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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У  А. П. В О Ј В О Д И Н И

Година X Нови Сад, јун 1961 Број 6

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Свака Скушптина једне друштвене органинаизације или 
установе побуђује не само код чланства велико интересован.е. 
Међутим, за овогодишњу Скупштину Адвокатске коморе у АПВ 
интересовање је било тим веће, што је ова Скупштина имала ка- 
рактер троструког јз^илеја, на њој се прослављало Двадесет го- 
дина од Народне Револуције, Четрдесет година од оснивања Ад- 
вокатске коморе у Новом Саду, и Петнаест година од обнове 
рада Адвокатске коморе у АПВ. И то интересовање је било о- 
1лравдаво. На Скупштини је био присзгган рекордан број адво- 
ката 231, као и леп број адвокатск1& прилравника, те многи гости 
које интересује развитак и проблематика наше адвокатуре.

У лепо декорисаној сали Радничког дома у 9.30 је Скупшти- 
ну отворио председник Управног одбора Коморе Милорад Ботић, 
који је поздравио присутне госте: Стевана Крџалића, секретара 
прав. управе АПВ, Арнолда Рајха, председника Врх. суда АПВ, 
Здравка Груловића, председника Вишег привредног суда АПВ, 
Радивоја Станковића, помоћника покр. секретара за прав. управу 
АПВ, Ивана Тршгму, председготка Окр. привредног суда у Новом 
Саду, Анту Ђукића, окружног јавног тужиоца, те сстале тгред- 
ставнике правосудних установа и органа. Затим је поздравио 
бројну делегацију Адвокатске коморе у Београду под воћством 
Милована Јовановића. који је заступао и Савез адвокатских Ко- 
мора Јзтсславије, и др. Душана Братића, председника Савета 
исте Коморе; Славка Шиматовића, секретара и др. Драгана Це- 
пелића, члана Управног одбора Адв. коморе у Загребу; Антуна 
Пруса, секретара Адв. коморе у  Љубљани; Вранка Прок^Ља, се- 
кретара Адв. коморе у Сарајеву; Панча Костова и Антсна Поп 
Тодорова, чланове Управног одбора Адв. коморе у Скопљу. Поз- 
дравио је, Милорад Ботић, чланове Савета наше Коморе на челу 
са председником Савета др. Иваном Мелвингером, представнике 
Удружења адв. приправника, те све присутне адвокате, пред- 
ставнике штадше итд.

После избора Радног председништва Скупштрша је уз бур- 
не манифестације упутила поздравни телеграм другу Јосипу 
Брозу Титу, Председнику Републике, као и друговима Алек-



сандру Ранковићу, потпредседиику СИВА, Јовану Веселинову, 
председнику Нар. скушитине HP Србије, Стевану Дороњском, 
председтгику Народне скупштине АП Војводине.

Одала је Скушхггина последњу почаст у међувремену ужр- 
лим адвокатима и пенз. адвакатима, те 126. адвоката и 41. адв. 
приправшска који су у борби и као жртве фашшзма положили 
своје животе за време борбе и окупације.

Коста Хаџи је одржао реферат „Двадесет година Народне 
Револуције, Четрдесет година од оснивања Адвокатске коморе 
у АПВ и Петнаест година од обнове рада Адвокатске коморе у 
АПВ”. У  свом реферату Коста Хаџи је истакао значај Народне 
Револуције, удео адвоката и адв. прштравника у  борби, затим је 
изнео развитак и рад Адвокатске коморе у Навом Саду нарочито 
из аспекта борбе за права народа и демократију, те удео адво- 
ката наше Коморе у  обнови земл>е.

Председник Коморе Милорад Ботић, поднео је допуну из- 
вештаја. Од састава извештаја, који обухвата период рада до 31. 
децембра 1960. године има много нових момеката. Решено је пи- 
тање опорезиваша, што је позитивна тековина адвокатуре. По 
питању образовања службе правни помоћи при Народним одбо- 
рима, и у вези са тим питањем, води се већ дискусија, која се 
прати не само у  круговима адвокатуре, него и у  нашој јавности. 
Треба имати на уму да су сви адвокати готови да се ухл.уче у 
слЈгжбу пружања правне помоћи које образује Народни одбори, 
јер сматрају да је ова служба и потребна и корисна. Но, адвокати 
нису консултовани, на њтте се Народни одбори врло ретко обра- 
ћају, ttia услед тога и поред позвтивне воље адвоката да у тој 
служби суделују, они нису у њој довољно антажовани. Међу- 
тим, адвокатура и Војводине је ггротив да се служба правне по- 
моћи извитопери, да се она узме за претекст форшграња разиих 
других видова службе правне помоћи од оне која је омогућена 
Законом о адвокатзфи и Правилником издатим на основу овог 
Закона. Нема у нас ни цотребе, ни услова да се оформк ј^дна 
паралелка адвокатура, која би на крају утушила адвакатуру. 
Ако се сматра да je потребно да адвокатура у  садашњој форми: 
претргги неке структуралне или чак и сзшггинске измене, то тре- 
ба рећи, о томе треба дискутовати, па ако се стекне уверење 
да ће то бити од веће користи наћи начин да се то и спр<з!веде, 
али само и увек уз очување потпуне слободе и независности ад- 
воката. Овај проблем врло је  ообиљан, и зато наша Комора поз- 
дравл>а одлуку Савеза адвокатских камора Југославије, да овај 
тгроблем хтроучи посебна Комисија. Говорио је, још, Милорад Бо- 
тић о ттатању да се проучи потреба саображења адвокатуре новом 
судском систему, који треба да се реорганизује, да се проучи 
могућност преношења на Радне одборе, у седиштима срезова или 
јаких комуна, неких делатности сажих Комора, a у  вези са да- 
љим развијањем нашег комЈгналног система, разуме се уз саглас- 
ност са Савезом адвокатских кскмсра и свим Коморама у земљи. 
По овсш питању је Милорад Ботић поднео конкретан предлог, 
који је скупштина усвојила.



y  дискусији која се развила поводом извештаја др. Јулије 
Кениг, 'председник Дисц. суда Коморе анализирао је  рад органа 
гоњења Каморе, те је констатовао да је овај рад потпуно задо- 
вољавајући. др. Јулије Кеготг је разматрајући статистику изнео 
да је врло велик број дисц. пријава потпуно неоснован, указао 
је на објективне потешкоће дисциплинског ислеђења, јер органи 
Коморе немају увек потребну помоћ судова, па је изнео нека 
CBOj'a запажања у вези са професионалном етиком адвоката.

Др. Иваи Мелвретгер, председник Савета Коморе, поздравио 
је у име Савста Скзшштину. Сматра да адвокатура у Војводшги 
задовол>ава својим обавезама према нашем друштву. Органи Ко- 
море треба да се заложе да се, по могућности, реше сви проблеми 
адвокатуре. О новим формама у адвсжатури треба дискутовати, 
та дискусија се не може једноставно одбацити. У  Војводини проб- 
лем пружања правне помоћи не ивискује неке хитне мере, неком 
изменом система, али о томе треба расправљати, јер се можда 
може доћи до боље одговарајућих сЈхЈрлги. Говори о  специјалги- 
зацији. Сматра да треба реформисати начин полагања адвокат- 
ског исшгга. Необично је важан ггроблем подмла^ивања адвока- 
Т5фе, a не мање стручно уздизање, и посвећиваше пажње пита- 
њу професионалне етике. Сматра да је питање службе правне 
помоћи у  Војводини од страие адвоката правилно схваћена.

Др. Федор Арашшки (Ср. Митровица): Сматра да је адво- 
катура отгравдала поверење, и да нема услава да се дтеша систем 
у адвокатури. Прихвата гледишта Мил. Ботића и Савеза адв. ко- 
?лоре. Може бити неких измена формалне природе, али никако 
не на уштрб самосталности и независности адвокатзфе. Предла- 
же да се постави предлог да Савезно извршно веће изда тума- 
чење, у вези новог система опорезовања адвоката, да они не под- 
леже обавези плаћања огаптинског приреза. Комуне се не обра- 
ћају Радним одборЈ̂ гма код оснивања службе правне помоћи.

Др. Воја Мијатовић (Нови Сад), гавори, у  вези предлога за 
реорганизацију правосуђа, да је потребно M3MeiraTif многе про- 
roice ггроцесл^алног права, те указује на поједтше лроблеме. Тре- 
ба Радни одбори да дискутују ггитан>а у вези са реорганвзацијом 
зтравосуђа.

Лазар Хаџић (Нови Сад), прихвата у целости мишљење из- 
ражена у  реферату Милорада Ботића. Обзиром да Мил. Ботић 
већ 10. година успешно дела у  Комори, предлаже да се њему 
ода од стране Скушптине признаше.

Алба Кунтић (Суботица), Слаже са М. Ботићем, али не у 
свему. Питање форме адвокатуре се може посматрати са два 
становишта: тграктистичког и начелног. Практистички разлози 
Могу да наведу на потребу измене система. Када начелно постав- 
л>амо питање морамо да исгштамо да ли постоји стварна потреба 
да адвокатура мора бити самостална или зависна. Ово гтатанЈе 
треба третирати са позивјија које су изнели Милорад Ботић и 
др. Иван Мелвингер.



После ззЈВршене дискусије примила је Скупиггина све из- 
вештаје, дала разрешнш^у органима Коморе, и прихватила по- 
једине предлоге дискуната.

'Скуиштрши је била поднесена, од стране преко 10. председ- 
ника Радних одбора јединствена листа за све органе Коморе, па 
је Скушштина аклаатацијом иза|брала све органе Коморе, на челу 
са председником Милорадом Ботићем (изабрани органи Коморе 
објављују се у службеном делу).

Усвојен је буџет Коморе и „Гласника” за 1961. годину.
Ова Скупштина била је на виссжом нивоу.
Прослава Двадесет година Народне Револуције, Четрдесет 

година од оснивања Адвокатске коморе у Новом Саду, Петнаест 
година од обнове рада Адвокатске коморе у  АПВ, стварна и 
објективна дискусија о најважнијим проблемима наше адвока- 
туре, анализа рада Коморе у прошло.т години, све ово је оставило 
дубок утисак на све учеснике Скупштине, као и на све оне који 
су рад Скулштине са много пажње пратили.

Коста Хаџи

СТИЦАЊЕ ОД ПРИВИДНОГ НАСЛЕДНИКА

ПостоЈи могућност да се у  једном одређеком року, у редов- 
ној парници, тужбом hereditatis petitio нападне решење донето у 
оставинској раоправи. Тада се може десити да се установи да је 
лице које је било оглашено наследником уствари само привидни 
наследник и да ствари из заоставштине припадају друтом лицу, 
правшл наследнику. Уколико се ствари још увек налазе код при- 
видног наследника, слзгчај је релативно ггрост, привтодни наслед- 
ник биће дужан да их врати правом наследнику. Али, уколико 
је те ствари стекла неко треће савесно лице, спор ће бити сло- 
женији. Баш такав један спор даје нам повод за ово разматрање.

Прв(лужена је решењем о оставинској расправи оглашена 
за јединог насле,дника земљишта са зградом. Сматрајући се ис- 
кључивим власником закључила је утовор о купопродаји поме- 
нутих непокретности и исте је предала у државину купца. Ту- 
жил>а је, сазнавпт за оставинску расправу и купопродајни уго- 
вор, a сматрајући се законском наследницом на једнаке делове 
са прв(луженом, подтсла тужбу којом је тражила да се утврди 
њено право сусвојине на половини непокретности и да јој прво- 
тужена и огаитински народни одбор, тј. друготужени, на кога је 
са купца прешло право управл>ан>а, исплате солидарно половину 
куповне цене. Тужил>а је тражила исплату уместо повраћаја због 
тога што су на згради извршене поправке знатне вредности.

Првостепени суд је утврдио постојање т5гжил>иног права на 
једној половини поменутих непокрегаости, али је захтев за ис- 
плату усвојио само према првотуженој, док га је према друго-



тЈгженом одбио. Пресуду суда првог степена потврдио је суд дру- 
таг степена. По захтеву за заштиту saKomiTOCTK Савезни врховни 
суд је ухинуо пресуде нижих судова и предмет је  утгутио суду 
лрвог степена на поновно сзфење из ових разЈгога:

„Суд је утврдио, да су наследници заоставштине поч. 
Ива Р., Ивова сестра Јелена и сестричина Јела на равне де- 
лове. Нестторно је, што је суд такође утврдио, да је тужена 
Јелена (првотужена) продала целу 3a<xrraBiimiHV као своју 
имовину, примила кзлтовну цену и пренела право својине 
продате куће.

Тужитељица као судом утврђена сувласница половрше 
продате куће има irpaBO да тражи свој део xyiie •и признање 
тога права од сваког ко јој га осповава, као и предају поседа 
или иогглату противвредности свога дела, уколико се добро 
које је хтродато због бргтно измењене вредности или иначе не 
може вратити сувласници, a она је вољна да противвредност 
изражену у  новцу прижи.

Погрешно је правно схвата1ње изражено у побијаним 
одлукама да држалац добра које je кушвено у доброј вери 
да га ПЈХ>даје искључиви власник, a суд ипак утврди да је 
продавац ггродао и део другог, не одговара сувласнкку јер да 
је добронамеран, већ да одговара таисвом појављеном сувлас- 
нику само продавац. Купац не може 1грибавити више права 
на кувљеном добру од права која на таквом добру има про- 
давац. Прггање добре вере је правно ирелевантно код раш- 
ћишћавања односа кутгца и појавл>еног сувласника који није 
учествовао у продаји. Такав купац (добронамераи у односу 
на чињеницу да купује од искључивог власника) има права 
да захтева накнаду од продавца уколижо је оахггећен, и про- 
давац му је одговоран због евшсције ствари. Купац и његов 
правни сле1дник одговарају сувласнику, који није учествовао 
у продаји, за његов део иако су добронамерни купци, јер 
својинско право сувласшжа који није у правном односу са 
купцем делује према свима па и према кутгцу“ .
(Из решења Савезног врховног суда Гз 6/57 од 15.11.1957) 
Основно правно питање које се поставља у горњем случају, 

под претпоставком да је тужиља у часу оставиочеве смрти доиста 
била законски наследник, јесте да ли суд може да утврди пос- 
тојање тужитељичижог сувласничког права на једној половини 
непокревности, или он то не може на учини с обзиром да је исто 
зтрестало да постоји Јфодајом непокретности од стране првоту- 
жене друтотзгженом. Од одговора на ово шггање зависи шта, од 
кога и по ком основу ће тужиља моћи да захтева. Jep, ако је ту- 
жиља још увек титулар права својине она, као титулар једног 
права in rem, може да захтева повраћај. своје ствари од свако(г 
код кога се она на.лази, па према томе и од друтотуженог. Ме- 
ђутим ако она то више није, она ће по основу лично-правног 
односа моћи да се обрати само на првотужену.

Као што се види из назеденог мишљења Савезног врховног 
суда, као и из списа, и првостепени и другостепени суд, па и сам



Савезни врховни суд, заосновали су своје одлуке на чињеници 
савесности купца. Првостепени и другостепесЕМ суд утолико што 
су сматрали да је савесност купца сама. по- оеби довољна да га 
зааитити од захтева новапојављеног наслединка. Што се тиче 
Савезног врховног суда, његово мишљење да је савесност онога 
који стиче од невласника ирелевантана, само по себи јв исправно. 
У  већини случајева то је тако. Међутим, има случајева у  којима 
је савесност, у склопу других чињеница, релевантна за стицање 
овојине од невласника. О једном таквом: случају се и овде ради. 
Суд је пропустао да повеже чињеницу савесности купца са чи- 
њеницом да се овде ради о стицању од невласлпоса са својством 
привидног наследниха, a правило је да прибављањем ствари од 
привиднсуг, наследника no основу уговора трећа савесна лица 
стичу својипу.

Правило о стицању од привидног наследника нашло је места 
у правима многих земаља. Оно није туђе ни нашем праву. Ово 
правило садржи Аустриски грађански законик чија се правна 
правила и данас могу примењивати на територији наше земл>е. 
Параграфи 823 и 824 овог законика односе се ка наследничке 
тужбе и иа право доцније појављеног правог наследника да зах- 
тева да му се заоставштина или ствари из ње уетупе. У  послед- 
РБОЈ реченици пар. 824 садржано је прзЈвило о стицању од при- 
видвог наследника. Ради веће јасноће наводимо оба параграфа:

Наслвдничке тужбе

823. И пошто је распра1вљеж> наследство, може онај, који 
тврди да има јаче или једнако наследничко право, позвати 
држаоца наслеђа, да му га усгупи, или да га подели са њим. 
Својина појединих ствари припадајућих наследству не тра- 
жи се наследничком тужбом, него својинском тужбом.

Важност тих тужби

824. Ако је туженик осуђен да заоставштину уступи, сас- 
в'им или делиЈШЧно, права на повратак плодова које је убрао 
држалац, или на накнаду трошкова учишевих на заостав- 
штину, одређује се сагласно ошптим начелима о савесном и 
несавесном .цржаоцу, која су установл>ена у  поглављу о др- 
жавини. Трећи савесни држалац, који је у међуврељену при- 
бавио ствари из наследства, не одговара за то никоме.

Редактори Аустриског грађанског законика нису ншпта спе- 
цифицирали, па се тако, ово правило односи како на покрегне, 
тако исто и на непокретне ствари; како на теретна, тако и на 
бестеретна стицања.

У  лрирс ди правила о стицању од привидког наследшпса нема 
ничега што би спречило MoryliBOCT његове ггримене према чл. 4 
Закона о неважЕчости: правних прописа . . . .  Правно-политички 
разлози за усвајања овог правила јесу разлози сигурности 
правног оромета и правичности. По ггравилу да се од невласника
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не може стећи својина, свако лице које је прибавило ствари од 
привидног наследника, било би дужно, без обзира на своју са- 
весност, да врати ствари правом наследнику. Међзггим, оно би се 
тада, без своје кривице, нашло у непавољном положају који још 
може бити погоршан околношћу да је привидни наследник у ме- 
ђувремену дошао у тешку материјалну ситуацију, те да отуда 
зазсгев за накнаду због евикције упућен њему постане илузоран. 
Tpefee савесно лице с ггравом је могло сматрати да је привидни 
наследник гграви наслединк. Оно се налазило у општој и неот- 
клоњивој заблуди. Таквом лицу треба пружити заштету насу- 
прот !правом наследнику који често својом немарношћу не пос- 
тавл>ају1ш: свој захтев у  оставинсжој расправи, проузрокује овак- 
ву ситуацију. Насупрот максими „Nemo dat quod non habet“, истиче 
ce „Error communis facit ius“. Спроведена оставинска расправа ст- 
вара тај „error communis" на коме се оснива право трећег лица да 
одбије захтев правог наследника.

Исто тако, ни наши нови прописи не представљају сметњу 
за примену правила из пар. 824 Аустрисжог грађаиског закогопса. 
Могући приговор да наш нови Закон о наслеђивању не садржи 
такво правило, a да он на јединствен начин регулише наследно- 
правну материју, о чему се 'изрлчжго изјашњава његов чл. 1, 
мора се одбити констатацијом да правило из пар. 824 Аустри- 
•ског грађанског законика ие спада по својој садржини у  насле- 
дноправну материју, иако је у поменутом законику тамо уклоп- 
л>ено него у материју о стицању својине. У систему Аустрискот 
грађансжог зајконика његово право место било би уз пар. 367 који 
регулише случајеве стицање од кевласника (купавина на јавној 
дражби, од лица које те ствари израЈђује или продаје, и од лица 
коме је сам власник поверрго ствар) чији пандан је пар. 221 Срби- 
јанског грађанског законика.

Исто тако, на први потлед, могао би и чл. 144 Закона о нас- 
леђивању да представЈва сметњу за примену теорије о стицању 
од привиднаг наследника. Наиме, овај члан одређује да право 
наследника да захтева заоставштину застарева према савесном 
лржаоцу за једну годину од сазнања за право и за држаоца зао- 
ставштине, a најдал>е за десет година, док према несавесном др- 
жаоцу ово право застарева за д^адесет година. Ако би се ово 
правило односило и на трећа лица која стичу од привидног вас- 
ледника, онда би оио дерогирало правило из пар. 824 Аустрги- 
ског грађанског законика. Међутим, чл. 144 одређује рок само 
за подизање тужбе hereditatis petitio, a ова тужба, која истовре- 
мено садржи захтев за утврђивање наследног права и ВЈШдика- 
циони захтев, може се управити:, у оваквом случају, само против 
привидног наследника чије наследно ораво мора бигги оспорено 
да би се утврдило јач е право појављеног правог наследника. 
Према томе, чл. 144 не регулише односе између правог наслед- 
ника и трећих савесгогх лица.

У страшш; законодавствима, теорија о стицању од привид- 
ног наследнижа нашла је свој најпотпунији израз у  италијанском 
Codice Civile, чији чл. 534 прописује:



Права трећих. — Наследник може тажође да улрави свој 
захтев против лица које држи ствар позивајући ce на овој- 
ство наследника, као и против оног који је не држи: по том 
основу.

Заштићена су права оних трећих лица, стечена теретним 
yroBiopoM са шривидним иаследником, која могу да докажу 
да су уговор закл>учили у доброј вери.

Пропис из претходног става не примењује се на непо- 
кретна и покретна добра увисана у јавне књиге, ако стицање 
у својству наследника и стицање од привидног наследника 
нису утгисани пре уписа од 'стране правог наследника или 
правог легатара, или пре зебележбе спора привидног нас- 
ледника.

Као што се види, овде је искл.учена заштита у случајевима 
бестеретиог стицања. Ово ограничење је, безсумље, на свом 
месту и предста1вља виши ступањ у  развоју теорије о стицању 
од привидног каследника. Ако је оправдано да се штити оио лице 
које је извесним жртвадма дошло. до ствари, нема разлога да се 
иста заштита пружи бестеретном: стицању.

Став трећи одзгзима заштиту оним трећим лицима која су 
се уписала у јавне однО(сно земљишне књете, a тај упис извршен 
је после упмса права правог наследника или легатара, или после 
забележбе спора против привидног наследника. Став трећи не 
садржи ништа иово, он само представља конкретизацију начела 
земљишнокњижног права на случај стицања од ггривиднаг нас- 
ле,1цш;ка: начела јавности и формалног начела.

Немачки грађански закошсс ггредврфа такође могућност да 
се заштите стицаоци од привидног наследника. Члановима 2366- 
67 створена је могућност за наследника да изван оставинске 
расправе, тражи од суда издавање посебне потврде о својству 
наследника. Свако треће савесно лице које своје лгверење о пре- 
носиочевом својству наследника заснива на овој исправи, не од- 
говара доцније појављеном правом наследнику.

Француски Code Civil не ггружа основу за слично регулисање. 
Међутилг, у пракси француских судова устал>ено је правило да 
се штите лица која стичу од привидног наследника. Немајући 
чврстог ослонца у за1кону фраш^уски правници били су 1прину- 
ђени да створе читав низ различитих правних теорија и кон- 
струкција да би оправдали схвакву гграксу. По систему грешке 
{systeme de la faute), где ce y суштини ради o субјективној одго- 
ворности, прави наследник је кркв у  односу на треће савесно 
лице. Његова кривица је у томе што крши ггравило које забра- 
њује да се друтоме наноси штета, било непоштеним, бшго нес- 
претгош тј. непажл>ивим поступцима. Такав непажл>ив посту- 
пак правог наследника јесте његово непојавл>иван>е на оставин- 
ској расправи. По систе1му објективне одговорности {le systeme du 
risque cree) прави наследник одговара објективно за ризик који 
]’е за тр>ећа лица створио својим неучествовањем у оставинској 
расправи. По систелгу атуномоћства {le systeme du mandat) непојав-
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љивањем правог каследника на оставинско] расправи представ- 
ља npehjrmo авлашћење привидном наследнику да располаже 
заоставштином. Све ове теорије имају много очигледних недо- 
статака, али чишеница да су оне упркос тога примењиване од 
судова, указује на значај који француски правници придају 
заштити савесних лица која стичу од привидног наследника.

Да се вратимо на конкретан случај. Из свега досад изложе- 
ног произилази да је продајом непокретности од стране првоту- 
жене друтотуженом: угашено тужшвино право својине. Прво- 
степени и другостепени суд утолико су погрешили што су утвр- 
диЈШ да ово право још увек постоји и тако дошли у протртреч- 
ност да утврђују nocrojaifce једног апсолутног права, и да му не 
иружају заштиту према свима. Правни схжов на коме би требало 
да се застша захтев тужиље према првотуженој није стварно- 
правне, већ лично-правне природе. И овде је од значаја да ли 
ie лрвотужена били савесна или не, разматрање чега поменути 
судови су прмотустили да се утгусте. Ако је првотужена била са-- 
весна, онда би тужиља могла да тражи по основу обогаћења без 
основа само половину уз одбитаж сразмерног дела кориснрпс и 
нужних трошкова за одржавање непокретности. У  оваквом слу- 
чају налазимо се у присуству обогаћења без основа до кога је 
дошло самом радњом обогаћеног. Ако би се утврдило да је прво- 
тужена била несавесна тј. да је знала njm могла знати да она 
ч-ије једини наследник, оида постоје елементи кривице и тз^иља 
може ех delicto да захтева вредност убраних и неубраних плодова, 
ка'о и нажна.ду дрлч̂ е штете.

На крају треба истаћи да судовима ништа не стоји на путу 
да примењују правна правила са других ранијих правних под- 
ручија. Напротив, тежња за стварањем јединственог правног 
подручија треба да представл>а подстицај за примену правила са 
туђег подручија, када је оно целосходније и модерније или када 
постоји празнина у правнкм правилима домаћег подручија. У  
ред таквих правила спада и правило из пар. 824 Аустриског гра- 
ђанског законика о стицању од привидног наследника. Примену 
овог правила требало би ограничити искључењем случајева 
бестеретног стицања. Радоје Прица

ПРАВНА ПРИРОДА ЗАБЕЛЕЖБЕ СПОРА

Судска земљишнокњижна пракса обилује интересантним 
правним проблемима, који су врло плодно тле за стручно и тео- 
ретско уздизање младих правника, како они који су ориенти- 
сани на рад у  суду, тако и оних у адвокатури. Захваљујући томе, 
iMHora врло сложена правна питања била су теоретски обрађена, 
a судска пракса је у низу спорних питања заузимала правилан 
став.

Према правним правилима из Закона о земљишним књигама, 
земл,1шгаокњижни уписи могу бити: укњижбе, предбележбе и
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забележбе. Укњижбе су безусловна стицања или безусловна 
брисања-тгрестанак права, a предбележба условно стицаше одн. 
З с̂ловно брисање права, за чију је пуноважност потребно нак- 
надно оправдање. Укњижити се и 'исто тако предбележити могу: 
стварна права и стварни терети, право откупа, прекупа, најма 
и закупа.

Забележбе се, према истим лравним правилима, могу доз- 
волити Ј>ади тога да се учине видљивим извесни лргчни односи, 
a нарочито огрантгчења у погледу располагања имовином или да 
се засвују извеени правни учинци, који су са забележбом скоп- 
чани.

Забележба (аднотација) је уписивање у  земљипшу књигу 
извесних правних чињеница које су од значаја за промет зем- 
љишнокњижтшх права. На овај начин те чињенице постају јав- 
не, нотификују се свим трећим лицима и тиме се уноси 'сигуру- 
ност у  правни промет. Број забележби вмје таксативно одаеђен, 
али Hnaic се они могу вршити само на основу одређених прописа

Забележбе се мсгу поделити на:
а) ЗАБЕЛЕЖБЕ ЛИЧНИХ ОДНОСА. — Извесни лични од- 

носи правних субјеката моау да смање или да сасвим ограниче 
њихову пословну способност.

Уколико су таква лица и титулари землЈЈ^плнокњинсних пра- 
ва, она су ограничена у вршењу тих права. Тако, на irpiaiep, за- 
бележба малолетства, стављања под старатељство, продужење 
родитељског права или старатељства, проглашење пунолетвгкм 
итд, Сврха је ових забележ‘би, да се трећа лица упозоре на пос- 
тајање поменутих ограничења те да се заштргге од штептах пос- 
ледица, које би могле настугшти ако би она закључила неки 
правни посао с лицима, чија је пословна способност или распо- 
лагање правима уписаним у земљишнкм књитама ограничена.

б) Поред предње забележбе могу се појавити и друге. Тако 
на тгример, забележба захтева за заштиту законитости коју про- 
тив земЈвишнокљижног угшса подиже Савезни: или Републички 
јавни тужилац, забележба експропријадије у  смислу Закона о 
експропријацији, забрана раотолагања земл>иштем по Закону о 
аграрној реформи и колонизацији, забележба потраживања да- 
ваоцу издржавања за пренос непокрептости од стране примаоца 
издржавање из утовора о дож1шотном издржавању (чл.123 
ЗОН-а).

По ступању на снагу Закона о Национализацији најамних 
зграда и грађезинског земљшпта познате су још три врсте забе- 
лежбе и то:

а) По чл. 41 Уредбе о постушсу за сттровођете Закона о на- 
цдавализацији тј. забележба изузимања посебних делова из на- 
ционализоване зграде у корист бившег власника, a на основу 
правоснажнаг решења надлежне комисије за национализацију; 
б)забележба преноса права власништаа у случајевима кад бивши 
власнргк иационализоване наја!мне зграде отуђи свој изузети по- 
себни део (тј. изврпги пренос путем разних дозвол>ених правних
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послова) и в) забележба конституисања хипотеке на изузетом 
делу зграде бив. власника (чл.51 и 52 Закона).

У нашем предратном праву постојала је и забележба првен- 
ственог реда: власник непокретности забележио је своју намеру 
да непокретност прода или оптерети. Ова се забележба мора 
претворити у укњижбу у  року од шездесет дана, односно код 
хипотеке у року од годину дана, с тим да се ранг за нови угоис 
рачуна од дана забележбе. Дејство забележбе лрвенственог реда 
је да обезбеди земљштшокњижни упис који треба да следи по- 
сле исте, што значи, да на то вбезбеђење немају утицаја касније 
укњижбе и забележбе у  одређеном року од 6о дана. Ова забе- 
лежба данас нема в'ише велржи практични значај, иако је поз- 
нају и данашњи прописи. Например, чл. 7 Упутства о начину 
уписива1Ба у  земљЈшшу књигу права својрше на зградама Ha
rp ађеним HS' земљишту ошптенародне имовине говори о забе- 
лежби права првенственог реда осигурања ранга хипотеке у ко- 
рист банке за зајам који је дат инвеститору за изградњу зграде.

Нас овде нарочито интересрфа са практичног и теоретског 
становништа забележба спора, са којам се у  тгракси најчешће 
срећемо и која спада у једну од најосетљивнјих материја зем- 
љипгнсукњижног права.

Начелно у земљипгаим књигама не могу се дозволити све 
врсте забележби нмозршско-правних спорова, сем у  случају ако 
је неко оштећен у свом књижном лраву и тужбом тражи по- 
враћај у пређашње књижно стање.

Погрешна је пракса наптах правника лрактичара да зем- 
ЈБишнокњижне судове оптерећују разним захтевима ради забе- 
лежбе спора, који се воде по разним имовинско-правним пита- 
шима власника некретнине.

За забележбу спора правно је релевантна чргњеница утрожа- 
вања и ловреде земл>и1пнокњижног права, што у осталим слу- 
чајевима не стоји.

Правилна је пракса наших земљишнокњижних судова, да 
такве захтеве одбиЈају. У  земљшпним књигама важи опште на- 
чело апсолутне тачности земљипшокњижних утгнса, док странка 
то ггравоснажнсл! одлуком суда или друтих надлежних органа 
обратно не докаже.

Забележбу спора може затражити онај, који оспорава неку 
укњижбу због тога што сматра, да је њом повређен у  свом књиж- 
ном праву, те с тога тражи повраћај у  пређапгње стање. Циљ ове 
забележбе јесте, да би пресуда, која буде донета у парници, имала 
учинак и против оних особа које би стекле књижна права после 
забележбе спора у земљишној књизи одн. после пријема зах- 
тева, којим је тражена забележба. Овој забележби било би нпр. 
места код тужбе коју подноси дародавац лротив даропримца 
ради раскидања утовора о даривању, брисања у  земл.ишној књи- 
зи права власшшггва поклонопримца и повраћај 'ранијег стања, 
јер су испуњени сви rope наведени услови, који се траже за за- 
бележбу. Исти би слЈ^чај био код побијања уговора о купо-про- 
даји од стране пруодавца због постојања заблуде, преваре, при-

U



нуде; побијање утовора о доживотном издржавању, где је пре- 
нос некретнине на даваоца издржавања извршен одмах, a не 
после смрти примаоца издржавања итд.

Да би се могла остварити забележба спора у зеамљипшим 
књигама путем тужбе ради брргсања, ова мора да испуњава две 
ооновне претпоставке, a ТО’ су:) да је повређено нечије књижно 
право и б) да је том тужбом нападнута укњижба.

Нема дакле Д1еста забележби, ако је утврђено, да се не ради 
о укњижб!!. него о предбележби.

Ова укњижба мора бити дозвољена и извршена, a no миш- 
љењу тужиоца, неваљана и ништава.

За забележбу тужбе ради брисања неваљане укњижбе може 
се то предложити у самој тужби одно'Сно при подношењу о<ве туж- 
бе код парничног суда, као и пооебном: молбсм код надлежног 
земљипшокњижног суда, где је уписана спорна некретнина, ради 
чијег се уписа води овај спор.

Ако се захтев поставља посебном молбом, ова мора у свему 
одговарати опптш  услов'има вал>аности молбе земљзшшокњиж- 
HHM судовима.

Правни учинак зебележбе тужбе ради брисања апсолучап 
је тј. према сзакоме каснијем стицаоцу протеже се вал>аност 
забележбе тужбе.

Пресуда донета у овој ствари дејствује против сваког кас- 
нијег стицаоца тог књижног права и сасвим је споредно, да ли 
је он знао за ту забележбу или није, забележбом ове тужбе та 
тгарница не вреди само inter partes litigantes, него и према сва- 
иоме, котод дође у  додир стим правом као његов ималац ма 
по коме правном освову (erga omnes).

Забележба има против каснијег стицаоца потпун учинак, тј. 
пре'суда у  тој парници донешена може се ггзврпшти против сва- 
ког доцнијег имаоца тог права.

ПредуслоЕ је те важности и ретроактивног дејствовања забе- 
лежбе, да је издејствована по закову и правилно.

Није ли та забележба по закону допустива тада не настЈ̂ - 
пају ео ipso последргце, које су иначе предвеђене за ове забележбе.

Ако тужилац од тужбе одустане или ако буде правоснаж- 
ном одлуком одбијен или ако у случају правних правила чл. 70 
ЗОЗК-а, није предао тужбу у прописном року, онда ће се на 
предлог противне стране наредити брисање забележбе спора.

Овде треба приметити, да са наведеном забележбом спора 
не треба мешати привремене наредбе, које су предвиђене у 
правним правилрша извршног поступка a које су усто везане и 
за постојање одређених услсва (постојање опасности и др.) те 
према томе са забележбом спора о којој је овде реч немају ни- 
какве везе.

Дејство забележбе привремене наредбе забраном отзгђења 
и оптерећења некретнине, у томе је, што ће се уписи издејство- 
вати после ове забележбе брисати само уколико се предња при- 
времена мера оправда правоснажном пресудом, a брисати ће се
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они уписи који су извршенк на основу правног посла закључе- 
ног двостраном вољам странака, док се неће брисати уписи на 
основу јавних иоправа (пресуда, решења итд.). Привремена на- 
редба оправдана правосназкном судском одлуком обезбеђује пра- 
во првенственог реда ynirca у корист тужиоца.

Забележба спора битно се разликује од rope наведене при- 
времене мере, јер делује против свих уписа трећих лица биле 
по ком правном основу издејствованггх, a то значи да ће се бри- 
сати и улиси издејствовани ранијим јавним исправавда.

За дозвољеност забележбе привремених мера потребно је 
само доказати вероватност оггасности од отуђења и оштећења 
од стране противнрпса, док суд за забележбу спора мора ценити 
искључиво испуњење услова предвиђених правним правилима 
чл. 68 ЗОЗК-а.

Према важећЈш правнлм правилима земљшпнокњижног пра- 
ва забележбу спора може по правилу, да тражи само онај ко је 
тангиран у  неком своме књижном праву и који због тога тражи 
успостављање правилног землЈИшнокњижног стања. Од тога по- 
стаје изузеци у оким случајевима када се по закону стиче ствар- 
но право и без уписа у земљишну књгау. To може бити у слу- 
чају одржаја и у случају деобе заједничке имовине по чл. 10. Ос- 
новног закона о браку, када се стварно право својине на некрет- 
нинама стиче без уписа у земљишну књигу. Ако у  тим случајеви- 
ма тужилац у парници докаже, да је одржајем или заједкичким 
радом Јбрачних друтова у toikv брака стекао некретнину, која је 
уписана у земл>ишној књизи на име неког друтог a не власника, 
тиме је доказано да је землЈОкњижно стање неправилно и да 
оно треба да се исправи пресудом.

Да би се ванкњихши власшгк ocniypao од опасности, да неко 
треће лице, у доброј вери и поверењу у земљитттну књигу, стече 
неко право пре него што је земљипшокњижно стање исправљено, 
у таквим случајевима дозвољена је и оправдана забележба спо- 
ра. Руководећи се тим разлозима судска пракса код већине су- 
дова стоји на становшпту, да нема сметње да се одобри забележба 
спора у парницама ради заједничке брачне тековине (чл. 10 ОЗБ) 
пошто је стицање власништва по овом основу слкчно стицању 
ло основу одражаја тим пре што по становшпту неких судова, 
упис права власнгаитва у земљишној књизи у оваквим случа- 
јевима није констутивне већ декларативне ггррфоде, пошто брач- 
ни др}т на коме право сувласнгаптва није уписано у  земљишној 
књизи стиче исто одмах на оснозу закона и rrpe уписа у зем- 
љишну књигу. На овом становишту стоји нпр. и Врховни суд 
HP Хрватске у решењу своме бр. ГЗЗ. 124/53 од 14.IX.1953 год. 
према којему „Забележба спора у земљшпне књиге може се доз- 
волити и брачном другу који тужбом тражи да се некретнине 
које су у земљишним књигама укњижене као власншптво друтог 
брачног друга утврде као заједничка имовина у  смислу чл. 10 
Основног закона о браху и подијели“ .

Врховни суд HP Словеније у свом решењу ГЖ. бр. 133/57 
од 28.III.1957 год. стоји на становишту; „Може се дозволити за-
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бележба тужбе када се њом на освову нужно(г наследаог дела тра- 
жи некретввит, односно део некретнине која је 'у зеошвишно књи- 
зи уписана као власнпштво тЈгженог“ . To своје станов'иште образ- 
лаже да је положај странака сличан ономе предвиђеном по чл. 10 
ОЗБ, тј. да сличан положај постоји и у случају који предвиђа 
чл. 32 Закона о наслеђивању. Према тој одредби нужном наслед- 
нику припаца део сваасе ствари и права који сачињавају заостав- 
штину. Нужни наследник је, дакле, наследник целокупне зао- 
ставпггине према нужном делу који му припада. Пошто по чл. 
35 Закона о наслеђивању, заоставштина умрлог лица прелази 
на наследника у тренугку његове смрти и нужни наследници 
већ смрћу оставиоца псстају наследници заоставштине са свим 
правима и обавезама. Према томе, и у таквом случају допуштена 
је и 01гра®дана забележба шора.

Прихватити ово становиште, које је заузето у приказаноом 
решењу значило би у сваком случају ићи у недопуштену ши- 
рину rro овом спорном игитању, па би то могло довести до усва- 
јања праксе, да се дозволи забележба тужбе у свим слзгчајевима, 
где се води спор о својини некретнина било по коме основу, те би 
завело једну недопустиву праксу код наших земљишнокњижних 
судова. Те смо стога мишљеша^ да и поред постојања оваквог 
станавишта, ваља одбити њетову примену, јер се противи пра- 
вилној примени правних правила земл>ттшокњижног права a 
која се заснивају на принципима: поузданости, тачности угогса 
и !прегледности.

Забележба спора у  земиљпшим књигама по својој правној 
природи је декларативног карактера, како у  односу на земљиш- 
но!књшкног власника тако и у односу,на сва лица која изводе ова 
своја прагва из власништва ггреносиоца ових права, с обзиром да 
се истом уписују само околности који су од утицаја за пратмет 
земљвтттнокњижних тграва. Стицалац ових права прима ризик у 
односу на покренути спор тј. на његове правне последице у  коли- 
ко пресуда буде донета ва штету траденса овпх права.

Из изложеног изводимо закључак да забележба као зем- 
Л.Ш11НОКЊИЖНИ упис заузима значајно место у  динамици нашег 
новог законодавства, те је  стога ваља у пракси применити строго 
iTO принцитшма законитости, a што најзад и несумњиво произ- 
илази из једног од основни тгринцшта земљишнокњижног права 
тј. принцила јавности и поуздања, јер само строга примена ових 
начела ствара ситурност првног промета у односу и на сва права 
која отуда произилазе.

Коста М. MecapoBuh
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ПИТАЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПО 
ПРИГОВОРУ ТУЖЕНИКА

Допуна чланка одштамтшног у „Гласнику“ бр. 12160
Према излагању у  чланку: „Поводом једног случаја месне 

ненадлежности“, приговор ненадлежности може се у редовном 
поступку ист^и на лрипремном рачишту, ако се оно одржава 
или у  протршном на главној расправи пре него што се тужени 
упусти у расправљање о главној ствари (чл. 19 Згш) или и| ггре 
ггрипремног рочшита и главне расправе, ако се у поднесцима 
упустио у  расправљање. Овај се приговор може наводно истаћи 
не само на ггравом рочгапту за главну расправу (када није било 
припремнот рочишта) него и на другам: или ма којем каснијем 
рочишту, ока тужени на предходна рочишта није долазио (чл. 284 
3im) и ако се раније, пре ових рочишта и ван рочишта није у 
писменим изјавама упустио у расправљање, док се после одр- 
жанот пр'ипре]ивог рочишта не може поднети без обзира на то 
да ли је туженик дошао на Ово рочиште или није и да ли се 
упустио у расправл>ање о главној ствари или није. He види се, 
међутим, разлог зашто би законодавац у том погледу правио 
разлику између притгремног рочишта и првог рочтгшта за главну 
расправу, јер се и код припремног рочишта може десити да ту- 
женик не дође на рочшпте,(чл. 280 Зпп) и да се пресуда изрекне 
по̂ сле једног или више одржаних притгремних рочишта vum ро- 
чишта за главну расограву (чл. 105, 293, 303, 314, Зпп.)

Овакво схватање о пропису чл. 19 Зпп у предметима по ко- 
јима се одмах заказује расправа (чл. 273 ст. 3 3rm) нелогично је 
и није у складу са отпптим одредбама Закона о парничном пос- 
тупку нити са основним одребама о току 'поступка по правним 
лековима, односно није у складу са духом закона и основним 
принципима парничног поступка — принципсш законитости, 
принципсш: контрадикторности, непосредности, усмености и јав- 
ности, ггринц'ипом ггроцесне економије и тгринципом забране зло- 
употребе процесних права (чл. 1, 4, 5, 8, 9, 82 ст. 1, 213 ст. 1, 282 
ст. 1, 304 ст. 3, 343 ст. 2 т. 1 Зпп).

ГТрва и основна процесна претпоставка да би се поступак 
покренуо, правилно наставио и окочао мериторним решешем 
тужбенот захтева јесте, да буде суд стварно и месно надлежан (чл. 
14 — 64 Згш). Прописима о овој надлежности иде се и за тим да 
месно ненадлежан суд не предузима процжгне радње р>ади утврђи- 
вања материјалне истине у циљу доношења каначве одлуке. 
Може се изузетно десити да суд и поред приговора месне ненад- 
лежности, 'изводи доказе и изриче пресуде и то: кад не усвоји 
овај приговор о којем се расправља са главном ствари или ахо 
суд после одвојеног расправљања не усвоји односни приговор 
и одлучи да се одмах настави главна расправа. Тада је дзгжан 
да решење о притовору унесе у  одлуку о главној ствари (чл. 290 
ст. 2 Зтш). У  том случају тужене може жалбом да побије тгресуду 
и због месне ненадлежности (чл. 290 ст. 3 у вези чл. 364 ст. 2 
Згш), тј. због битне повреде одредаба парничног поступка, ако је
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суд неправилно одлучио да је месно надлежан — чл. 343 ст. 2 
т. 4 Зш1. (Иначе, када је посебним, правоснажним решењем 
одЈгучено о месној надлежности илк ако у  току inocryiTKa није 
упоште или на време стављен приговор, у  жалби и ревизијрг 
пресуда се не може побијати због месне ненадлежности, што 
значи да у  таквим случајевима, када раније није покренуто пи- 
тање сукоба о надлежности — чл. 21. ст. 1 Зггп или кад нису 
ггостојали услови за његово покретање — чл. 21 ст. 2 Зпп, пос- 
тоји могућност да месно ненадлежни суд оконча решење главне 
ствари). Због ове повреде рввизија шгје дозвол>ена — чл. 370 
т. 1 Зпп.

Приликом тумачења inpooifca чл. 19 Зош не тр^а тЉи у ши- 
рину, ван логике саме садржине овог прописа у  вези чл. 286 Зпп.

Пропис је јасан. Туженик, може, дакле, приговор месне не- 
надлежности да истакне најдоцније на прштреоугном рочишту (до 
закључења i— чл. 19 Зшт), a ако се OHd не одржв1ва, на ирвом 
рочишту за главну расправу, пре него што се упусти у  расправ- 
љање о главној ствари, односио док не заврши свој одговор на 
тужбу (чл. 286 ст. 5 Зип).

Применом пак чл. 19 Зпп, онако̂  како је изложено у  чланку, 
ствара се прилика за туженика да злоупотребом свог права до- 
ласка на рочшпте, односно да својрш недоласком и каснијим ис- 
тицањем привовора. одуговлачи окончање П01ступака не само пред 
месно ненадлежштрш судом него и пред надлежним, јер тгред тим 
судом расправа мора почети изнова (чл. 304 ст. 3 у вези чл. 20 
ст. 4 Зид).

Доставом тужбе и позива за главну раеправу, суд у ствари 
прзгжа мохућност тзгженику да се изјасни о тужби, односно да се 
благовремено упусти у  расправљање о главној етвари (чл. 5, 273 
ст. 1 и 3, 282 ст. 2 и 286 ст. 1 Зпп). Од његове воље зависи кажо 
ће да поступи. Ако- не дође на ово (прво) рочиште, сматраће се 
да је преклудиран у погледу месне ненадлежноети:. He може се, 
као што се види, дозволити тЈгженику неоправдано одуговлачење 
постугтка и злозчтотреба зорава раеттрављањем пред судом, на ште- 
ту закоиитости, брзог и ефикасног окончања постутгка (противно 
јавном интересу) и на штету самих странака, јер се без основа 
губи време и паршгчни трошкови повећавају, што погађа наро- 
чито тужиоца (коме се отежава и успорава остварење права) 
када је основан тужбени захтев. Суд је дужан да онемогући до- 
тпчну злоупотребу процесних гграва a то би поститао тиме што 
би ice на време по слзгжбеној дужности или пригов1ору огласио 
месно ненадлежним или што би касније одбацио односни при- 
говор.

Пропис чл. 16 'Ст. 3 Зтш, према којем се Окружжни суд, ако 
приЈтремно рочиште није одржано, пошто се тужени на првом 
рочишту за главну раеправу упустио у раеправљање о главној 
ствари, не може ни поводом приговора ни по службеној дуж- 
ности отласити ненадлежним за предмете из надлежности срес- 
ког суда, — не мења суштину ствари, већ поткрепљује пред- 
метно правно схватање. И у овом пропису говори се да се тужени:
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на првом pacnpaBHOM рочишту упустио у расправљанЈе, пошто 
се ствари у  већини тако развијају. Међутим, ако тужени не дође 
на ово рочиште или ако одбије да расправља о главној ствари, 
доцније неће моћи: да истактне односни притовор, мада се на овом 
рочишту није упустио у растгрављање (чл. 286 ст. 5 у вези чл. 10 
ст. 3 Зпп).

У  одредби чл. 16 ст. 3 Згш даначеШо jê  да се ради oi прво.ч 
рочишту, док се у проггису чл. 19 Зтш, поводом сличне скоро исте 
правне срггуације говори о главној расправи што се пратсгично 
по смислу и духу закона изједначује, те се и приговор месне 
не1надлежности може истаћи најд01цкије на првом рочишту за 
главиу расправу, јер ако се не одржава ггрипремно рочиште, 
онда се одређује прво рочиште за главну расправу (чл. 273 ст. 1 
и 3 Зпп). Тада ово рочиште донекле има карактер и припремног 
рочишта (чл. 290 у вези чл. 277 ст. 2, 286 ст. 5 и чл. 19 Зпп).

Ratio legis је и у првом (чл. 16 ст. 3 Зпп) и у друтом случају (чл. 
19 Зпгт) исти и своди се на то, да се ггитање надлежиости на време 
реиги. односно да се ограшгчи време за које суд може да решава 
ово питање, као и право странке да истиче предметни приговор. 
Само је туженрг када је у  питању месна ненадлежност у бол>ој 
с-итуација, пошто као што је наведено, ако је одбијен притовор, 
има право на жалбу против таквог решења (чл. 19 у вези чл.364 
3rai.), односно у жалби може пресуду да побија к због битне 
ловреде одредаба парничног послухгка (чл. 343 ст. 2 т. 4 Зпп). 
Против решења окружног суда, којим се огласио стварно над- 
лежним, није међутим дозвољена жалба, пгго значи да се ре- 
шење не може побијати (ни посебном жалбом нити пак у жалби 
или ревизији против пресуде — чл. 16 cy. 4 у  вези чл.364 Згш). 
Сем тога, ггропис чл. 19 Зггп, као и агропис чл. 16 ст. 3 Згш, 
треба ценити у вези пргатиса чл. 286 3im a не само у  вези његовог 
става 5 Зпп. Из става пак 1 и осталих ставова види се да се ради 
о првом рочишту и д асе цао пропис односи на ово рочипгге. За- 
конодавац негде наглашава да је у  питању прво рочипгге (чл. 16 
ст. 3, чл. 284, 286 ст. 1 и 321 ст. 1 Зпп), a негде да не би било по- 
нављања, из саме садржине произилази да је о њему реч (чл. 19, 
282, 286 ст. 2, 3, 4 и 5 3rai).

Основно је резоновање, да је главна расправа јединствена, 
да чини једну целину и да странке пар^ничне радње у вези глав- 
не расправе могу да врше до њеног закључења (чл.288 ст. 2 и 
293 ст. 1 Зпп), али треба имати у  виду, да то правило није апсо- 
лутно и да се не односи на приговор месне ненадлежности (чл.19 
у вези чл. 286 ст. 5 Зпп). Jep, као што је познато постоје и изу- 
зеци. Предузимање неких процесних радњи ограш1чено је одре- 
ђеним моментом на првом рочишту за главну растграву (чл. 286 
ст. 5 3im). Најдоцније на овом рочишту, ако му није претходило 
припремно рочиште до односног тренутка странхе могу стављати 
извесне предлоге и приговоре међу којима и игриговор месне 
ненадлежности (чл. 286 ст. 5 у вези чл. 19 3mi).

Навод у  чланку, према којем никада није сигурно, да ли је 
тужени који није дошао на рочгапте могао да се" упусти у рас-
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прављање, с обзиром да се на шегов предлог због пропзпштања 
рочишта може дозволити повраћај у пређашње стање, — нема 
npajBHe подлоге. Суд прећутно прихвата надлежност, одгаосно пре- 
ћутно се оглашава надлежним закавивањем припремног рочишта 
(чл. 273 €т. 1 Зпп), a ажо ово није било, заказивањем првог pof- 
чшпта за главну расправу (чл.273 ст. 3 у вези чл. 19 3'im). Суд 
се, да!кле,по службеној дужности може огласити месио нвнадлеж- 
HPfflvr прилшшм претходног исдштмБања тужбе (чл. 271 ст. 2 Зпп.), 
по прејему одговора на тужбу (чл. 274 ст. 6 Зпп) и све до зака- 
зивања одно1сно1г рочишта. Туженик 'je дужан да дође на ово 
рочиште, претходно или рочиигге за главну расгф^аву, уколжко 
жели да истакне приговор месне ненадлежности (чл. 19 Зпп). 
Ако не дође, па се дозволи повраћај у пређашње стање, има право 
да на новом рочишту стави односни тгриговор — чл. 106 3inn. (Ако 
ее не дозволиповраћај, тужени губито право). Могућност евенту- 
алног иовраћаја у пређашње стање Због проггуштања рочишта 
(нарочито у случаду доношења  ̂ пресуде због изостанка — чл. 
321 Зпп) не може ни у којем случају да буде разлог да се при- 
говор месне ненадлежности подноси после првог роч'ишта за 
главну расправу. Тачно је, да тзгжени може да одах)вори на тужбу 
одмах по покренутом поступку (по налогу счда или без тог на- 
лога) —  чл. 274 ст. 1 и 3 Зпп и да даје усмене изјаве ван првог 
рочишта, али такво ра'спра!вл>ан>е не представља упуштан>е у 
расправљање о главној ствари те је и ирелевавтно за истицање 
приговора месне ненадлежности. Стављање овог приговора везује 
се за упуштање у растгравллње до̂  одређеног нај доцниј ег момента 
на главној расправи, којој није претходило припремио рочиште, 
односно искључиво за тужешгково упуштан>е у  расправљанзе на 
првом рочишту за главну расправу, npe завршетка| њего1во.г вдго- 
вора на тужбу (чл. 19увезичл. 286 рт. 5 Заш.). Свано другб рас- 
ггрављање пре arpBOir рочишта за главну расправу, као и пре при- 
премног рочршгга, када се одржава, у поднесцима (чл.95 Зпп) ире- 
вантно је за месну надлежетост, уколико, тужени није истакао 
односни приговор или признао месну надлежност и одрекао се 
права на стављање приговора. Тужени, дакле, иако је у  одговору 
на тужбу или неком другом припремно1М поднеску, расправљао 
6 главној ствари, може доцније, као што је назначено, да под- 
несе предметни приговор (најдоцније на припремном рочишту, 
или ако овога није било на от)вом рочишту за главну расправу до 
завршетка одговора на тужбу, али после ових рочишта то не 
може да учини, пошто је преклз’'диран).

У  чланку се, даље, раоправл>а питање, да ли се однооне од- 
редбе о приговору месне ненадлежвости могу у пошуности при- 
менити и у  брачним споровима. Основно се примећује да рк>чиште 
за покушај мирења представл>а посебно рочиште, које се не може 
изједначити са при1ПЈ>емним' рочиштем, и да се стота у  погледу 
месне ненадлежности примењују одредбе каје важе за спорове 
у којима се припремно рочиште не држи.

За брачне спорове предврфен је 1посебан поступак (чл. 398 — 
412 Зпп). Ако пак посебне одредбе не постоје у  поступку у брач-
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ним споровима, примењиваће се остале одредбе Закона о пар- 
ничвам постушсу (чл. 398 Зпп).

Рочиште за покушај мирења о'држава се пред председником 
већа парничног суда, пре достављања тужбе туженгасу — чл. 402 
Зпп. Ако један или оба брачна друта, иако уредно позвани, изос- 
тану 'са овог рочшпта, сматраће се, да мирење није успело (чл. 
403 ст. 3 3irn.), док у  редовном постлчтку у  таквом случају, на 
припремном роч1Ш1ту углавиом наступа мировање постуотка и то, 
ако су обе странке изостале са рочишта, односно кад присзггне 
странке Hefee да раопраЈвљају или кад једна странка уредно по- 
зваиа изостане, a друга предложи мировање или кад на рочиште 
дође тужилац па не предложи доношење пресуде због изостанка 
— чл. 205 Згш. Ако само туженик не до-ђе на припремно рочиште 
може се под уловима из чл. 321 3im пресудбм због изостинка 
усвоЈити тужбени захтев. У  брачним пак споровима доношење 
такве пресуде шгје дозвољено (чл. 406 ст. 2 Зпп.)

Из изложеног може се извести логичан заЈкључак, да странке 
услед недоласка на рочиште за покушај мирења немогу да 
сносе неке друге, штетне последице, у супрогности са црггираним 
посебним прописима, односно тужени у  праву да истиче при- 
говор месне ненадлежности није преклудиран, већ тај притовор, 
сходно чл. 19 Зхш може да стави најдоцније на првом рочшиту 
за главну расправу. Уколико тзгжени дође на рочшпте за итоокушај 
миреша може одмах да приговори месној ненадлежности и ако то 
учини, суд је дужан да о том ггриговору донесе фолмално образ- 
л1ожено реачење (чл. 333, 334 у  вези чл. 19, 20 ст. 1 и 364 Згш), 
или да га реши уз главну ствар (чл.290 ст. 2 Зпп.) — Ако тужени 
не стави односни приговор, на први поглед изгледало би, да је 
настзшила преклузија, те да га на првом рочишту за главну 
расправу не може да истакне. Ово утолико пре, што рочиште за 
покушај мирења поред посебних карактеристшса, има и слич- 
Н01СТИ са припрвмним рочшптем. Није, наиме искључено, да суд 
на рочшпту за покушај лгирења расправл.а и прггања која се од- 
носе на сметње за даљи ток постугака — чл. 277 ст. 1 у вези чл. 
270 Зпп), a може евентуално да одбаци тужбу по службеној дуж- 
ности или приговору, ако утврди да о тужбеном захтеву већ тече 
парнрода (због летиспеденције) итд. или да се по службеној дуж- 
ности односно по приговору огласи месно ненадлежним (чл. 277 
ст. 2 у вези чл. 270, 271 и 398 Згш). Но и поред ове сличности и 
могућности да тужени распр>авља о главној стаари, ке би требало 
туженику наметати дужност да ставља предметни приговор на 
рочишту за покушај мир>ења, будзгћи да њега на овом рочишту не 
може заступати оуиамоћник нити може ггрисуствовати рочрппту 
(чл. 403 ст. 2 Зпп). Туженик у редовном nocnymcy има, међутим 
могућности, да преко пуномоћника притовара месној надлежности 
Он може одмах, по пријему тужбе, да узме пуномоћника, који би 
присуствовао и припремном рочишту (чл.82 и 83 Зтш). Због тога, у 
1П1огледу права стављања ггриговора месне ненадлежности не мо- 
же бити једаиакости између туженика у  редовном и туженика 
у овом посебном поступку. Такво би се изједначење, с обзиром
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на ошцте правно г^авило грађанског права о томе шта је право 
и дозвољено и пропис чл. 285 у  вези чл. 10 Згш противило прин- 
цршту правде и правичности:. Туженик у  брачном спору без пу- 
номочника у  великом броју предмета неби знао да истакне при- 
говор месне ненадлежнасти, што за њега, имајући у врвду раз- 
даљину од његавог места пребивалишта или боравишта до места 
ненадлежног и надлежног суда, односно разлику у раздаљини- 
до ових судава, може да представља врло важан моменат — чл. 
47 ст. 1 у вези чл. 47 Зпп. (У тужби односног спора погреишо 
Je као последње заједничко 1ггрибивалгапте оаначен Београд у- 
место Кладушнице на подручју Окружног суда у Неготину). По 
пријему пак тужбе, тек после одржаног односног рочишта, ту- 
жешж има право да узме 'пуномоћгогка ноји би одговорио на туж- 
и присуствовао првом рочишту за главну расправу. Тада му је 
другим речима пружена (JjaKTPiBKa могућност, да и преко пуно- 
моћника приговара месној надлежности. Тко се тужени у овом 
посебнодт постултку, после рочишта за noKjmiaj жирета, када се 
оно> одржава (чл, 402 ст. 3 Заш) може изравнати са тужеником 
у редовном поступку на припремном рочишту, односно на првом 
рочишту за главну раеправу.

Отуда тужешт не мора на рочишту за покушај миреша да 
истиче прировор месне ненадлежности, те не може бити ни пре- 
клудиран у погледу те надлежности без обзира на то да ли је или 
није дошао на ово рочиште или се поднесжом јавио да не може 
доћи, као и без обзира на то да ли се или није изјаснио о главној 
ствари.

У  предметној парници, поводом које је написан чланак, ту- 
жени није долазио на рочиште за покушај мирења нити на прво 
и: друго рочиште за главну расправу, већ је касније у  поднеску 
и-стакнуо приговор месне ненадлежности, a у међувремену после 
друтог рочишта изведен је и доказ саслушањем тужене странке 
пред замол>еним судом.

У оваквој правној ситуацији, туженик је, према изложеном 
правном схватању, преклудиран самим тим, пгго ни1е дошао на 
прво рочшпте за главну расправу односно што није поменути 
приговор ставио благовремено, најдоцније на оводг рочишту, пре 
свршетка свог одговора на тужбу (чл. 19 у вези чл. 286 ст. 5 Зпп), 
те вгапе није овлашћен да подноси ггредмепти rrppiroBop.

Околност, што се тужена поднеском није јавила суду да неће 
да дође на рочшпте за покушај мирвња и истовремено се изјас- 
нила о главној ствари, нема правног значаја, јер је, као што је 
речено, овакво раст1равл>ање пре првог рочишта за гланну рас- 
праву ирелевантно за питање месне ненадлежности.

Исто тако, нема шгкаквог значаја ни расправљање о главној 
ствари пред замољеним судом, попгго је за туженика већ на пр- 
вом рочишту за главну расправу у  том погледу настала преклд'̂ - 
зија (односно заказивањем рочгапта за главну раснраву Окруж- 
ни суд у  Београду иако ненадлежан изгубио је право да о тсхме 
решава, па је био дужан да настави поступак). Релевантно је, да- 
кле, упуштање у расправљање једино у искључиво на првом ро-
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чжпту за главну расправу ире него што тужени заврши одговор 
на тужбу.

Окружни суд у  Беогр-аду се по службеној дужности огласити 
месно ненадлежним кајдоцније до закизивања првог рачишта за 
главну раоправу (или по приговору ira саш>м том рочишту). Он 
то није учинио, нити је тужена бла1говремено ставила приговор 
месне ненадлежности, те суд није имао никаквог основа да се 
огласи меоно ненадлежгош, већ је био дужан да формалним, о- 
бразложеним решењем одбаци закаснели приговор тзгженика о 
месној ненадлежности — чл. 334 у  вези чл. 19 и 20 Зпп. (Уко- 
лико би Врховни суд HP Србије по жалби туженика потврдио 
ово решење, до сукоба иадлежности не би могло да дође — чл. 
21 ст. 2 Зпп).

Овај ‘Суд није тако поступио, збот чега је Окружни суд у Не- 
готину, којем је уступљен предмет на надлежност, несхжоваио 
дошао у положај, да поново изводи доказ саслушањем страиака, 
a евентуално, или, уколико је у питању компликшан случај, по 
правилу и друге доказе (чл. 19, 20 ст. 3 и 4 у  вези чл. 304 ст. 3 
и чл. 255 Згш). Тиме је дрзвољеио туженику да злоупотребом 
својих хгроцесних права, супротно изричним позитивним пропи- 
сима, одутавлачи окончање поступка, чиме се као што је истак- 
нуто крше о̂ сноЕни приндипи парничног постутгка, a нарочито 
принцип законитости.

Иначе сам резиме у чланку правилан је.
Правилна је наиме констатација да је за суђење постао на- 

длежан Окружни суд у Београду, да је тај суд био дужан да 
донесе решење о ненадлежности и тек по правоснажности истог 
да прецмет достави другом суду, као и да виши суд није уочио 
све те релевантне чињенице, услед чега је лре него што су nony- 
њени услови, изазван сукоб о надлежности (чл. 21 ст. 1 и 22 у 
вези чл. 19 и 21 ст. 2 и 3 Згш) a затим неправилно решено да се 
лредмет уступи Окружном суду у  Неготину на надлежнсх:т.

Даница С. Китић

ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Адвокатска комора HP Словеније одржала је своју редовну 
годишњу Скупштину 22. априла 1961. године у  ЈБубљани. Скутг- 
штина је имала изразито ра̂ дни карактер, a основни реферат уз 
извештај о раду органа Коморе, који је подиео председник Др. 
Владшоф Шукље односи се на ггитање правшгх служби те нових 
облика у адвокатури.

На Скупштини су присуствовали поред државног секретара 
за правосудне послове представници судова и друтих правничких 
организациј а.
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Од стране Адвокатске коморе за АПВ-е Скупштини је при- 
суствовао Андрија Шарчевић заменик председника Уиравнот 
одбора.

Адвокатска комора за HP Хрватску одржала је своју ре- 
довну годишњу Скушитину 14. маја 1961. годрше у Загребу. Ре- 
ферат о актуелним проблемима адвакатуре и о стању у адвока- 
тури Хрватске поднео је председник Др. Аурел Крстулавић. И 
реферати и дискутанти изравили су да правне службе камуна и 
друштвених организација треба подутшрати уколико се ове ор- 
ганизују према постојећим пркжгисима. Што се пак тиче питања 
прелаза на нове облихе у  организацији рада адвоката изражено 
је мишл>ење да садашње прилике ово захтевају.

На Скупштини су представл>али Адвокатску комору за Вој- 
водину: Милорад Ботић, председник и Бора Стефановић, дис- 
в^плински тужилац Коморе.

Адвокатска комора HP Србије одржала је своју редовну 
годишњу Скупштину 28. маја 1961. године у БеоосраЈДу. Уз из- 
вештај о раду органа Коморе дао је председник Коморе Милован 
Јоваковић опитаран' експозе, Председник Коморе (је подвзжао 
мишљење које је заступл>е!но у извештају да ггравне службе оп- 
штина и друштвених организација не могу и неће бити хонку- 
рентне устаиове адвокатури. Посебну пажњу је посветио гштању 
проширења овлашћења јавном ггравобранилаштву да заступају 
и привредне оргашгзације па је изнео мишљење које је агрумен- 
товано против оваквих тгррптарења авлашћења. Надаље, под- 
взгчен је став да би iirrerHio no адвокатуру било' да се адвокати 
сврставају у  заводе, установе са самосталжим финансирањем 
или правне сервисе. Попуњена су два места у  Управном одбору 
као и нека мевта у  друтим: ортанима Коморе, упражн>ена пензи- 
онисањем или преласком у друге службе.

Скушитиии је присуств10вао државни секретар за право- 
судне послове HP Србије Спаооје Ђаковић, спредселник Врхов- 
ног привредног суда Михајло ЂорђевЈЉ, Савезни јавни право- 
бранилац Ђуро Меденица, Милош Јовановић јавни тзгжилац' 
Сфбије и др.

Од стране Адвокатоке коморе за Војводину на Скупштини 
су узели учешћа: Милор>ад Ботић, председник Управног одбора, 
Олга Царић, Ненад Јоваиовић, Бора Стефановић, Стеван Мол- 
дован и Богољуб Стојковић чланови Управе.

М. Б.

ОПШТА КОНФЕРЕНЦИЈА УДРУЖ ЕЊА АДВОКАТСКИХ 
ПРИПРАВНИКА У  АПВ

Удружење адвокатских приправника v  АПВ одржало је, у 
Новом Саду, у  просторијама Адвокатске коморе, Огнпту ко«фе- 
ренцију 7. маја 1961. године. На конференцији било је присутно
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само 9 адвокатских приправника, иако је Изврпши одбор Удру- 
жења предзгзео све да одзив буде што бољи.

Адвокатску комору представљали су Милорад Бсугић пред- 
седник и Коста Хаџи секретар, a П101крајински секретаријат за 
правосудну управу у АПВ Сима Кова1чевић, референт за адво- 
катуру.

После поднесеног извепггаја Изврпшог одбора о раду развила 
се дискусија у којој су учествовали адвокатски ггриправници; 
Бранко Царић, Милан Иванчевић, ВЈгкадин Поповић, Тодор Вој- 
новић, Јован Оташев'ић, Мкленко Врбашки, затим Т1р'е|дседник 
Коморе Милорад Ботић и секретар Коста Хаџи. Адвокатски при- 
прашници, дискутанти обухватили су све проблеме адвокатских 
припраника и Удружења као на пр. питање ггриггреме за адво- 
катски испит, питање пропаганде међу младим правницима да се 
ориентишу иа''адвокатуру, стручно политичко уздизање и рад, 
питање награђивање адвокатских приправника, питање потребе 
боЈвег међусобног упознања итд.

Конферетпртја је изабрала нов Извршни одбор у који су 
ушли: Милан Иванчевић, Јсван Оташевић, Бранко Цар1-1ћ, Вука- 
дин Поповић к Чеда Басић. За представника Удружења адво- 
катских 1прш1равника у Савету Коморе изабран je Милан Иван- 
чев1Љ, a за заменика Чедомир Басић; за представника Удружења 
у Управном одбору Коморе изабран је Јован Оташевић, a за за- 
меника Александар Милић; у првостепени дисцштлински суд 
изабран је: Вукадин Поетовић, a за зааденика Александар Милић; 
у другостепено дисшшлинско веће изабран је Бранко Царић, a 
за заменика Иванка Шуваксшић.

На крају је Отпта конферешдија донела неколлко захљу- 
чака, који дају наду да ће делатватнсст Удружеша у  будуће бити 
знатно појачана.

Коста Хаџи

ИЗ РАДА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

На пленуму Савеза адвокатских комора одржаном у Сплиту 
8. и 9. маја 1961. године Савез је формирао Комксију са задатком 
да размотри проблесм увођења нових облика у организацији ад- 
вокатуре, a на предлог Адвокатсже коморе Словеније. Ова Коми- 
сија је одржала прву седницу 27. маја 1961. годоше у  Беотраду. 
У  Комисији су заступљене све Коморе, a седница је одржана у 
пуном саставу. Како је представник Адвокатске коморе HP Сло- 
веније изјавио да се став Адвокатске коморе Словеније по овом 
питању више не разликује од сгава осталих Комсра и Савеза, 
који су се изјаснили против ув&ђења нових облика у адвокатури 
—  то је седница донела закл>учак да такав извештај поднесе 
председништву Савеза адвокатских комора с препоруком да се
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прихвати предЈгог Скупштине Адвокатске коморе у Новом Саду 
о спровођењу децентрализације у  Коморама на тај начин да се 
на пододборе (колективе) пренесу извесне ненадлежиости: као и 
да се исгоста могућност увођења дрзчцтвеног управљања у  овим 
пододборима.

М. Б.

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА

На дан 27. маја 1961. године одржана је седница председниш- 
тва Савеза у Београду. Примљен је извештај Комисије Савеза 
за организациона питања Коморе и  са задовољством констатовано 
да је двогодишње размимоилажење између Адвокатске коморе 
у HP Словенији и осталих Комора у шггању измене организа)- 
ције адвокатуре престаЈго, те да су стаЈновжпта свих Комора ис- 
товевна.

Председништво је одлучило да ова Комисиј а настави са пре- 
тресањем теме: „Положај адвокатуре у комуналном систеоиу и 
евентуалне мере за њеио прилогођавагње у  даљем развоју кому- 
калног систе(ма“, уз препорзжу KoMopaiMa да се и ове позабаве 
овом тел10м.

Заказан је пленум Савеза АК  за 24. и 25. јуни 1961. године у 
0'патији. На дневном реду овог пленума биће избор новог пред- 
седништва Савеза, извештај Комисије за организациона питања, 
лредлог ‘пропшрења оовлашћења из чл. 3 Закона о адвокатури, 
нека материјална питан>а и др.

М. Б.

Нови текучи рачун Адвокатске коморе у а П В  је 

код Народне банке 151-13-3-2993.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Постоји битва повреда ЗПП ако 
суд употреби као доказ изјаве теста- 
мевтарвих сведока датих ва запи- 
свик пред Среским судом пре во- 
кретања парвице a ве током саме 
варвице. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
166/1960).

I. ст. првоуиа је услед жалбе ту- 
житеља укииута, a из разлога:

Билжа повреиа одредаба ЗПП из 
чл. 343. ст. 1 је у томе што је I. ст. 
суд у вези саслу1иан>а тестамен- 
тарних наследника није уопште при 
менио пропис чл. 213. ст. 1 ЗПП ко- 
ја је чињеница свакако била од ути- 
цаја на доношење законите и пра- 
вмлне пресуде у конкр. случају. На- 
име, по чл. 213. докази иа главној 
расгграви изводе се пред већем, али 
веће може из важних разлога од- 
лзгчити да се одређени докази из- 
веду првд председником већа или 
судијом замолЈеног суда, у  којем 
случају ће се записници о изведе- 
ним доказима прочитати на гл. ра- 
справи.

Међутим, тестаментарни сведоци 
A  и Б дали су своје изјаве ка запи- 
снику пред СресЕим: судом a у ве- 
зи чл. 80 iCT. 1 3.а!КОна о наслеђива- 
њу према којем пропису сведоци, 
пред којима је завеаоталац усме- 
но изјавио своју последњу вољу, 
дужни су да без одлагања ставе на 
писмеето изјжу завештаоца и  да је 
што пре предаду суду.

Услед тога дужност је била I. ст. 
суда да на глаавој расправи или пак 
замолбешЕИ путем саслуша те све- 
доке и тек снда цени да ли постоји 
или не постоји правоваљан усмени 
тестамент.

Ако тужеви вије уложио жалбу 
вротив решења I. ст. суда ЕОјим је 
одбио н>егов вриговор месвој вадле- 
жности еуда овда ве може више о- 
своравати месву вадлежвост суда 
у жалби. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
284/1960).

I. ст. суд је уважио тужбени за- 
хтев, тужени је уложио жалбу, у 
којој оспорава месну надлежност I. 
суда. Жалба је као неоснована од- 
бијена, a и з разлога:

Из <дгиса је видљиво да је I. ст. 
суд својим решењвм бр. П. 931/59 
од 22. децембра 1950. одбио тужени- 
1иионжз1гД'вн Сонзаи боаоЈибц иол 
суда који је туженик ставио у од- 
говору на тужбу 14. новембра 1959. 
године. Туженик је поменуто реше- 
ње примио 24. децембра 1959, a није 
уложио жалбу, те је оно постало 
правоснажно. Стога туженик не мо- 
же вшпе у жалби против пресуде 
оспоравати месну надлежност суда, 
пошто је то питање правомоћво ре- 
шено.

За привадлежвости службевика 
адвокатске кавцеларије која има 
вривремевог заменика овај одговара 
само ако су убрави извесви вриходи 
те кавцеларије у противвом службе- 
вику одговара адвокат с ким је 
службевик засвовао радви одвос. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 751/1960).

Адвокату је Адв. комора изрекла 
обуставу адвокатзфе и одредила при 
временог заменика у оссби другог 
адвоката. Службеншс адвоката ко- 
ме је изречена обустава адвокатуре 
тужбом је тражио од привременог 
замеиика иоплату принадлежности, 
па је суд обвезао привр. заменика 
на ислтлату тих принадлежности. 
Жалбу 11рив.р. заменика о;^био је II. 
ст. суд. Услед уложене реавизије, 
Врх. суд АПВ је уважио, ниже од- 
луке укинуо, a из разлога:

Привремени заменик у смислу 
Правилника о поставл>ан>у и врше- 
шу дужности преузимател»а, привре- 
месЕшх заменика и заменика адво- 
ката односно адвокатсиих канцела- 
рија Адвокатске коморе у АПВ од
22. априла 1958. године, поставља се 
за привремено вођење послова ад- 
вокатскв канцеларије у којој је по- 
ставл>ен за привр. заменика (чл. 17. 
Правшшика) услед чега треба стро- 
го делити лично пословање тфивр. 
заменика од послова адвокатске 
канцеларије адвоката чији је при- 
времени заменик.

Погрешно је правно схватање II. 
ст. суда да привремени замекик ад- 
вокатске канцеларије у самој ства- 
ри безуеловно одгавара за принад- 
лежности тужитељице за време док 
је утгра1Вл>ао као цривремеки заме- 
ник. Привремвни заменик одговара
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само уКЈОЛИКО су ПР!ИХОЛИ од посло- 
ва ада. канцел. адвоката 'чкји је био 
привр. заменик били довољни за 
подмириван.е и црииадлежности ту- 
житељице, која је радила на посло- 
вима те адв. акнцеларије. У  против- 
ном тужитељица може остварЈСТИ 
своја права само према адвокату с 
зшм је засновала радни однос.

Ако жалба није образложена суд 
веће узети у оцену накнадво вод- 
вето образложење жалбе ако је оно 
водвето аосле рока одређевог од су-
да. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 956/1960).

Против I. ст. пресуде поднео је 
тзгжени жалбу, с тим да he је нак- 
надно образложзсти. I. ст. суд дао је 
тужекику рок од 3 дана да обра- 
зложи жалбу, a  овај је после исте- 
ка тога рока поднео образложење 
жалбе.

Врх. суд није узео у обзир обра- 
зложење жалбе што је исто поднео 
не у року од 3 дана, како је тзгже- 
ник био дужан да поднесе (чл. 340. 
ст. 2. ЗПП), већ је тек десети дан. 
Из ових разлога је II. ст. суд испи- 
тао I. ст. пресуду у границама пред- 
виђеним у смислу чл. 353 ст. 3 ЗПП, 
па је нашао да иста није донесена 
битним повредама одредаба 31Ш  из 
чл. 343. ст. 2, као ни noipenmoM  
примевом материјалног права, па је 
жалбу на основу чл. 356 ЗПП одбио.

Мати има враво да остварује ва- 
кваду веимовинске штете од штет- 
вика чијим је вровустом вогивуло 
в>ево дете, без обзира ва то bito  и 
отац детета остварује у своје име 
исту вакваду втгете, јер су обоЈе 
губитком детета вретрпели всихич- 
ке болове. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
829/1960).

I. ст. суд је одбио тужбени зах- 
тев, па је уложека жалба која је 
основана и I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

П1)е!ма правном правилу сваки је 
овлашћен захтевати наЈшаду ште- 
те од штетника који му је овај cso- 
јом кривицом нанео, па било да је 
штета ианета тиме што се пропу- 
стала каква ушворна дужност шш 
независно од утовора. ПоЈрешно је 
схватање I. ст. суда да се оба роди- 
тел>а у однх)су на погинуло њихово

дете имаЈу третирати као Једно и да 
стога не могу накнаду неимовин- 
ске штете тражити засебно један од 
другора. Тз^житељица има право да 
схггварује накиаду неимовинске ште- 
те коју је цроузЈхжовао цггетник- 
тужени тиме шдч) је  његовим про- 
дустом погинуло дете тзгжил>е, без 
обзЈфа на то iino њен брачни друг 
остварује у своје име исту иакнаду 
штете, јер су сба брачна друга за- 
себно губиткољ! детета претрпели 
психичке болове.

Захтев да се утврди востојање 
услова за раскид уговора вема ка- 
рактер противтужбе. fBpx. прив. сј'д 
6р. Сл. 1988/1960).

Тужилац је тужбом зражио да се 
тужени обавеже на плаћање проту- 
вр>едности за испоручене полјОприв- 
редне машине.

Тужени је у току поступка по- 
ставио захтев за раскид уговора на- 
водећи да су у току извршеша уго- 
вора наступиле околности које се 
нису могле предвидети у време ње- 
говсг закЈвучења.

Првостпени суд је тужбеном за- 
хтеву удовол>ио, a тужени је жал- 
бом побијао пресуду због битне по- 
вреде одредаба париичног поступка 
наводећв да првостпени суд није од- 
лучио о шеговом захтеву за раскид 
уговора, па је предложио да се пре- 
суда Јчсине и цредмет врати првост- 
пеном cyjs,y на поновни поступак,

Другостепени суд је жалбу ту- 
женог ОЈ^ио из следећих разлога:

„Чињеница коју тужени износи 
у жалби, да је у току поступка по- 
ставио захтев да се утв-рди постоја- 
ње услова за раокзед утовора о ку- 
попродаји и захтев да се уговор 
раскине, те да првостепени суд није 
одлучио о том захтеву, не прет- 
ставл>а битну по:^еду поступка, као 
што тврди тужени. ГГре свега, по- 
стављеки захтев нема карактер про- 
тивтужбе, већ међупредлога туже- 
ног за негативно утврђење о посто- 
јању једног односа, од чијег посто- 
јања зависи основаност тужбеног 
захтева, о ком предлогу је првост- 
пени суд могао али није био дужан, 
да одлучи међутгресудом, што је за- 
висно од оцене целисходности до- 
ношења такве одлуке од стране су- 
да. Како је пак суд коначном пре- 
судом уважио тзгжбени захтев, и 
тиме у ствари решио гштање осно-
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ваности међупре1Длога туженог, то је 
(УттБала потр^а за дангапење посеб- 
не одлуке —  међутфесуде у том 
правцу. У осталом, и вада би се 
постављени међузпредлог од стране 
туженог имао сматрати као против- 
тужба, у чињеиици да суд није од- 
лзгчио о постављеном захтеову не ле- 
жи битна повреда одредаба парнич- 
ног постЈГГЕка".

Доставл>ан>е тужбе туженом за- 
мењује уредну доставу рачуна (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 1041/1961).

Тзгжени је приговорима против 
платног налога побијао делимично 
утужени изиос главнице наводећи 
да од тужиоца пре покретања спора 
није примио рачун на износ од Дин. 
—  286.150.— издат дана 20. IX. 1960 
године.

Поводом ових приговора тужи- 
лац је туженом посебно доставио 
препис спорног рачува па је туже- 
нм изврпшо плаћање оспореног из- 
носа главнице услед чвга је тужи- 
лац снизио тужбени захтев на шга- 
ћање камата доцње за време од 1. 
X. 1960. године до 28. II. 1961. го- 
д1-ше.

Првсхгтени суд је пресудом уки- 
нуо платаш налог у ошореном де- 
лу, одбио тужбени захтев у погледу 
захтева за плаћање камата и ту- 
жиоца обавезао да туженом назша- 
ди парничне трошкове за поступак 
по приговорима. Суд је наиме. H a -  
mao да тужилад није доказао да је 
луженом уредно доставио спорни 
рачун и да је •гужеии износ рачу- 
на платио на основу преписа рачу- 
на који му је тужилац у току спора 
доставио па да према томе са испла- 
том није запао у стање доцње.

Тужилац је ову пресуду побијао 
жалбом сматрајући да је првостепе- 
ни суд поррешио што је  одбио ту- 
жбеии захтев у оспојреном делу у 
погледу камате и обавезао тужио- 
ца да сноои париичне трошкове.

Друростепени суд је жалбу дели- 
мично нашао осанованом и првосте- 
пену пресуду преиначио тако да је 
тужеЕгог обавезао на плаћан>е кама- 
та доцње рачунајући од дана доста- 
ве тужбе до исплате износа oraio- 
реног рачуна, a из разлога:

„Првостепеки суд је погрешио 
што је тужиоца у потпуносдм одбио 
од захтева са каматом. Истина, ту- 
жилац није доказао да је туженом 
доставио спорни рачун пре тужбе, 

али достава тужбе заме:н>уј€ уредну 
доставу рачуна. Стога је тужени 
био дужан да у року од 8 дана по 
пријему тужбе исплати спорни из- 
нос, што он није учииио већ је са 
исплатом дуга запао у доцњу и исти 
исплатио тек 28. II. 1961. годоше! 
Према тачци 189 ст. 2 Општих узан- 
си за промет робом, ако поверилац 
II дужник немају текуће рачуне код 
исте пословне јединице-банке сма- 
тра се да је нлаћање извршено кад 
јединици банке код које поверилац 
има текући рачун стигне налог је- 
дииице банке код које дужник има 
текући рачун да одобри текућем 
рачуну повериоца износ на који на- 
лог гласи. Стога се не може узети 
да је тужени дуг исплатио да дан
23. II. 1961. кад је дао налог својој 
банци за исилату. Тужени је тужбу 
и платни налог примио 15 јануара 
1961. године па је био дужан да дуг 
исплати до 23. I. 1961. године, што 
није учшшо. Стога је дужени оба- 
везан да тужиоцу плаћа камату од
24. I. 1961. до 28. I. 1961. године“.

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Поново Јгмољавамо све сараднике „Гласника“ да своје радо- 
ве шаљу наиисане читко на писаћој машини, обавезно са проре- 
дом, и то салто на једној страии.

Уједно се позивају дужници на претплати за „ГЛАСНИК“ 
да измире претплату за 1961. годину.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА“
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РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Скушптрша Адвокатске коморе у АПВ која је одржана да- 
на 21. iMaja 1961. у Новом Саду, донела је следеће решење:

1. Узе1ла је на знање да је на Скзлшггини присутно 231, 
адвоката, као и 4. од Скупштине Удружења адвокатских лри- 
правшгка изабр^на делегата, те је одлзгчила да је правовалЈано 
сазвана и шособна да доноси пуноважна решења.

2. Упутила је поздравне телеграме другу Јосипу Брозу Титу, 
ПредседЕШку Репз^лике, и друтовима Александру Ранвовићу, 
потпредседнику СИВА, Јовану Веселинову, председнику Народ- 
не скзтштине НРС, и Стевану Дорањском, председнику Народне 
скупштине АП Војводлне.

3. Одала је последњу почаст између две ‘скутхгтине прежи- 
нулим ад®окатим:а: др. Алексаидру Жижи, Петру Дулићу, Миро 
Вуковићу, др. Људевиту Коноики, Илији Хаџићу, као и пенз. 
адвокатима: Браниславу Ђонину, др. Душану JojKidiy, др. Ни- 
коли Сингеру, др. Игњату МихајлоззЉу, Бели Патају, др. Мило- 
раду Попову, Славку Поповићу, као ј 126. адвоката и 41. адво- 
катских притгравника који су своје животе положили за време 
НОБ и окупације, као жртве фашизма.

4. Изабрала је у Радно председништво: Јована Ђорђевића 
(Суботица), др. Ђуру Рупа (Ст. Пазова) и др. Аладара Дебреце- 
њиа (Б. Топола); за записничаре Косту Хаџи ст. и Стевана Рон- 
чевића; за овераче заго1сника: др. Воју Мијатовића, и Бранисла- 
ва Бикића; за струтаторе Обрада Иличића и Михајла Рамача, 
све из Новог Сада.

5. Оверила je записник Скупштине која је одржана дана 15. 
маја I960, године у Зрењанину.

6. Саслзчпала је реферат Косте Хаџи:„ Двадесет година На- 
родне Револзорчје, Четрдесет година од оснивања Адвокатсже ко- 
море у Новом Саду, Петнаест година од обнове рада Адвокатске 
коморе у АПВ” .

7. Саслушала је поз,цраве Миловака Јовановића, лредседгог- 
ка Адвокатске коморе у Београду, зам. 1председш1ка Савеза ад- 
вокатских комора Јутославије и Вукадина Поповића, у  име Удру- 
жеша адвокатских лриправника Војводине.

8. Саслзлпала је долуну извелггаја који је поднео лредсед- 
ник Коморе Милорад БоттЉ о раду, те извелхтај о финакс. посло- 
вању Коморе који је поднео лредседник Комисије за лреглед фи- 
наис. лословања др. Милан Иванчевић, и .дискусију у  којој су 
Згчествовали: др. Јулије Кениг (Нови Сад), др. Иван Мелвинтер, 
лредседника Савета Коморе (Нови Сад), др. Федор Аранилди 
(Срем. Мшровица), др. Boja Мијатовић (Нови Сад), Лазар Хаџић 
(Нови Сад) Алба Кзгнтић (Суботица), лрросватила је швепггај 
Улравног одбора, заврпл1е рачуне Коморе и „Гласника“ за 1960. 
годину, дала разрелшицу Улравном одбору и осталим органима
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Коморе за пословање у 1960. год јш и ; донела одлуку да се у на- 
челу прихвати пр>едлог М. Боггића, да се упућују оргаии Koovrope, 
да проуче (питање и потребу преноса некрсх овлашћења органа 
Коморе на Радне одборе, проширешем делокруга ових, a у одно- 
су на оне потребе које би се указале какон спровођења реорга- 
низације судства a у вези са проатарењем комуналног система, 
у сагласности са Савезом адвокатских камора Југославије и оста- 
лим Адвокатским коморама; донела је одлуку да се умоли Са- 
вез адвокатских комора да код Савезног извршног већа исходи 
тумачење, да у  вези новог система опорезивања адвоката ови не 
подлежу плаћаљу оппгтаснског приреза; донела одлуку да за- 
писш г̂чки ода признање Милораду Ботићу, председнику за његов 
десетогодишњи плодоносан рад у Комори.

9. Акламацијом је изабрала у органе Коморе, адвокате: за 
председника Управног одбора Милорзда Ботића (Нови Сад), за 
зам. председника Улравног одбора Андрију Шарчевића (Субо- 
тица), за чланозе Управног одбора: Варади др. Јосипа (Зрења- 
нин), Јовановић Ненада (Нови Сад), Кузмановић Емила (Ср. Ми- 
тровица), Молдован Стевана (Нови Сад), Стефановић Борислав 
(Нови Сад), Стојховић Богол>5̂ а (Панчево), Тангл Золтана (Нови 
Сад) и Царић Олгу (Нови Сад); за чланове Савета: Грујић Саву 
(Зрењанин), Зарија Трифуиа (Панчево), Копас др. Стевана (Сен- 
та), Кунтић Алба (Суботица), Милић Станимира (Нови Сад), Хаџи 
Косту ст. (Нови Сад) и Шијак др. Николу (Рума); за Дисц. ту- 
жиоца: Рончевић Стевана (Нови Сад) за заменике: МилиД Томи- 
слава (Но)Ви Сад) и Галечић Александра (Бач. Паланка); у Ко- 
мисију за преглед финанс. пословање Kocvrope: др. Мијатовић 
Воју (Нови Сад), Кујунџић Јосипа-Кеју (Суботица) и Петерка 
Јосипа (Нови Сад); Дисциллински суд: за шредседника Кениг др. 
Јулија (Нови Сад), за зам, председника Рамач Михајла (Нови 
Сад) и Царић Олгу (Нови Сад); за чланове Савета: Грујић Саву 
Душана (Нови Сад), Дудварски Косту (Бечеј), Ишпановић Тошу 
(Суботица), Јовановић др. Васу (Панчево), Јожа др. Лајоша (Су- 
ботица), Лазић др. Милана (Нови Сад), Молкуц Мојсе (Зрења- 
нин). Попов Милан (Вршац), Руп др. Ђура (Ст. Пазова), Сремац 
др. Јована (Кгасинда), и Шапоњац Теодора (Нови Сад); за чла- 
нове II. ст.дисц. већа при Врх. суду АПВ: Груник др. Владимира 
(Б. Петровац), Дебрецењи др. Аладара (Б. Топола), Иванчевић др. 
Милана (Нови Сад), Перваз др. Николу (Нови Сад), Радосављевић 
др. Петра (Нови Сад) и Филжповић Албу (Суботица).

10. Прихватила је предлоге буџета Коморе за 1961. годину, 
заједно са амандманом Управног одбора, према коме се за 1961. 
годину повисује износ годишше чланарине са 8.000 динара, на 
10.000динара, и то почев од 1. јануара 1961.године. Прихватила 
је предлог буџета „Гласника" за 1961. годину.

Радно председништво Скупштине.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК  У  АПВ

На седници Управног одбора Адв. коморе у АПВ која је 
одржана даиа 30. маја 1961. донесена су следећа решеша:

1) у  смислу чл. 29 Статута АК  Управни одбор се конститу- 
исао и распоредио задужење овако:

1. за члана Пленума Савеза адвокатских комора Југославије: 
Милордад БопЉ, заменик Ненад Јованови}!,

2. замењује одсутног цредседшгка a заменика председника: 
Олга Царић,

3. за секретара: Ненад Јовановић,
4. 'за благајника; Золтал Тангл,
5. за рефереита за радне o,i];6ope и кадрове: Олта Царић,
6. за референта за материјална ттатања адаокатуре: Стеван 

Молдован,
7. Кооуо с̂ија Управног одбора за кажњавање дисциплзшских 

прекршаја: Бора Стефановић председник, Јосип др. Варади ч 
ВогоЈБуб Стојковић члаиави,

8. Уређивачки одбор „Гласника"; Милорад Ботић главни и 
одгаворни уредник, Коста Хаада ст. уредник— ̂редактор, Андрија 
Шарчевић уредник,

9. Комисија за примену тарчфе: Емил Кузмамовић пред- 
седник, Брана Бтжић и Антоније Марић члонови,

10. овлашћетш за потписивање новчаиих обавеза Коморе: 
Милорад Ботић, Золтан Тангл, Ненад Јовановић.

2) Решењем бр. 172/61, a на основу чл. 59 тач. 5, у  вези чл.60 
ct. 2 и 3 ЗОА и чл. 7 Статута Адвокатске ксморе у АПВ брише 
се из именика адвоката Ђура Милутиновић, адвсжат из Панчева, 
обзиром да је правоснажном пресудом Дисциплинског суда Ад- 
вокачске коморе у АПВ бр. 70/60 ослфен на губитак адвокатуре 
у трајању од једне године, a која му казна истргче 24. јуна 1961., 
a у смислу чл. 57 Статзгга АК  у АПВ за преузиматеља његове 
канцеларије одређује се Слободан др. Ћурчин, раније одређенч 
привремени замешж:.

3) Решењем бр. 158/1961 на основу чл. 65-68 чл. 13 тач. 7 ЗОА 
и чл. 6 т. 1-2 и 9 Статута. Коморе уписује се у именик адвокатских 
прштравника АК  у АПВ Марија Секулић са праксом код Јули- 
јане Секулић, адвоката из Суботице, иочев од 30. маја 1961. год.

4) Решењем бр. 150/1961. на оснсжу чл. 65-68 n чл. 13 т. 7 ЗОА, 
те чл. 6 т. 1-2-и 9 Статзгга зшисује се у именик адвокатских тгри- 
правника АК  у  АПВ Николић П. Коста, на адв. пр. вежби код 
Младеновић Мшгивоја, адв. у  Ковачици, почев од 30. маја 1961. 
године.

5) Ре шењем бр. 173/61 брисан је из именика адвоката Јахша 
Дамјаиов, адвокат из Сзтботице, са 31.V.1961., a за тгреузиматеља 
одређен Золтан Корхец адвокат из Суботице, с тим што је Јакша 
Дамјанов задржава чланство у пензионом фонду.
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6) Решешем бр. 152/61 узима се на знање да је Светислав 
Драгашш адвокатски ггриправник из Новог Сада променуо праксу 
од Милорада Бсхтаћа аджжата у  Новом Саду код Среског суда у 
Инђији.

7) Решењем бр. 146/61 узима се на знање да је Јован Ристи« 
адв. припр. из Новог Сада прешао са пракоом код Лесе Шијачић 
адвоката у  Новом Саду са 1. атгрилом 1961.

8) Прихваћен је предлог благајника Коморе да се утуже 
сва потра!жт1вања Комор)е према бившим адвокатима, a да се 
чланови Koavrope који дугују веће износе позову на истглату опо- 
меном под итретњооуг дисциплинског прогона.

9) Репгавано је о молби за уштс у  именик адвоката као и о 
осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА АДВ. КОМОРЕ У  АПВ

На првој седници, која је  одржана 31. маја 1961. године, са- 
вет Адвокатске каморе у A llB  се констагтуисао. За пр»едседшгка 
Савета изабра је Иван др. Мелвингер, народни посланик из Но- 
вог Сада, за зам. председника Славко Мипгић, и за секретара 
Коста Хаџи ст. адвокати из Новог Сада. У  Пленуму Савеза Адв. 
комору у АПВ представЈБаће; председштк Иван др. Мелвинтер, 
a његов је заменик Славко Мишић, зам. председика.

Савет Адвокатске коморе у АПВ

УПИСИ У  ИМЕНИК АДВОКАТА АК  У АПВ

Пошто су се оба органа надлежна за доношење решења о 
упису у  именик адвоката сатласили, да постоје услови ггредви- 
ђени Залоном о адвокатури за упис у именик адвоката, са 31. ма- 
јем 1961, године зчгисани су у  именик адвоката Адвокатске комо- 
ре у  АПВ:

1) Решењем бр. 96/1961 Хинко Холик са седиштем адвокат- 
ске канцеларије у Срем. Карловцима.

2) Решењем бр. 132/61 Ђорђе Тајковић са седиштем адво- 
катсже канцеларије у Срем. Митровици.

3) Решењем бр. 138/61 Владижир Трухар са седиштем адво- 
катске канцеларије у Срем. Митлровици.

Адвокатска комора у АПВ
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ВАЖНО САОПШТЕЊЕ У  ВЕЗИ ПОВЛАШЋЕНЕ ВОЖЊЕ

Извешта!вају се сви адвокати: кзоји ће тражити легитимацију 
за noBjraiiriieiHy вожњу да ће се лептимагције издавати свега сва- 
ког 1. у месецу. Према томе, идући списак требовања легитима- 
rpđja поднеће се 1. јула 1961. године. Зато се умолЈавају сви адво- 
кати ноји желе да користе повл. вожњу да што пре пошаљу све 
податке као и ттотврду о зшлати no 3.200 динара за сваку легити- 
мацију на збирни рачзш 338513 твз. „Рачун паушалне накнаде 
за повластице у  саобраћују“ .

Никазсво прекоредно изда!ва!ње лвтат11ма|ција ие може доћи 
у обзир, пошто надлежни орган Ж ТП неће примати сттискове 
него само сваког првог у месецу.

Према томе, позивамо све адвокате који желе да користе 
повл. 'вожњу у јулу и августу 1961. да већ сада затраже издавање 
истих, с тим да их пре првих дана месеца јула 1961. неће моћи 
добити.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Како је Скупштина Коморе, која је одржана дана 21. маја 
1961. повисила износ чланарине за 1961. са 8.000 дин. на 10.000 
годишње, позивају ice cBH адвокати да уплате разлику начлана- 
рини за I и II квартал 1961. године, по 500 динара, укутгао 
1.000 динара, a да почев од III. швартала уплаћују нови износ по- 
вишене чланарине са 2.500 динара, место 2.000 динара.

Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатска ко<мора у АПВ 
бр. 151-13-3-2993.

Уједно позива све дужнтгке да измире своје обавезе према 
Комори.

Књиговодство Коморе

„Г Л A  С Н И К“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска
комора у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни у- 
редник: Ботић Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Те- 
кући рачун код Народне банке 151-13-3-2993 / Штампа „Будућност" по-

гон: књига и брошура
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