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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, август 1961 Број 8

ИМОВИНСКИ ЗАХТЕВИ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ 
КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Законом о изменама и допунама Кривичног законика (у да- 
љем тексту; ЗИД КЗ — Сл. лист ФНРЈ бр. 30/59) у систем мера 
безбедности унет је нов институт: ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ 
КОРИСТИ (чл. 38 ЗИД КЗ — чл. 62-а КЗ). Адекватно том новом 
институту, Законом о изменама и допунама Законика о кривич- 
ном поступку (у даљем тексту: ЗИД ЗКП — Сл. лист ФНРЈ бр. 
52/59) унете су посебне, потпуно нове, одредбе о поступку за оду- 
зимање имовинске користи постигнуте или остварене изврше- 
њем кривичног дела (чл. 67 ЗИД ЗКП — чл. 469—475 ЗКП). И 
одредбе ЗИД КЗ и ЗИД ЗКП ступиле су на снагу 1 јануара 1960 
године, па је интересатно осврнути се на њих, a ово тим пре 
што се њихово практично спровођење у живот није у пуној ме- 
ри остварило.

Мера безбедности одузимања имовинске користи представља 
одузимање од иЈзвршиоца: новца, предмета од вредности и сваке 
имовинске користи постигнуте извршешем кривичног дела (чл. 
62-а КЗ), a то одузимање се спроводи по посебним одредбама 
кривичног поступка.

Пошто одузимање имовинске користи постигнуте или оства- 
рене извршењем кривичног дела врло често може, по суштини 
ствари, да буде идентификовано са одређеним врстама имовин- 
скоправних захтева, то ie важно видети могућности, облике и 
нека решења питања њихове конкуренције. У кривичном зако- 
нику (чл. б2-а ст. П, Ш, и IV) и Законику о кривичном поступку 
(чл. 469 ст. Ш) начелно је претпостављена могућност такве кон- 
куренције, па су предвиђена и нека решења. Но, пошто су у пи- 
тању нови институти то је потребно деталзније размотрити њи- 
хов однос, неке заједничке и додирне тачке, разлике између њих 
и, најзад, неке практичне консеквенце.



I

Када ce говори o односу имовинског захтева (чл. 96 ст. I 
ЗКП) и одузимања имовинске користи (чл. 62-а ст. I КЗ) онда је 
неопходно, претходно, утвдити основне елементе и једног и дру- 
гог института, како би се истакли различити, и утврдили зајед- 
нички елементи.

Да би се у кривичном (адхезионом) поступку могло расправ- 
љати о неком имовинскоправном захтеву, потребно је:

1). да је имовинскоправни захтев настао услед изрвшења кри- 
вичног дела;

2) . да постоји предлог овлашћеног лица (сем ако се ради о 
висини штете као квалификаторном елементу, када се штета 
утврђује по службеној дужности, али се не рсаправља по слу- 
жбеној дужности);

3) . да се расправљашем имовинскоправног захтева не оду- 
говлачи знатно кривични поступак;

4) . да је имовинскоправни захтев такве природе да се може 
остваривати у парници;

5) . да се имовинскоправни захтев односи на накнаду штете, 
повраћај ствари или поништај одређеног правног посла;

6) . да се о имовинскоправном захтеву може позитивно одлу- 
чити само осуђујућом пресудом, решењем о судској опомени и 
решењем о примени васпитне мере.

Да би се могла изрећи мера безбедности одузимања имовин- 
ске користи, потребно је само:

1). да је имовинска корист постигнута извршењем кривичног 
дела (термин „имовинска корист” означава и обухвата све обли- 
ке одузимања имовинске користи предвиђене у чл. 62-а ст. I 
КЗ); ■

2). да се о одузимашу имовинске користи може одлучити 
само осуђујућом пресудом, решењем о судској опомени и реше- 
њем 0 примени васпитне мере.

Остали елементи, потребни за остваривање имовинскоправ- 
ног захтева — наведени под 2—5, нису потребни за одузимање 
имовинске користи, јер се имовзшска корист, која долази у об- 
зир за одузимање, утврђује по службеној дужности — чл. 469 
ст. I ЗКП. Одлука р одузимању имовинске користи — када до- 
лази у обзир — не може се мимоићи ни онда када би се ради 
њеног утврђивања поЈавиле велике тешкоће или знатно одуго- 
влачеше поступка, jep је изричито предвиђено да ће се одлука 
донети и у том случају, с тим што се тада висина износа имо- 
винске користи, која се има одузети, утврђује по слободној оце- 
ни — чл. 471 ст. I ЗКП. Но, ако се ради о одузимању имовинске 
користи од установе, привредне или друштвене организације, a 
постоје несразмерне тешкоће око утврђквања имовинске користи 
која се има одузети, онда се изриче само одузимање имовинске



користи, ć тим да се висина износа утврди у поступку пред при- 
вредним судом — чл. 471 ст. П ЗКП.

Према томе, код имовинскоправног захтева одузимања имо- 
винске користи заједнички су само основни елементи, и то, да је 
било штета било имовинска корист настала извршењем кривич- 
ног дела, па се тада, под одређеним условима, у том правцу мо- 
же исходити одлука у кривичном поступку, и то осуђујућом 
пресудом одн. одговарајућим решењем (која су то решења истак- 
нуто је напред под т. 6), о чему одлучује само суд, пошто други 
органи кривичног поступка не могу решавати ни о имовинско- 
правним захтевима ни о одузимању имовинске користи.

Постојање само два заједничка елемента за остваривање и- 
мовинскоправног захтева и одузимања имовинске користи на- 
води на закл.учак да су у питању два потпуно одвојена и сасвим 
различита института, које не би ни требало упоредно разматра- 
ти. Но, такав закључак не би био ни основан ни реалан, јер, по 
суштини ствари, ова два института се допуњавају, понекад по- 
клапају и идентификују, a само у ређим случајевима ће бити 
један од другог оштро одвојени. Таква ситуација управо и наме- 
ће потребу њиховог упоредног разматрања.

II

Имовинскоправни захтев може се односити на накнаду ште- 
те, повраћај ствари и поништај одређеног правног посла. Ова три 
основа су јасно издиференцирана и потребно је увек одређено 
истаћи о ком основу се ради, a не, као што врло често бива, са- 
мо навести општи термин „имовинскоправни захтев” који садр- 
жи сва три наведена облика. Одређено навођење стварног основа 
сада је још неопходније, јер конкуренција са одузимањем имо- 
винске користи може бити само у односу на накнаду штете и на 
повраћај ствари, док у односу на поништај одређеног правног по- 
сла не може бити. Но, то не значи да се једном истом осуђују- 
ћом пресудом, одн. одговарајућим решењем, не може истовреме- 
но одлучити II о накнади штете, и о одузимању имовинске ко- 
рити и о поништају одређеног правног посла, наравно ако по- 
стоје услови, и основи, за доношење таквих одлука.

Имовинскоправни захтев може се у кривичном (адхезионом) 
поступку остваривати само по иницијативи тј. по предлогу овла?- 
шћеног лица — чл. 96 ст. I ЗКП, које је дужно да одређено ис- 
такне врсту имовинскоправног захтева, висину захтева — ако је 
у питању накнада штете — или да означи ствар чији повраћај 
тражи одн. да наведе који правни посао предлаже да се пони- 
шти, и да поднесе доказе у потврду свог захтева — чл. 98 ст. Ш 
ЗКП. To значи да органи који воде кривични поступак нису ду- 
жни да по службеној дужности прибављају доказе ради утвр- 
ђивања имовинскоправног захтева. Ово стога што оштећени са- 
мостално располаже са својим захтевом и он не мора поставити



Захтев, OH може извршиоцу опростити причињену штету, може 
се са извршиоцем вансудски нагодити, он може бити намирен 
од трећег лица за рачун окривљеног итд. С обзиром на све те 
могућности не би било логично да органи гоњења интервенишу 
у правцу заштите имовинских интереса оштећеног ако он за то 
— из било којих разлога — није заинтересован. Иста је ситуа- 
ција и са установама, привредним или друштвеним организа- 
цијама, с тим што су оне обавезне да поднесу имовинскоправни 
захтев, a ако то не учине онда је на подношење предлога овлаш- 
ћен надлежни јавни правобранилац — чл. 97 ст. П ЗКП. При- 
родно је да ће се износ оштећеша утврђивати по службеној ду- 
жности — али не и питање повраћаја ствари или поништаја од- 
ређеног правног посла — у свим оним случајевима где од висине 
штете зависи решење неког кривично-правног питања. Но, и у 
таквим случајевима неће се имовинскоправно питање расправи- 
ти без предлога овлашћеног лица.

Приликом оцене активне легитимације подносиоца предлога 
за остваривање имовинскоправног захтева, нужно је одмах пра- 
вилно оценити питање овлашћења и то у два правца. Прво, да 
ли је подносилац предлога уопште овлашћен да подноси предлог, 
a ако се утврди да је — у начелу — овлашћен, онда оценити да 
ли се такав захтев може остварити у парници. Оцена ових пита- 
ња је необично важна због одређених реперкусија које има под- 
ношење предлога за остваривање имовинскоправног захтева. Код 
кривичних дела која се гоне по предлогу — a таквих кривичних 
дела има приличан број — само подношење предлога за оствари- 
вање имовинскоправног захтева представља истовремено и пред- 
лог за гоњење — чл. 53 ст. П ЗКП, и на основу таквог предлога 
јавни тужилац је дужан да предузме одговарајуће мере, тј. или 
да захтева претходно обавештавање, да стави захтев за спор- 
вођење извиђаја или пак да предложи отварање истраге. Ме- 
ђутим, ако је предлог за остваривање имовинскоправног захтева 
ставило неовлашћено лице, онда самим тим нема ни ваљаног 
предлога за гоњење, па ни могућности за покретање кривичног 
поступка. Но, овде се само поставља питање каква је процесна 
ситуација кад стварно оштећено стави предлог за остваривање 
имовинскоправног захтева, a такав захтев се не може остварива- 
ти у парници ,па према томе ни у адхезионом поступку. Сматра- 
мо да је у таквом случају презумирани предлог за кривично го- 
њење стављен и да се може покренути кривични поступак — 
ако постоје остали услови — само што оштећени неће моћи ос- 
тварити свој имовинскоправни захтев у кривичном поступку. Ово 
стога што је оштећени подношењем предлога за остваривање 
имовинскоправног захтева на одређен начин манифестовао своју 
вољу да путем кривичног прогона репарира насталу штету из- 
вршењем кривичног дела, па је тиме у потпуности оствавена јед- 
на процесна претпоставка, a посебно је питање — и  без утицаја 
на процесну вредност стављеног предлога — што оштећени неће 
моћи остварити свој имовинскоправни захтев. Овде треба напо-



менути још и то, да и у таквој ситуацији суд у кривичном по- 
ступку неће моћи подносиоца захтева одбити са тужбеним за- 
хтеввм, јер у кривичном поступку уопште није могуће одбити 
имовинскоправни захтев, већ je могуће или га усвојити, у цело- 
сти или делимично (чл. 101 ст. П ЗКП) или оштећеног — у це- 
лини или делимично — упутити на парницу (чл. 101 ст. Ш ЗКП).

Код оцене питања овлашћеног лица треба имати у виду још 
неке специфичне случајеве. Брачни друг је овлашћен да стави 
предлог за остваривање имовинскоправног захтева. У једном 
случају жалбом је побијана пресуда због битне повреде одредаба 
кривичног поступка из чл. 343 ст. I тач. 5 ЗКП јер је предлог 
за остваривање имовинскоправног захтева — који је истовреме- 
но био и предлог за гоњење на основу чл. 53 ст. П ЗКП — стави- 
ла жена a не муж. Овакво становиште је очигледно неосновано 
јер, у суштини, негира равноправност жене и мушкарца, што је 
противно нашој друштвеној стварности, тако да сумња у овлаш- 
ћење у таквим случајевима не долази уопште у обзир.

Међутим, питање оцене овлашћења је компликованије када 
се ради о извршиоцу кривичног дела са којим је један брачни 
друг у сродству предвиђеном у чл. 266 ст. I КЗ, a у питању је 
неко од кривичних дела предвиђено у истој одредби. За кривич- 
на дела предвиђена у чл. 266 ст. I КЗ гоњење се предузима по 
приватној тужби, ако је извршилац у одређеном сродству са 
оштећеним, иако се за та кривична дела гоњење предузима по 
службеној дужности или по предлогу. Тиме је дата посебна за- 
штита одређеним сродничким односима, јер је остављено оште- 
ћенима да, по својој оцени, предузму или непредузму кривични 
прогон. Но, ако је један брачни друг у сродству са извршиоцем 
други брачни друг није у том сродству (сем ако се не ради о за- 
једничком усвојенику одн. усвојеници) и према томе не може 
приватном тужбом предузети гоњење .Ако брачни другови жи- 
ве у заједничком домаћинству са сродником-извршиоцем кри- 
вичног дела онда је брачни друг — који није у одређеном срод- 
ству са извршиоцем — у могућности да стави предлог за гоњење, 
јер се у таквим случајевима гоњење предузима по предлогу — 
чл. 266 ст. П КЗ. На тај начин постоји могућност да једном брач- 
ном другу стоји на располагању приватна тужба, a другом пред- 
лог за гоњење. Када, у таквој ситуацији један брачни друг под- 
несе приватну тужбу a други предлог за гоњење, онда ће се по- 
ступак водити по предлогу, Јер је поступак по предлогу већа 
гаранција за окривлЈвног. Ако је пак поднета само приватна туж- 
ба или само предлог за гоњеше онда ће се поступак водити на 
основу било којег поднетог захтева за гоњење.

Међутим, ако извршилац кривичног дела — одређени срод- 
ник из чл. 266 ст. I КЗ, не живи у заједничком домаћинству са 
брачним друговима, онда онај брачни друг — који није у срод- 
ству са извршиоцем може да иницира гоњење било пријавом би- 
ло предлогом, зависно од тога које је кривично дело у питању. 
Чињеница да је један брачни друг овлашћен да одређено кри-



вично дело — због сродства — гони приватном тужбом, ниуко- 
лико не утиче на право другог брачног друга да иницира кривич- 
ни прогон другим средствима која стоје њему на расположењу. 
У случају конкуренције приватне тужбе и предлога одн. при- 
ватне тужбе и пријаве кривични поступак he се спровести по 
пријави одн. по предлогу.

Нешто смо се више задржали на питању овлашћеног лица 
због тога што је то питање важно у вези питања обима одузима- 
ња имовинске користи. Наиме, на основу чл. 469 ст. I ЗКП имо- 
винска корист постигнута или остварена извршешем кривичног 
дела утврђује се по службеној дужности. Према томе, органи 
гоњења имају одређене обавезе у том правцу — чл. 469 ст. П 
ЗКП, a ово тим пре што је одредба о одузимању имовинске кори- 
сти императивног карактера — у чл. 62-а ст. I К З изричито је 
предвиђено: „Новац, предмети од вредности и свака имовинска 
корист која је постигнута* извршењем кривичног дела ОДУЗЕ- 
ЋЕ СЕ од учиниоца . . тако да ова стилизација не оставља нк 
најмање сумње. Но, ситуација се бито мења када оштећени стави 
предлог за остваривање имовинскоправног захтева, јер у том 
случају по службеној дужности се има утврђивати само она имо- 
винска окрист која није обухваћена имовинскоправним захтевом 
— чл. 469 ст. Ш ЗКП. To значи да је оштећени обавезан да пру- 
ж а доказе о виисни и основаности свога захтева у оним оквирима 
које је поставио — чл. 98 ст. Ш ЗКП, a органи гоњења утврђи- 
ваће ш  службеној дужности само евентуални вишак остварене 
имовинске користи. Овде треба поново подвући да се по службе- 
ној дужности мора утврђивати висина штете у свим оним слу- 
чајевима где је  штета елеменат кривичног дела, и то без обзи- 
ра да ли је оштећени ставио предлог или није. Код овакве си- 
туације треба имати у  виду и то да утврђена имовинска корист у 
износу већем од првобитно постављеног имовинскоправног зах- 
тева може такође бити предмет одлучивања по захтеву оштеће- 
ног, јер оштећени може свој захтев поставити, образложити и 
доказивати све до завршетка главног претреса пред првостепе- 
ним судом — чл. 98 ст. П ЗКП. Према томе, докази прикупљени 
по службеној дужности, у правцу утврђивања постигнуте имо- 
винске користи могу, у неким случајевима да буду основ за ос- 
твариваше имовинскоправног захтева, али то, у суштини, не 
мења ситуацију јер и оштећени — који није поставио имовин- 
скоправни захтев, може да тражи намирење из износа одузете 
имовинске користи под одређеним условима — чл. 62-а ст. IV 
ЗКП., исто као и онај оштећени који је упућен на парницу — 
чл. 62-а ст. Ш КЗ.

* Интересантно је да се у чл. 62-а ст. I КЗ говори о имовинској ко- 
ристи која је ПОСТИГНУТА, док се у чл. 469. ст. I ЗКП говори о имо- 
вииској користи која је ПОСТИГНУТА ИЗВРШЕЊЕМ или ПОВОДОМ ИЗ- 
ВРШЕЊА кривичног дела, што би упућивало на ширу интерпретацију 
одредбе ЗКП.



По садашњим прописима — чл. 62-а ст. Ш и IV КЗ и чл. 
469 ст. Ш ЗКП — суд је овлашћен да уз одлуку о имовинско- 
правном захтеву ако захтев усвоји у целини или делимично — 
донесе и олуку о томе да се накнада штете (јер само она долази 
у обзир) изврши из одузете имовинске користи, што по ранијим 
прописима није био овлашћен. Овакву одлуку суд треба и да 
донесе, јер када се утврди да је имовинска корист постигнута 
извршењем кривичног дела, онда је — у највећем броју случа- 
јева —- та корист постигнута на штету имовине оштећеног (јер 
иначе не би ни био оштећен). У таквој ситуацији најлогичније је,- 
и у потпуности одговара духу закона, да се причињена штета 
накнади баш из те користи, коју је извршилац постигао изврше- 
њем кривичног дела. Тиме је и оштећени ефикасније заштићен, 
пошто не мора да тражи извршење пресуде на имовини изврши- 
оца — a извршилац врло често нема никакве имовине — да ула- 
зи евентуално у неке излучне парнице итд. Најзад, основна ин- 
тенција мере безбедности одузимања имовинске користи је та 
да се извршиоцу кривичног дела онемогући коришћење новцем, 
предметима од вредности или било каквом имовинском користи 
постигнутом извршењем кривичног дела. Кад се постигнута имо- 
винска корист одузме од извршиоца кривичног дела, онда је 
основна сврха мере безбедности и постигнута, a објективно је 
другоразредно питање како ће се поступити са одузетом имовин- 
ском користи. У том правцу оштећени има доста широке могућ- 
ности ради остварења накнаде штете из одузете имовинске ко- 
ристи.

Но, треба имати у виду да у неким случајевима из одузете 
имовинске користи оштећени неће моћи да се намирују. To ће 
бити у првом реду онда када оштећеноме за накнаду штете није 
могућ пут парнице, и друго када — у неким специфлчнЈш слу- 
чајезима — нема индивидуално одређеног оштећеника (било фи- 
зичког, било правног лица). Оштећени — на пр. упраза прихода 
НОО-а — не може у парници остваривати накнаду неплаћеног 
пореза у случају извршења кривичног дела из чл. 235 КЗ, јер 
се наплата пореза зрши у управном псступку, па према томе 
нема ни места поставЈвању имовинскоправног захтева. Исто тако 
жел>езничко-транспортна предузећа не могу у парници оства- 
ривати накнаду штете коју причине у вршењу службе њихови 
радници, јер се та накнада остварује на основу посебних прописа, 
донетих на основу чл. 301 и 314 Закона о радним односима (по 
Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности рад- 
ника југословенских жеЛ)езница — Сл. лист бр. 20/59, с. 522), 
a без обзира што је штета причињена кривичним делом. И у свим 
другим случајезкма где вођење парнгаде није могуће, одузета 
имовинска корист не може служити за намирење штете причи- 
њене извршењем кривичног дела.

У односу на нека кривична дела, понекад нема индивидуално 
одређеног оштећеника који би се појавЈвивао као подносилац 
захтева за накнаду штете. To се ради на пр. о случајевима кри-



вичних дела; обмањивања купаца — чл. 225 КЗ, кршења про- 
писа 0 ценама — чл. 227 КЗ, неиоправног мерења — чл. 231 КЗ 
и још нека друга. У тим случајевима има фактично неодређено 
широк круг оштећеника, али се у кривичном поступку практично 
појављује врло мали број, па чак и само понеки, a и они обично 
не постављају имовинскоправни захтев, тако да постигнута и 
одзгзета имовинска корист — која ће се у таквим случајевима 
моћи утврдити само по слободноЈ оцени — не служи намирењу 
фактично причињене штете.

Уз меру безбедности одузимања имовинске користи може се 
истовремено изрећи и нека друта мера безбедности, наравно када 
постоје услови за њихову примену — чл. 63-а ст. I КЗ, a исто 
тако може се изрећи и новчана казна — било као главна, било као 
споредна (чл. 25 ст. III КЗ). Код кумулације новчане казне и 
мере безбедности одузимања имовинске користи нема контра- 
дикције, јер одузимање имовинске користи представља одузи- 
мање оног дела имовине или користи која је остварена изврше- 
њем кривичног дела, док je новчана казна, казна која се извр- 
шава на терет раније постојеће имовине извршиоца кривичног 
дела. Кумулативно изрицање новчане казне изричито је забра- 
њено само у случају кад је изречена споредна казна конфиска- 
ције имовине — чл. 25 ст. V КЗ, док у осталим случајевима није 
искључено.

III.

Коначно, треба видети и нека посебна процесна питања у 
вези са имовинскоправним захтевом и одузимањем имовинске 
користи.

Када се ради о имовинскоправном захтеву или одз^зимању 
имовинске користи од извршиоца кривичног дела — физичког 
лица, онда је поступак истоветан. У оба случаја мора се изведе- 
ним доказима утврдити износ штете односно постигнуте имовин- 
ске користи, окривљени мора бити саслушан на све околности у 
контрадикторном поступку, мора му се омогЈ^ћити истицање при- 
говора, било у правцу основаности било у правцу висине штете 
односно постигнуте користи, како би се несумњиво разјаснила 
сва битна питања за доношење законите одлуке. Кад је имовин- 
скоправни захтев постављен пре почетка главног претреса онда 
се оптужени мора, у том правцу, саслушати непосредно после 
испитивања о предмету оптужбе, a ако је захтев стављен у току 
претреса онда се оптужени мора саслушати одмах после став- 
љања захтева. Овако се мора поступати да би се обезбедила кон- 
традикторност и фактички расправило питање накнаде штете. 
Међутим, у пракси се често дешава да се оптужени и не испита 
у правцу оконости истакнутих у захтеву, већ се накнада штете 
досуђује, само ако је било како документована (а некада и недо- 
вољно документована), или се пак оштећени олако упућује на 
парницу. Интересантно је да се дешава да суд огааси оптуженог
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кривим за кривично дело проневере одређеног износа, a оште- 
ћено предузеће за проневерени износ упућује на парницу, нала- 
зећи да предузеће није доказало да је оштећено за одређену 
своту. У таквим случајевима адхезионог поступка у ствари и 
нема, иако је процесно тај поступак икициран и морао би битк 
спроведен.

Приликом одлуке о накнади штете или одузимању 1шовин- 
ске користи треба нарочито обратити пажњу на чињеницу да 
износ утврђене штете причињене кривичним делом — и озна- 
чен у изреци пресуде односно одговарају^Гег решења — мора бити 
идентичан са износом досуђене накнаде штете односно одузете 
имовинске користи, или пак збиру досуђене штете и одузете 
имовинске користи, ако је делом досуђена штета a делом одузета 
имовинска корист — преко постављеног имовинскоправног зах- 
тева. Ово стога што је у случају неслагања изрека пресуде одно- 
сно решења противречна сама себи, што представља битну по- 
вреду одредаба кривичног постулка из чл. 343 ст. I тач. 10 ЗКП, 
због које се пресуда односно решење мора укинути и по службе- 
ној дужности на основу чл. 354 ст. I тач. 1 ЗКП. Ако је на пр. 
неко лице оглашено кривим због кривичног дела крађе из чл. 249 
ст. I КЗ и утврђена вредно^ст украдених ствари у износу од 
150.000.— динара, a оштећеноме досуђено само 95.000.— динара 
на име накнаде штете, јер је суд нашао да је само толика штета 
доказана од стране оштећеног, онд.а је ту противуречност у изре- 
ци пресуде, пошто је питање на основу чега је онда суд утврдио 
висину вредности украдених ствари, ако није истовремено било 
и доказа за одлуку по захтеву за накнаду штете. Иста је ситуа- 
ција и у случајевима када се делимично досуђује накн-ада штете, 
a делимично одузима имовинска корист, јер тада њихов збир мора 
представљати утврђену штету у целини. Ово поготову важи за 
оне случајеве када је висина штете квалифик.аторни елеменат, 
као на пр. код кривичних дела из чл. 250 ст. П КЗ, 322 ст. П КЗ 
и других.

Када дође у питање одузимање имовинске користи од уста- 
нове, привредне или друштвене организације онда се у кри- 
вичном поетупку појављује јед.ан потпуно нов процесни субјект
— представник установе, привредне или друштвене организације
— чл. 470 ст. I ЗКП у вези чл. 62-а ст. V КЗ. Овај представник 
се на тлазном претресу саслушава одмах после оптуженог — 
чл. 470 ст. II ЗКП, што значи пре преласка на доказни поступак. 
На главном претресу овај представник има права да предлаже 
доказе, да поставља питаша оптуженоме, сведоцима и вештацима, 
али само у погледу чињеница које су у вези са утврђивањем 
имовинске користи — чл. 470 ст. III ЗКП. Пресуда односно ре- 
шење којим се одузима имовинска корист доставља се установи, 
привредној или друштвеној организацији од које се корист оду- 
зима, a ове имају право на жалбу — чл. 473 ст. III и 474 ЗКП. 
Рок за жалбу је осам дана без обзира да ли је у питању пресуда 
или решење — чл. 474 у вези чл. 338 ст. I, 416 ст. II и 455 
ст. I ЗКП.



y  односу на понављање кривичног поступка постоји једнД 
битна разлика између одлуке о имовинскоправном захтеву и од- 
луке 0 одузимању имовинске користи. Измена одлуке о имовин- 
скоправном захтеву може се и с х о д и тр! по  одредбама које важе 
за парнични поступак — чл. 104 ст. II ЗКП — сем у случају 
када је дозвол>ено понављање кривичног лоступка у односу на 
кривично дело, што може, евентуално, довести до стављањ.а ван 
снаге раније пресуде у целини (чл. 385 ст. III ЗКП), или пак у 
случају улагања захтева за заштиту законитости (чл. 397 ст. I 
ЗКП). Међутим, када се ради о одузимању имовинске користи 
онда се понављање кривичног поступка може захтевати и само 
у односу на ту одлуку — чл. 474 ЗКП — ако стоје разлози за 
понављање кривичног поступка из чл. 380 ЗКП. Ова разлика 
у односу на понављање кривичног поступка је нужна консеквен- 
ца различитих основа на којима почивају институти имовинско- 
правног захтева и одузимања имовинске користи. Док се код pimo-  
вршскоправног захтева ради о репарацији штете причињене кри- 
вичним делом, која репарација зависи од диспозије оштећеног, 
дотле се код одузимања имовинске користи ради о мери безбед- 
HOCTPi која се- спроводи по службеној дужности, и претставља 
меру којом се извршиоцу кривичног дела онемогућава искори- 
шћавање РЕчовршске користи постигнуте извршењем кривичног 
дела. Због тага је и оправдано да се путем понављаша кривичног 
поступка може ргсходити  измене одулке о одузимању имовинске 
користр! по правилима крр1ВР1чног поступка.

И) најзад, треба указати на то да се оштећени — било да је 
у кривичном поступку упућен на парнргцу, било да није ни по- 
ставио имовинскоправни захтев — може намирити из одузете 
имовинске користи, ако у роковима предвиђеним у чл. 62-а ст. III 
и IV КЗ, покрене парнррцу и по правоснажности одлуке, којом 
је његов захтев утврђен, затражи намирење. Међутим, ни у чл. 
62-а КЗ ни у чл. 469—475 ЗКП није предвиђено ко he донети 
'одлуку 0 дозволи намирења оштећеног, чији је захтев у  парни- 
ци правоснажно утврђен. Пошто чл. 476 ЗКП упућује на анало- 
гију, то смо мишљења да решење, којим се дозвољава намирење 
оштећеног из износа одузете имовинске користи, треба да до- 
несе веће из чл. 20 ст. II ЗКП, ако је у питању кривично дело из 
надлежности окружног суда, a веће састављено од једног судије 
и двојице судија поротника, ако je у питању кривично дело из 
надлежности среског суда. Наравно да ће месно бити надлежан 
онај суд који је донео правоснажну одлуку о одузимању имовин- 
ске користи. Ово стога што се ради о одлуци која се доноси ван 
главног претреса, a председнику већа првостепеног суда не може 
се, ни аналогијом, дати овлашћење за доношење таквог решења. 
Када је у питању кривично дело из -надлежности судије поје- 
динца онда он доноси и остале одлуке, па и одлуку о дозволи 
намирења.

Поступак за извршеше мере безбедности одузимања имовин- 
ске користи регулисан је одредбама Главе XVI Закона о извр-
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Шењу кривичних санција (даље: ЗИКС — Сл. лист ФНРЈ бр. 
24/61 од 21 јуна 1961; чл. 127—129). Према одредби чл. 130 ст. I 
ЗИКС одузета имовинска корист уноси се у буџет народне ре- 
публике као ванредан приход. Ако се оштећеноме накнадно при- 
зна право на намирење из одузете имовине, која је већ ушла у 
буџет, (чл. 62-а ст. Ш и IV КЗ), тада одређени износ исплаћује 
републички државни секретаријат за послове финансија — чл. 
130 ст. П ЗИКС. На основу чл. 165 ЗИКС овај закон ступа на 
снагу 30 дана по објавл>ивању у „Службеном листу ФНРЈ”, па 
пошто је закон објављен у броју од 21. јуна 1961. године, то је 
ступио на снагу 22. јула 1961. године.

IV.

Напред су изложена нека питања која су, no нашем мишље- 
њу, интересантна за решавање одређених случајева имовинско- 
правних захтева и одузимања имовинске користи у кривичном 
поступку. У овом правцу пракса није нарочито богата, a поготово 
је оскудна у односу на одузимање имовинске користи, тако да 
ће, вероватно, убудуће из праксе произаћи и друга питања, која 
he захтевати и нова решења.

Др. Бранко Петрић

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ ВАНБРАЧНИХ ДРУГОВА

Односи брачних другова лични и имовински регулисани су 
Основним законом о браку. Односи ванбрачних другова нису ре- 
гулисани законским прописима. Лични односи ванбрачних дру- 
гова су недопуштени a пошто нема још прописа новог грађанског 
законика, питање како треба расправљати имовинске односе ван- 
брачних другова је отворено.

Постоји само Упутство Савезног врховног суда од 9. Ш. 1954. 
год. које наглашава да се имовински односи ванбрачних другова, 
иако су слични имовинским односима брачних другова, не могу 
расправљати на основу прсписа ОЗБ, већ, ко је власник зајед- 
ничке тековине пресуђује се по правним правилима за стицање 
својине, a други ванбрачни друг има према власнику заједничке 
тековине тражбено празо.

Ово становиште су оправдано критиковали и другови Филип 
Ћосић и Др. Карло Барат. Они сматрају да би имовинске односе * **

Видети; Филип Ћосић: Ваједничка тековина ванбрачних другова
— Правни живот бр. 3. — март 1955. год.

Еидети: Др. Карло Барат: Заједничка имовина ванбрачних другова
— Гласник Адв. коморе за АПВ год. VI бр. 6. јули 1957. године.

** Видети пресуду Врховног суда HP Србије Иж-708/60 од 7. X 1960. 
године 1није објављена).
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ванбрачних другова требало расправљати на основу правних пра- 
вила грађанскога права која се односе на ортаклук.

Без обзира што ванбрачни односи «ису законом дозвољени 
и што се противе социј алистичксом: моралу, као што је познато и 
као што констатују другови Ћосић и Барат, ванбрачни односи 
поетоје л ако се ти односи не легализују претварањем у брачне 
односе, већ дође до лрестанка ванбрачне заједнице, долази до 
спорова између бивших ванбрачних другова у погледу заједничке 
тековине и ове спорове треба решавати.

Код редовних судова се на пример појављују тужбе следеће 
садржине:

Туженик је обећао брак тужиљи, па је ради тога тужиља до- 
шла код туженика и са њиме живела ванбрачно пет година. 
(Због чега брак није закЈвучен, да ли због тога што'се један од 
ванбрачних другова налазио у браку или из неког другог узрока, 
није битно.) За то време тужиља и туженик су живелр! као муж 
и жена и водили заједничко домаћинство. И- тужилза и туженик 
су запослени. Или тужени је био запослен a тужиља је водила 
домаћинство и обављала све послове у кући и око деце. Или, ту- 
женик и тужиља су землзорадници и радили су заједно на обра- 
ђивању тужениковог имања и гајењу стоке, стим што је тужил>а 
радила и кућевне послове, спремала кућу и прала веш, спремала 
храну и подизала децу. Тужиља и туженик су у ванбрачној за- 
једници купили, саградили кућу или купили пољопривредно не- 
покретно имање или купили покретне ствари, намештај или 
стоку. Или нису стекли никакву имовину. Тужиља у тужби тра- 
жи да јој туженик призна право својине на једној половини за- 
једничке тековине или да јој плати одређенЈ' суму новаца на име 
накнаде за /̂2 заједнички стечене имовине или да јој плати на 
пример 250.000 динара — на име вредности њеног уложеног рада 
у домаћинство туженика око одржавања његовог пољопривред- 
нот имања, око вођења послова домаћинства и око чувања и по- 
дизања деце^ заЈедничке деце или деце из тужениковог ранијег 
брака, за време пет година ванбрачног живота, иако ванбрачни 
другови нису стекли никакву нову имовину.

Код расправљања имовинских односа ванбрачних другова 
могу се поставити следећа питања: Да ли ванбрачни однос произ- 
води и које правне последице. Које правне прописе треба приме- 
њивати у решавању р ш о в и н с к и х  спорова ванбрачних другова. 
Који је правни основ ванбрачне тековине. Који је правни основ 
тужбеног захтева, када нема ванбрачне тековине или заједничке 
тековине.

Поред питања правког основа наведених тужби у погледу за- 
једничке тековине ванбрачних другова и основаности тужбеног 
захтеза, поставља се и питање како одредити висину накнаде за 
уложени рад око одржаваЈч>а имања и подизања деце, када нема 
одређене стечене заједничке тековине. У једној тужби је на при- 
мер тражено да се тужиљи исплати накнада за њен рад код ту- 
женога у висини накнаде која се даје једној кућној помоћници.
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Однос лица која живе ванбрачно је споран и у теорији и у 
судској пракси. Тај однос се не би могао сматрати као радни од- 
нос, јер не постоји ни изричити ни прећутан уговор о раду. He 
би се могао сматрати као неки ортаклук јер не постоји уговор 
о ортаклуку. Али, то је ииак један фактички однос, који закон- 
ски пролиси изричито не регулишу, али који постоји и производи 
и npaBiHe последице у имовинском погледу, не као ванбрачни од- 
нос, већ као фактички однос два лица без обзира што су разли- 
читог пола, који заједно живе и раде, привређују у заједничком 
домаћинству. У случају престанка заједничког живота и рада 
појављују се спорови у погледу заједничке текавине или у по- 
гледу вишка рада једног ванбрачног друга који је припао другом 
ванбрачном другу.

Ванбрачни однос два лица супротних полова, који живе за- 
једно, одржава^ч полне односе и воде заједничко домаћинство 
је не сличан него истоветан са односом брачних' другова. Он се 
од брачног односа разликује само у томе што га позитивно право 
не признаје и због тога што се на ванбрачне односе не могу при- 
менити прописи ОЗБ. Због тога Упутство Савезног врховног суда 
каже да се на ванбрачне односе не могу применити прописи ОЗБ, 
јер би се применом ових прописа на ванбрачне односе ванбрачни 
односи признали као дозвол>ени и умањио значај брака.

Да се не би ванбрачни односи изједначили са брачним одно- 
сима, неки сматрају да не треба употребљавати израз заједничке 
тековине, пошто се тај израз употребљава у ОЗБ као брачна за- 
једничка тековина. Можда по том мишљењу не би требало уло- 
требљавати ни речи ванбрачни другови, пошто су те речи сличне 
са речима, брачни другови. Ове примедбе нису оправдане. Чи- 
њенице су да пс^стоје брачни односи брачних другова, супру- 
жника, који су регулисани ОЗБ и ти брачни другови могу стећи 
заједничку имовину, брачну тековину, која се у случају тра- 
жења брачних другова има поделити у смислу прописа ОЗБ. Али 
је и чињеница да у стварности 'постоје и ванбрачни односи, који 
нису регулисани позитивним законским прописима да се код 
судова појављују спорови између ванбрачних другова, који се 
односе на њихове имовинске односе, које спорове су редовни су- 
дови дужни да расправе. Али како, на основу којих прописа.

Ванбрачне односе, као у осталом и брачне односе, мислим, 
да треба подвојити у две врсте и то: на чисто личне односе и на 
имовинске односе. Чисто личне односе, полне односе два лчца 
супротних полова који нису закључили законити брак треба 
строго осудити и ти односи нису правни односи и не производе 
никакве правне последице. Али ако се не може оспорити да се из 
ванбрачних односа могу родити деца, која нису крива што нису 
рођена у браку па им закон признаје сва грађанска права, исто 
тако се не може оспорити да ванбрачни другови, као привредно 
способна лица могу радећи у заједничком домаћинству стећи имо- 
вину, која је њихова заједничка имовина, према њиховом уделу 
у стицању те имовине, и ма да се прописи ОЗБ који регулишу 
односе брачних другова не могу применити на односе лица која
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ce не налазе у браку, мислим да је овде битно да се прописи ОЗБ 
који регулишу личне односе супружника не могу применити на 
личне односе ванбрачних другова, али када су у питању имо- 
вински односи, који треба да су регулисани прописима грађан- 
ског законика, код деобе заједничке тековине, имовине, a пошто 
имовински однаси ванбрачних другова нису регулисани пози- 
тивним законским прописима, имају се применити општи про- 
писи и правна правила грађанскога права, без обзира да ли би 
у том случају имовински односи ванбрачних другова били рас- 
прављени слично имовинским односима брачних другова. Стога 
мислим да су у праву другови Ћ.о.сић и Барат када критикују 
поменуто Упутство Савезног врховнот суда које,. да се не би имо- 
вински односи ванбрачних другова расправљали исто као и имо- 
вински односи брачних другова, погодује једном ванбрачном дру- 
гу на штету другог. Имоћински односи ванбрачних другова се 
имају расправити као што би се раоправили имовински односи 
два лица истога пола, два друга или две другарице, који би жи- 
вели и радили заједно и стекли заједничку имовину, без обзира 
на недозвољени полни, ванбрачни однос ванбрачних друтова. 
Према томе имовина коју су заједнички стекли другови па и ван- 
брачни другови, је њихова заједничка имовина — својина, a ве- 
личина удела при деоби зависи од уложеног рада сваког друга, 
јер не могу један другог експлоатисати и нрисвајати производ — 
туђег рада.

Поред случаја када су ванбрачни другови за време заједнич- 
ког живота и рада стекли неку имовину, заједничку тековину, 
који су случај третирали у својим чланцима другови Ћосић и 
Барат, у пракси се појављују и случајеви да ванбрачни другови 
нису стекли никакву имовину, али је један од ванбрачних дру- 
гова, најчешће жена, уложио више труда и рада на пословима 
домаћинства и подизању деце или на одржавању имања туже- 
ног и да није било тога рада туженик би био принуђен да плати 
другом лицу или кућној помоћници да те послове обави и жена 
тужиља тражи да се тужени обавеже да јој ттлати одговарајућу 
накнаду за тај рад.

Иако је ванбрачни однос недозвољен, два лица супротних 
полова, која воде заједничко домаћинство и улажу приносе свога 
личног рада у то домаћинство, који допринос иде на њихово из- 
државање, на издржавање шихове заједничке деце или деце јед- 
ног од њих или на одржавање имања једног од њих, и ако један 
од ванбрачних другова, имајући у виду — законске обавезе оба 
ванбрачна друга у погледу свог издржавања, издржавања своје 
деце или родитеља итд., уложи више личног рада од другог ван- 
брачног друга, који вишак рада оде у корист другог ванбрачног 
друта, тај ванбрачни друг би имао право да од другог ванбрачног 
друта тражи да му плати накнаду за тај уложени рад по правном 
основу неоснованог обогаћења** без обзира што нема заједничке 
тековине и што туженик није стекао никакву имовину јер би тим 
BMiiiKOM рада тај ванбрачни друг био неправедно обогаћен на ра- 
чун другог ванбрачног друга.
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Суд је дужан да испита сваки конкретни случај, који слу- 
чајеви могу бити веома различити и да утврди да ли је у том 
заједничком раду било вишка рада једног ванбрачног друга у ко- 
рист другог ванбрачног друга и колико. Тако на пример; ако су 
два лица различитог пола, која су оба запослена и имају исте 
плате, живела ванбрачно и заједнички плаћали и стан и храну 
и прање веша и друго и нису имали деце, па су се после изве- 
сног времена разишли и без иканве готовине или приновл>ене 
имовине, они не би могли један од другога ништа да потражују, 
јер све што су зарадили за време заједничког живота, a зарађи- 
вали су подједнако, — потрошили су заједнички и то подједнако, 
те ниједан ванбрачни друг није неосновано обогаћен на терет 
другог ванбрачног друга. Али, ако један земљорадник, који има 
10 хектара ползопривредног земл>ишта и има своје старе роди- 
теље, па доведе код себе једну девојку или младу жену у на- 
мери да се са њом ожени, али се не венча на пример зато што 
се још није развео са првом женом, и са том женом изроди ван- 
брачно двоје деце и за десет година ванбрачног живота ова ван- 
брачна жена са ванбрачним — другом (ванбрачним мужем, како 
се у народу каже) обрађује његово имање, негује његове старе 
родитеље и подигне двоје деце обављајући сама све домаће по- 
слове, радећи свакодневно од јутрз до мрака, a као млада и здра- 
ва она је све послове и код куће и на имашу успешно обављала, 
и после 10 година ванбрачног живота муж је отера, како то на- 
род каже. И мада земљорадник није кјчхио, стекао неко ново 
имање зишак вредности рада ове жене је несумњиво остао код 
њега, јер да није било ове жене послове које је она сбављала, 
земљорадник би морао да плати другом лицу. Од вредности оада 
ове жене, која се код суда појављује као тужилац, треба одбити 
износ који је она потрошила за своју исхрану и одевање и део 
који је као мајка дужна да даје за подизање деце. Остали део 
износа њенога рада који је припао зе1мљораднику требало би до- 
судити тужил>и.

Висина односно вредност уложеног рада мора се утврђивати 
у сваком конкретном случају посебно, узимајући у обзир све 
околности под кајима је тужиља радила и шта је радила и шта 
је радио тужени, као и шта су обадвоје били дужни да раде.

Или, један занатлија или службеник у граду доведе код себе 
женску особу са којом живи ванбрачно извесно време и она му 
за то време ради све послове у кући и евентуално подиже дете. 
И ова жена je својим радом остварила вишак вредности, који није 
утрошила за своје издржаваше и који је припао њеном ванбрач- 
ном другу, јер би исти морао да плати другом лицу да обавља 
послове које је обављала ванбрачна жена. Међутим. накнада ван- 
брачној жени се не би могла платити у висини плате кућне по- 
моћнице, јер ванбрачна жена није имала положај кућне помоћ- 
нице. Она је равноправно са ванбрачним другом са зарадом до- 
маћинства располагала и то се мора имати у виду. Висину вишка 
вредности рада ванбрачног друга са којом је вредношћу други
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ванбрачни друг неосновано обогаћен и коју треба суд да утврди 
и да досуди другом ванбрачном другу, ће се утврдити према утвр- 
ђеним релевантним чињеницама, које се могу утврдити у сваком 
конкретном случају и по слободној оцени суда или на основу ми- 
шљења вештака.

Према изложеном постоји неосновано обогаћење ако неко 
уради у корист другога нешто што није био дужан да учини и та- 
кав случај може бити и код живота и рада ванбрачних другова. 
Оштећени може тражити да му се врати, плати, накнади оно 
што није био дужан да учини a чиме је друго лице неосновано 
обогаћено.

Имовински односи ванбрачних другова се у случају спора 
морају расправити, a пошто нема позитивних прописа на основу 
којих би се ови спорови решавали они ће се расправљати на 
основу правних правила грађанскога права, па било да се ради о 
деоби заједничке тековине, било да се ради о повраћају вредно- 
сти рада због неоснованог абогаћења.

Војислав Вулићевић

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ ГУБИТКОМ СТВАРИ 
ДАТЕ У ДЕПОЗИТ (У ГАРДЕРОБУ УГОСТИТЕЉСКОГ

ПРЕДУЗЕЋА)

Као тужилац пред судом појавило се лице које је предало 
гардероби угоститељског предузећа своје ствари на чување, a 
које су нестале приликом чувања и нису могле бити враћене де- 
поненту. Депонент као тужилац тражи да му се ствари врате или 
предузеће да се обавеже на накнаду настале штете.

Наиме, депонент је предао ствари на чување службенику 
угоститељског предузећа ко.ти се у тренутку давања ствари за- 
текао на дужности гардеробера. Када је доцније депонент тра- 
жио повраћај ствари, дате на оставу, оне нису могле бити враћене 
јер су нестале. Тада се на дужности гардеробера калазио други 
службеник предузећа.

Садржина кофера и вредност ствари утврђени су путем све- 
дока и мишљења странака.

Окружни као првостепени суд је расправљајући предмет 
опора утврдио је да ствари нису могле бити враћене депоненту, 
јер су нестале и да службеници — гардеробери при смењивању 
са дужности нису извршили примо-предају дужности, и нашао 
је да су службеници-гардеробери у првом реду солидарно одго- 
ворни за накнаду штете, a тужено предузеће као јемац.

По жалби гардеробера Врховни суд је преиначио првосте- 
пену пресуду и одлучио да је угоститељско. предузеће обавезно 
да плати накнаду штете за нестале ствари као главни дужник.

„Давашем ствари на чување гардероби угоститељског пре- 
дузећа заснован је правни посао гостионичарског депозита. Пре-
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ма правним правилима, која важе за такав однос, власник гостио- 
ничарскот предузећа непосредно је одговоран за накнаду штете, 
настале услед нестанка ствари које су предузећу дате на чу- 
вање“ . . .  — констатује Врховни суд у образложењу своје пре- 
суде, јер се базира на чињеници да је у питању чист имовинско- 
-правни однос који се расправља по општим правним правилима 
о накнади штете.

Да би правилније 1Могли схватити суштину уговора о остави 
треба да видимо који су битни елементи овог уговора.

Битни елементи који карактеришу овај уговор јесу:
а) чување туђе ствари, •
б) награда депозитару уколико је уговорена,
в) предаја ствари депозитару,
г) рок важности овог уговора.
Елементи уговора јасни.
Ад а) Ствар која је дата на чување мора бити туђа. Депози- 

тар ствар чува лично, али може се и служити радом других лица, 
но он одговара за поступке ових лица при извршењу уговора о 
остави.

Ад б) У принципу остава је бесплатан уговор. Међутим свака 
награда депозитару мора бити посебно уговорена.

Ад в) Предаја ствари код овог уговора јесте уствари таква 
радња која депозитара доводи у један фактички однос према 
ствари датој на чување од стране депонента. Тај фактички однос 
омогућава депозитару чување ствари односно извршење уговор- 
них обавеза. ,

Ад г) Рок трајања овог уговора зависи од самих уговорних 
страна тј. од њихових изрично или прећутно изјављених воља.

Овај рок се одређује према природи и циљу саме оставе. Де- 
понент може ствар тражити од депозитара да му је у свако време 
врати без обзира да ли је рок унапред одређен, док депозитар то 
не може учинити. Рок одређен у уговору за њега стриктно важи, 
јер овај се склапа првенствено у корист депонента.

Из предњег произилази да давањем ствари на чување у гар- 
деробу заснован је правни посао оставе (depositum). Главни и 
непосредни циљ овог уговора јесте чување туђе ствари уз оба- 
везу да је по престанку уговора депозитар депоненту неоште- 
ћену врати. Депозитар је обавезан да депоненту врати по пре- 
станку уговора индивидуално исту ствар. Из овога проистргче да 
депозитар нема право да употреблзава ствар нити да је замењује.

Пријемом ствари на чување депозитар не стиче право сво- 
јине већ стиче само право притежања (detentio) док право сво- 
јине ствари остаје и даље на страни депонента — оставиоца 
ствари.

Даље, депозитар при чувању ствари мора да поступа као са- 
вестан и добар домаћин односно привредник.

Вратимо се сада материји која је предмет овога нашег рада.
Видимо да су ствари дате у оставу и видимо да су нестале. 

Све је то неспорно. Али ако погледамо првостепену и другосте- 
пену пресуду судова, ту ћемо видети неслагање у ставовима су-
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дова ко је дужан да накнади штету за нестале ствари по основу 
уговора о остави. Првостепени суд је абавезао гардеробере — 
службенике угоститељског предузећа као главне дужнике на со- 
лидарно плаћање накнаде штете, a предузеће као јемца, док Вр- 
ховни суд обавезује на накнаду штете само угоститељско преду- 
зеће. Првостепени суд своје становиште базира на прописима 
ван оквира ошптих правних правила имовинско-правних односа 
позивом на прописе Закона о државним службеницима, a друго- 
степени суд налази да је у овом случају чист имовинско^правни 
однос и да исти треба расправити по општим правним правилима 
0 накнади штете и да је погрешан став суда првог степена да се 
на опорни случај ,има применити пропис чл. 40. Закона о држав- 
ним службеницима.

Ако пођемо од тога између кога је настао правни однос до- 
бићемо одговор; да је  правни однос настао између власника уго- 
стител>ског предузећа као чувара и депонента. Гардеробери нису 
у правном односу са депонентом, они су службеници Ј'^го'ститељ- 
ског предузећа и за свој рад одговарају своме предузећу. Заиста 
онда примени rope поменутог прописа у овом случају нема места.

Депонент закључујући уговор о остави склопио га је са уго- 
стите-љским предузећем и као странке из уговора се једино могу 
појавити они. Нормално ако дође и до неког спора по одредбама 
овог уговора онда ће се исто тако исте ове странке појављивати, 
те, адекватно томе, када је настала штета нестанком ствари дате 
на чување, да и на ту накнаду штете може бити обавезна само 
странка из уговора која је за то крива, тј. депозит.ар, јер депо- 
зитар одговара за накнаду сваке штете сем штете Koia је на- 
стала дејством више силе или која је настала кривицом самог 
депонента. A како видимо виша сила и кривица самог депонента 
овде не долазе у обзир.

To значи да по правнпм правилима која важе за овакав од- 
нос, угостител>ско предузеће је непосредно одговооно за накнаду 
штете насталу услед нестанка ствари које су дате предузећу на 
чување. ' Џ:

Према томе ирелевантно је за решење OBora'cnopa:
1. Што се депозитар користио радом гардеробера који су у 

радном односу са њим, јер поред тога што депозитар ствар чува 
лично, може се и служити радом дрчгих лица, но он одговара за 
поступке ових лица при извршењу уговора о остави,

2. Што гардеробери нису извршили примо-предају дужности 
приликом смењивања са дужности,

a одлучно је:
1. Да је ствар од стране депонента предата овом угоститељ- 

ском предузећу као власнику гардеробе на чување, те је према 
томе депонент са њим закључио уговор о остави (депозиту), a не 
са гардероберима,

2. да је предајохл! ствари на чување депонент депозитара до- 
вео у један фактички однос према ствари датој на чување који 
му омогућава чување ствари односно извршење уговорних оба- 
веза,
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3. Што је ствар нестала за време чува1ва,
4. Да није враћена депоненту када Je овај то захтевао,
5. Да ствари нису нестале дејством више силе или кривицом 

самог депонента,
6. Да депозитар мора да поступа као савестан и добар дома- 

ћин односно добар привредник, a што се за овај случај не може 
тврдити, и

7. Да депозитар одговара за сваку насталу штету на ствари, 
која је њему дата на чување, a која му се може у кривицу при- 
писати. Он одговара и за culpa levis in abstracto.

Ha основу свега изложеног се да закључити: да је у истак- 
нутом спорном случају угоститељско предузеће као власник гар- 
деробе непосредно обавезно на накнаду штете настале нестанком 
ствари дате на чување, јер се у конкретном случају заиста ради 
0 имовинско-правном односу који треба решити по општим прав- 
ним правилима о накнадк штете. Однос између запослених лица 
и депозитара је ствар за себе и не може бити од утицаја на регу- 
лисање односа депозитар—депонент, јер гардеробери као запо- 
слена лица код депозитапа нису странке у уговору о остави. нису 
учесници у овом насталом грађанско^правном односу.

Угоститељско предузеће као власник гардеробе има својство 
правног лица и као такво је носилац права и обавеза уопште у 
правном саобраћају па према томе и у истакнутом уговорновд од- 
носу, те као такво у случају штете исто је обавезно и да је 
накнади.

Свако друго решење овога спора косило би се са општим 
правним правилима о накнади штете.

КалабиК, Ђорђе

ПАРИЦИОНИ РОК У СПОРОВИМА ЗБОГ 
СМЕТАЊА ПОСЕДА

Спорови због сметања поседа сматрају се као спорови лакше 
врсте, решавају се брзо и без великих тешкоћа, a хитност им 
и сам поступак налаже. Ови се спорови све чешће јављају, јер 
су се показали као практични и корисни ради хитне заштите 
угроженог поседа. Грађани нису могли дуго времена да схвате 
суштину и циљ ових спорова, као и да суд није овлашћен да 
утврђује право на посед, правни основ поседа, савесност или не- 
савесност поседа, већ само последње фактичко стање поседа и 
настало сметање.

Ови спорови по жалбама не долазе на решавање код Врхов- 
них судова, нити је пак дозвољена ревизија, те се судска пракса 
врло мало или ни мало не објављује у збиркама и часописима, 
па је тешко имати увид како се ови опорови решавају код поје-
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диних Окружних судова, те не може ни бити речи о уједнача- 
вању судске чраксе и заузимању истих ставова у примени и ту- 
мачењу закона.

У „Гласнику" је по овој материји било објављено више чла- 
нака у току прошле и ранијих година, што значи да постоји ин- 
тересовање за ову материја.^~®

Сматрамо да ће бити од интереса да се по овој материји пре- 
тресе спорно питање, ако се тако може рећи.

Према чл. 424 ЗПП-а тужилац мора да тражи принудно из- 
вршење решења, којим je туженом наложено извршење одређе- 
них радњи, и то у року од 30 дана. Овај рок рачуна се од дана 
када је протекао парициони рок, тј. рок који је решењем одређен 
туженику за добровољно извршење те радње. Уколико тужилац 
не би захтевао принудно извршење у овом раку, он би то право 
изгубио и принудно се извршење не би могло више тражити, 
што значи да би решење изгубило правно дејство и престало 
би да буде извршан наслов.

У свакој судској кондемнаторној одлуци обавезно стоји клау- 
зула да је туженик дужан да изврши наведену чинидбу у одре- 
ђеном року. Овај рок одређује се у см. чл. 317 ЗПП и исти за 
новчане тражбине увек износи 15 дана, док у споровима који 
се не односе на новчана давања суд може овај рок да одреди у 
дужем трајању од 15 дана, док је у меничним и чековним спо- 
ровима овај рок 8 дана. У опоровима пак због сметања поседа 
суду је дато посебно овлашћење у чл. 423 ст. 2 ЗПП-а да суд мо- 
же овај рок да одреди према околностима сваког појединог слу- 
чаја, што значи да овај рок може да буде краћи од 8 дана и ду- 
жи од 15 дана ® a може и да се одмах изврши дужна чинидбаЈ

Уобичајено је да се тужени-ку наложи да дужну чинидбу 
изврши одмах или у року од 24 часа, па се поставља питање од 
кога се момента рачуна тужиоцу рок од 30 дана у коме треба 
принудно извршење да тражи према чл. 424 ЗПП-а. Да би се на 
поставл>ено питање дао одговор потребно је утврдити када исти- 
че парициони рок, јер по протеку тога рока почиње да се pa4VHa 
рок из чл. 424 ЗПП-а.

' К. Месаровић —■ Правни појам сметања поседа,. — „Гласник” т\дво- 
катске коморе за АПВ бр. 1 из 1961 године, стр. 11.

- Михаило Митић — Неколико напомена о споровима због сметања 
поседа, — „Глаоник” Адв. коморе за АПВ бр. 2, годиие 1&56 стр. 10.

* О. Новаковић — Сметање супоседа између сув.ласника, — „Гласник“ 
6р. 1, година 1957 стр. 22.

 ̂ Г. Торма — Да ли парнични суд има могућности да забрани даље 
сметаље поседа, a након ступања на снагу ЗПП, — „Гласиик" бр. 11, година 
1957 стр. 18.

Др. Ст. Браун — Нека питања са подручја сметања поседа, — „Гла- 
сник“ бр. 8, година 1959 стр. 9.

“ Др. Познић, Вражалић, и др. Бачић — Закон о парничном поступку 
са коментаром, Београд, 1957 год. стр. 372.

■ Цуља — Трива — Коментар Закона о парничном поступку, Загреб, 
1957 год„ стр. 393.
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y  парницама због сметања поседа примењују се одредбе За- 
кона о парничном поступку уколико не постоје посебне одредбе 
у глави 28 пом. Закона. Сматрамо да су одредбе чл. 317 ЗПП-а 
измењене одредбама чл. 423 ст. 2 ЗПП-а само у погледу дужине 
рока, јер у OBO'M члану изричито стоји да ће суд одредити рок 
за испуњење чинидбе према околностима појединог случаја. Што 
значи да суд приликом одређивања дужине париционог рока 
није везан за у закону предвиђен рок, већ ће суд ценити сваки 
поједини случај и према указаној потреби, тај ће рок одредити. 
Међутим, треба утврдити од када тај рок почиње да тече, јер 
исти ма колико кратак био има свој почетак и крај. Према чл. 317 
ст. 3 ЗПП-а парициони рок почиње тећи првог дана по пријему 
преписа решења. Значи ако је рак за улагање жалбе 15 дана a и 
парициони рок 15 дана, онда оба рока истичу једног истог дана. 
Парициони рок у меничним и чековним споровима је 8 дана, a 
толики је и рок за улагање жалби према чл. 337 ЗПП-а што 
значи да се у овом случају рокови поклапају, али чл. 317 ЗПП-а 
дозвол.ава и да парициони рок може да буде дужи од 15 дана за 
чинидбе које се не односе на исплату готовог новца, те би у том 
случају могао парициони рок да буде дужи од рока за жалбу. 
Дакле, овај рок рачуна се од првог дана после достављања пре- 
писа пресуде, без обзира да ли је пресуда објавлзена по закљу- 
чењу расправе у см. чл. 324 ст. ЗПП-а или је доношеше пресуде 
у сложенијим предметима одложено за 8 дана од дана закљу- 
чења главне расправе, у ком се случају пресуда неће објавити 
већ ће се препис пресуде доставити странкама, — чл. 324 ст. 4 
ЗПП-а. Ово правило важи и за решења донета у споровима због 
сметања поседа, те се изводи логичан закључак да и у споро- 
вима због сметања поседа парициони рок тече од првог дана 
lio достави преписа решења, без обзира да ли је решење објав- 
љено по закључењу главне расправе или је доношење решења 
одложено за 8 дана. Међутим ако је парициони рок краћи од 
ро.ка за улагање жалбе не може истећи пре него што истекне 
рок за улагање жалбе. Ово одговара основном лринципу поступ- 
ка, да пресуда према странкама има дејство тек од дана кад им 
је доставлЈена, — чл. 323 ст. 2 ЗПП-а.®

Код спброва због сметања поседа постоји још и специфич- 
ност у томе, што на основу чл. 423 ст. 4 ЗПП-а суд може одлу- 
чити да жалба не задржава извршење решења што је изузетак 
од правила садржаног у чл. 337 ст. 2 ЗПП-а да изјавЈвена жалба 
спречава да пресуда постане правоснажна. У овом случају извр- 
шење се може провести иако решење није правоснажно, тј. није 
протекао рок за улагање жалбе, али под условом да је протекао 
парициони рок. ‘

Поставља се питање од кога дана се рачуна рок од 30 дана 
из чл. 424 ЗПП-а за тражење 'Принудног извршења, ако је ре- 
шење објављено јавно по закључењу глазне расправе и у истом 
је одлучено да је туженик дужан одмах да испуни своју дужну 
чинидбу, a жалба не задржава извршеше решења?.

* Др. Познић, Вражалић и Др. Бачић — Оп. цит. стр. 284.
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Да ли тај рок почиње тећи- одмах по саопштењу и објављи- 
вању решења или пак првог дана по уручењу преписа решења.

Ово је важно због тога што од саопштења решења до њего- 
вог уручеша може да протекне доста времена, па су стога многи 
судови стали на гледиште, да уколико је одлучено да парицио- 
ног рока нема, тј. одЛучено је да туженик одмах изврши дужну 
чинидбу, онда се одмах може покренути извршни поступак не 
чекајући уручење решења и да рок из чл. 424 ЗПП-а од 30 дана 
рачуна се од тога дана, тј. од дана када је решење објављено 
по завршетку главне раслраве.

Да ли је оваква пракса правилна? Пре свега потребно је да 
се има у виду од када почиње да тече парициони рок, који је ре- 
шењем одређен за извршење дужне чинидбе. Да ли тај рок по- 
чиње тећи од дана објављивања решеша по завршетку главне 
расправе или од првог даиа после доставл.ања преписа решења 
странкама, — чл. 317 ст. 3 ЗПП-а.

Сматрамо да је у закону јасно предвиђено од када се рачуна 
рок за извршење одређене радње и да је то први дан после до- 
стављања преписа решења, па се према томе не може узети да 
тај рок тече од дана објављивања решења по завршетку главне ра- 
справе. Ово је сагласно основном принципу процесног права да 
пресуда према странка1ма има дејство тек од дана, када им је до- 
стављена, које се начело односи и на решења по споровима 
због сметања поседа, пошто није посебним прописима тога закона 
ово начело измењено.

Из наведеног можемо извести закључак, да се решење у 
спору због сметања поееда не може принудно извршити све док 
не протекне парициони рок, који се пак рачуна од првог дана 
после достављаша решења. Уколико пак иариционог рока нема, 
јер је одлучено да је туженик дужан да чинидбу одмах изврши, 
онда се извршење и у овом случају може захтевати одмах али тек 
када препис решења буде достављен странкама.

Према изложеном рок из чл. 424 ЗПП-а од 30 дана тече и у 
овом случају тек од дана када страккама решење буде достав- 
љено и од тада се може тражити принудно извршеше.

На овај начин не доводи се ниуколико у опасност тражење 
тужилачке стране, јер је суд овлашћен да по службеној дужно- 
сти одреди привремене мере ради отклањања опасности против- 
правног оштећења или спречавања насиља или пак ради откла- 
њања ненакнадиве штете. Противу овог решења није дозвољена 
посебна жалба, a доноси се и без саслушања противне стране, 
што значи да је поступак предвидео пуне гарантије странкама, 
које су у опасности, те да нема потребе поступати противно из- 
ричитим законским одредбама.

Борисав Радовановић
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хинко холик

Несрећним случајем изгубио је живот 7. јула 1961. Хинко 
Холик, адвокат у Срем. Карловцима. .

Рођен 15. септембра 1895. године, у Срем. Карловцима, ди- 
пломирао је на Правном факултету у Загребу 11. децембра 1923. 
годин^ a судски испит је положио у Новом Саду 26. септембра 
1925. године.

Од 1922. године налази се у судској струци, a касније све 
до другог светског рата у Државном правобраниоштву. После 
ослобођења био је службеник на правним пословима у НОО Ср. 
Карловци, a затим у НО среза Нови Сад. У адвокатуру је сту- 
пио јуна 1961. године.

Пок. Хинко Холик био је цешен правник, a као човек врло 
приступачан, одмерен, дружељубив, тако да је имао само при- 
јатеља.

Слава му!

ДИМИТРИЈЕ БИКАР

После тешке и дуже болести умро је 19. јула 1961. у Белој 
Цркви Димитрије Бикар, адвокат.

Пок. Димитрије Бикар рођен је -у Сомбору 17. јуна 1904. 
године. Дипломирао је право на Факултету у Суботици 1938. 
године. Пре него што се посветио правној струци, радио је у 
разним привредним и трговачким предузећима, Општинама и 
срезовима. После дипломирања био је судски приправник у ви- 
ше места, a затим адвокатски приправник, и од 1950 године 
адвокат, прво у Панчеву, a затим и Белој Цркви.

Димитрије Бикар био је цењен и као човек и као правник. 
Своје пословање увек је водио потпуно коректно, без замерки, 
тако да је био много поштован од својих странака, a вољен од 
колега и осталих правника.

Његовом прераном смрћу адвокатура Војводине губи још 
једног свог врлог члана.

Слава му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Само уношен.е неистинитих чиње- 
ница у службену исправу чини дело 
'фалсиф|1ката службене исправе. 
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 336/61).

Оптужени је проглашен кривим и 
за крив. дело из чл. 319. ст. 1 КЗ, 
које да је починио на тај начин, 
што је у благајнички налог под31. 
децембром увео да постоји разлика 
у благајни у износу од 340.000. дин. 
и са тим износом себе оптеретио.

Уложену жалбу је Врх. суд АПВ 
делимично уважио, I. ст. пресуду 
преиначио и оптуженог ослободио 
крив. дела из чл. 319 ст. 1. КЗ, a из 
разлога:

Оптужени је као благајник 33 у  
Б. у свом пословању имао мањак од
340.000 дин. за који је утврђено да је 
настао присвајањем. Оптужени је31. 
децембра да би изравнао стање у  
благајни издао благајнички налог у  
који је унео да износ од 340.000 ди- 
нара представља разлику у благај- 
ни и са тим износом себе задужио.

Износ од 340.000 динара стварно 
представл>а разлику у благајни без 
обзира како и на који начин је та 
разлика настала. Према томе, опту- 
жени у благајнички налог није у- 
нео ништа неистинито и стога не 
постоји крив. дело фалсификата 
службене исправе из чл. 319. ст. 1 
КЗ, већ је оптужени кривично одго- 
в.оран само за проневеру износа од
340.000 динара.

Постоји битиа повреда ЗПП ако
I. ст. суд не одреди саслушање 
странке путем замољеног суда уко- 
лико је странка спречена да пред- 
стане расправном суду и због не- 
сразмерних трошкова путовања. (Врх 
суд АПВ бр. Гж. 118/61).

Жалба тужитеља је основана, a  
из разлога:

Својим решењем на расправи од
II. октобра 1960. године I. ст. суд је 
одредио доказ саслушањем отранака 
пред I. ст. судом. Тужилац је извес- 
тио суд да из Сплита не може доћи 
у Зрењанин ради саслушања, јер да 
су трошкови несразмерно велики, a 
пошто је незапослен не може те 
трошкове да измири, те је предло- 
жио да као странка буде преслушан 
у Среском суду у Сплиту.

I. ст. суд је онда саслушао само 
тужену као странку, те донео своју 
одлуку. Предњи поступак I. ст. су- 
да је у  противности са чл. 255. ЗПП. 
Према томе. пропису извођење до- 
каза оаслушањем странака преко 
председника већа или судије замо- 
љеног суда дозвољено је само ако 
странка због неотклоњивих сметњи 
не може лично доћи или ако би њен 
долазак проузроковао несразмерне 
трошкове.

По мишљењу Врх. суда АПВ до- 
лазак тужитеља у Зрењанин про- 
узроковао би несразмерне трошкове 
за тужител)а, тако да је дужност I. 
ст. суда била да одреди и саслуша- 
ње тужитеља путем судије замоље- 
но'Г суда.

Обавезу родитеља за издржавање 
детета треба утврдити не само на 
сснову његових прихода из радног 
односа, већ н према његсвој фактич- 
ној могућности за зараду и извав 
радног времена, поготово ако он 
такве приходе и остварује, при че- 
му треба имати у виду и потребе 
детета. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 115 61.

Прогив одлуке суда о висини из- 
државања деце, уложена је жалба, 
воја је  основана, a из разлолга:

I. ст. суд није у  потпуности рас- 
ветлио све одлзгчне чињенице за 
правилно решење ниташа висине 
доприноса на. име дечијег издржа- 
вања, који би требало да даје ту- 
жени.

■у првом реду ее I. ст. суд у погле- 
ду прихода туженог ограничио на 
просту изјаву туженика који је из- 
јавио да као физички радник има 
месечно 9.300.— динара прихода. 
Дужност је била суда да затражи 
извештај од тужениковог предузе- 
ћа о томе какви су фактички при- 
ходи туженика били код тог преду- 
зећа.

На исти начин требало је од пре- 
дузећа где је запослен туженик 
утврдити колико износи његово рад- 
но време, те под претпоставком да 
је туженик млад и здрав, цениги 
да ли је тудгеник после редовног 
радног времена могао што на дру- 
гој страни зарадити.

Ако је туженик могао радити и 
на другом месту, тада је дужност
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туженога била да створи приходе 
са друге стране, a не само из рад- 
ног односа код свога предузећа a 
ради обезбеђења потребнога допри- 
носа за издржавање заједничке де- 
це. Обавезу издржаваша не треба 
утврдити само на основу прихода из 
радног односа већ треба имати у 
виду и фактичке могућности туже- 
нога за зараду и изван радног вре- 
мена поготову ако он такве приходе 
и остварује при чему I. ст. суд тре- 
ба да има у виду и потребе малдб. 
детета.

организације, али прописи ЗПП као 
општи прописи примењују се онда 
ако посебним законом који је донет 
после обј|ављиван>а ЗПП и Уводног 
закона за ЗПП није другчије пропи- 
сано. Пошто Закон о пенз. осиг., у- 
колико садржи процесне одредбе, у 
односу на ЗПП има карактер специ- 
јалног закона, јер је донет после 
ЗПП и његовог Уводног закона, то 
се пропис чл. 224. ст. 3 Закона о 
пенз. осиг. као специјални прописи 
у односу на пропис чл. 455 ЗПП, у 
конкр. случају има применити.

Редован суд је надлежан за пре- 
суђење спора завода за социјално о- 
сигурање против привредне органи- 
зације ради накнаде штете настале 
услед тога што нису извршене ,про- 
писане или наређене мере за зашти- 
ту живота и здравл>а запослених 
лица, услед чега је наступила смрт 
осигураника. {Врх. суд АПВ бр. Гж. 
68/61).

Окружни суд се решењем огласио 
ненадлежним (стварно) и предмет 
уступио Вишем привредном суду. 
Тужилац Завод за ооц. осигурање 
се жалио, жалба је као основана у- 
важена, I. ст. суд упућен- да наста- 
ви поступак, a из разлога;

Према тужбеном захтеву у спору 
се ради о отштетном захтеву тужи- 
оца Среског завода за соц. осигура- 
ње против тужене привредне орга- 
низације на том основу да тужена 
није извршила прописане односно 
наређене мере за заштиту живота 
и здравља запослених лица, услед 
чега је наступила смрт радника за- 
посленог код туженика, па је ту- 
жилац обавезан да породици овог 
радника исплаћује инвалидску пен- 
зију. Према оваквим тужбеним на- 
водима тужиочев оштетни захтев се 
заснива на пропису чл. 224. ст. I. 
тач. 1. Закона о пенз. осигурашу 
(Сл. лист ФНРЈ, бр. 51'57), a према 
ставу 3 члана 224 истог Закона о- 
вакве захтеве за накнаду штете ост- 
варује Завод за соц. осиг. код ре- 
довног суда.

Истина је да би према чл. 455 ст. 
1, тач. 1 ЗПП ова ствар спадала у 
стварну надлежност привредних су- 
дова, јер се ради о спору за накна- 
ду штете између установе која има 
својство правног лица и привредне

Завод за социјално осигурање је 
установа са самосталвим финанси- 
ражем па се повраћај више наплла- 
ћеног или погрешно наплаћеног при- 
хода завода има вршити према од- 
редбама уредбе о извршењу буџета 
и о рачуноводственом пословању др- 
жавних органа и установа. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 396/60).

I. ст. суд је решењем одбацио 
тужбу у којој је тужилац тражио 
да се тужени обвеже да му на име 
повраћаја наплаћеног доприноса за 
социјално осигурање и камата ис- 
плати износ од 1,150.743 динара.

Тужилац је  уложио жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Из тужбе је видљиво да тужилац 
стварно тражи повраћај доприноса 
за соц. осигурање које му је туже- 
ник наплатио наводно на основу не- 
законите одлуке. Према томе, ради 
се о повраћају неправилно напла- 
ћеног прихода фодна за соц. оси- 
гурање.

На основу прописа чл. 70 Уредбе 
о извршењу буџета и о рачуновод- 
ственом пословању државних орга- 
на и установа (Сл. лист ФНРЈ, бр. 
35'55) и установе са самосталним 
финансирањем врше своје финан- 
сиско и материјално пословање по 
одредбама ове Уредбе ако посебним 
прописима није другчије одређено. 
Како у Уредби о финанси{>ању соц. 
осигурања (Сл. лист ФНРЈ, бр. 12'55) 
нема одредаба које регулишу повра- 
haj више наплаћених или погреш- 
но наплаћених прихода, a завод за 
соц. осигурање је самоуправна уста- 
нова са самосталним финансирањем, 
то се повраћај више наплаћеног или
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погрешно наплаћеног прихода за- 
вода за соц. осиг. има вршити према 
одредбама Уредбе о извршењу бу- 
џета итд.

Према пропису Чл. 35. ст. 1 Уредбе 
о извршењу буџета итд. решеше о 
повраћају више наплаћених или пог- 
решно наплаћених прихода кзје 
остварују државни органи и уста- 
нове, доноси надлежни наредбода- 
вац за извршење предрачуна. У 
смислу пррписа чл. 3. ст. 2. тач. 4 
Правилника о повраћају и прекњи- 
жавању погрешно или више плаће- 
них прихода буџета и фондова (Сл. 
лист ФНРЈ, бр. 38/57), захтев за по- 
враћај прихода који су плаћени не- 
посредно од обвезника, подноси се 
органу управљања фонда у који је 
уплата извршена. Према томе, ту- 
жилац је евој захтев за повраћај 
неправилно наплаћеног доприноса 
за соц. 10СИГ. требало да поднесе 
Среском заводу за соц. осигзфање. 
Сходно пропису чл. 37 уредбе о из- 
вршењу буџета итд. и одредбама У- 
редбе о арганизацији завода за соц. 
осигурање (Сл. лист ФНРЈ број 
12/1955), против решеша' које срески 
завод за соц;. осиг. на подручју АПВ 
донесе по захтеву за повраћај по- 
rpeurao или више наплаћеног до- 
приноса може се у року од 15 дана 
од дана пријема решења изјавити 
жалба Покрајинском заводу за соц. 
осиг. у Нсвом Оаду, чије је реше- 
ње коначно и има значај управног 
акта против кога се може покрену- 
ти управни спор.

Пресудом среског судаодлучује се 
0 привременом издржван»у детета пре 
одлуке о разводу брака. — Пропис 
чл. 408 ЗПП је императиван у том 
смислу да је суд у случају развода 
брака обвезан да одлучује о чувању, 
васпитању и издржавању брачве 
деце укључујући и висину-сразмер 
доприноса која сбавезна стравка и- 
ма да плати. — Другостепени суд 
је дужан из службене дужности да 
пази на тачву вримеву врописа чл. 
408 ЗПП. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
84/ei).

Жалба тужене против I. ст. пре- 
суде којом је брак разведен је од- 
бијена, али је упућен I. ст. суд да на- 
кон расправл>ања, по службеној ду- 
жности, на основу чл. 408 ЗПП до-

несе одлуку о доприносу за издржа- 
вање заједничког детета парничних 
странака, a из разлога:

Одлука о  смештају детета туже- 
не није предмет жалбе. Међутим, 
поводом жалбе Врх. суд АПВ је H a -  
mao да је I. ст. суд пропустио да у 
смислу чл. 408 ЗПП по службеној 
дужности поред одлуке о смештају 
детета и њеровом издржавању од 
стране тужене, расправи и одлучи 
о сразмерном доприносу парничних 
странака за издржавање малодобног 
детета (чл. 32. и 33. Закона о одно- 
сима родитеља и деце).

Погрешво сматра I. ст. суд да је 
питање издржавања детета решено 
пресудом Среског суда. Овом пре- 
судом одлучено је о ггривременом 
издржавању пре одлуке о разводу 
брака. Међутим, пропис чл. 408 ЗПП 
је императиван у томе смислу да је 
суд, у случају развода брака, обаве- 
зан да одлучи о чувању, васпитању 
и издржавању деце укључујући и 
висину доприноса који обавезна 
странка има да плати. Према томе, 
ирелевантно је што странке нису 
тражиле да се о томе питашу псно- 
во решава.

При одлучивању о повећању ва- 
следвог дела брачног друга суд има 
да узме у обзир све околвости слу- 
чаја, a варочито имовивске прили- 
ке и способвост за иривређивање 
брачиог рдуга и осталих наследвика. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 872/1960).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
тужиоца да се утврди да заостав- 
штина пок. J. представља имовину 
незнатне вредности у  смислу чл. 28 
Закона о наслеђивању.

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

Ако је тужилац доиста неспособан 
за физички рад, a no занимању је 
земл>орадник, и због ове физичке 
неспособности није у могућности 
лично да обрађује своје земљиште 
у површини од 1 кј. и 90 кв. хв. та- 
ко и земљиште које је представл»а- 
ло власништво пок. J. у поврнтани 
од 2 кј. и 490 кв. хв. тада је ду- 
жност I. ст. суда да утврди колики 
су фактички приходи тужиоца од 
његовог личног непокретног иметка 
и од непокретног иметка који је 
предметом оставине, па да према ре- 
зултату предњега утврђења цени да
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ли је заоставштина пок. J. тако ма- 
ле вредности, да 6и њеном поделом 
брачни друг запао у оскудицу.

Према околностима конкр. слу- 
чаја та чињеница, што је целокуп- 
на вредност оставине утврђена са 
ТОО.ООО динара, сама оо себи још не 
може бити од одлучног значаја за 
питање да ли би услед поделе за- 
оставштине пок. J. између тужиоца 
и њезиних наследника и то у сраз- 
мери пола-пола-тужилац и пок. J. 
нису имали деце — тужилац као 
брачни друг запао у оскудицу.

На предши став Врх. суда АПВ 
указује и сам пропис чл. 28. ст. 2. 
ЗН када прописује: при одлучива- 
н>у суд he узети у обзир све окол- 
ности случаја a нарочито имовинске 
и способност за привређивање брач- 
ног друга, имовинске прилике оста- 
лих наследника и шихову способ- 
ност за привређиван.е и вредност 
заоставштине. Дакле, очигледно је 
да у  конкр. случају сама вредност 
заоставшгине не може бити једино 
одлучна за питање да ли је вредност 
заоставштине пск. J. мала тако да 
би њеном поделом тужилац као 
брачни друг запао у оскудицу.

Ништав је писмени тестамент са- 
чињен у присуству два свадока ако 
завешталац који је писмен, a фи- 
зички неспособан да се потпише, на 
исти стави рукознак уместо потписа. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 9791960).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
којим се тражи поништење теста- 
мента. Уложена жалба је основана, 
I. ст. одлука укинута, a из разлога:

I. ст. суд је утврдио да је теста- 
торка знала да чита и пише, али 
свој тестамент који је друго лице 
саставило није својеручна потписа- 
ла, већ је ставила само свој руко- 
знак, пошто јој је рука била повре- 
ђена.
Према пропису чл. 69 Закона о на- 
слеђивању, завешталац који зна да 
чита и пише може сачинити теста- 
мент на тај начин што he исправу 
коју му je неко други саставио сво- 
јеручно потписати пред два сведока, 
изjaвљyjyhи пред шима да је то 
шегов тестамент. Овај пропис не 
предвиђа да би писмени завешталац 
уместо својеручног потписа могао на 
свој тестамент ставити рукознак. 
Према томе, писмени завешталац

који услед неког физичког недо- 
статка није у MoryhHOCTM да се пот- 
пише, не може сачинити пунова- 
жан писмени тестамент пред сведо- 
цима који предвиђа чл. 69 ЗН, seh 
може сачинити судски тестамент и- 
ли пак усмени тестамент, ако по- 
стоје услови за сачињеше таквог те- 
стамента. Тестамент је строго фор- 
мална исправа и не одржавање за- 
коном прописане форме доводи до 
ништавссти тестамента.

Према томе, погрешно је правно 
становиште J. ст. суда да се може 
саставити пуноважан писмени те- 
стамент пред сведоцима из чл. 69 
ЗН и тако да завешталац стави свој 
рукознак ако услед неког физичког 
недостатка не може да се потпише. 
Законом строго предвиђени облици 
тестаменга немају само сврху да се 
обезбеди аутентичност последње во- 
ље завештаоца, јер 6и се та ауетен- 
тичност могла и на други начин не- 
сумњиво утврди. У чл. 67 ЗН про- 
писано је да је пуноважан онај те- 
стамент који је направљен у обли- 
ку утврђеном у закону и под усло- 
вима предвиђеним законом. Према 
томе, исправа која није састављена 
у једном од облика који закон пред- 
виђа као форму тестамента, није 
пуноважан тестамент.

Из напред изложеног произилази 
да спорни тестамент није пуноважан 
писмени тестамент пред сведоцима 
који предвиђа чл. 69 Закона о на- 
слеђиважу.

Кад је предлог за понавл>ање по- 
ступка поднет у законском року и 
ако је дозвол>ен (чл. 381. т. 1—9 
ЗПП) онда I. ст. суд не може без 
одржавања рочишта одбацити тај 
предлог. (Врх суд АПВ бр. Гж. 
7841960).

I. ст. суд је одбацио тужеников 
предлог за понављање поступка. 
Тужени је уложио жалбу, која је 
као основана уважена, и решење о 
одбачају I. ст. суда укинуто, a из 
разлога:

I. ст. суд је повредио одредбе 
парн. поступка када је тужеников 
предлог за понављање поступка од- 
бацио на основу чл. 385. ст. 1 ЗПП 
без одржавања рочишта.

Наиме, према пропису чл. 385. ст. 
1 ЗПП неблаговремене или недозво-
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љене предлоге за понављање по- 
ступка одбацује решењем председ- 
ник већа без одржавања рочишта. 
С обзиром да I. ст. суд у образло- 
жењу побијаног решења наводи да 
ie  туженик поднео предлог за по- 
нављањ-е поступка у законском ро- 
ку, то значи да је I. ст. суд пред- 
лог одбацио као недозвољен. Пред- 
лог за понављање поступка може 
бити недозвољен ако се овим ван- 
редним правним леком побија од- 
лука која још није правоснажна или 
ако се предлог не заснива на за- 
конским разлозима за понављање 
поступка из чл. 381. т. 1—9 ЗПП и- 
ли ако га није поднело овлашћено 
лице. Међутим, ни један такав слу- 
чај 'Овде не стоји.

Према томе, I. ст. суд није могао 
тужеников предлог за понављање 
поступка одбацити као недозвољен 
без одржавања рочишта, већ је мо- 
рао поступати по чл. 385. ст. 2 ЗПП 
тј. доставити предлог противној 
странци и када стигне одговор на 
предлог или протекне рок за дава- 
ње одговора, заказати рочиште за 
расправљање о предлогу. ■УколЈ-гко 
се на рочишту за расправљање о 
предлогу за понављање поступка у- 
тврди да не стоје законски разлози 
на основу којих се тражи понавља- 
ње поступка, тада ће суд предлог 
као недозвољен решењем одбити.

Мада се из саме исправе којом је 
дародавац у суштини учинио даро- 
вање не види да је даропримац при- 
хватио даровање, очито је да је под- 
нсшењем тужбе ради испуњеља у- 
говора даропримац прихватио дар у 
сагласности са својим законским за- 
ступникрм. Према томе, после ту- 
жбе, која се има сматрати ваљаним 
прихвзтом поклона, даропримац ае 
може једнсстрано одустати од сво- 
је понуде. (Врх суд АПВ бр. Гж. 
55'961).

Пресудом Окружног суда туже- 
ник је обвезан да исплати новчани 
износ од 700.000 динара с. п. п.

Туженик је уложио жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

У конкр. случају туженик је са 
изјавом од 17. марта 1959. године 
која је оверена куд суда у суштини 
извршио даровање. Тачно је то да

се из приложеног преписа не види 
да би даропримац односно н>егов за- 
конити заступнзик на тој изјави при- 
хватио ово дароваше. Међутим, из 
саме тужбе ое види да је то учиње- 
но у тужби, пошто прихват дарова- 
ња не мора бити на истој исправи. 
Очито је да је тужилац подноше- 
њем тужбе прихватио дар од свога 
оца туженога и да је ро у сагласно- 
сги са његовим законским заступ- 
ником. Због тога после тужбе која 
се има сматрати ваљаним прихва- 
том поклона у конкр. случају, ту- 
жени не може једнострано да оду- 
стане од своје понуде. Из спрове- 
деног показног поступка се види да 
се оритинална изјава туженика од 
17. марта 1959. године, која је ове- 
рена код Среског суда, налази у по- 
седу тужитеља,а својом тужбом је 
овај поклон прихватио.

Чињеница да надзорни ортан није 
оверио привремену ситуацију не 
значи да се њена ваплата ве може 
тражити судским путем. (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 1040'961).

Првостепени суд је у спору ту- 
жиоца покренутом за наплату из- 
ведених грађевинских радова по 
привременој ситуацији обавезао ту- 
женог на плаћање у смислу тужбе- 
ног захтева.

Против ове пресуде тужени је из- 
јавио благовремено жалбу због бит- 
них повреда одредаба парничног по- 
ступка, због непотпуно утврђеног 
чињеничног сташа и због повреде 
материјалног права, па је предло- 
жио да се у првом реду пресуда пре- 
иначи и тужбени захтев одбије ј’’з 
обавезу тужиоца на плаћање тро- 
шкова или да се иста укине и пред- 
мет врати првостепеном суду на по- 
новно расправљање.

Врховни привредни суд у Бео- 
граду је жалбу туженог одбио, a 
првсстепену пресуду потврдио из 
следећих разлога:

„У овом случају ради се о испла- 
ти привремене ситуације, која не 
представља коначно обрачунавање 
извршених радова, већ њена испла- 
та има карактер аконтације, па се 
следствено томе евентуалне препла- 
те, односно мање исплате извршене 
путе.м привремених ситуација из-
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равнавају приликом коначног обра- 
чуна.

Тачно је тврђење туженог да је 
надзорни орган дужан да овери 
прЈшремену ситуацију, али његова 
овера не представл>а пристанак на 
обрачун који је садржан у тој си- 
туацији, већ само оверу да се тра- 
жена свота може исплатити за ра- 
чун коначне накнаде, a према ста- 
њу извршених радова. Чињеница 
пак да надзорни орган није још о- 
верио привремену ситуацију не зна- 
чи да се њена наплата не може 
тражити судским путем, јер је ове- 
ра привремене ситуације једно- 
страни акт наручиоца радова и уко- 
лико она изостане извођач може 
тражити наплату привремене ситу- 
ације преко суда који he решитм 
евентуално сггорна питања, a наи- 
ме да ли су у привременој ситуацији 
изнети радови доиста и извршени 
и да ли су правилно зарачунати.

У вези са тим, првостепени суд je 
сагласно са стан.ем у спису у по- 
бијеној пресуди основано утврдио да 
тужени није оспорио оверу привре- 
мене сигуације због евентуално не- 
изведених, a обрачунатих радова, 
већ из разлога што грађевинска 
кшига није била сређена. Међутим, 
и тај разлог је сада отпао, jep ту- 
жени у жалби наводи да је надзор- 
ни технички орган 12. IV. 1961. годи- 
не примио оверену грађевинску 
кшигу. Према томе, првостепени суд 
је основано одбио приговор туже- 
ног да је тужба преурањена, па је 
жалба у том погледу неоснована.

Како иначе у поступку првосте- 
пеног суда нема повреда битних од- 
редаба парничног поступка, и како 
је чињенично стање, које је одлуч- 
но за решење овога спора, у поби- 
јаној пресуди правилно утврђено, то 
је ваљало жалбу одбити и потврди- 
ти побијну пресуду."

Поднесак странке којим обаве- 
штава да неће приступити на рас- 
праву не може искључити примену 
чл. 479. ЗПП. (Врх. привр. суд бр. 
Сл. 1124/961).

Првостепени суд је на основу од- 
редбе чл. 479. ЗПП утврдио да је 
тужилац тужбу повукао, те даљи 
поступак у односној правној ствари 
обуставио, a издати платни налог

у целости укинуо из разлога што су 
странке и ако уредно и благовреме- 
но позвате пропустиле да приступе 
на два узастопна рочишта за глав- 
ну усмену расправу.

При доношенву оваквог решења 
суд није узео у обзир поднесак ту- 
жиоца којим је пре другог рачишта 
за главну расправу обавестио суд 
да услед неспорног чињеничног ста- 
ња неће приступити на расправу те 
предложио да се донесе коначна од- 
лука по његовом тужбеном захтеву.

Против rope наведеног решења ту- 
жилац је изјавио жалбу па је Вр- 
ховни привредни суд у Београду 
жалбу одбио, a побијано првостепе- 
но решење потврдио из следећих 
разлога:

„Првостепени суд је применом 
прописа чл. 479. ЗПП правилно у- 
тврдио да се тужба има сматрати 
повученом. Из списа се види да на 
рочиште за главну расправу, које 
Je поводом приговора туженог про- 
тив платног налога било одређено 
за дан 14. IV. 1961. године, тужилац 
иако уредно позван није присту- 
пио, a да је пуномоћник туженог 
на истој изјавио да не жели да се 
упусти у расправл>ање, па да је сто- 
га у смислу чл. 479. ЗПП то рочи- 
ште одложено за дан 28. IV. 1961. 
године, али и да су поред исказане 
доставе и са овог рочишта обе 
странке изостале.

Првостепени суд је на основу то- 
га правилно утврдио да су се стек- 
ле претпоставке предвиђене пропи- 
сом чл. 479. ЗПП Приговор тужиоца 
у жалби да се тужба није смела 
сматрати повученом зато што је он 
писменим поднеском од 22. IV. 1961. 
године саопштио суду да, остајући 
код тужбе, неће приступити распра- 
ви на дан 28. IV. 1961. године, како 
би се избегли непотребни трошкови, 
јер се из приговора туженог види 
да признаје дуговање, те да је суд 
био дужан да ову тужиочеву изјаву 
узме у обзир и донесе пресуду због 
изостанка, није основан. Према про- 
пису чл. 4. ЗПП суд одлучује о 
тужбеном захтеву по правилу на о- 
снову усменог, непосредног и јавног 
расправљаша, па како у чл. 479. 
ЗПП није предвиђен изузетак од тог 
правила, то се писмени поднесак ту- 
жиочев не може узети као да је 
приступио на ново рочиште одре- 
ђено у смислу чл. 479. ЗПП.“

29



ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 11. 
јула 1961. године, донесена су следећа решеша;

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

2) Узет је на знање извештај председника М. Ботића са 
пленума Савеза адвокатских комора, који је одржан 24. и 25. 
јуна у Опатији, па су у вези са одлуком пленума у заједничку 
Комисију Адвокатске коморе у АПВ од стране Управног одбора 
одређени Милорад Ботић председник, Ненад Јовановић секре- 
тар и др Јулије Кениг председник Дисциплинског суда.

3) Решењем бр. 204/61, a на основу чл. 56 ст. 2 и 3 ЗОА, на 
предлог дисциплинског тужиоца под бр. дисц. 149/59 обуставља 
се вршење адвокатуре др Радивоју Ђисаловићу адвокату из 
Жабља због шест дисциплинских поступака који се воде против 
њега, a у смислу чл. 56 Статута АК у АПВ за привременог за- 
меника одређује се адвокат Ђорђе Васић из Жабл>а, који ће по- 
слове адвокатске канцеларије др Р. Ђисаловића BOTitiTM сходно 
прописима правилника ове Коморе.

4) Решешем бр. 198/61 брише се из именика адвокатских при- 
правника Санко Ласло на вежби код адвоката Брајков Јосипа 
из Суботице због одслужења редовног војног рока, a са даном 
30. јуна 1961. године.

5) Решењем бр. 197/1961 брисан је из именика адвоката др 
Тоша Рајић из Зрењанина, услед смрти, са даном 18. јун 1961. 
године, a за преузимање његове канцелариЈе одређен је Вели- 
мир Пејовић, адвокат из Зрењанина. Удови Милени Рајић ис- 
платиће се посмртнина.

6) Брише се из именика адвоката са даном 7. јул 1961. го- 
дине услед смрти, Хинко Холик, адвокат из Срем. Карловаца.

7) Решењем 114/61 узет је на знање записник о извршеној 
примопредаји списа и архиве адвокатске канцеларије Јегл Ђор- 
ђа од стране преузиматеља Љубомира Раданова адвоката из Но- 
вог Сада.

8) Решешем бр. 202/61 узет је на знање уговор о пружању 
правне помоћи који је 1. јула 1961. године склопио адвокат Коста 
Хаџи мл. из Новог Сада са Пословним удружењем речног бро- 
дарства из Новог Сада.

9) Решењем бр. 200/61 узет је на знање уговор о пружању 
правне помоћи који је склопио адвокат Мита Гојковић из Новог 
Сада са предузећем ,,Агросервис” из Новог Сада.

10) Решењем бр. 201/61, a на основу чл. 49 ЗОА узима се на 
знање да адвокати дрЉудевит Ауер и Владимир Трухар, из Ср. 
Митровице воде заједничку канцеларију

11) Узето је на знање решење Комисије за национализацију 
НО Среза Нови Сад, број 9313-394/61 којим је од национализа- 
ције узет за просторије Адвокатске коморе у АПВ, цео први 
спрат зграде у Новом Саду, Змај Јовина бр. 20.

30



12) Решењем бр. 196/61 одређено је да се удовој Катици 
Стевановић исплати посмртнина иза пок. др Јована Стевановића 
пензионисаног адвоката.

13) Поводом праксе привредних судова да без опомене од 
странака наплаћују повишену таксу, уколико такса није са под- 
неском уплаћена, као и да се решења у вези издавања платних 
налога и извршења не достављају тужиоцу, односно тражиоцу 
извршења или шеговом заступнику, Управни одбора је донео 
одлуку да код надлежних предузме потребне кораке, обзиром 
да ова пракса у супротности са позитивним прописима закона.

14) Решењем бр. 99/61 и 148/61 ставл>а се ван снаге решење 
председника Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ бр. 
99^61 од 28. марта 1961. о упису у именик адвоката Адвокатске 
коморе у АПВ, са седиштем адвокатске канцеларјие у Бечеју 
Витомира А. Митића, адвоката, обзиром да се именовани није 
одазвао позиву Адвокатске коморе у АПВ да уплати државну 
таксу на решење, да уплати уписнину и чланарину и да даде 
свечану изјаву иако је последњи пут 29. априла 1961. године на 
ово позвиан.

15) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као 
и осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КШИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1) Извештавају се адвокати да је 7. јула_1961. године пре- 
минуо Хинко Холик, адвокат из Срем. Карловаца, па се пози- 
вају да уплате по 400 динара на име доприноса за фонд посмрт- 
нине, a на текући рачун Адвокатска комора у АПВ 151-13-3-2993.

2) Осим тога, преминули су и Гаја Радивојевић, пенз. адв. 
из Ковина и Димитрије Бикар, адв. из Беле Цркве, па се пози- 
вају адвокати да уплате по 400 дин. и за ова два смртна слу- 
чаја.

Књиговодство АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА

Пошто су се оба органа Адвокатске коморе у АПВ, Управни 
одбор и Савет, сагласили да постоје услови за упис у именик 
Адвокатске коморе у АПВ, то се на основу чл. 13. т. 1—7, 23, 93, 
т. 4 и 86. т. 3. Закона о адвокатури уписују у именик адвоката 
АК у АПВ са даном 14. јул 1961. године, и то:

1. Решењем бр. 192'1961. Симић Милорад, са седиштем адв. 
канцеларије у Суботици;
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2. Решењем бр. 195/1961. Милић Ђ. Александар, са седиштбМ 
адв. канцеларије у Апатину;

3. Решењем бр. 208/1961. Кромпић Станко, са седиштем адв. 
канцеларије у Новом Саду.

Адвокатска комора у ЛПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ САВЕТА АДВ. КОМОРЕ У АПВ

На седници Савета Адвокатске коморе у АПВ која je одр- 
жана дана 14. јула 1961. године донесена су следећа решења:

1. Прихваћен је текст „Преглед рада Савета Адв. коморе у 
АПВ и информација о стању адвокатуре у Војводини”, па се 
подноси Извршном већу АПВ.

2. У заједничку Комисију Савета и Управног одбора a сход- 
но препоруци Пленума Савеза адвокаДских комора од 24. и 25. 
јуна 1961. од стране Савета се одређују ;др. Иван Мелвингер, 
председник и Никола Николин, члан Савета.

3. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
4. Узето је на знање да је Удружеше адв. приправника у 

Војводини опозвало мандат своме представнику у  Савету Милану 
Иванчевићу, адв. приправнику, с тим да ће у Савету исто Удру- 
жеше представљати изабрани заменик Чедомир Басић, адв. при- 
правник.

Савет Адв. коморе у АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Извештавамо све претплатнике, који нису измирили прет- 
плату за 1961. годину, као и оне који дугују ранију годину, да 
смо им послали извештај, па их молимо да дужну претплату 
дозначе што пре.

Уједно молимо све сараднике, да своје чланке и радове ша- 
љу писане писаћом машином, на једној страни, са проредом и 
то обавезно.

Уређивачки одбор „Гласника”

„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 6р. 6 / Те- 
куки рачун код Народне банке 151-13-3-2993 / Штампа „Будућност“ по-

гон; књига и брошура
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