, због 
тога што је оао у СЈЛфотности са одоедбама из чл, 321. ЗПП., казсо 
су то већ rope наведеки гшсци чланака навели, већ и зато што 
нјигде у Зашшу нема уггорипгпа да код једииственог супарничар- 
евва треба тражит „по<вол>го1зе“ решење за онота сутрничара 
који је са расправе изостао. Осим тота је и релатртан прјам —  
шта је псвољшсје —  јер за®иси од ситуације у којој се налази 
онај који је изостао са растграве рбзФфом на то дгга он може да
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наведе, односно шта може да доасаже у евентуаЈшом постуику за 
повраћај у пређашње стан>е, како је то већ такођер истакнуто у 
ваведеним чланцима.

Нетачна је и неодржива међутим п она агрументација кк>ју за 
оггравдање свота става износи пиоац ка1снијег чланка, наиме у 
септембарском броју од 1960. год.

Чл. 180 ЗПП. in fine каже: „Цејство парничнлх радши које су 
извршили друти супарничари, ггротеже и на оие који те радње 
нису предузелм:“. Закон, дакле, не праши разлике по !питан.у ко- 
је су то радње? Јесу ли оне од користи осталим суларничарима, 
или не. Tiffivie је овде изричито статуирано једно закошжо засту- 
гга(ње oHoir супарничара који радњу није извршио, односно у 
кснкретном случају, није допхао на Јхасправу. Па праЈтгчно ре- 
Л1ењ!е овота иитања (а о Toavie се овде у првам реду ради) није од 
велике важности хоћемо ли узети да сутгарнмчара иоји није до- 
iiialo заступа онај који је дошао, на основу једне фикције, како то 
неки писци оматрају, или на основу презумцигје вако то други 
аутори наводе —  ма којшко to б(ило, признајемо, интересантно 
са чисто теоретске страие овога питања —  па се зато нећемо о®де 
са тиме ближ!е иовабавити.

Преата томе делатни супарничар заступа неделатне супар- 
кичаре.‘)

Без разЈшке какве радње цредузимао, онај супјарничар који 
је дошао, он сзасим тим пгго је дошао и пгто окај други (или ани 
друти) нису дошли, дакле пропустили да изврше једну ларничну 
радњу, врши у име њих те парничне радње —  a то ка основу из- 
ричитог законскот проатаса.

Нема зато никаксве потребе позивати оегале супарничаре 
који нису приступили, a на тај начин пропустили парничну рад- 
н>у. да се изјасне о томе у колико се тгрзвдужују изјави онога који 
је признао тужбени захтев (бол>е рећи тужбене ваводе), a како 
се то предлаже у ^таанку од септембра 1960. год., и то само зато 
да би се донела јединствена иресуда. Они су једном позвани уред- 
но (јер од те претггостакве полазимо) и нигде у Закону нема про- 
писа да би туженЈог требало два пута позивати, ако тужшгац није 
'Јфеиначио тужбу. Поред тога, писац чланка на начин који он 
иредлаже као решеше tot питања, не даје одговор на друго пи- 
тање, које се одмах намеће: пгга ће бити ако ое такав 1ужени и 
том поновном позиву суда не одазове?

Против једииствених супа1рничара може се према чл. 189 
ЗПП. донети само таква пресуда која ће јединстввне супарни- 
чаре, како у материјално-ггравном погледу, тако исто и у проде- 
суално-правном логледу, ставити у и с т и  положај јер се, или 
„по зашну, или због природе правнот односа- спор може реиш- 
ти само на један начин прама свим супариичарима" (чл. 189 
ЗПП.) У  томе се потпуно и СЈШжем оа пиоцима члашса и са. 
њиховим излагшвима у том 1Т{Ивцу.

М. Марковић: Грађанско процесно право кн». I. св. 1 стр. 221 Бео- 
град, 1957.
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Да би ое то моглоо покггиЈш! даје вам могућшжт 6ain цитирани 
чл. 189 ЗПП. трше iirro статуира да се дејство гаариичиих радњи 
које изврши јадан такав супаркичар Силом з a к о н a протеже 
и на оие који ту Ш|рничну радњу нису извршшж.

Ако је дакле једа« од јединствених cyniapiHtH4aipa лошао на 
расправу и призиао тужбене маводе, и кије се противио тужбе- 
ном захтеву, једиио је решање, које је у потатуној <5агла1аности са 
чл. 189 ЗПП. да се у таквом случ1а!ју донесе пресуда на основу 
признања против свих тужених.

Др. Ђура Руп

НОВИ ОСНОВИ ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА АДВОКАТА

Закоикш 0 измепама и допунама Закона о ггензиском оситу- 
рању (Службени лис ФНРЈ бр. 10̂ 1961), измењвн је чл. 63. За- 
кона о пенз. осигурању и утврђени су нови износи просека пан- 
зија.

Поред разш1Х измена и дсшуна ранијег Закона о пензкском 
осигурању, ка основу којег је и измењен последн>и Уговор о со- 
цијалном осигура1њу адвоката од 28. децеаи!бра 1959. шдине, a 
који ће се, на осиову чл. 1. Угојвора, применхивата и на адвокате, 
као и на све корисншсе Закоиа о пенз. осигурању, нас нарочито 
интересује чл. 63, новог Закоиа, јер он садржи нхже пензиске о- 
снове, a сходно важећем Угевору о социјалном осигурању адво- 
ката, мења, аутоматски, и основу пензија и допринос за соци- 
јално-пензжжо оситурање, које njmhajy адвокати.

По новом чл. 63 цит. Закона сгање је следеће:

еиз. разред: Године стажа: Основ: Допринос;

IX до 10 17.200,— 4.386.—
VIII преко 10 до 15 18.500.— 4.718.—
VII преко 15 до 20 19.850.— 5.062.—
VI преко 20 до 25 21.300.— 5.432.—
V гфеко 25 до 30 22.900.— 5.840.—

IV преко 30 24.750.— 6.312.—

Према томе, адвокати ће имати да плаћају у будуће доггри- 
нос за социалнопензиско осигурање у горшим износшла, па ће 
Срескизаводи засоцргјално оситурање имати да изврше разврста- 
вање адвоката у горње лензиске разреде.

На последшем Пленуму Савеза адвокатских комора Југо- 
славије који је одржан у Сплиту 8. и 9. априла 1961. реферисано 
је о питању ооцијалног осигурања адвоката, па је Савез одлучио 
да и надал>е настоји да се његави предлози у погледу измене

22



Уговора о соц?1јалном осигурању прихвате, a то су; 1. павишење 
највишег пенз. разреда на Ш, место IV разреда; 2. право адвоаката 
који су HaiBpnmjTH 35 односно 30 година радног стажа, a желе да 
остану и даље адвокати, ослободе плаћања доприиоса, уз ужи- 
вање свих права из социјалног, пензиског и здравственог оси- 
гурања; 3, да се ггризна право удрвама на пензију аних адвоката 
који су адвокатуру вршили до 6. априла 1941. године, a нису се 
агрепгшта о НОБ.; 4. да се адвокати који cse пензиокшцу по Уго- 
вору о соц. осигурања адвсжата изједначе са адвокатима гоензио- 
нерима ča других наслова тј. да моту 6®rm адвокати уз примање 
50% пензије; 5. да cse и адвоасатима који наставе после стицања 
ирава на пензију са радом признају додатне године у радаи одно- 
сно пвнвиски стаж. Осим тога, одлучено је, да се затражи изме- 
на Уговора о соц. осигурању и у том правцу, да се право на ура- 
чунава!ње предратног радног стажа призна свим адвокатима, ко- 
ји су у ФНРЈ имали пет, мв<гго љгинимално 10, година радног ста- 
жа, a ирешли су 65 однххаго 55 година живота у моменту пензио- 
1Жсања.

Коста Хаџи

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

У Сплиту је одржан, дана 8. и 9- априла 1961. године Пленум 
Савеза адвокатских колгора Јутославије, на коме су биле заступ- 
л>ене све Коморе, чланице Савеза.

ПлеЈнум је имао врло богат дневни ред. Усвојен је извештај 
Председшшггва о раду Савеза изм^у два Пленума, прихваћен 
је извештај Председништва који је поднесен Секертартгјату за 
послове правосзгђа СИВ, о стању у адвокатури, усвојен је буџет 
Савеза за 1961 годину, са повишењем чланарине.

Пленум је олпшрно дискутовао о пробле!му правне службе 
код Народних одбора, као л  проблемима који су искрсли у вези са 
овим гогтањем, те је изабрао Колшсију која кма да проучи у де- 
тал>е, и са документацијом, ово питање, поднесе свој извештај 
Председншптву, a овај Пленуму. Овде ваља напоменути да је 
један део дневне штампе донео сасвим нетачне извештаје о овој 
дискусији и закл>учцима.

РасправлЈано је о гоггању чл. 3 Закоиа о адвокатури, тј. о 
доиошењу прописа од сгране СИВ-а о преносу састава одређених 
јавних исправа, на адвокатуру, па је одлучено да Председшшггво 
Савеза, пошто прими извештаје чланова већ равмје образоване 
Комисије, изради свој нацрт.

Донеоена је одлука да се поднесе Савезном изврпшом већу, 
односно његовом Секр>етаријату за правосудне послове, предлог 
ради саображаваша Тарифе за награду за рад адвоката садаш- 
н>им економсжим приликама и условима.
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Донесене су одлуке о захтевима адвакатуре iro питању со- 
цијалног осигурања, о којима се говори на другам месту, у овом 
броју, „Глаоника".

Решавана су разна текућа питања.
Истих дана одржан је плеварни састанак Колектива адвока- 

та Ссглита, на кште је евоцирана 90. годшпњица од оснои1ван>а Ко- 
море. Коотектизи адвоката и адв. приправника HP Хрватске одр- 
жали су, исто, свој пленарни састаиак. Оба ова састанка одви- 
јали су се на вркхж ом  нивоу.

Колектив адвоката Сплита уложио је много 'груда и напора 
да сви ови састанци протекну што боље, у чему је потпуно усггео.

Коста Хаџи

ИЛИЈА ХАЏИЋ

После кратке, али тепгке, болести зшро је у Новом Саду 5. 
алрила 1961. године адвокат Илија Хазрбг.

Рођен у Србобрану 15. септембра 1908. године, зав.ршио је 
гимназију у Новом Саду, a затим је студирао ipD'aBO у БеО!граду
и Загребу, где је дипломирао 1933 године. Адвокатски испит по- 
ложио је у Новом Саду 1938 године.

Пре рата био је краЈае врем!е адв. прштравник, a затим при- 
став у Државмом правобранилаштву.

После Ослобођења био је службеник у Унутрашњим посло- 
врхма, a од 1953 годште водио је своју адвокатску канцеларију у 
Новом Саду.

Пок. Илија Хаџић био је врло солидаи правгаиск, који се исти- 
цао својим правним званЈем. Као адвокат, као колега био је и од 
клијената и од колега вољен и цењен, јер је био приступачан, 
колегијалан и отво1>ен.

Његовом прерзном смрћу адвокатура Војводине губи једног 
свог врлог члаиа.

Слава му!
К. X.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За појам притежања у кривично 
пхкшном смислу није дсшољна о- 
бична детенција, већ такво држање 
ствари које уједно представља и 
стварну Morytooer располагања са 
стварима. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
103/1961).

I. ст. пресудом гфоглашени су 
кривим и осу^ни оптужени за де- 
ло тешке крађе. Оптужешг су уло- 
жили жалбу, налазе^ да је у пи- 
тању дело утаје. Жалба је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

За појам притежања у кривично- 
правном смислу није довољна обич- 
на дегенција, већ такво држање 
ствари које уједно представља и 
стварну могућност располагања са 
стварима. Стога не постоди утаја 
већ крађа ако се задржи и против- 
правно присвоји туђа покретна 
ствар која се има у привременој 
детенцији, пошто та ствар није још 
изашла из праваог притежања не- 
ког другог лица.

Према томе, ошужени који су као 
транспортни радници приликом пре 
носа ствари од железничке стани- 
це до предузе^ и обратно  ̂ узимали 
и присвајали поједине предмеге, 
нису починили кривично дело ута- 
је, већ кривично дело кра1^ тј. те- 
шке крађе из чл. 250. став 1. тач. 1 
КЗ (јер су до ствари дошли обија- 
њем савдука) пошто основ по коме 
су Д01ШШ до привременот притежа- 
Bba ствари није садржавао у себи и 
фактичну Moh неометаног распола- 
гања са повер>евим ггредметима у 
моменту извршења крив. дела.

ког живота тужиље у домаћинству 
са тужешша. Да би тужиља могла 
тражити свој део заједничке теко- 
вине потребно је да тековина по- 
стоји у моменту напуштања брачне 
заједнице. I. ст. суд је пропустио да 
утврди као чин>еницу да су пло- 
дови који се тужбом оегварују по- 
стојали у моменту раЈСкидања брач- 
не заједшше. Та чшвеница је бит- 
на за правилно решење спора, 
уколико тражени плодови нису по- 
стојали у моменту раскида брачне 
заједнице, у том случају 6и за ту- 
жене уследила повол>нија пресуда.

Надал>е, I. ст. суд је пропустио да 
утврди ко ј€ власник земље са које 
су плодови убрати. Ова чин>еница 
је битна, јер од тога зависи и пра- 
вилно утврђивање сразмера зајед- 
ничке тековине, који би тужиљи 
припао a с обзиром да плодови ни- 
су само резултат рада, јер је и зем- 
ља као материјална база чинилац 
за сгицање плодова, те удео у сти- 
цан.у те материјалне базе припада 
власнику земл>е, те би за деобу о- 
сталЈО само оно што чини вишак сте- 
чен радом странака.

Заједничка кмовива — стечета 
заједвичким радом — може се тра- 
жити ако та имшина пвстоји у мо- 
менту вапуштања брачне заједнице. 
— Плодови земље вису саио резул- 
тат рада. (Врх суд АПВ бр. Гж. 
432/196).

I. ст. пресудом тужешг су обавез- 
ни да тзгжител»ици издаду разне 
предмете у натур1и, Тужеии су уло- 
жили жалбу, која је основана, I. 
ст. гфесуда укинута, a из разлога;

Заједничка имовива јесте она и- 
мовина коју су у конкр. случају 
странке стекле за време заједнич-

Висина казве од вет годива стро- 
гог затвора представља таво тевшу 
казву да је истражви затвор оба- 
везав. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 332/61).

I. ст. пресудом проглашен је кри- 
вим оптужени за дело из чл. 255. 
ст. 1 КЗ и осуђен на 5 година стро- 
гог затвора. Оптужеви је био у ис- 
тражном затвору. По irporaauieBby 
пресуде ставл»ен је предлог ради 
укидања истражног затвора, који је 
одбијен. Уложену жалбу је Врх. суд 
АПВ одбио, a из разлога:

I. ст. суд је основано нашао да ви- 
сина казне од 5 година строгог зат- 
вора дредставља тако тешку казну 
да је истражни затвор обавезан. 
При томе није битно да ли је сш- 
тужени један део казне већ издр- 
жао у исгражном затвору, нашто 
несумн.иво упућује стилизација из 
чл. 333 ст. 1 КЗ. Наиме, кад суд из- 
рекне пресуду којом се оптужени 
осуђује на пет година строгог за- 
твора или тежу казну, веће he на- 
редити иегражни затвор, ако ое оп- 
тужени већ не налази у истражном
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затвору. Према томе, за укидање 
истражног затвора потребно је да 
су се појавиле околности које такво 
укидање оправдавају, што овде ни- 
је слзгчај.

He постоји бигна повреда пропн- 
са ЗПП ако тужевх који се налази 
ва издржавању казне није предве- 
ден на расдраву ради покушаја 
мирења. — Казна изречена у ду- 
жем трајаку од трн годкне брако- 
разводни је узров без обзира да ли 
је тужиља знала за извршеке кри- 
вичног дела, била саучесвик и обе- 
ћала да he туж№ога пвмагати у за- 
твору. (Врх. суд АПВ 6р. Гж. 109/60)

I. ст. пресудом разведен је брак 
на основу чл. 63. ОЗБ. Тзгжени је у- 
ложио жалбу, која је као неоснова- 
на одбијена, a из ргизлога:

Туженик у жалби наводи да га 
■суд није дао предвести из затвора 
на расправу ради покушаја мире*- 
Jba. Иа®» суд није тужеиика пред- 
вео на ту расцраву, по становишту 
Врх. суда није у питању битна по- 
вреда одредаба ЗПП због које би 
Т. ст. пресуду требало укинути. На- 
jfMe, rrp««a чл. 343. ст. 1 ЗГШ битна 
повреда одредаба ЗПП постоји он- 
да ако суд у току поступка није 
применио или је неправилно ггриме- 
Ш40 коју одредбу ЗПП, a то је било 
или је могло бити од утицаја на до- 
ношеше законите и правилне пре- 
суде. Међутим, лошто ни тужил^ 
није дошла на рочиште за покушај 
миреша, то је очигледно да то ро- 
чиште не би постигло свизју сврху 
ни за слччај да је туженик &io 
предведен, па како до изкирења 
брачних дрчхчжа не би могло доћи, 
то је I. ст. суд правилно постзчхио.

Брак је разведен по чл. 63 ОЗБ, 
туженик у својој жалби износи да 
је и тзгжиља знала за кривична де- 
ла које је он извршж> и да је у 
неким делима била саучесник, те да 
је обећала да ће га у затвору по- 
магати. Међутим, ове околности, 
када би и биле тачне, немају ути- 
цаја на доношење правилне одлуке 
по овом спору.

Нема места брисаау укњижбе у- 
довичког права плодоуживања за- 
то што је ово касније саио суже- 
во ва вристојЕш издржаван>е ме- 
сечао у вовцу. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 112/60).

Пресудама нижих судова обвезана 
је тужена ’̂ а је дужна трпети да се 
у њену кррист укњижено право у- 
довичког плодоуживања брише. Ту- 
жена је уложила ревизију, која је 
основана, ниже пресуде укинуте, a 
из разлога:

Нј-гжи судови су заузели правно 
становиште '̂ а има места брисању 
укњиженог удоиичког плодоужи- 
ван>а 01вда када је оно мод1«Ј)ици- 
рано у право издржавања, a које 
није ни п<угребно убележавати у 
земл>ишну кшигу. ,

Врх. суд, међутим, сматра да је 
ово правно становиште нижих судо- 
ва погрешно. Наиме, удовичко пра- 
во плодоуживања признат1о је ту- 
женој по основи наслеђа. Ово npa- 
во тужене је касније, по прав
ном основу наслеђа, саш) -сужено на 
пристојн» месечно издржавање у 
новцу у своти од 2.000.— динара. 
Према томе, у конкр. случају се не 
ради о неком посебвом новчаном 
потраживашу тужене различитом 
од укн>иженог гграва плодоужива- 
ња. Присто}ш> издржавање тужене 
у сгвари је плодоуживање, само у 
ограничежж обиму и у новцу у ме- 
сто у нарави и оно је истога ранга 
као и укњижено право плодоужи- 
вања. Зато су нижестепени' судови 
поЈрепшли када су одредили бриса- 
ње укнлжбе права удовичког пло- 
доуживања, јер се са разлога са ко- 
га су нижестепеии судови одредили 
брисање, згкњижено плодоуживање 
не може брисати.

Повивттење тестамевта због вс- 
дветатка облика хиа се тражитв у 
року од годнве дааа од вроглав1е- 
н>а или сазваља. — Овај је врошс 
материјалве a ве формалне вриро- 
де ва се тужба има одбити вресу- 
д<»1 a ве одбацип! решењен. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 236/1960).

Против решвња нижих судова у- 
ложена је ревизија, која је основа- 
на, па је II. ст. решење преиначено, 
a из разлога:
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Тужилац тужбом тражи по«иш- 
тење тестамента који је остављач 
сачинио 2. априла 1956. године, и 
то због недостатка форме. I. ст. суд 
је зггврдио као чишеш-шу да је те- 
стамент у оставинском поступку 
проглашен 14. фебруара 1958. го- 
дине у присуству тужргоца.

По чл. 82. Захона о васлеђивању 
поништеЈће тестамента због недо- 
статчга <облика може тражити по- 
еле отварања наслеђа само лице iro- 
је Јгма правви шггерее и то у рску 
од године дана оп када је сазнало 
за тестамент, a најкасније за 10 го- 
тчгна од тх)глашења тестат.гента. 
Рок од године дана ве зтоже тећи 
пре проглашен>а тестамента. Овај 
је протшс императиван те се стога 
еудоЕи не могу упуштати у испити- 
вање разлога због којих је тужилац 
пропустио да тужбу раци псндшгге- 
а а  тестамента поднесе у ххжу од 
тадине дана рачунајући од сазнања 
за тестамент односно оп проглаше- 
н>а истог. Према томе, II. ст. суд je 
погрешно применио чл. 82 ЗН кала 
је лзрекао да се тужба за поништај 
теегамента због недостатка форме 
може поднети и ггосле рока од 1 
године.

Чл. 82 ЗН је матријалне приро- 
де a не процесуалне природе како 
је то I. ст суд погреш1?о схватио, па 
се стога тужба има одбити пЕ>есу- 
дрм, a не решењем одбацити. —  Ту- 
женом суд ни1е досудио ревизиони 
трошак са разлога јер га није о- 
ггоедељено навео no пропису чл. 153 
З П П . ________

Подвошење тужбеног захтева „за 
све видове" нематеријалее штете је 
неодређен и има се одредити за 
свакн внд посебно. —  (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 280/1960).

I. ст. суд је делимично уважио 
тужбени захтев и осудио тужени- 
ка да плати оштету за нематеријал- 
ну штету коју је проузроковао ту- 
житељу.

Тужени ,ie уложио жалбу, која је 
основана, I. сг. пресуда укинута, a 
из разлога:

Тужбени захтев којим се тражи 
накнада штете у висини од 2,100.000 
дршара за све видове штете, који 
су настали бацањем масне сбде у

лице  ̂ је неодређен тако да је по- 
требно позвати тужиоца да тачно 
ггрецизира о којим се видовима 
штете ради и каву накнаду за сва- 
ки вид штете тражи.

Неподвошекем доказа о плаћеноЈ 
такси таксени обвезник не трпи 
штетне последице. (Врх. привр. суд 
бр. Сл. 1644/60.).

Утоку спора странка је била ду- 
жиа да на опомену суда Јплати 
одређени износ таксе плаћањем у 
готовом новцу на одоеђени рачун 
код банке. По гфотаку рока од 15 
дана суд који је издао опомену ни- 
ie добио доказ да је стоашга нало- 
гу суда удовољила и дхжну таксу 
уплатила. Ради тога је суд одредио 
у смис.лу чл. 40 и 41 Закона о суд- 
ским таксама прЈгаудну наплату 
дужне таксе и то како редовног из- 
носа тако и изнРса казнене таксе 
од 50®/о од редовне таксе и решење 
о том доставио банци код које так- 
сени обвезник има свој текући ра- 
чун.

Међутим. странка 1е против реше- 
н>а о npwHVBHOi наттлати изјавила 
жадбу v3 1готу ie поднела и доказ 
да ie редовну такхгу. a У смислу из- 
лате опомене, истт.латила у предви- 
ђсном року од 15 дана.

Другостепени суд ј-е ргшење о 
принудној нагтлати укинуо из сле- 
дећих разлога:

,-Из овереног ттреписа извештаја 
о задужегву, који је пршгожен уз 
саму жалбу види се да ie тужилац 
као таксени обвезник. nocrvnaiyhM 
no опомени првостепеног суда од 30 
јуна 1960 године уплатио износ i>e- 
довне таксе и таксе за опомену на 
дан 9 јула 1960 године, дакле у po
xy у коме је био обавезан да ову 
таксу плати. To што тужилац није 
поднео доказе о плаћенот такси ни- 
како не значи да се већ плаћена 
такса не тр>еба узети у обзир. Услед 
тога је ваљало побијано решен»е 
укинути како у погледу дела којег 
је одређена наплата р>едовне таксе 
тако и у погледу дела за наплату 
казнене таксе и таксе за опомену".
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Захтев за накнаду апстрактне 
уместо равије изабране ковкретне 
штете не представља одустанак од 
мзвршеног избора права из уговс^а.
(Врх. ггривр. суд бр. Сл. 1565/60).

Странке су закључиле посао ку- 
попродаје према кЈоме се тужени као 
продавац обавезао да he тужиоцу
— купцу у времену од месеца ма- 
ја па до краја 1959 родЈше испору- 
чити 500.000 комада ЦЈЈепа уговоре- 
ног квалитета. Међу страншама је 
неспорно да до извршења зак- 
ључене испоруке није дошло па је 
тужилац дописом од 23. Ш. 1960 го- 
дине у смислу Опште узансе за про 
мет 1К)бом број 209 туженом дао на- 
кнадни рок за испоруку до конца 
месеца јула 1960 године, па како 
тужени ни у датом накнадном року 
није извршио уговорену испоруку, 
то је тужилац тужбом тражио да 
се тужени обвеже на плаћан>е из- 
губл»ене добити рачунајући ио Дин.
— 4 по 1 комаду црепа.

Првостепени суд је удовољио за-
хтеву ТЈгжиоца нашавши да је ту- 
жилац као купац на правовал>ан 
начин одустао од закл>ученог уго- 
вора давањем туженом накнадног 
рока за испоруку, ла да је према 
томе у смислу напред наведене у- 
зансе очувао према туженом своје 
право на накнаду штете.

Поводом жалбе туженог прагив 
ове пресуде другостепени суд је из- 
јавл>ену жалбу одбио, a првостепе- 
ну пресуду потврдио из следећкх 
разлота:

„ПЈввилно је првостепени суд о- 
ценио тужиочев допис од 23. Ш. 
1960 године;, у коме је тужилац дао 
туженоме накнадни рох за испору- 
ку црепа који је купио од туженог 
закључницом Војвођанске агенције 
за посредовање у промету робом из 
Новог Сада бр. 776 од 12. Ш. 1959. 
године, кад је нашао да је тужи- 
лац тим дописом извршио избор 
свога секундарног права и опреде- 
лио се за накнаду штете и сашш 
тим да је у случају безуспешног 
протека накнадног ркжа одустао од 
уговора. Стога је погрешно схвата- 
н>е туженог, истакнуто у жалби, да 
]€ по безуспешном протеку нак1шд- 
ног рока било потребно да тужилац 
посебно обавести туженог о одустан 
ку од з?товора да би егекао право 
подношења тужбе ради накнаде

штете, па је тај ашлбени разлог ва- 
љало одбити као неоснован.

Погретино је и правно схватање 
туженог изнето у жалби да, пошто 
се тужилац у допису од 23. 1П. 1960 
године определио за куповину за 
покриће, a исту није извршио, да 
сада више на место изабране ште- 
те у разлици у цени не може тра- 
жити накнаду друге штете. Тиме 
наиме, што тужилац на место иза- 
бране одређене конкретне штете 
тражи неку другу конкретну ште- 
ту, на пр. измаклу добиг, шш ап- 
страктну штету, он није одустао од 
извршеног избора права на накнаду 
штеге уопште, већ је само изменио 
начин њеног обрачунаваша, a сан 
основ његовог захтева — вакнада 
штеге — остао је исти. Стога је ва- 
љало и тај жалбедж разлог одбити."

Ограничев>'е вли уквдање креди- 
та нема карактер изванредног до- 
гађаја. (Врх. прив. суд бр. Сл. 1988- 
60).

Тужилац је ставио захтев да се 
тужени обвеже на плаћање означе- 
ног износа главнице на име про- 
тувредности испорзгчених 5 комада 
комбајна за вађење шећерне репе. 
Суд је га> предлогу тужиоца издао 
платни налог у смислу тзгжбеног 
захтева, a тужени је благовреме- 
ним приговорима побијао платни 
налог тврдећи да је писмом од 10 
јуна 1960 године обавестио тужио- 
ца да по закл>ученом утовору обу- 
стави сваку даљу испоруку из раз- 
лога што је надлежна банка обу- 
ставила даваЈве кредита за набавку 
инвестиција гфоизвођачима — по- 
љопривредним организација, па ту- 
жени као послсшни савез такође не- 
ма могућности да плати уговорену 
цену.

Првостепени суд је приговоре ту- 
женог одбио и издати платни на- 
лог одржао на снази.

Поводом жалбе другостепени суд 
је потврдио пресуду из следећих 
1>азлога:

„Првостпени суд је правилно у- 
ТВР1ДИО одлучне чињенице за реше- 
ње ове правне ствари и правилно 
применио материјално право, a да 
при томе није у битности повредио 
поступак. Наиме, првостепени суд 
је правилно вашао да обустава од- 
носно ограничење кр)едита пољо-
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привредним оргашгзациЈама нема 
карактер изванредног догађаја који 
би туженом давао право на раскид 
уговора у смислу Огшггих узанси за 
промет робом бр. 55—59. Ово тим 
мање што се ограничење односно 
обустава кредитирања набавки по- 
љопривредних машина уопште не 
односи на туженог, који је послов- 
ви савез, већ ва пољопривредне ор- 
гаиизације — задруге са кгојима је 
тужени био у посебном односу, и 
што се тзгжиоца не тиче какав је 
одаос био између туженог и пољо- 
гфивредних организација у погле- 
ду снабдеван>а пољоггривредним ма- 
шинама, односно плаћања куповне 
цене за исте.

Чињеница коју тужени истиче у 
жалби, a на име да је посебним у- 
словима уговора предвиђено уса- 
глашаваи« истог новим привредним 
и финансиским прошкима, укилико 
ови буду донесени за време траја- 
н»а утовора, такођер није давала ту- 
женоме гфаво раскида уговора, јер 
одлука банке о промени у начину 
кредитирања нема нормативки ка- 
рактер, тј. не представл>а пропис“.

Приговор квалитета изведених 
грађевмнсЕих радова ве спречава 
наплату потраживања извођача по 
привременим ситуацијама. (Врхов. 
привр. суд бр. Сл. 1577/60).

Тужилац је изводио грађевинске 
радове на тужевиковом објекту и 
из тог пословног односа је по при- 
временој аитуацији од 7 маја 1960 
године тражио да се тужени осуди 
на плаћање износа обрачунатог у 
поменутој привременој ситуацији 
на име протувредности за изведене 
гр>ађевинске радове у одређеном 
временском периоду.

Тужени је благовремено пригово- 
рио издатом платном налогу у сми- 
слу тужбеног захтева наводећи да 
укупна вредност до дана тужбе из- 
вршених грађевинских радова из- 
носи своту од Дин. 28,161.173.—, a 
да је тужени као инвеститор испла- 
тио тужиоцу на име аконтације за 
грађевинске радове износ од ,Цин.

40,000.000.—, услед чега да се туж- 
бени захтев показује неоснованим.

Првостпени суд је удовољио ту- 
жбеном захтеву, a тужени је ову 
пресуду побијао због нвпотпун1от и 
гготревано утврђеног чињеш1чног 
стања и због погреише прЈ-шене ма- 
теријалног права.

Међутим, друтостепени суд је жал 
бу туженог одбио, a првостепену 
пресуду потврдио као правилну и 
на закону основану из ових раз- 
лога;

„Правно је погрешно схватанЕ>е 
тужвног да плаћање по привреме- 
ним сзитуацијама у грађевивским по 
словима не представља аконтацију 
већ да је то исплата извршених ра- 
дова односно да се по привременим 
ситуаци1ама загграво плаћа урађени 
посао, те да је првостпени суд из 
овакве правне прирКЈде утзлаћених 
аконтација требало да изведе за- 
кључак да је тужени преплатио 
радове гго спорном објекту, услед 
чега да се тужбени захтев показу- 
је као неоснован.

Исплатом привремених ситуација 
не врши се обрачун радова обухва- 
ћеним у истима, нити се прејудици- 
ра питање квалитета или осталих 
уроворних услова, чије је испитива- 
ње и оцена задржано за технички 
преглед и колаудацију радова.

Спорну ггривремену ситуацију је 
у гтогледу количине, цене и квали- 
тета оверио надзорни орган, те је 
тужени као инвеститор био у оба- 
вези да исплати у ситуацији назна- 
чени износ. Дафинитиван обрачун 
за све извршене радове кар што је 
rope изнето странке he извршити у 
постзшку колаудације.

Како није спорно међу странкама 
да је тужени плаћан>е по утуженој 
ситЈгаци.ж од 7 маја 1960 године из- 
вршио 22. VII. 1960 године, те је 
пао у доцњу, те га је првостепени 
суд правилно сбвезао и на плаћање 
законских затезних камата за вре- 
ме доцње, као и на накнаду гшр- 
ничних трошкова, које је својом 
доцњом проузроковао и које је суд 
првог степена правилно одмерио 
према постигнутом успеху у пар- 
ници“.
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НОВИ ЧЛАНОВИ GABETA АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ 
ИЗАБРАНИ ПО НАР0ДНОЈ СКУШПТИНИ All ВОЈВОДИНЕ

„Службеии лист АП Војводине“ у свом броју 4. рд 6. марта 
1961. Јхвдиие објавио је решен>е Народне скугшггине АП Војводи- 
не од 4. марта 1961. године којим су за чланове Савета Адвокат- 
ске KOiMope у АПВ иза‘бран!и:: 1. Мелвинте-р др. Иван, народни по- 
слашгк из Новог Сада; 2. Матијашевић Жарко, јавшг правобра- 
ншхац АПВ; 3. Ромић Јанко, иаролни 'посланик, из Панчјвва; 4. 
Ђетваи др. Карољ, продекан Правног факултета у Новскм Саду, 
5. Попов1ић Смиља, замеиик јавног тужишаја АП Војводине; 6. 
Будаков Милутин, председник Окружног суда, Кикинда; 7. Ми- 
imdi Славко, адво!кат из Новог Сада, 8. Николин Ншшла, пред- 
оедник Окружнаг суда Сремска Миггровица и 9. Матковић др. 
Јожеф, срески јавни правобранилац из Суботкце.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана да- 
ш 24. априла 1961. годиие донесеиа су следећа рвивења:

1. Узет је на знаше извепггај Председиика, Секретара, Бла- 
гајнима о раду Koaiope.

2. Оазвана је Редовна скупштина Адв. коморе у АПВ за не- 
дељу 21. маја 1961. године, с тим да се позив на скутаптину об- 
јављуј|е посебио у броју 5. „Гласника".

3. Решењем бр. 114/1961. брисан је из изменика адвоката са 
31. мартом 1961. године Јегл Ђорђе, из Новот Сада, због иселења 
у иностранство, a за лреузиматеља његове адв. канц. одр^ен ј.е 
Љубоаиир Раданов, адв. из Новог Сада.

4. Решењем 6р. 115/1961. узето је на знање да је Ристин Jo- 
вак, адв. приправник прекинуо 31. марта 1961. год. адв. прршр. 
вежбу код адвоката Ђорђа Јетла, с тим да се позива да у закои- 
ском року достави име овог новог пршшипала..

5. Решењем бр. 427/1960. ставл>а се ван снаге решење о упи- 
су у именмк адБОката, услед одустанка, др. Мате Шкрабала, из 
Ссхмбора.

6. Решењем бр. 101/1961. узето је на знање да је адвокат 
Золтан Гараи 15. марта 1961. преселио седиште своје адв. канцел. 
из Малог Иђоша у Хоргош.

7. Решењем бр. 100/1960, узет је на знање извештај Стевана 
Пиуковића, адв. из Суботице, да је ликвидирао адв. канцел. Бог- 
дана Маидровића из Суботице.

8. Решењем бр. 117/1961. брисан је из именика адвоката, у- 
след смрти, са даном 5. априла 1961. год. Илија Хаџић, адвокат 
из Новог Сада, a за лреузимател>а његове адв. канцел. одређена 
је адвокат Олва Царић, из Новот Сада.

30



9. Решовано је о молбама за упис у именик адвоката.
10. Решавано је о текућим иредметима.
11. Решењем 6р. 142/1961. евидентиран је уговор о пружан>у 

правне помоћи склопљен између адвоката Емила Кузмановића 
и „Митрос“ инд. клаиицел! фабрике коизерви из Срем. Митро- 
вице, дана 30. марта 1961. тодине.

Управни одбор АК у АПВ

НОВЕ ПОРЕСКЕ СТОПЕ

„Службеии лист ФНРЈ“ бр. 13. од 5. априла 1961. доноси 
Одлуку о стооама пореза на дохода!к за 1961. годину, иоју је из- 
дало Савезно из:^шно веће. Према овој новој Одлуци адвокати 
подлеже плаЗГању пореза на доходак, као што следи:

На приходе од вршења адвокатске делатности порез на до- 
ходак разрезиваће се по стопи од 15®/о, без обзира на износ оства- 
реног црихода. Поред пореза из ст. 2 ове тачке, на приходе од 
адвокатске делатности остварене преко годишњег изиоса од
700.000 динара разрезиваће се порез по следећим стоиама:

Ако годишши при- 
ход преко 700.000 

динара износи
обрачунава се и плаћа на име пореза

Преко ДО

250.000 5%
250.000 500.000 12.500 +  10% ва вишак преко 250.000 до 500.000
500.000 750.000 37.500 +  15% на вишак преко 500.000 до 750.000
750.000 1,000.000 75.000 +  20% на вишак преко 750.000 до 1,000.000

1,000.000 1,250.000 125.000 +  25% на вишак преко 1,000.000 до 1,250.000
1,250.000 1.500.000 187.500 +  30% на вишак преко 1,250.000 др 1,500.000
1,5оаооо 2,000.000 262.500 +  35% на вишак преко 1,500.000 до 2,000.000
2,000.000 2,500.000 437.500 +  40% на вшиак 1феко 2,000.000 на 2,500.000
2,500.000 3,000.000 637.500 +  45% на вишак преко 2,500.000 до 3,000.000
3,000.000 4,000.000 862.500 +  55% на вишак пЕ>еко 3,000.000 до 4,000.000
4,000.000 5,000.000 1,412.500 +  65% на вишак преко 4,000.000 до 5,000.000
5,000.000 2,062.500 +  70% на вишак преко 5,ооаооо

ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СКУПШТИНЕ

Скупштина ће се одржати 21. маја> 1961. године у сеиш Дома 
синдиката „Светозар Марковић“ на Булезару Маршала Тита, у 
Новом Саду. Скупштина је сазвана за 8 часова, a почеће, свакако, 
у 9 часосва.
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Обзиром да се у исто време одржава у  Новом Саду „Стери- 
јино позорје“ , KoMopta ће моћи да обезбеди преноћишта, само за 
госте, то се ггршоручује адвокатима да у Ноки Сад долазе, ако 
се caavTH не могу побринути за смештај, 21. маја 1961. ујутру.

После скушпташе биће одржан заједнички ручак, па се по- 
зивају адвокати, који том ручку желе да присуствују, да о тој 
жељи обавесте Ксшору, најкасније до 17. маја 1961. зазсшучно.

Око 10. маја 1961. Радни о ;^ р  биће о даллси детал>има оба- 
вепггени циркуларом.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Од 29. априла 1961. године Адвокатска комора у АПВ има 
нов текући рачун и то код Народне банке, Нови Сад, 151-13-3-2993, 
па се све уплате за Комору и за „ГласнР1к“ имају убудзгће да 
врше на овај тек. рачун.

2. Извештавају се чланови Фонда посмртнине да је 5. априла 
1961. преминуо адвокат Илија Хаџић, a да је 23. априла 1961. пре- 
минуо адв. у пензији Славко Поповић, из Б. Тополе, па се пози- 
вају да на тек. рачзпн Адвокатске коморе АПВ број 151-13-3-2993 
уплате по 400.— дин. за сваки смртни случај.

Књиговодство Коморе.

«ГЛ A С Н И  К« излазЕ свахог месеца / Издавач и власник: Адвокатсжа комора 
у АПВ. Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредник: Ботнћ 
Мвлорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Тегућн рачун код Комуна- 
лне банке број 151-73-3 10002 / Шташ1. .Будућност* погон: књига н брошура
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