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ОКРУЖНИ СУД И ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ

Према одредбама ЗКП оптужба може имати три облика; за- 
висно од надлежности суда и од чињенице које се лице појав- 
љује као овлашћени тужилац (Јавни тужилац, оштећени као ту- 
жилац или приватни тужилац). У поступку за кривична дела из 
надлежнссти Окружног суда оптужба се подноси у форми оп- 
тужнице, ако оптужницу подиже јавни тужилац или оштећени 
као тужилац и као приватна тужба када ову подиже приватни 
тужилац (члан 249 ЗКП). У поступку за кривична дела из над- 
лежности среског суда оптужба се подноси у форми оптужног 
предлога јавног тужиоца — однссно оштећеног као тужиоца и 
приватне тужбе приватног тужиоца (члан 402 ЗКП). Према из- 
ложенсм, приватна тужба може се подићи и пред окружним и 
пред среским судом, зависно од надлежности суда за кривична 
дела која се гоне по приватној тужби.

Разлика између приватне тужбе која се подноси пред 
Окружним судом и приватне тужбе која се подноси пред срес- 
ким судом пре свега је формалне природе, јер приватна тужба 
Koja се подноси пред Окружним судом мора да садржи све еле- 
менте предвиђене за оптужницу (чл. 249 ст. 2 ЗКП), a гтриватна 
тужба која се подноеи пред среским судом садржи исте елементе 
као оптужни предлог (члан 404 ЗКП) у  коме се каже: „Оптужни 
предлст однссно приватна тужба треба да садржи: . . МеђутИхЧ. 
различита је ситуација у  погледу права и односа суда и сжрцв- 
љеног према приватној тужби, ггред окружним судом, где постоји 
контрола исте од стране председника већа у смислу чл. 251 ЗКП, 
односно истражног судије у смислу члана 252 ст. 2 ЗКП и право 
на приговор од стране окривљеног, и приватне тужбе пред срес- 
ким судом (члан 405 ЗКП), где постоји контрола оптужног пред- 
лога — призатне тужбе само од стране судије срескога суда. 
Сматрам да је наведена разлика по своЈој суштини материјалне 
природе.

Неспорна је чињеница да је оптужница форма оптужбе, ко- 
ју  подижу; јавни тужилац и оштећени као тужилац, против 
окривљенсг за кривична дела из надлежности окружног суда. 
У члану 249 ст. 1 ЗКП каже се; ,,Кад је завршен извиђај одно-



сно истрага поступак се може наставити само на основу оптуж- 
нице јавног тужиоца и оштећеног као тужиоца” . Исто тако не- 
спорно је да је оптужни предлог форма оггтужбе јавног тужио- 
ца и оштећенот као тужиоца који се подноси среском суду за 
кривична дела из надлежности среоког суда за које се гоњење 
предузима по службеној дужности или по предлогу оштећеног. 
Став 1 чл. 402 ЗКП гласи: „Кривични поступак пред срес-ким 
судом покреће се на основу оптужног предлога јавног тужиоца, 
односно оштећеног као тужиоца или на основу приватне тужбе” .

И оптужница и оптужни предлог јесу уствари формално про- 
цесни 'писмени акти којима се наставл>а, односно покреће кри- 
вично гоњење. Међутим, оптужници морају претходити извиђаји 
или истрата и јавни: тужилац сумира резултате претходног по- 
ступка (извиђаја — истраге), a оптужницом уствари одлучује да 
наставл>а кривично гоњење пред окружним судом за кривична 
дела из надлежности онружног суда, док оптужном предлогу по 
правилу не ггретходе извиђаји, иако се исти може поднети и по- 
сле епроведених извиђаја, али се већршол! у (Смислу члана 402 
ст. 2 ЗКП подноси на основу саме пријаве, чиме се уствари по- 
ступак и покреће.

Оптужница поред осталих прописаних елемената мора да 
садржи и образложење у коме се према резултату доказног ма- 
теријала прикушвеног у претходном постугасу описује стање 
ствари, наводе дакази којима се утврђују одлучне чињенице, из- 
носи одбрана окривљеног и оцена исте од стране тужиоца, док 
оптужни предлог нема образложеша. У оптужном предлогу са- 
држан је и предлог да се окривљени огласи кривим и осуди по 
закону (члан 404 ст. 1 КЗ), док оптужница не може кмати овакав 
предлог, пошто се заступник оптужнице у том погледу изјаш- 
њава тек у  коначој речи на главном претоесу. Код аптужнице у 
потпуности је дошао до изражаја принцип акузаторности, док то 
није случај и код оптужног предлога. Против оптужнице сжрив- 
љени и његов бранилац по правилу има1у право да поднесу при- 
гoвop,^ док против оптужног предлога приговор није дозвољен. 
Решавајући о ггриговору и о оптужници поводом приговора веће 
окружног суда у смислу тачке 4 члан 258 ЗКП. може одлучити 
да нема места оптужби и да се поступак обуставл>а, ако нађе да 
нема довољно доказа да је окривљени основано сумњив за дело 
које је 'предмет оптужбе, док судија среског суда, испитутући оп- 
тужни предлог по службеној дужности није овлашћен да са овог 
основа (члан 258 тач. 4 ЗКП) одбаци оптужни предлог, макар да 
је подизању оптужног предлога претходио извгфај.

Ако се наведене разлике лосматрају у вези са чињеницом да 
се главни претрес у окружном суду не може одржати у одсуству 
јавног тужиоца, односно лица које га замешује (чл. 283 ст. 1 ЗКП)

' Према члану 317 ст. 2 ЗКП у случају измене оптужнице на глав- 
ном претресу и лрипремања нове оптужнице, с обзирк>м на измењено чи- 
њенично стање, на исги није дозвољен приговор.



или оптуженог (чл. 284 ст. 1 ЗКП),- a да ће се главни претрес 
пред среским судом одржати иако не дође ]авни тужилац који је 
уредно позван (члан 412 ст. 1 ЗКП) као и да суд може oдлyчитvI 
да одржи главни претрес и у одсуству скривљеног ако није до- 
шао, a уредно је позван, под условом да његово присуство по 
оцени суда није нужно и да ie пре тога био испитан (члан 412/1П 
ЗКП, долази се до закључка да ;је принцип акузаторности код 
оптужнице у потпуности заетупл>ен, a 'код оптужног предлога- са- 
мо делимично, да с обзиром на овлашћење и дужности iasHor 
тужиоца, оптуженог — окривљеног пред окружним и среским 
судом (право на притовор и обавеза присусгвовања на главном 
претресу код окружног суда и необавезности за јавног тужиоца 
код среског суда) постоје између огттужнице и оптужног предлога 
разлике не само формалне већ и :У1атеријалне природе.

Према Закону о кривичном псступку ФНРЈ од 12 октобра. 
1948 године, нису постојале овакзе разлике између оптужнице и 
оптужног предлога, јер је пред среским судом јавни тужилац 
могао да поднесе и оптужницу и оптужни предлсг зависно од то- 
га да ли је пре подизања оптужнице била отворена истрага или 
не и зависно од тежине кривичног дела, обима и сложености до- 
казног материјала, a контрола и оптужнице и оптужног предлога 
вршена је на иницијативу и од стране среског суда.*

У криЕично-судском поступку старе Југославије за кривична 
дела из надлежности среског суда за која је гоњење предузимано 
по- службеној дужнасти поступак се у смислу члана 375 ЗКП 
покретао по захтеву: државног тужиоца, који је у месту скруж- 
нога суда, или захтеву вришиоца дужнсх;тк државног тужиоца 
код среског суда, a ако овог нема у седишту среског суда по за- 
хтеву друге јавне власти или јавног органа или на пријаву оште- 
ћеникову. Захтев или пријава подношени су писмено или усме- 
но у записник код среског суда, a професср Др. Б. Марковић ка- 
же: ,,Да у кривично судском постугасу тгред среским судом старе 
Југославије преовлађује инквизиционо начело” .'*

У вези са напред изложеним поставл>а се питање да ли се 
оптужба за кривична дела из надлежности окружног суда, која 
се гоне по службеној дужнсхдч! може поднети у форми оптужног 
предлога и да ли може окружни суд на основу оптужног предлога 
заказати главни претрес?

Др. Бајер каже: „Ако јавни тужилац не сматра да постоје 
законски разлози за обуставу или прекид поступка, подићи he 
против окривљенога оптужницу (чл. 145 ст. 2 ЗКП). Но ако дође 
до закључка, да се ради о кривичном дијелу, за које је овлашћен 
судити Котарски суд, a не окружни суд, неће против окривље-

- Према чл. 284 ст. 2 ЗКП оптуженом се може судити у одсуству ако 
је у бекству или није достижан државним оргаиима.

 ̂ Законик о кривичном поступку објављен у Сл. листу ФНРЈ 97/48.
 ̂ Види чл. 375 Законика о судском кривичном поступку Краљевине- 

Јутославије и Научни и практични коментар овог Закона од професора 
Чубинског (стр. 647, као и уџбеник Судског кривичног поступка Краље- 
вине Југославије од Др. Божидара Марковића (стр. 466).



ника подићи оптужницу него оптужни приједлог (сблик оптужбе 
пред котарским судом чл. 145 ст. 2 ЗКП)”“. Спасоје Милићевић 
каже: „Када се заврши претходни поступак (извиђај или истра- 
га) онда је даље вођење поступка пред окружним судом могуће 
вамо ако Окружном суду од стране овлашћеног тужиоца — јав- 
ног тужиоца или оштећеног као тужиоца буде поднета оптуж- 
ница” и даље „Оптужни предлог је такође процесви акт. Њиме 
се тужилац служи само у кривичном поступку који се води пред 
среоким судом, те он не долази у  обзир за поступак пред Окруж- 
ним судом, као што ни оптужба не долази у обзир за поступак 
пред среоким судом” .“ Витомир Петровић и Рико Колеиц кажу: 
„Оптужница се подноси због дела за које се гони по службеној 
дужности и за чије је суђење у првом степену надлежан окруж- 
ни суд".'

Одредбе главе XIX За;коника о кривичном поступжу и на- 
лред наведени ставови упућују на закл>учак да се пред окружним 
судом поступак не може спровести на основу оптужног предлога 
већ само на основу оптужнице у законом прописаној форми (чл. 
250 ЗКП) и у том погледу ништа није спорно. Међутим, чланом 
364 ст. 1 ЗКП предвиђено је да ће окружни суд као другостепени 
када приликом разматрања жалбе установи да је за суђење у 
првом степену стварно надлежан окружни суд, укинути прво- 
степену пресуду и предмет упути већу истог суда (окружног) и 
о томе обавестити срески суд. Произилази да ће окружни суд у 
оваквим случајевима судити на основу оптужног предлога јавног 
тужиоца за кривично дело из 'стварне надлежности окружиог 
суда, a TO је, иако изузетак у супротности са одредбама главе 
X IX  ЗКП и напред наведеним ставовима и у супротности са тач- 
ком 1. члана 329 ЗКП у коме се каже: „Пресуду којом се оптуж- 
ба одбија суд ће изрећи: 9) а. ако за плесуђење суд није стварно 
надлежан” .

На овај начин чланом 364 ст. 1 ЗКП. другостпеном кривич- 
ном већу окружног суда дају се овлашћења јавног тужиоца. Нема 
официјелног испитР1ван>а оптужнице од стране председни1ка су- 
дећег већа (члан 251 ЗКП), нема приговора (чл. 255 ст. 1 ЗКП) 
тако да окривљени сада већ оптужени® мора изаћи на главни 
претрес пред окружни суд, a повебно .ie питање, у оваквим слу- 
чајевима, могућности индентитета изреке оптужбе и изреке пре- * *

5 В. Бајер — професор Правног факултета у Загребу „Југословенско 
кривично процесно право” I. (стр. 116) — издање „Школска књига” За- 
греб — 1960 год.

® Основи кривичног права и кривичног поступка друго допуњено из- 
дање од Спасоја Милићевића (стр. 180 и 182) — издање „Савремена адми- 
нистрација” — Београд 1959 год.

’’ Кривични поступак од В. Петровића и Р. Коленца (стр. 325) — из- 
дан>е — утдбеник штампан за потребе школе за унутрашњу управу — Бео- 
град 1956 год.

* Према чл. 135 ст. 2 ЗКП под појмом „окривљени” сматра се лице 
против кога се води извиђај или -истрага или против кога је  подигнута 
оптужница, оптужни предлог или приватна тужба,а према ст. 2 истог чла- 
на оптужени је лице против кога је оптужница стала на правну снагу.



суде (чл. 326 ЗКП), јер се у оптужном предлогу (чл. 404 ст. 1 
ЗКП) уноси КРАТАК ОПИС кривичног дела (подвукао В. Шош- 
кић), a не сви претходни елементи према тач. 2 чл. 250 ЗКП; 
,,Опис дела из ког произлазе законска обележја кривичног дела, 
време и место извршења кривичног дела, предмет на коме је и 
средство којим ie извршено кривично дело, као и остале сжол- 
ности потребне да се кривично дело што тачније одреди” с об- 
зиром да је суд везан у погледу описа радње и чињеничног ста- 
ња изнетог у оптужници, a не и у погледу правне квалифика- 
ције кривичног дела.

Имајући у виду наведене противречности и околнссти сма- 
трам да је овако формулисан став 1 чл. 364 ЗКП непотребан и да 
у пракси може да доведе до неспоразума. Питање које овај став 
третира треба решавати у смислу чл. 329 тач. 1 ЗКП, одбити оп- 
тужбу, a у крајњем случају, ако је нужан изузетак од члана 329 
тач. 1 ЗКП, ма да ia не видим било какав разлог или околност 
који би оправдали тај изузетак, ст. 1 чл. 364 ЗКП треба фор~ 
мулисати тако да када другостепено веће окружног суда укиие 
првостпену пресуду среског суда да предмет упути надлежном 
окружном јавном тужиоцу. Сличан поступак је предвиђен од- 
редбом члана 406 ст. 1 ЗКП, где се каже: „Ако судија Среског 
суда нађе да је за суђење надлежан Окружни суд упућује пред- 
мет на даљи поступак надлежном јавном тужиоцу. Ако јавни 
тужилац сматра да је за суђење надлежан срески суд затражиће 
одлуку већа С1кружног суда” . И у једном и у другом случају, тј. 
када веће окружног суда као другостепено, приликом разматра- 
ња првостЕене пресуде, нађе да је у питању кривично дело из 
стварне надлежности окружног суда, првостпену пресуду укине 
предмет би упутило окружном јавном тужиоцу на надлежност 
и када поводом спора — неслагања између ОЈТ и судије Среског 
суда (члан 406 ЗКП) нађе да је у  питању кривично дело из 
стварне надлежнссти окружног суда, окружни јавни тужилац 
може наставити поступак само подизањем оптужнице, a не и 
оптужног предлога којим је већ био покренуо поступак код сре- 
ског суда. Нисам наишао у литератури (мени доступној), да ie 
било ко третирао чл. 364 ст. 1 ЗКП, па и у образложењу „Нз- 
црта за законик о кривичном поступку” ,** које је дала Комисија 
СИВ-а није ништа више речено од онсг што ie садржао члаи 
362 ст. 1 Нацрта, односно сада чл. 364 ст. 1 ЗКП, тако да ми нису 
познати разлози који су ауторе определили за решење третира- 
ног питања на начин како ie то предвиђено по чл. 364 ст; 1 ЗКП.

У члану 406 ст. 2 Законика о судоком кривичном поступку 
старе Југославије решење третираног питаша предвЈфено је на 
следећи начин: „Нађе ли Апелациони, однссно окружни суд да 
првостепени судија није стварно надлежан (члан 366 бр. 7 у  
вези са чл. 393 бр. 2), нарочито да је судио о злочинству, за које 
по закону није надлежан, поништиће на предлог вишег држав- 
ног односно државног тужиоца пресуду суда првог степена и на-

® Образложење нацрта за Законик о кривичном поступку које lo 
дала стручна комисија СИВ-а стр. 155 — 1953 г. Београд.



редиће да се предмет упути надлежном суду односно да се по- 
крене законски поступак” , a професор Чубиноки даје следећи 
коментар ове одредбе: „У случају прекорачеша првостпеним су- 
дом своје стварне надлежности призивни суд поништиће његову 
лресуду и наредиће, да се предмет упути надлежном суду, тј. ако 
је предмет пресуђен среским судом или судитом појединцем ок- 
ружног суда, државни тужилац има да саегави нову оптужницу, 
односно .ie преради и поново преда у место суди^е појединца 
председнику већа, односно истражном судији (члан 203 тач. 1) 
—■ да се даље поступи по члановима 204 до 211). Ова је процедура 
неопходно потребна да би оптуженик могао истакнути своје при- 
говоре против оптужнице, који потичу из нове квалификације 
дела јер ле иста довела до другачијег одређивања надлежности” .̂ ’

Чланом 407 ст. 2 истос законика предвиђен је изузетак у 
чом погледу што i е окружни суд био овлашћен да приликом раз- 
матрања првостпене пресуде уколико нађе да је стварно надле- 
жан за пресуђење, ако су испуњени услови одмах и пресуди — 
који гласи; „Исто тако може Окружни суд у случају, где ie сре- 
ски судија судио о злочинству (чл. 406 ст. 2) ако би он за то зло- 
чЈШСтво био надлежан као суд првог степена одмах на предлог 
државног тужиоца и с пристанком окривљениковим, ако су утвр- 
ђена сва обележја тога злочинс-гва и ако није потребна нова при- 
према оптужбе и одбране ,као првостепени суд изрећи и објавити. 
пресуду о самој ствари, ке обазирући се на прописе, одређене за 
гшступак стављања под уптужбу” . За овај изузетак у реша- 
вању било је питребно да се испуне следећи услови; 1) да је у 
питању кривично дело из надлежности окружног суда тзв. „зло- 
чинство” , 2) да посггоји предлог државног тужиоца да предмет 
одмах решава окружни суд, 3),да окривљени пристаје да пред- 
мет одмах решава окружни суд, те да се тиме одриче права при- 
гсвора и припреме одбране и 4) да су по оцени суда утврђена сва 
обележја тог кривичног дела (злочинства) те да нису потребне 
нове истражне радње и нова припрема оптужбе и одбране.

На наведени начин у потпуности је дошао до изражаја прин- 
цип акузааорности у поступку и пуна гаранти)а материјалних 
права и овлашћења оптуженог, a цитирано објашњење Чубин- 
ског по мом мишљењу је правилно и логично.

Проблем се појавио и у вези са применом члана 73 Закона 
о изменама и допунама Законика о кривичном поступку који гла- 
си: „Ако ,ie пре ступаша на снагу овог закона поднета оптужница 
или оптужни предлог, даљи поступак ће се спровести пред су- 
дом надлежним по досадашњим прописима. Али ако виши суд 
укине ггресуду првостпеног суда и предмет упути на поновно су- 
ђење, нови претрес и цео даљи поступак спровешће се пред су- 
дом надлежним по овом закону’>41

Др. Мих. П. Чубински „Научни и практични коментар Законика о 
судском поступку Краљевине Југославије” — страна 685 — издање 1953 
године.

”  Закон о изменама и допунама Законика о кривично.м поступку об- 
јављен у службеном листу ФНРЈ бр. 52/59.



Како поступити, ако је окружни суд као другостепени уки- 
нуо пресуду среског суда, a у питању су кривитаа дела проне- 
вере из чл. 258 ст. 1 КЗ или проневере из члана 322 ст. 1 КЗ, за 
која је  раније био надлежан срески суд, a од 1. I. 1960 године 
окружни суд? Да ли се нови претрес и цео даљи поступак пред 
онружним судом у оваквим случајевима може спровести на оснс- 
ву већ постојећег оптужног предлога, или ће окружни јавни ту- 
жилац поднети оптужницу? У пракси се појавила два дијамет- 
рално супортна става. Окружни суд у Прокупљу нашао је да 
окружни јавии тужилац треба да поднесе оптужниду и да се на 
основу оптужног предлога не може заказати главни претрес 
пред окружним судом, док Врховни суд НРС сматра да се у овак- 
вим случајевима поступак пред судом који је  постао надлежан 
само наставља и то у фази када је питање основаности и зако- 
нитости „Оптужбе” као ппоцесне претпоставке за заказивање 
главног претреса већ решено, те да се главни >претрес има зака- 
зати на основу раније поднетог оптужног предлота.

Ради боље илустрације ових схватацга цитираћу одговарају- 
ће делове из образложења решења Окружног суда у Прокупљу 
и Врховног 'суда НРС:

У сбразложењу решења Окружног суда, поред осталог каже 
се: „Неосновано је правно становиште окружног јавног тужиоца 
у Прокупљу, да се због измене надлежности суда није потребно 
придржавати одредаба које су према ЗКП предвиђене за посту- 
пак пред одговарајућим судом. Чланом 73 прелазних и завршних 
одредаба Закона о изменама и допунама ЗКП одређена је над- 
лежност суда, у конкретном случају окружног суда, у случа1у 
ако ie у међувремену укинута пресуда среског суда, a у питању 
је кривично дело преваре из чл. 258 ст. 1 КЗ. Међутим, овим 
чланом нису и не могу да буду измењене основне одредбе које 
важе за поступак пред окружним судом. Правни положај окрив- 
љеног не може да буде неповол>ни1и у односу на раније када ie
за ово 1кривично дело био надлежан срески суд ............  према
члану 408 ЗКП судија среског суда одбацује оптужни предлог 
ако нађе да nocToie разлози за обуставл>ање поступка пропи- 
•саним према чл. 258 тач. 1 — ЗКП, док није овлашћен да одбаци 
огггужни предлог по основу тачке 4 члана 258 ЗКП тј. да нема 
довољно доказа да је окривљени основано сумшив за дело које 
ie предмет оптужнице, a кривично веће окружног суда може и 
по овом основу да одлучи да нема места оптужби, али само на 
основу приговора, док судија среског суда може да одбаци оп- 
тужни предлог по свом нахођен>у” 4-

У образложењу решења Врховног суда којим се побија прав- 
но схватање Окружног суда у Прокупљу поред осталог истиче 
се: „У смислу чл. 73 прелазних и завршних одредаба Закона о 
изменама и допунама Закона о кривичном поступку, ако виши 
суд укине ггресуду првостпеног суда и предмет упути на поновно 
суђење, НОВИ ПРЕТРЕС И ЦЕО ДАЉИ ПОСТУПАК (подвучено

Решење Окружног суда у Прокупљу К. бр. 69/60.



y цитираном решењу прим. В. Шошкић) има се спровести пред; 
судом надлежним по овом закону. Према томе, из саме стилиза- 
ције поменутог законског прописа произилази закл>учак да се у 
случају укидања првостепене пресуде код предмета код којих ie 
стварна надлежност измењена, поступак пред судом ко1им ie no 
HOEPiM прописима стварно надлежан за пресуђење само НАСТАВ- 
JbA (подвучено у цитираном решењу прим. В. Шошкић), и то од 
оне фазе у којој се поступак налазио у моменту укидања пресу- 
де, a не враћа се у рани]у фазу подношеша оптужнице. To ie и 
логично када се има у виду чињеница да се поступак у моменту 
укидаша првостпене пресуде од стране другостпеног суда, већ 
налази у фази када je питање основаности и законитссти сптуж- 
бе као процесне претпоставке заказивањег лавног претрега, већ 
решено (у конкретном случају, обзиром да је био у питању оп- 
тужни предлог, у смислу чл. 408 ЗКП) па се сада, тј. после уки- 
дан>а првсстпене пресуде, поступак не може поново вратити у 
фазу подношења оптужнице која за собом обавезно повлачи и 
контролу правилнссти оптужнице, тј. право окривл>еног на под- 
нсшење приговора против те оптужнице ради испитиваша њене 
основанссти и законитости. Због тога врховни суд налази да ie 
првостпени суд био дужан да, наставл>а1ући кривични поступак 
од оног стадијума у коме се налази у моменту укидања првосте- 
пене пресуде закаже главни претрес ^пзимајући као основ ранију 
оптужбу (без обзира) на то што се оно налази у форми оптужног 
предлога, a не оптужнице..............

Да би се заузео правилан став у погледу овог спорног проб- 
лема потребно је претходно рашчистити питање, да ли су  одред- 
бом чл. 73 Закона о изменама и допунама Законика о кривично.м 
поступку мењају принцили и правила која се односе на оптулс- 
ницу и оптужни предлог ил!-! се пак, само регулише питање над- 
лежности суда у случају када су оптужница и оптужни предлог 
поднети суцу, који је по ранитем ЗКП био стварно надлежан и 
када виши суд укине пресуду правостпеног суда, ако се стварна 
надлежност суда који ie раније судио променила. Сматрам да је 
став Окружног суда у Прокупљу у свом погледу исправан, т1. да 
овим чланом уопште нису измењене одредбе које се односе на 
различите облике оптужбе, нити је истим пак учињен изузетак 
у овом погледу, с  обзиром да су у питању прелазне и завршне 
одредбе Закона о изменама и допунама ЗКП.

У цитираном решењу Врховног суда НРС подвучено је; ,,Нс- 
ви претрес и цео дал>и поступак” , a то је и логргчно да мора да 
дође до новог, a не старог претреса, без обзира да ли се мења 
стварна надлежност или не, те де истицање овог момента у кон- 
кретном случају, као аргумента у прилог заузетог става од стра- 
не Врховног суда неубедљиво. Оптужницом се, као што је, већ 
напред изложено поступак по правилу наставља, a оптужним 
предлогом већином се покреће, a ређе наставља, па подвлачење 
и истицање речи „наставља” у наведеним решењу у прилог схва-

Решење Врховног суда НРС бр. Кр. 688/60.



тања Врховног суда такође је неубедљиво. У решењу Врховног 
■суда истиче се да се поступак у моменту укидања првостепене 
пресуде од стране другостепеног суда већ налази у фази када је 
питање основаности и законитости оптужбе, као процесне прет- 
поставке за заказивање главног претреса већ решено, па се по- 
сле укидања првастпене пресуде поступак не може вратити у 
фазу подношења оптужнице која за собом повлачи право окрив- 
љеног на подношење приговора. Врховни суд се уопште не упу- 
шта у питање како се одлучује о основаности и законитости оп- 
тужнице и како се то рефлектује на права окривљеног.

Сматрам да су сбјашњења и разлози који су по овом питању 
напред дати довољни и сада ћу навести канкретне примере по- 
моћу којих ће се сагледати суштина проблема и са практичне 
стране. Среоки суд својом пресудом ослободи Н. Н., на основу 
чл. 330 ЗКП од огггужбе за кривично дело проневере из чл. 322 
ст. 1 КЗ. Окружни суд укине пресуду, и сад је већ надлежан 
Окружни суд По мишљењу Врховног суда НРС, окривљени ау- 
томатски постаје оптужени, оптужни предлог је правоснажан, a 
оптужени мора да изађе на главни ггретрес и нема правног сред- 
ства и могућности да то спречи, па макар и у случају да је у 
међувремену наступила и апсолутна застарелост за кривично го- 
гвење. Исто тако Окружни суд нема право да и у случату апсо- 
лутне застарелости по службеној дужности обустави поступак. 
Међутим, ако би пресуда окружног суда била укинута, a у  пита- 
тању су кривична дела из чл. 138 ст. 1, 140 ст. 1, 141 и 271 ст. 
1 КЗ), за која је  раније био надлежан Окружни суд, a од 1 јануа- 
ра 1960 године Срески суд, судија среског суда могао би у  сми- 
•слу члана 405 ст. 1 ЗКП у вези са чл. 408 ст. 1 ЗКП да обустави 
поступак, ако је у међувремену наступила апсолутна застарелост 
и окривљени неће изаћи на главни претрес.

Врховни суд НРС испустио је из вида фазу у поступку која 
се односи на припреме за главни претрес, a која је у Законику о 
кривичном поступку предвиђена као посебна глава (XX), у  коју 
се, устварк предмег налазк, после укидаша првостпене пресуде. 
У погледу наступаша „законитости” оптужнице и оптужног пред- 
лога различита је ситуација, јер оптужница ступа на снагу, ако у 
року од три дана од дана пријема исте окривљени није тгоднео 
приговор, или ако је приговор одбачен односно одбијен, без об- 
зира кад ће се заказати главни претрес, a за оптужни предлог 
може се сматрати да је постао основан и законит, тек када је 
судија Среског суда заказао главни претрес, па и ова чињеница, 
по мом мишље?ву, упућује на закл>учак да судија среског суда 
може обуставити поступак пре заказивања главног претреса, 
ако за то постоје законски услови, док председник већа окружног 
суда то не може, осим ако је тужилац у току припрема за глав- 
ки поетпес одустао од оптужнице.

Чињенице и разлози које сам изложио, сматрам да упућуту 
на закључак, да се по оптужном предлогу не може поступати 
поед Окружним судом, осим, ако се ради о спајању постушса у 
в.мислу члчна 31 ст. 1 и 2 ЗКП, пошто је то предвиђено icao изу-
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зетак, када Окружни суд суди за дело из надлежности среског 
суда, али у том слулају нису повређена материјална права окрив- 
љеног. Надам се да ће дискусија по третираном питању указати 
на нове моменте и околности, на основу коЈих ће се са већом си- 
гурношћу оценити правилност досадашњих ставова и сагледатк 
могућност за изналажење најцелисходнијег решења.

Влајко IlloiaKuh

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕИЗВРШЕЊА УГОВОРА 
И НЕЗАКОНИТА ДОВИТ

Рад са оваквим насловом покренула је пресуда Врховног 
привредног суда под бр. Сл. 830/58 од 13 јуна 1959 године, објав- 
љена у Збирци судских одлука из 1959 г., књига IV, свеска бр. 
2, број одлуке 364.

У објављеном обиму пресуда гласи:
Право на накнаду изгубљене добити због неиспуњеша уго- 

вора о испоруци робе припада купцу и онда када се та добит, 
као незаконито стечена имовинска корист, има по постојећим 
прописима одузети у корист заједнице.

У парници због накнаде штете због неизвршења уговора о 
испоруци робе, суд првог степена удовол>ио је захтеву тужиоца- 
-купца за накнаду стварне штете. Одбио је, међутим, да тужиоцу 
по истом основу досуди и захтев за накнаду изгубљене добитк. 
Позвао се на утврђење да је тужилац робу коју је требало да му 
испоручи тужени препродао даље на велико. Нашао ,је да је ту- 
жилац том препродајом повредио одредбе члана 64 Уредбе о тр- 
говинској делатности и трговинским предузећима и радњама 
(Службени лист ФНРЈ бр. 37/55). Пошто је тиме извршио при- 
вредни преступ, припада му према правном мишл>ешу првосте- 
пеног суда само захтев за накнаду стварне штете a не и захтев 
за накнаду изгубљене добити, коју и онако не би могао да за- 
држи, јер је стечена кажшивом радњом те би му према одредба- 
ма члана 90 исте уредбе имала бити одузета.

Врховни привредни суд уважио је жалбу тужиоца, преина- 
чио првогтепену пресуду у побијаном делу и туженога осудио 
да тужиоцу накнади и изгубл.ену добит.

Из образложеша:
Полазећи од правилног становишта првостепене пресуде, a 

наиме да је тужилац у праву да тражи накнаду стварне штете 
због неиспуњења уговора и у случају да је тужиочева штета на- 
стала због недозвољене даље продаје робе, не може се усвртити 
становиште пресуде да тужилац није у праву да тражи да му ту- 
жени у овом случају накнади и изгубл>ену добит.
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Околност, наиме, што се према члану 90 Уредбе о трговин- 
окој делатности и трговинским предузећима и радњама од при- 
вредних организација одузима целокупни износ користи при- 
бављене радњом учењеном ггротивно одредбама исте уредбе не 
утиче на правну вал>аност самог уговора, па према томе ни на 
обавезе странака из уговора. Поменути пропис као једну од каз- 
нених мера за радње учињене противно одредбама које регултпцу 
трговинску делатност, предвиђа одузимање имовинске користи 
само у корист заједнице. To, међутим, не значи да се тужеки као 
неверна уговорна странка ослобађа своје обавезе према сауго- 
Еорачу. Напротив, шегова обавеза из уговора који је — иако за- 
брањен — правно ваљан, јер није ништав, стоји, a тужилац, уко- 
лико је поступио противно одредбама поменуте уЈЗедбе, одговара 
за учињени привредни преступ у посебном постутгку.

У праву је према томе тужилац да као страна верна уговору 
тражи за неиспоручену робу и изгубљену добит.

У овом правном спору 'на!илазимо на више правно-теоретских 
питања. Та питања су:

1. Шта обухвата накнада штете због неизвршења уговора?
2. Да ли су сви забрањени правни послови увек истовремено 

и ништави?
3. Које забрањене правне послове не би требали сматрати 

ништавим?
4. Какав .је однсс између уговорне одговорности и одговор- 

ности за привредни преступ?
I. — Када закључе неки утовор уговорне странке желе тим 

уговором да остваре своје најразноврсније цилзеве. Оне, потпуно 
оправдано, очекују да ће се закључени уговор изврпшти у угово- 
ренс време, на предвиђен начин и на утврђеном месту. Рачуна- 
Ј5%и са том чињеницом уговорне странке улазе у разноврсне прав- 
не односе и економске трансакције. У случају да 1една уговорна 
странка не изврши уговср она тиме доводи другу угоЕорну стран- 
ку у незгодну ситуаци]у a која се огледа у њеној имовини у пре- 
трпљеној штети. Ако је до неиспуњења уговора дошло кривицом 
те странке, a њена се кривица претпоставл>а, она има обавезу 
да другој уговорној странци накнади ту штету. Та накнада ште- 
те треба да уговору верну странку стави у исти имовински пс- 
ложај у коме би се ока налазила да је утовор на уговор>ен начии 
био извршен. Штету коју уговору верна странка услед неизвр- 
шења уговора претрпи можемо прорачунати-на апстрактан и кон- 
кретан начин, и аналогно томе разликујемо апстрактну и кон- 
кретну штету.

Апстрактна штета се изражава у разлигр! између уговорене 
и средње тржишне, односно берзанске цене погођене робе. Ап- 
страктну штету странка не мора доказати јер је она необориво 
претпсстављена лретрпљена штета. На накнаду те пггете уговору 
верна странка увек има право. Али ако ie та странка претрпела 
већу штету од апстрактне штете онда ie ова последња само „мк- 
нимум одштетног захтева", тр у том слућају странка може да
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доказивањем оствари и>разлику између апстр>акт«е и коккретно 
претрпљене штете.

Конкретна штета се најчешће изражава или у купчевој не- 
могућности економоке и правне употребе и искоришћавања робе, 
или у  разлици између уговорене цене и оне Koiy ie странка била 
принуђена да плати због „куповине ради покрића“ на другој 
страни и у другим трошковима у вези те куповине a на коју је 
странка била упућена због неизвршења утовора.

У привредном праву важи начело да без обзира на степен 
кривице уговору веона странка има право да захтевом за накна- 
ду конкретне штете тражи накнаду како стварно претрпљене 
штете (damnum emergens) тако и изгубљену добит (lucrum ces
sans).

По Ошптим узансама за промет робе изгубљена добит „је 
само она дсбит за коју је извесно да би )е поверилац према ре- 
довном току ствапи или према посебним околнострша случаја, 
остварио да је дужник сво|̂ у обавезу испунио како треба“ (Оп- 
шта узанса бр. 231, ст. 2).

Конкретну штету странжа која је захтева мора конкретно и 
до/казати. Према формулацији Огаптих узанси за промет робе 
произилази да се и могућност остваривања изгубљене добити 
мора конкретко даказати. Није довољно да се докаже апстрактна 
могућност зараде. To произилази из израза да ie изгубљена добит 
само она добит коју би поверилац „извесно“ према редовном току 
ствари остварио. Ствар је слободне оцене судије да ли ]‘е та кон- 
кретност извесности у конкретном случају доказана или није. 
To се најчешће доказује закљученим уговором са неким трећигч 
о даљој 'препродаји робе.

У нашем спорном случају то питање је компликовано тиме 
што је тај уговор којим странка жели да докаже изгубљену до- 
бит забЈоањен. Да ли и забрањен уговор може бити довол>ан до- 
каз о извесности наступан>а ■изгубљене добити?

II. — Правни послови могу бити забрањени кривично-прав- 
ним, административно-правним и грађанско-правним прописима.

Обично је забрана изричито у  правном пропису наглашена. 
Но прилично често није изричито речено да је одређени правни 
посао забрањен, али се тада анализом правне норме уви1>а да ли 
су одређени правни послови забрањени или нису. У таквим слу- 
чајевима срећемо изразе да субјекти „не могу“ , „не требају“ итд. 
—̂ да закључују одређене правне послове. У правној тгракси у 
вези овога нема проблема јер се прилично лако утврђује да ли 
је нешто забрашено или није.

Но слична привидна недоречивост законодавца постоји и 
онда када је за неке забрањене правне послове изричито пред- 
виђена њихова ништавост, a за друге забрањене правне послове 
то није учињено. To представл>а озбил>ан проблем.

Да ли те забрањене правне послове за које није изричито 
предвиђена њихова ништавост треба све сматрати ништавим?

Постоји група теоретичара који тврде да су сви забрањени 
правни послови ништави, сем ако закон за одређене правне no-
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слове који су забрашени не предвиђа шта друго. До таквог ре- 
шења они долазе резоновањем да је супротно логици да правни 
посао који је императивним правним нормама забрањен буде пу- 
новажан.

He може бити у складу са правом ,пуноважно, што је правом 
забрањено.

Мислимо да је ово мишљење погрешно. Ево зашто: 1. При- 
стАлице овог схватања сматрају да је ништавост нужна пратил>а 
повреде императивне забране. To није тачно. Ништавсст треба по- 
сматрати као једну од могућих санкција која се може предви- 
дети и применити у случају настанка неког забрањеног правног 
посла. Она је само једна од могућих, a не једина санкција за слу- 
чајеве пОвреде императивних норми правним пословима. Самим 
тим она није увек нужна пратил>а повреде забране. Законодаваи;, 
забрашивањем одређених правних послова, жели да њих не буде 
у будућности. Изостанак тих правних послова у будућности за- 
конодавац обезбеђује проггисивањем да ће се на прекршитеље 
забране применити одређена санкција. Та санкција треба да ie 
најефикасније средство заштите правног система. Ништавост 
нема увек ту особину јер о«а није увек најстрожија санкција, зл- 
тим она кочи брзину правног промета, смањује гтравну сигурност, 
некад погађа и имовину савесних лица итд. 2. Ово схватање не 
води рачуна о разлици у нормативној снази између кривично- 
-правне, административно-правие и грађанско-правне забране a 
о којој се мора водити рачуна. Постоји велика разлика у заинте- 
рессваности друштва за објекте који су заштићени кривично- 
-правном, административно-правном или пак грађанско-правном- 
забраном одређених правних послова. To се огледа у различитим 
санкцијама за поЈедине групе забрањених поавних послова.

Зато сматрамо да они правни послови за које није изрлчито 
предвиђена нршггавост у правном пропису нису због своје забра- 
њености сви нршЈтави. Постоји, дакле, могућност да одрзђени 
забрањени правни послови буду пуноважни.

Горе наведени правни ироблем постао је веома актуелан у 
нашем привредном праву од 1953 године када је многим правним 
прописима створена код нас посебна одговорност ггривредних ор- 
ганизација за привредне преступе. Ти правни прописи забрањ-ују 
многе правне послове. Поставило се питање: Да ли ти правни 
послови, којима је учињен привредни преступ подлежу и гра- 
ђанско-правно.т санкцији-ништавости или не? Ово је питање 
компликовако тиме што ти поавни прописи који предвиђају при- 
вредне преступе изричито ништа не говоре (свега у неколико 
конкЈоетних случајева се изричито изјашшавају) о примени гра- 
ђанско-правне санкције на те правне послове.

Један од тих правних прк)п^са је и Уредба о трговинској де- 
латности и трговинским предузећима и радњама (Службени лист 
ФНРЈ, бр. 37 из 1955 године) a која је непосредно примљена у 
напред наведеном конкретном спору.
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III. — Поставља ce питање које забрањене послове, a за које 
није у  правном пропису изричито предвиђена ншптавост, треба 
сматрати пуноважним a које ништавим.

Да би одговорили иа ово питање поиребно је ггретходно да из- 
вршимо деобу тих забрањених правних послова на: 1. оне код 
којих је забрањен шихов основ и предмет и 2. оне код којих се 
забрањеност не односи на њихов правни основ и предмет.

Прва група забрањених правних послова 'подлежу увек и 
грађанско-правној санкцији-ништавости. To је  опште усвојено 
мишљење у правној науци. Ти забрашени правни послови су у 
суггротности са основама друштвеног поретка. Због великог зна- 
чаја заштитног објекта друштво је заинтересовано да се у слу- 
чају појаве таквих забрањених лравних послова примени пгго 
строжија санкција. Због тога је за те забрањене правне лослове, 
сем изричито предвиђених санкција, ништавост увек претпоета- 
вљена санкција.

To ie више мање и опште усвојен став и у  законодавствима 
појединих држава и став наших бивших грађанских закона: члан 
538 Сргкжог грађанског законика каже да уговор може опстати 
само о оним стварима коте су могуће и дозвољене; параграф 878 
Општег аустриског грађанског залоника прогогсује да се утовори 
не могу склопити о ономе што је немогуће или недопупггеио, a 
новелирани параграф поедвиђа да је ништав уговор који је  ггро- 
тиван забрани или добрим обичајима; члан 513 Ошптег имовин- 
ског за1Коника Црне Горе каже да је ништав утовор о каквој 
ствари која је забрањена законом или је тгротивна поштешу или 
благонартвљу ;члан 20 Швајцарског законика о облитацијама 
предви^ да је ништав уговор чији је садржај противправан или 
се противи добрим обичајима; члан 1133 Француоког Code civil-a 
прописује ништавост уговора чији је основ забрањен законом, 
или се противи добрим обичајима или јавном поретку; члан 138 
Немачког грађанског законика каже да је утовор који је проти- 
ван добрим обичајима ииштав итд.

Код друге групе забрањених поавних послова наилазлмо на 
заштитне објекте мањег друштвеног значаја него код прве гру- 
пе забрањених правних послова. Због тога код ових забрањених 
правних послова немамо и увек претпостављену граћанско-прав- 
ну санкцију-ништавост. Одговор на питаше да ли је неки од ових 
забрањених 1правних послова ништав или није треба да да суд- 
ока пракса. При томе она треба да води рачуна о степену друш- 
твене заинтересованости за заштитне објекте a које забрана 
штити, о позитивним и негативнР1м особинама ништавости и о 
принципима правног система. Нарочито треба водити рачуна о 
принципу 'Сигурности у ггравном: ггромету и прршципу динамизма 
правног промета за чију неповредивост друштво има велики ин- 
терес, a која би могла бити утрожена неоправданлм проглашењем 
неког од ових ^правних послова за ништаве.

У законодавствима поједики* држава та активна улога су- 
дије код ових питаша није предвиђена. To је изричито предви- 
ђено само учлану 134 Немачког закона који предвиђа да је за-
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брањени правни посао по ггравилу ништав сем ако из за1кона што 
друго не произилази.

Непредвиђеност те могућности у законодавствима поједииих 
држава не спутава судску праксу тих држава да ту могућност 
обилно 'користе. Например парагр>аф 879 Аустрлског грађанског 
законика 1предвиђа да ће „уговор којим се вређа законока забра- 
на или добри обичаји бити ништав“ не смета аустриску судску 
npaiKcy да у свим случајевима када лравни пропис забрањује од- 
ређене правне послове a не предвиђа изричито ништавост тих 
послова не приступи изналажењу самосталног решења. Самим 
тим остављена је у аустриској правној стварности велика мотућ- 
ност појаве забрањених правних послова ко]и су пуноважни.

Правна наука врши и далзв деобу ових забрањених правних 
послсва на: 1. оне забрањене правне послове код Kojiix се забра- 
на односи на обе уговорне странке. Анализом ових забрањених 
правних послова, испитивањем позитивних и негативних особина 
ништавости, посматрањем одређених принципа правног промета 
и утврђивањем интензитета интереса друштва код ових заштит- 
них објеката дошли би углавном: до закључка да на ове забва- 
њене правне послове, сем изричито предвиђених санкција, треба 
по правилу применити и грађакско-правну санкци1у-ништавост.
2. оне забрањене правне послове код којих је забрана уперена 
само према једној уговорној странци. Ту треба да разликујемо 
случајеве ксд којих је друга уговорна странка савесна од случа- 
јева код којих је она несавесна. У ггрвом случају ти забрањени 
правни послови би били увек иуноважни. Да јгл су они забрање- 
ни правни послови код којих је друга уговорна странка несавесна 
пуноважни или ништави спорно је у правној науци. У сваком 
случају морамо констатовати да се несавесност другах уговорних 
странака може веома тешко доказати.

Сматрамо да је ово правилан став према оним забрањени.м 
правним пссловима на које није изричито у правном пропису 
предвиђена њихова ништавост.

Такво решење мислимо да је у складу тежње законодавца 
да се ти правни послови што ређе јавл>ају у будућности. A већ 
настале псвреде забране треба тако санкционисати да с једне 
стране не буде умањеност строгост санкције (мислимо да пе че- 
сто довољан оистем административно-правних санкција) a с дру- 
ге стране да се очувају значајни принципи нашег правног irpo- 
мета: правна сигурност субјекта у правном промету и брзина, 
динамизам правног промета, нарочито привредно-правног прс- 
мета.

Код забрањених правних послова којима .ie извршен при- 
вредни преступ забрана ве ретко односи на правни основ и пред- 
мет тих правних послова. Законодавац најчешће те правне по- 
слсве забрањује ради сређивања односа у правном промету, 
„дисциплиновања" привредних организација и социјалистичког 
усмераваша нашег привредног промета.

To су правни послови који би у другим условима и околно- 
стима. на другом месту и у другом времену, са евентуално другим
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субјектима били у потпуности дозвољени. Због тога сматрамо да 
код већине забрањених правнргх послова којима је извршен ггри- 
вредни преступ је довољан систем административно-правних 
санкција и да они по правилу не подлежу ништавости.

У нашем конкретном спору повређена ie правнми послом за- 
брана верижне трговрше. Забрана се односи само на једну уто- 
ворну странку, a несавесност друге уговорне странке није дока- 
зана и самим тим тај уговор који служи кар доказ конкретно 
претрпљене штете треба сматрати пуноважним.

IV. — Однос између уговорне одговорности и одговорности 
за привредни преступ.

Када је уговор настао настала су и узајамно права и обавезе 
странака. Уговор је закон за уговорне странке. Странке морају 
GBOje обавезе извршити онако како је уговорк>м предвиђено и у 
оно време које је у  угавору предвиђено или проистиче из уто- 
вора. Ако странка не изврши своју обавезу, или је не изврши 
онако ,како је у утовору предвиђено онда она добија нову обавезу 
a то је да на1кнади друтој уговорној странци штету 'коју је она 
претрпела због неизвршења уговора. Али ако утоворна странка 
изврши 'своју обавезу тек по протеку у уговору утврђеног време- 
на онда она има обавезу да другоЈ уговорној странци накнадк 
штету коју је она претрпела због задоцњења испуњења уговора.

Од угКзорне орговорности уговорна странка може се ослобо- 
дити само: 1. ако докаже да своју уговорну обавезу није могла 
извршити због тога што је била спречена вишом силом; 2. дока- 
зивањем да је до неизвршења дошло повериочевом кривицом;
3. ако дужник докаже да до неизвршења није дошло његовом 
кривицом. Само у овим случајевима уговорна странка се осло- 
бађа своје уговорне одговорности ако не изврши своју уговорну 
обавезу.

Ако .1едан субјект закл.учешем неког правног посла учини 
привредни преступ он се налази у положају одговорнсх^ги за учп- 
њено кажњиво дело. Пред надлежним државним органима у по- 
себном поступку та његова одговорност за учињени привредни 
преступ ће бити утврђена и у том поступку he се одредити санк- 
ција која he се према томе субјекту применити за учињени при- 
вредни преступ.

Те две одговорности су потпуно узајамно независне iep ее 
утврђују у различЈГгим поступцима и због тога што су им разли- 
чити извори настанка. Извор уговорне одговорности је уговор a 
извор одговорности за привреднч преступ је правни прштас који 
предвиђа да су одређени правни послови забрањени и да настан- 
ком таквог забрањеног правног псхзла ie извршен привретгаи пре- 
ступ. Супротно ie једино онда када се за учињеии привредни пре- 
ступ ггримењује и грађанско-правна сашадија-нипггавост правног 
посла којрш је извршен привпедни преступ. У том случају имамо 
да та санкција уништава извор настанка уговорне обавезе-уговор 
се сматра непостојећим и за своју прошлост, a самим тим не ег- 
зистирају даље ни обавезе које су из њега настале. У свим оста- 
лим случајевима не постоји никакав узајамни утицај између
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угоЕорне одговорности и одговорности за учињени привредни 
преступ. Свако друго решење је у супротности са нашим пози- 
тивно-правним системом.

V. — Сматрамо да су пресуде Вишег привредног суда HP 
Словеније и Врховног привредног суда правилне када забрањени 
правни посао којим је извршена верижна трговЈ-гаа (привредни 
преступ у овом случају) сматрају пуноважним.

Пресуда Вишег привредног суда HP Словеније је неправил- 
на у оно?л делу у коме одбија да досуди тужиоцу и други део 
конкретне штете у виду изгубљене добити. У том делу он неза- 
конито прсширује своју надлежност индиректно неправилно 
кажњавајући тужиоца за учишени привредни преступ. У том 
делу одлуке тај суд делимично негира уговорну одговорност ту- 
женога сматрајући да је учињени привредни преступ тужиоца 
делимично основ ослобођења туженога од његове утоворне од- 
говорности — то је у супротности са нашим позитивним правом. 
Тужилац има право на целу конкретну штету коју доказује пу- 
новажним уговором. Без значаја је чињеница да ли је тужилац 
тим утовором који му служи као доказ претрпљене штете учинио 
привредни преступ или није.

Пресуда Врховног привредног суда је по нашем мишљењу у 
-потпуности правилна. Замерамо једино једном делу образложења 
те пресуде у коме је тај суд нетачно утврдио чињенично стање. 
Тај део образложеша је:

. To међутим, не значи да се тужени као неверна уго- 
ворна странка ослобађа своје обавезе гтрема сауговорачу. 
Напротив, његова обавеза из уговора који ie — иако за- 

брањен — правно ваљан, јер није ништав, стоји, a тужилац, 
уколико је поступио противно одредбама поменуте уредбе, 
одтовара за учињени привредни преступ у посебном по- 
ступку..

Из овога би погрешно произашло да ie утовор између ту- 
жиоца и туженога забрањен. Забрањен је уговор између тужиоца 
и неког трећег a који олужи тужиоцу у конкретном спору као 
доказ конкретно претрпл>ене штете.
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НЕДОСТАЦИ ВОЉЕ ОСТАВИОЦА КОД ТЕСТАМЕНТА

..Тестаместум је последња слободна изјава завештаоца у све- 
чаној форми о томе, ко да буде његов наследник, и за тим — 
али не битно — располагаше имовином, коту оставља после себе.“ 
(Салковски; Ин-ституције).

Тестаментом тестатор чини последње располагање заостав- 
штином и одређивање универзалног следбеника — наследника 
(defunctusa).

Тестатор — decuius мора поседовати testamenti factio activa 
—a TO значи способност правити тестамент —  способност завеш- 
тати своју имовину тестаментом. Из овога произлази ла завешта- 
ти може само онај Kopi има имовину, што значи да le теста.мент 
акт воље који се односи на имовину. Сада се поставља питање д.а 
ли је свака воља природни услов за егзистенцију тестамента ко- 
]и се том вољом заснива? Није. Као што је стварност воље, во- 
ље која је слободна и није манл>ива, услов и основ за постојање 
и пуноважнсст сваког правног 'посла, тако исто недостаци вол>е 
утичу и на важност тестамента.

Према томе тестамент може правити само онат који псседује 
имови-ну који има правно релевантну вољу.

Вол.а тестаторова мора бити слободна од претше, принуде, 
преваре и заблуде. Такав је изричит пропис у  члану 65 Закона о 
наслеђивању и параграфа 565 Аустриског Грађанског Законика. 
ИстЈша Срггоки Грађански Законик нема таквих одредби — из- 
ричитог прописа, али су се у недостатку истог примењивале оп- 
ште норме о недостацима воље код правних послова.

Значи, недостаци воље угичу на важност тестамента.
,.Стварност воље, егзистенција праве и истинске воље јесте 

природни услов за егзистенцију и правног посла који се том во- 
љом заснива.“ (Др. Л. Марковић: Наследно право, стр. 214).

Из овога проистиче, као и код огшггих норми о недостацима 
воље код правних послова, да једна вол>а да би могла произвести 
пуноважан правни посао мора да стварно постоји у том обиму и 
облику како је изјављена, јер свако неподударање између онога 
што је изјављено и онога што се хоће ствара поремећаје и недо- 
статке и у самој вољи и у гтравним пословима.
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Свака изјава воље има своју објективну садржину. Ако се 
та објективна садржина не слаже >са оним што је изјавилац во- 
ље желео, значи да таква вол>а има недостатке који се одража- 
вају и утичу на правне послове.

Аналогно ово исто имамо и код тестамента. Случајеви те не- 
сагласности односно недостаци у вољи de ciiiusa при изјави ње- 
гове последње вол>е —  тестамента јесу: ггрви, свесна несагласност 
између ЕОље и изјаве (ментална резервација, симулација и гсри- 
нуда) и други, несвесна несагласност (заблуда и превара). У пр- 
вом случају тестатор зна да оно што изјављује није његова 
стварна вол>а, a у другом случају не зна да постоји несагласност 
између његове праве воље и онога што изјављује.

Свака изјава воље има своју објективну садржину. Ако се 
та објективна садржина не слаже са оним што је изјавилац во- 
ље — тестатор желео (Објективни услов битне заблуде) и да исту 
не би изјавио да је знао за оно што није знао, тј. да у тажвом 
случају не би издао такву наредбу за тестамент (субтективни 
услов битне заблуде) онда је изјавилац воље —■ тестатор —  у 
битној заблуди.

Изјава последње воље учцњена под претњом такође пока- 
зује недостатке који показују несагласност између фактичке во- 
ље и онога што је изјављено.

Претн>а мора бити истинита и озбил>на, a страх заснован на 
оправданом уверењу да ће се зло и остварити. Активни субјект 
претње мора ову изрећи свесно.

Да би се могло окарактерисати да је тестамент начињен под 
претњом и принудом и да самим тим нема вредности, потребно је 
да ie радња, којом је тестатор заплашен и принуђен, против- 
правна.

Постоји још један вид овакве несагласности између фактич- 
ке воље тестатора и онога што је изјавио, a то ie превара.

Сумирајући све изложено долазимо до закључка; „Нишгаван 
је тестамент ако је завешталац био натеран претшом или прину- 
дом да га направи, или се одлучио да га направи услед тога што 
је био преварен, или што се налазио у заблуди." (Члан 65 Зако- 
ка 0 наслеђивању). Значи тестамент начињен у битној заблуди, 
под преваром и принудом је оборљив или рушљив.

Ако су само неке одредбе направлзене под претњом или ггри- 
нудом, услед преваре или у заблуди онда су само те одредбе ни- 
штаве.

Аналогно апштим нормама о рушл>ивим или оборљршим 
правним пословрша исти је псх;тупак и код оборл>ивости теста- 
мента услед недостатка воље завештаоца код тесламента.

Овде је основ рушљивссти недостатак воље тестатора код 
тестамента.

Ко може тражили обарање оваквог тестамента? На ово пи- 
тање наш Закон о наслеђивању је дао одговор у своме члану 66. 
У овој одредби стоји да поншптеше тестамента или поЈедоших
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шегових одредаба због претње или принуде, преваре или заблуде 
може тражити само оно лице Ko.ie има правни интерес за ово по- 
ништење тестамента.

Поништење се може извршити у року од године дана од ка- 
да је то лице дознало за постојање узрока ништавости, a нај- 
даље за десет година од проглашења тестамента.

У свим овим наведеним случајевима поништаја тестамента 
због недостатка у вољи завештаоца, тестамент се може пониш- 
тити иницијативом заинтересованог лица путем суда, што значи 
да овакви тестаменти нису ништави по сили самог закоиа већ су 
рушл>иви.

На захтев заинтересованог лица такав тестамент биће пони- 
штен 'код суда.

Али има ипак један случај. који истичу поједини писци за 
ко]и важр1 апсолутна ништавост, a то је када је над тестатором 
извршено право физичко насилЈб које се огледа у насилно вође- 
ној руци при писању тестамента. Ту логично нема ни воЈБе ни 
изјаве тестатора.

Да ли је право на поништај тестамента наследиво? Наш За- 
кон о наслеђивању нема изричитих прописа о овоме, али наше 
је мрппљење да је ово право наследиво ако је рвлашћено и за- 
интересовано лице доживело отварање наследства и тада умрло, 
али пре него што се је могло користити правом да тражи пони- 
штај тестамента због недостатка у вољи оставиоца код теста- 
мента.

Ђорђе Калабић

ПИЈАНСТВО ЗА ВОЛАНОМ 
(De lege lata i de lege ferenda)

He морамо наглаеити од колике ie важности безбедност сао- 
браћаја у нашој земљи. Познато је, да број моторних возила од 
пре пет година тако рећи }>апидно расте и близак је дан када he 
саобраћај и код нас бити раван оном у технички најнапреднијим 
земљама.

Паралелно са бројем моторних возила расте наравно и број 
саобраћајних несрећа. Према статистичким подацима — a то 
знамо како ми правници тако и други који се у пракси бавимо 
са саобраћајним несрећама —  узроку доброг дела саобраћајних 
несрећа је алкохол, — пијанство за воланом.

Према међЈгнародној статистици близу 20®/о саобраћајних 
неоре^ последица су алкохолизираких возача.

Примера ради, на територији среза панчевачког број несрећа 
чији је непосредни или пооредни узрок алкохол, у.19б1. годинм: 
према прошлој 1960. години скоро је удвостручен.
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Неће, дакле, бити без интереса ако укратко расправимо пи- 
тање које су правне последице пијанства за воланом, по сада ва- 
жећим правким прописима, да ли су ти прописи довољии, об<зи- 
ром на изложену ситауци1у сталног пораста како мотрних во- 
зила, тако и несрећа или их треба de lege ferenda мењати одно-
СНО Л01ПУНИТИ.

Прописи ко]‘И нас интересуЈу —  апстрахира!ући оне о rtpe- 
коша^има — нормирани су у члану 271 односно члану 273 КЗ. 
Од 1951. голине тр од дсношеша Кривичног законика па до данас 
— ссим изведних измена углавном у  погледу врсте и висине каз- 
не —  приликом новелиоања КЗ 1959. године — ави су прого^си 
оста.ли — понављам углавном —• непромењени.

Према томе, по тачци 1, члана 271 КЗ сматра се да ie дело 
неппопи^сне односно неправилне вожње довршено када је утро- 
жен,1авни саобраћа! и услед тага наступи конкретна опасност 
за жиЕот људи илк имовине већег оггсега. Hiiie потребно да дође 
и до ловреде у горњем смислу заштићених добара. Према 1уди- 
катупи за посто1ање конкретне опасности довол»но ie да посто]и 
Mor^diBocT олносно блиска могућност повреде заштићених доба- 
ра. Значи. да по поавилжом тумачешу цитираног кривично прав- 
ног ппотгиса за сстварење бића коивичног дела из става 1 члана 
271 КЗ потребно је да ie наступила последица a та се састоји у 
такЕОм угсожавању caoSpahaia да су  се оцоећене особе или осо- 
ба, налазиле у стварнот — конкретно! — животно! опасности или 
да ie наступила с пасност за имовину већег опсега односно блиска 
мог5^5ност таквих опасности или повреда.

Како без наступаша rope наведених последица нема ни кри- 
вичног лела. то сама радња, којом се иначе такво кривично дело 
може из^пттшти неће бити довољна за постојање дела из тачке 
1 члана 271 КЗ.

По ■стално! судско! пракси дакле „кршење саобраћајних про- 
писа Koie није довело до конкретне опаености за живот људи илч 
имовине већег опсега не поедртавл>а коивично дело већ прекр- 
шај” . Другим речима, по прописима de lege lata није још кри- 
зично дело иако неко —■ например —  вози у гирипитом или пија- 
ном стању.

У вези прве реченице тачке прве члана 271 КЗ питаћемо се, 
п?ре свега, да ли је вожња у припитом сташу неггрописна или 
неправилна или можда једно и друго.

Према правној литератури сматра се да је вожња непрсши- 
сна уколико није у складу са прописима управних власти реци- 
мо о брзини, о пстребном осветљавању, о кочницама и слично.

Појам неправилне всжње најбоље дате вероватно Богдан 
Златарић када сматра да је вожња неправилна „Koia додуше није 
у протизности с неким прописом, али код које није употребљен 
онај оггрез који се с обзиром на дану ситуацију указује потреб- 
ним” .

Верујем да возач ггри пићу не може употребити опрез који 
треба применити при вожњи моторнгш возилом и да према томе
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сваку вожњу у припитом или пијаном стању можемо сматрати 
за неправилну. Како, међутим,. позитивни административни про- 
писи забрањују зожњу у пијаном и припитом ■стању то he вож- 
ња у таквом стању бити и непрописна. Попављам, да по садаш- 
њим прописима КЗ све то — уколико није наступила и после- 
дица бар у екстензивном смислу конкретне опасности ■—- још 
неће бити кривичио дело, кажњиво у смислу 'кривичноправних 
прописа и да ће се такав возач казнити само прекршајно.

Поставл>а ее сада питање да ли оваква стилизација односе- 
ћих прописа кривичног закона пружа довољну заштиту дру- 
штву, обзиром ка ноторни нагли порает моторизахџ^је и — при- 
родно — несрећа. Уводно сам нагласио да је  вијанство један од 
главних узрока честЈ-гх несрећа при вожњи.

Да пређемо мало у област судске медицине — наровно оком 
правниха, дакле релативног лаика — па да видимо како делује 
алкохол иа возача?

Прва последица односно дејство алкохолних хшћа испољава 
се у надражености. Човек постаје смелији, необузданији, безоб- 
зирнији. Пренето на област саобраћаја то значи возиће брже но 
што би возио у трезном стању, вршиће честа претицања — која 
је операција као што је познато узрок више но 50% аутомобил- 
оких несрећа — , неће респектовати прописе о руковању свет- 
лосним сигаалима итд. итд. Познато је и то да у крви алкохол 
се постепено умножава ттосле уживања, шта више највећа је кон- 
центрација тек око два часа после употребе. Значи, најчешће 
возач који полази на пут после узимаша алкохола, приликом 
поласка може бити у релативно нормалном сташу, али —  a то је 
најопасније — током пута се онда тављају последице алкохола 
и долази до несрећа.

Друга, — на волану најтежа — последица алкохола је слаб- 
њење рефлекса a правилан рефлекс је прва и главна претпо- 
ставка за нормалну вожн>у. Професор судске медргцине Dr. 
Albert Ponsold утврдио је помоћу статистичких података са те- 
риторије Савезне републике Немачке, да је вероватноћа несреће 
при вожњи, већ при садржини од 0,6 —  0,7 промила алкохола 
знатно повећана. При садржини од 0,8 промила ризик несреће 
је четири пута већи но у трезвеном стању a при 1,5% алкохола у 
крви, верозатноћа опасности повећава се чак четрдесет пута, пре- 
ма вожњи у нормалном —  трезвеном стању.

Цифре које дају да размишл>амо.
Најлепше је у једној реченици изнео важност проблема про- 

фесор Neuhart, експерт УНО за саобраћајна питања у предава- 
њу ксје le одржао заинтересованим стручшацима, септембра rrpo- 
шле године у Новом Саду, када је међу осталим рекао; „Пиће и 
вожња гтредставлЈају много већи проблем него што би људи же- 
лели да претпоставе” .

Није, према томе, чудо што је, свуда у свету, по земл>ама са 
развијеном моторизацијом, данас, у круговима позваних, цен- 
трални проблем; НиЈе ли дошло време променити и пооштрити
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прописе кривичног права — који су колико le мени познато да- 
нас по многим земљама веома сличши ставовима наших прописа
— у правцу, да he се у будуће ,,de lege ferenda” већ и само nuja'n- 
ство на волану сматрати не само за прекршат већ за кривично 
дело по прописима КЗ.

Међутим, пре но што би правници одговорили на горње пи- 
тање, медицинари би‘морали решити проблем; који ће бити онај 
гранични проценат caдpжI^нe алкохова у крвл са којим ће се 
возач сматрати за пијаног у смислу кривичног закона?

Треба нагласити да је то не само од важности ,,de lege feren
da” већ и те колико и при данашњим пропиоша КЗ. Скоро сва- 
кодневно на суђењима сусрећемо се са проблемом; са којом са- 
држино.м алкохола у крви сматрамо човека — како се то каже
— ,,пијаним” . Нажалост, како код нас тако и у иностранству, 
медицински стручшаци су по горњем питашу прилично несигур- 
ни и немамо ни до данас стапроцентан сигуран одговор на пи- 
тање са којом садржином алкохола у крви возача настаје узроч- 
на веза између алкохола и несреће или могуће несреће.

Немачко друиггво за судску медицину, поставл>а границу на 
0,8 прсмлла, Норвешка и Шведска предлажу кажњивост већ гтри 
0,5 промила. Нови аустријски пројекат КЗ предвиђа такође 0,8 
прсмила, док је по судској пракси Швајцарске толериран мак- 
С 1гм ум  од 1,0 промила.

Противници пооштрења прописа у смислу изложеног, имају
— мсра се признати — такође јаке аргументе. Наводи се. rrpe 
свега, да је дејство алкохола потпуно индивидуално, зависи од 
најразличитијих ендогрних и егзогених услова као што су — ен- 
догени: доба узраста, здравствено стање, поихофизика диспози- 
ција и друго, надаље егзогених: —  атмосферске прилике, доба 
дана, врзта пића и слично. Најдаље при томе иде Dr. Grosjohan 
директор Медицинско психолошког института за безбедност сао- 
браћаја у Штутгарту. Он је извршио експерименат у равно 1000 
случајева и тврди односно сматра, да чак и при садржини од 1.5 
промила ,,питање ie, да ли је возач за вожњу неспособан” . Ко- 
лико је мени познато наша судска пракса је изабрала „златну 
средину” и сматра да је до 0,5 промила алкохол конзумиран и 
да пијанство почиње са садржином алкохола од најмање 1 про- 
мила.

Но, како сам рекао мишлења стручшака — a то слуша.мо на 
суђењима такорећи свакодневно —  веома су различита, и било 
би зато од преке потребе — без обзира да ли ће се новелирати 
односно променити кривични закон — бар недвосмислено утвр- 
дити граниру дозвољене садржине алкохола при волану.

Међутим, ггратећи стручну правну литературу изгледа да 
например у Немачкој, Француској и Аустрији непосредно пред- 
стоји допуна кривично правних прописа у смислу да ће се и сал 
факат пијанства при вожњи, сматрати за кривично дело и каж- 
њавати релативно врло строго. Немачки нови иројекат предвиђа 
као искључиву врсту казне обавезно затвор и поред тога обли- 
гаторну заплену возила.
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Према последшим подацима рачуна се да ће сам Београд у 
року од 3 године имати најмаше ,30.000 €амо путничких кола. Ну- 
жно се, да1кле, намеће вероватноћа да ће се и код нас члан 271 
КЗ у скорој буду1шости новелирати у  изложеном строжијем 
смислу тј. у правцу судоког кажњаваша €амог чина пијанства.

Др. Густв Керпел

др ПРЕРАД ПРЕРАДОВИЋ

26. јануара 1962. пссле дуге и тешке болести, умро је у Но~ 
во.м Саду др. Прерад Прерадовић, пензионисани адвокат.

Рођен 1897, у Батровцима, ги^raaзи^y је  завршио у Новом 
Саду 1914 године. Регрутован у аустроугарску војску 1915. го- 
дине, пребегао је Русима 1916. године, и јавио се одмах у добро- 
вољце у српску војску, у  којој је демобилисан 1919. године.

Правне студије је почео 1914 године, a наставио поеле демо- 
билизације ,тако да је докторирао на загребачком Правном фа- 
култету јула 1920. године. Једно је време био службеник, a од 
1924 године је адвокат.

Као матурант припадао је покрету Васе Ста.1ића, као адво- 
кат био је примеран, са признатим великим правним знањем, од- 
мерен, тих, неупадљив. до кра,1ности колегијалан, у односу на 
странке увек коректан, уживао је код колега и својих познани- 
ка врло леп углед.

Његовом смрћу изгубила је адвокатура Војводине још ]ед- 
ног свог примерног члана.

Слава Му!

II3 СУДСКЕ ПРАКСЕ

Спајање парнице не утиче на 
стварну надлежност. (Врх. суд АПВ 
бр. Р. 9/1962).

Срески суд се огласио стварно 
ненадлежнн.м, и предмет уступио 
Окр5гжно.м суду, који ое исто огла- 
сио стварно ненадлежни.м.

Решавајући в сукобу надлежно- 
сти Врх. суд АПВ је изрекао ствар- 
ну надлежноет Среског суда, a пз 
разлога:

Срески суд је одредио спајање 
парница које се код истог суда во- 
де под ознаком П.424/61, П.539/61 и 
П.835/61, па пошто ее у свим овим 
парницама захтеви заснивају на 
исто.м правном основу, a збир вред- 
ности ових прелазии износ од 
200.000.— динара, то се огласио 
стварно ненадлежним.

Срески суд је погрешно прршенио 
одредбе чл. 36. ст. 1 ЗПП о утвр-
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ђивању врвдности предмета спора 
ради одређивања стварне надлеж- 
ности суда. Наиме, ова се од1>едба 
односи на случај ако се једном 
тужбом обухвати више захтева ко- 
ји се заснивају на истом чиње- 
ничном и правном основу. Међу- 
,тим, у конкр. случају тужилац није 
поднео једну тужбу са више зах- 
тева ,већ је он поднео три само- 
сталне тужбе, које је  суд на осно- 
ву одредбе чл. 302 ЗПП спојио ради 
заједничког расправљања. У слу- 
чају спајања парница, спојени спо- 
рови остају независни један од дру- 
гог. И код спојених парница суд 
може одредити да се једном спо- 
јене парнице понова раздвоје, ако 
би се тиме убрзало расправљање 
или смањили трошкови. Према t o 
m b , спајање парница не утиче на 
стварну надлежност суда, већ се о 
стварној надлежноеги решава по- 
себно за сваку тужбу према окол- 
ностима које су постојале у време 
■подношења тужбе.

О закупу основних средстава пре- 
дузећа дата грађанима. (Врх. суд 
АПВ 6р. Гж. 525/1961).

I. ст. пресудом обавезан је туже- 
ник да преда тужиоцу камион, ко- 
ји је узео у закуп од тужитеља, 
привр. предузећа.

Тужени је уложио жалбу. која 
je као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Према проппсу чл. 94. ст. 1 За- 
кона о средствима привредних ор- 
ганизација (Сл. лист ФНРЈ бр. 
54/57) дозвољено је привр. оргак. 
давање основних средстава у закуп. 
Уговор о закупу закључен је у 
време када су привр. орган. биле 
овлашћене на давање у закуп о- 
сновних средстава, па су парничне 
странке закључиле пуноважан прав- 
ни посао.

Међутим, ставо.м 5. истог члан.а 
je одређено да ће Савезни држ. 
секр. за послове финансија донети 
прописе о давању у закуп грађани- 
ма и грађ. правним лицима ствари 
које чине основна средства. Наред- 
бо.м Савезног држ. секрет. за фи- 
нанс. (Сл. лист ФНРЈ бр. 28/60) — 
тач. 1 — наведене су ствари које 
чине основна средства привр. ор- 
ган. a која се могу давати у закуп 
грађанина и прив. правним лицима.

Камион је основно средство, али 
није у пом. Наредби предвиђено да 
се камион може дати у закуп, 
па се, према томе, камион не мо- 
же дати у закуп. Али, закл>учени 
уговор као пуноважан правни по- 
сао деловао је као такав све до да- 
на ступања на снагу пом. Наредбе. 
Пошто се овом Наредбо.м не одс- 
брава привр. орган. издавање у за- 
куп и таквих средстава као што је 
ка.мион то је њеним ступањем на 
снагу (21. јул 1960.) закључени у- 
говор о закупу камиона пр>естао да 
важи.

Захтев за коначно супружанско 
издржавање не може се износити 
тек у жалби против пресуде о раз- 
воду брака. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1243/61).

Тужена је уложила жалбу про- 
тив I. ст. пресуде, износећи у жал- 
би и свој захтев за сувружанско 
издржаванве.

Жалба је као неоснована одбије- 
на, a из разлога:

У испитиваше жалбеног захтева 
за коначно супружанско издржава- 
ње Врх. суд АПВ се није упуштао, 
јер се по чл. 341. ЗГШ такав захтев 
не може тек у жалби износити.

Тестамент којим је тужилац ие- 
кључен из наследства и нужног де- 
ла нмје престао да важи самим тмм 
што се завешталац са тужител»ем 
по.мирио пре смрти. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж.659/61).

I. ст. пресудом одбијен је тужбе- 
ни захтев да се тестамент прогласи 
ништавни.м.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a пз 
разлога;

Међу странкама је неспорно да је 
завешталац сачинио тестамент ко- 
јим је због недостојности искључен 
тужилац из наслеђивања ,као и то 
да тестатор тај тестамент није по- 
ништио, a нити га је опозвао у 
смислу чл. 105 Закона о наслеђч- 
вању.

На основу тако утврђеног чиње- 
ничног стања I. ст. суд је правил- 
но применио материјално право ка- 
да је изрекао да предметни теста- 
мент постоји it да је истим тужм-
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лац искључен из наследства зоог 
тога што се тешко огрешио према 
остављачу. Па како тужилац т€- 
стамент не напада због недостатка 
форме и слободне воље тестатора 
то и Врх суд АПВ налази да је те- 
етамент вал.ан, јер оставл>ач пред- 
метни тестамент није поништио a 
нити га је опозвао на један од на- 
чина из чл, 105 ЗОН. Погрешно је 
становиште тужиоца да би пред- 
метни тестамент престао да важи 
самим тим што се пред слфт он са 
остављачем измирио, a из разлога 
који су већ наведени.

Тужилац може да преиначи туж- 
бу пре уручења тужбе туженоме.
(Врх. суд АПВ 6р. Р.82/61).

Тужба и позив на рочиште нису 
уручени туженоме на означену а- 
дресу. Тужилац је у поднеску при- 
јавио нову адресу туженог у С. М. 
i-t предложио да се предмет достави 
Среском суду у С. М.

Срески суд у С. доставио је туж- 
бу Соеском суду у С. М. који је 
изазвао сукоб меене надлежности.

Решавајући о сукобу месне над- 
лежности Врх. суд АПВ је утврдио 
месну надлежност Среског суда у 
С. М., a из разлога;

У конкр. случају Срески суд у С. 
није поступио по службеној дуж- 
нссти већ по предлогу тужиоца ко- 
ји је у свом поднеску изменио туж- 
бу утолико што је поднео нову ад- 
ресу туженог да исти пребива у С. 
М. и ставио предлог да се предмет 
уступи Среском суду у С. М. као 
далежном суду за решен>е овог 
спора.

Па како је тужилац по чл. 187 
ЗПП могао да преиначи тужбу пре 
уручења туженом, то је надлежан 
Срески суд у С. М.

Ако уговорач у моменту састава 
уговора не може да говори и да 
пише a није глув, он може да изра- 
зи своју слободну вољу тако што 
he се саставити уговор према н>его- 
вом споразуму са другим уговора- 
чем, a да уговор сам прочита илн 
да му га други прочита a он пот- 
пише или стави свој рукознак. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж.290/61).

I. ст. пресудом оглашен је уговор 
о купопродаји неправоваљаним.

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

Погрешно је I. ст. суд утврдио да 
спорни куггопрод. утовор нема прав- 
не важности само зато што прода- 
вац, у моменту састава и потписа 
тога уговора није могао да говори 
и пише, те да стога није био у ста- 
њу да изрази своју вољу без при- 
суства јвдног званичног тумача од- 
носно лица које се може споразу- 
мети с њим, a у вези чл. 234 ЗПП.

Погрешно стога, што се тај про- 
цесни прсшис односи на начин ко- 
јим he суд поставити питање и до- 
бијати одроворе од сведока који је 
глув a неписмен или нем a непие- 
мен, па је лагично да еаслушаље 
таквог сведока мора бити обављено 
преко тумача који се са сведоком 
може споразутиети, према његовом 
начину општеква.

Међутим, ако утоварач зна чита- 
ти, a није глув, он може изразити 
своју слободну вољу тако што he 
се саставити уговор према његовом 
споразуму са другом утоварајућом 
странком, који је уговор у могућ- 
ности и сам да прочита или да му 
га други прочита ако он Hehe и да 
потом он као продавац својим пот- 
пиеом или рукознаком од ^ р и  тај 
уговор као израз његове воље и 
воље друге yroaapajyhe странке.

Ако тужилац у току парнице про- 
iuupii тужбу и на изостављене нуж- 
не супарничаре онда у односу на 
првобнтно туженог не постоји ни- 
какво преиначење тужбе. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж.975/61).

Против I. ст. пресуде тужилац ie 
уложио жалбу .која je основана, I. 
ст. пресуда укинута, a из разлога;

I. ст. суд је правно погрешно р)е- 
шио спор у побијаном делу своје ' 
пресуде.

Ако тужитељица тужбом није 
обухватила све нужне супарничаре, 
па у току парничног поступка про- 
шири тужбу и на те изоставл>ене 
нужне супарничаре, онда у односу 
на првобитно тужену не постоји 
никакво преиначење тужбе о ком 
би суд био овлашћен да одлучује, 
јер тужба према првобитно туже- 
ној остаје онаква каква је  и била, 
па стога о  том проширењу тужбе и
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на друга лица (нове тужене) I. ст. 
суд нема шта да одлучује, већ по 
њој мора да поступи као да се ради' 
о благовремено исправљеној тужби 
од стране тужител>ице (чл. 28 и 270 
ЗПП).

Осим тога, нема таквог прописа у 
ЗПП који би давао право новом 
туженику да се противи проширењу 
тужбе на њега, па стога I. ст. суд 
своју одлуку о  одбијању прошире- 
ња тужбе није ни засновао на по- 
стојећим позитивним прописима, 
већ на своме нахођењу, како се из 
тог дела образложења I. ст. пресуде 
види.

Лицу које је лично обрађивало 
земљу припада накнада за сзе оно 
што је изгубило због тога што му 
је неосвоваво ускраћиваво да обра- 
ђује своју земљу, али вема права 
ва влодове који вривадају овом ко 
Je земл»у обрађивао, док му припа- 
да ваквада у виду уобичајеве за- 
куввиве. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
857/961.).

Против I. ст. пресуде, којом је 
тужбеном захтеву делимично удо- 
вољено, поднео је жалбу тужилац.

Жалба је основана, па је ,1. ст. 
пресуда у нападнутом делу укину- 
та, a из разлога:

Тужилац захтева накнаду штете 
у новцу a не издавање плодова. На 
правне односе странака, према t o 
m b , треба применити принципе оних 
правних института који регулишу 
ту правну материју, и.мајући у ви- 
ду у сву специфичност оних дру- 
штвених и економских односа који 
настају и постају у вези са арон- 
дацијом. Тужилац је земљорадник, 
па пре.ма то.ме, ако >је он земљу 
лично обрађивао њему припада 
накнада за све оно што је  изгубио 
због тога што му је неоснсвано би- 
ло ускраћивано да обрађује своју 
земљу и да убира плодове са ње. 
На плодове, међутим, нема право по 
оном усвојеном принципу да пло- 
дови припадају ономе које обрађу- 
је. Према томе, тужиоцу припада 
накнада у висини уобичајене за- 
купнине према месним приликама, 
али му припада и већа накнада у- 
колико н>егова доказана штета из- 
носи више од закутгаине утврђене 
.ча rope изложени начин .Код утвр- 
ђивања штете не може се узети

калкулација пољопривредног добри 
—■ туженог —, под претпоставком 
да је тужилац обрађивао спорне 
некретнине лично са члановима 
своје породице.

Међутим, тужилац према прави- 
лима имовинског права, требао је 
да предузме све да би смањио ште- 
ту, a то је могао учинити на тај на- 
чин да је обрађивао ону земљу која 
му је додељена уместо предметних 
арондираних некретнина. Надаље 
тужилац би био дужан да ггредузме 
и друге мере да би смањио штету. 
To значи да ако није било могуће 
да обрађује у арондацији дату му 
земљу, требао је на други начин, 
евентуално узимањем другог земљи- 
шта у закуп или наполицу, насто- 
јати да по могућности смањи наста- 
лу штету.

Прввредви суд је вадлежав за 
спорове због искоришћавав>а вова- 
■горства. (Савезни врховни суд, бр. 
Р.75/61).

Тужилац је тужбо.м тражио да се 
тужени обвеже на исплату износа 
од Дин. 343.678.— на име накнаде 
рентабилитета — због искоришћења 
тужиочевог изума као проналазача.

По овој тужби покренут је и во- 
ђен поступак код надлежног окруж- 
ног суда који се после доношења 
Закона о патентима и тихничким 
унапређењима (Сл. лист ФНРЈ бр. 
44 од 22. XI. 1960 године) огласио 
стварно ненадлежним за даљи по- 
ступак и предмет устутгоо на даље 
расправљање месно надлежном ви- 
ше.м привЈ>едном суду .Међутим, о- 
вај суд HHie прихватио надлежност 
за поступак и одлутсу у  наведеној 
спорној ствари, па је  услед тога Са- 
везни Врховни суд решио настали 
сукоб надлежности на тај начин 
што је нашао да је за суђење у том 
спору стварно и месно надлежан 
виши привредни суд. У образложе- 
њу решења Савезног Врховног су- 
да је наведено:

„Из пр>едмета се види да тужилац 
тврди да је он аутор техничког у- 
савршења штела за приколице од 
1,5, те 3 и 5 тона, па му је  преду- 
зеће „Црвена застава“ у Крагујев- 
цу издало новаторску диплому, a 
решењем Управе за војно техничка 
истраживања ЈНА потврђено је  ре- 
шење предузећа којим се њему при-
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знаје заштита и примљено је на ис- 
коришћавање техничко усавршење. 
Тужилац је израђене нацрте наве- 
деног штела предао предузећу „Цр- 
вена застава“ и од оврга добио одо- 
брење за израду прототипа штела 
за приколицу од 3 тоне, коју је  он 
лично израдио као конструктор. Ту- 
жилац је сазнао да је тужено пре- 
дузеће почело сериску производ- 
1*>у тих штелова за приколице те 
исте производи и продаје. На ос- 
нову оваг чињеничног стања тужи- 
лац тражи да се тужено предузеће 
обавеже да му на име накнаде рен~ 
табилитета исплати износ од Дин. 
334.678.—.

Према томе, очевидно је да туж- 
бом у овом спору тужилац оства- 
рује своје право као аутор технич- 
ког унапређења (новатор) a не као 
проналазач. Отуда се од оцешива- 
ша стварне надлежности за суђе- 
ње у овом опору има применити 
члан 10 Закона о патентима и тех- 
ничким унапређењима по коме опо- 
рове и предмете који су тим зако- 
ном стављени у  судску надлежност 
решава у првом степену виши при- 
вредни суд, ако тим Законом није 
одређена надлежност неког другог 
суда или органа.

У овом случају нема места при- 
мени чл. 98 поменутог закона, јер 
се исти односи на случајеве повре- 
де пријављеног или заштићеног 
проналаска (чл. 11), a не и технич- 
ког унапређења (чл. 82).“

Одговорност политичко-територи- 
јалних јединица за штету причи- 
њену незаконитим радом службе- 
них лица. (Врх. привр. суд, бр. Сл. 
2708/61).

Привредна организација поднела 
је тужбу против општине са захте- 
вом да јој накнади штету причиње- 
ну на тај начин што је тужена оп- 
штина донела решење о одређива- 
шу принудне управе у тужилачкоЈ 
привредној организацији и распуш- 
тању радничког савета и управног 
одбора те смењивању ди1)ектора и 
да је ради тога овакво решење има- 
ло за последицу да је тужилачко 
предузеће дошло, у тешку финан- 
сијску ситуацију, јер је пословање 
било нагло смањено и услед тога 
је тужилац претрпео велике гу- 
битке.

Првостепеном пресудом привред- 
ног суда одбијен је тужбени захтев 
из разлога што тужена општина вр- 
шећи, завођење принудне управе у 
тужилачком предузећу те распуш- 
тању органа радничког самоуправ- 
љаша и смењивања директора пре- 
узела је закониту радњу па да за 
последице овакве радње не може 
сносити одговорност за насталу 
ттету.

Поводом жалбе тужиоца на пред- 
њу пресуду, другостепени суд ie 
побијану пресуду укинуо из следе- 
ћмх разлога:

„Првостепена пресуда се заснива 
иа правнам схватању да тужени као 
лолитичко-териториј ална јединиц.а 
не одговара за штетне радње које 
је извршио у границама своје 
стварне надлежнбсти те ако се радп 
о злоупотреби права за коју је H a -  
mao да овде није случај. Међути\!, 
овај суд се не саглашава са пред- 
њим становиштем првостепеног су- 
да. Одговорност политичко-терито- 
ријалних јединица, a посебно оп- 
штина, за штету причињену незако- 
нитим радом службених лица р>е- 
гулисана је Законом о народним од 
борима општина НРС (Сл. гласник 
бр. 29/52) и то у чл. 40-—43. По ци- 
тираним законским прописима оп- 
штина одговара за штету коју 
слЈ^жбено лице (одборник, службе- 
ник народног одбора итд.) причини 
у вршењу службене дужности гра- 
ђанима или правним лицима сво- 
јим незаконитим радом. Исто наче- 
ло је потв’^ђено и по чл. 122 Зако- 
на о јавним службеницима (Сл. 
лист ФНРЈ бр. 53/57) у којем је та- 
кође прописано да политичко-тери- 
торијална јединица одговара за 
штету коју службеници учине у B e 
a n  са вршен.ем службе својим не • 
законити.м радом грађанима или 
правним лици.ма. Пре.ма томе не .мо- 
же се издвојити мишљење да би 
пслитичко-територијалне јединице 
одговарале за незаконите радње 
својих органа само онда, ако су они 
поступили изван круга своје ствар- 
не надлежности или само онда ако 
су вршили злоупотребу права. Ор- 
гани политичко-територијалних је- 
диница, па према томе и у овом 
случају тужене општине били су 
дужни да поступају у вршењу 
службене дужности у складу са ва- 
жећим законима, a тужена општи-
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на у начелу одговара за последице 
шихових незаконитих радњи.

Услед заузетог правног схватања 
првостепени је суд није се упустио 
у оцену питања да ли су штетне 
радње на које се тужилац позвао 
биле незаконите; надал>е, ако је то 
био случај ,требало је да оцени да 
ли постоји узрочни однос између 
тих радњи и штете за коју се ту- 
жилац позива односно да ли та 
штета постоји у којој висини. Ста- 
новиште супротно напред изложе- 
ном имало би за последицу да по- 
литичко-територијалне јединице о- 
слободи од одговорности за неза- 
коните радње својих службеника 
ако су они деловали у кругу своје 
надлежности и ако своје радше ни- 
су вршили супротно циљу ради ко- 
јег је њихова функција установље- 
на ,а то би довело до умањења ол- 
говорности за правилну примену 
закона и могло би проузроковати 
и произвољност код решавања у- 
правних ствари, као и самовољу 
органа политичко-територијалних 
јединица.‘’

Уговор закл.учен противно по- 
змтивним прописима обавезује стран 
ке. — Право на накнаду штете због 
неиспуњења уговора без дазања 
накнадног рока. (Врх. привр. суд 
бр. Сл. 2712/1961.).

Тужилац је купио од туженог од- 
ређену количину црног лима са ро- 
ком испоруке сукцесивно у току ме- 
сеца јула и августа 1961. године, a 
пре.ча закључници од 1. VII 1961. 
године. Међутим, тужени је писмом 
од 21. VII 1961. године обавестио ту- 
жиоца да закључницу неће изврши- 
ти, јер исту није одоб^рио a с дру- 
ге стуане да је закључени посао 
противан Наредби о одређивању 
марже за производе црне металур- 
гије (Службени лист Ф1№Ј број 
19/61.), као и прописима Наредбе о 
одпећивању посебних услова за по- 
словање из гране 114 (Службени 
лист ФНРЈ бр. 18/61.), према којој 
не може бити купопродаје између 
два предузећа на велико.

Тужилац је, међутим, остао код 
уговора и туженом пис.мом од 22. 
IX 1961. године дао накнадни рок 
за испоруку од 8 дана, па како ту- 
жени није уговор испунио ни у на-

кнадном року, тужилац је одустао 
од уговора и тужбом тражио да се 
тужени обавеже на плаћање накна- 
де штете због неиспуњења уговора 
a која се састоји у разлици цене по 
којој је тужилац рмзбу од туженог 
купио и цене по којој је ту робу да- 
ље продао.

Првостепени суд је тужбени sax- 
res у целости уважио, a поводом 
жалбе туженог против првостепене 
пресуде жалбени суд је пресуду у- 
кинуо и предмет вратио на поновно 
суђење из следећих разлога:

„Није основан разлог жалбе да 
закључени уговор не обавезује ту- 
женог због тога, што га он није нак- 
надно одобрио. To са разлога, што се 
из пред-метне закључнице види да 
она не садржи резерву на коју се 
позива тужени, тј. да пуноважност 
исте није условљена накнадним о- 
добрењем од стране туженог. Тако- 
ђер не стоји ни разлог жалбе да је 
предметна закључница неваљана, 
јер је у супротности са одредбама 
Наредбе о одређивањ^ посебних у- 
слова за промет челика (Службени 
лист ФНРЈ бр. 42^60.) и њене изме- 
не (Службени лист ФНРЈ бр. 18/61.), 
која истина забрањује прода.ту че- 
лика између предузећа на велико. 
Пре -свега тај разлог жалбе није 
основан због тога, што се по.монута 
Наредба односи на продају челика, 
a овде се о томе не ради, ,iep је  пред- 
.мет закључнице црни лим. Сем то- 
га, поступање противно наведеној 
Нар>едби нема за последицу грођан- 
скоправну санкцију ништавности 
утовора, како то правилно налази 
ррви суд, већ се може поставити са- 
мо питање евентуалне одговорности 
за привредни преступ.

Међутим. и поред напред изложе- 
ног, жалба је основана.

Наиме, из списа се види, a то није 
ни спорно, да је тужени већ пи- 
смом од 27. VII 1961. године обаве- 
стио тужиоца да уговор неће испу- 
нити. To несумњиво произилази из 
садржине наведеног писма. Према 
томе ,тужени је обавестио тужиоца 
да уговор неће испунити и то оба- 
вештење учињено ,ie пре истека 
рока за испуњење уговора, што про- 
излази из неспорне чињенице да је 
испорука уговарена до краја августа 
1961. године. Код таквог стања ства- 
ри, тужилац је могао одустати од 
уговора и не остављајући тзокеном 
рок за накнадно испуњење (општа
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узанса за промет робом 5рој 209 
став 3), a који је рок тужилац оста- 
вио туженом тек 22. IX 1961., дакле 
пошто је већ истекао уговорени рок 
исгпоруке. Према томе, тужиочево 
сбавзштење од 22. IX 1961., који.м је 
сставио туженом рок за накнаддно 
пспун>еше, не.ма никаквог правног 
дејства. Код таквог стања ствари, 
тугжилац у начелу има право на 
накнаду штете због неиспуњења у- 
говора од стране туженог и то ште- 
те која би се састојала у разлици 
између уговорене цене робе и шене 
среднве тржишне цене ко.ја је  у ме- 
сту испоруке постојала првог рад- 
ног дана по истеку рока испоруке

(Општа узанса за промет робом 6poi 
211 став 1 од 1). Следствено томе, 
први суд је погрешио када је ту- 
жиоцу досудио штету у захтеваном 
износу, па жалба основано истиче, 
да је пресуда заснована на непотпу- 
но утврђеном чињеничном стању и 
погрешној примени материјалног 
права. Наиме, први суд ,1е био дужан 
да утврци колико је изн-осила сред- 
ња тржишна цена робе првог рад- 
иог дана по истеку испоруке (1. IX 
1931.) и уколико је постојала раз- 
лика између те цене и оне одређене 
уговоро-м, да ту разлику досуди ту- 
жиоцу на и.ме захтезане штете (ап- 
страктна штета).“

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОРБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана дана 25. фебруара 1962. године донесена су следећа 
решења:

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

2. Узета је на знање салржина чланка Милорада Ботића, 
председника Управног одбора, који је објављен у „Гласнику" 
број 2 за 1962. годину, a под нас.повом „Адвокатура и служба 
правне помоћи општина‘% те Управни одбор констатује да овај 
чланак у свему тумачи становиште Управног одбора Адвокатске 
кодчоре у АПВ, a no горње.м питању.

3. Узет је на знање извештај члана Управног одбора Олге 
Царић 0 резултатима анкете давршене код Радних одбора адво- 
ката и  адБ. приправника Адвокатске коморе у АПВ по питању 
организовзн>а службе правне помоћи ко.д општина, па је закл>у- 
чено да се о деформацијама ове службе поднесу представке; 
Покр. секрет. за правосудну управу АПВ a у односу на дефор- 
мадије које се указују код судова, и Заводу за јавну управу 
АГТБ о  деформацијама које се указују код органа управе.

4. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
5. Под бр. 10./1962. прихваћено је становиште УдружехБа 

адв. приправника у АПВ по литању плаћања доприноса за' соц. 
опигурање адв. лриправника, па је предлог достав.љен Савезу 
едв. комора ради исхођеша повољног решен>а.

6. Решењем бр. 58/1962. одлучено је да се иза пок. др. Пре- 
рада Предовића, пенз. адвоката изврши исплата посмртнине.

7. На основу чл. 65—67, 13 т. 7 и чл. 93. т. 4 Закона о адво- 
кахури и члава 6. т. 1—2 и 9 Статута Адвокатске коморе у АПВ
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улисују се у именик адвокатских приправника АП у АПВ са да- 
ном 25. фебруар 1962. године и то:

а) . Решењем бр. 41,'1962. Галкановић Михајло. на адв. припр. 
вежби код Ведрински Ђорђа, адвоката у Сомбору;

б) . Решењем 5р. 61/1962. Мирковић Ђ. Новак на адв. припр. 
вежби код Кркл>уш Ивана, адвоката у Новом Саду;

г). Решењем бр. 71/1962. a са 12. фебруаром 1962. обзирам да 
је тога дана брисан из именика адв. прилр. Адв. коморе у Сара- 
јеву, Гроздановић Михајло, на адв. припр. вежби код адвоката 
Гроздановић Шпире, адвоката ii3 Панчева.

8. Решељелт бр. 56/962. брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ, a на основу чл. 41 Закона о адвокатури, са даном 15. фе- 
бруар 1962. Чо.лаковић Недељско, адвокат из Ковачице, услед 
преселен>а седишта адв. канцеларије на подручје друге Коморе, 
док је на сснову чл. 57 Статута АК у АПВ за преузимање његове 
адв. канц. постављен адвокат Младеновић Миливој, из Ковачице.

9. Решењем бр. 66/1962. a на основу чл. 76. т. 4 Закоаа о 
адвокатури брише се из именика адв. приправника АП у АПВ. 
са 1. фебруаром 1962. Секулић Марија, на адв. припр. вежби код 
Секулић Јулке, адвоката из Суботице, a због засниваша радчог 
односа.

10. Решењем бр. 51/1962. a на основу чл. 47. ст. 2 ЗОА, те 
члана 8 Уредбе о каградама за рад адвоката и чл. 33 Статута АК 
у АПВ узкма се на знање да је адвокат Дудварски Коста, из Бе- 
чеја 1. децембра _П61. године склопио уговор о пружању правне 
помоћи Грађ. пред. ,,3идар“ из Бечеја.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивамо све адвокате да уплате у Фонд посмртнине 400 
динара за смртни случај др. Прерада Прерадовића, пенз. адвока- 
та из Новог Сада.

Позивамо све адвокате да изврше обрачун бруто прихода 
за 1961. годину и да уплате 1% коморски допринос. Уједно се 
позивају сви адвокати да уплате своја дутовања из 1961. године, 
као и I. четврт чланарине за 1962. годину, која до решења идуће 
скупштине износи 2.500 динара.

Књиговодство колоре

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Молимо све наше сараднике да своје чланке шаљу напи-сане 
писаћом машином, са проредом, и писане само на једној страници. 

Уређивачки одбор не враћа нештампане рукоггисе.
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Молимо све претплатншсе „Гласника“ да измире претплату 
за 1962. годину, a дужнике из ранијих година исто тако. Све 
уплате се врше на текући рачун Адвокатске коморе у АПВ бр. 
151-13-5-3347.

Годишња претплата за ,,Гласник“ износи 1.200 динара.
Уређ. одбор „Гласника“

И С П Р А В К А

У „ГЛАСНИКУ“ број 2 за фебруар 1962. године објављен је 
списак правних књига издатих од „БИРОЗАВОДА“ , и то по- 
грешно као да је издавач „Биротехна", па молимо наше читаоце 
да ово узму на знаше.

Према томе, све објавл>ене књиге могу се поручити код „БИ- 
РОЗАВОДА" —■ Загреб: Пошт. прет. 567.

из а д в о к а т с к :е  к о м о р е  у  а п в

Примећено је, да многи адвокати и адвсжатски приправници 
своје молбе, представке итд., не подносе са одговарајућим др- 
жавним таксама.

У „Гласнику“ број 8 за 1960. годину, стране 31 и 32, објав- 
љене су све таксе, које се плаћају на молбе, решења и уверења 
Коморе, па се позивају адвокати и адв. приправници, да своје 
поднеске увек прописно таксирају.

Уједно се позивају сва лица која траже упис у именик 
адвоката или адв. приправника, да уз молбу приложе и све про- 
писане документе.

Адвокатоса колора у АПВ

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник; Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник; Ботић 
Милорад, адвокат, Нови Сад, Народни.'с Хероја бр. 6 /  Текући рачун код Народне 

банке 151-13-5-3347 / Штампа ,,Будућност“ . погон књига и брошура
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