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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. ачрил 1962. Број 4

П О 3 и  в

На основу чл. 81, 84. т. 1 и 2 Закона о адвокатури, чл. 18. и 
19. Статута Адвокатске коморе у АПВ, Управни одбор Адвокат- 
ске коморе у  АПВ сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

.4двокатске коморе у АПВ, која ће се одржати, у недељу 13. маја 
1962. године, у Новом Саду, у сали Дома синдиката „Светозар 
Марковић”, Бул. Маршала Тита бр. 12, у 9 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор Радног председништва;

4. Читање заш1сника Скупштине од 21. маја 1961. године;
5. Извештај Управног одбора о раду у 1961. години (извештај 

се објављује у бр. 5 „Гласника за 1962. годину);
6. Завршни рачуни Коморе и „Гласника” за 1961. годину 

(објављени су у броју 2 „Гласника” за 1962. годину);
7. Извештај Комисије за преглед финанс. пословања Коморе 

у 1961. години;
8. Дискусија по извештајима и давање разрешнице органима 

Коморе;
9. Предлог будета Коморе и „Гласника” за 1962. годину 

(предлози су објављени у броју 1 „Гласника” за 1962. 
годину);

10. Разно.
Скупштини имају право да присуствују сви чланови Комо- 

ре-адвокати, по Народној Скупштини АПВ изабрани чланови 
Савета, од Удружења адв. приправника у АПВ изабрани пред- 
ставници.

Ако се у заказано време не сакупи довољан број чланова, 
Скупштина ће се одржати, сходно пропису чл. 20 Статута Ко- 
дторе, један час касније без обзира на број присутних.
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Сва техничка обавештења биће објављена посебно у овом 
броју „Гласника”, a и циркуларима достављена Радним одборима 
адвоката и адв. приправника.

Управни одбор позива и умољава све чланове Коморе да 
Скупштини безусловно присуствују.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана дана 25. марта 1962. године.

Секретар,
Ненад Јовановић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с.

ПОГЛЕД НА УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

У правним и животним односима грађана уговор о доживот- 
ном издржавању има велики значај. Важност тога уговора при- 
знаје и истиче наш Закон о наслеђивању, који је ступио на снагу
11. јула 1955. Он посвећује целу Једну своју главу наследноправ- 
ним уговорима, a међу њима нарочито уговору о доживотном 
издржавању.

Као што показује судска пракса, уговор о доживотном издр- 
жавању садржински и формално појављује се у многим видо- 
вима, алрс углавном, сви ти облици своде се на две врсте: 1) уго- 
вор о доживотном издржавању са уступањем у својину имовине 
за живота примаоца издржавања и 2) уговор о доживотном издр- 
жавању са уступањем у својину имовине после смрти прршаоца 
издржавања. Заједничке карактеристике двеју врста уговора о 
доживотном издржавању јесу теретност, уступање имовине при- 
маоца издржавања у накнаду за издржавање од даваоца издржа- 
зања и алеаторност, јер трајање обавезе даваоца издржавања 
зависи од смрти примаоца издржавања, чије је наступање неиз- 
зесно. Главна разлика између ових двеју врста поменутог уго- 
вора јесте у томе што се имовина пргшаоца издржавања уступа 
у својину даваоцу издржавања код прве врсте за живота при- 
маоца издржавања, a код друге врсте после смрти примаоца из- 
државања.

Закон о наслеђивању директно не помиње прву врсту уго- 
вора о доживотном издржавању, па се зато и у теорији и у пракси 
поставило питање да ли се прописи тога закона односе на обе 
врсте поменутог уговора или само на ону врсту тога уговора где 
се имовина примаоца издржавања преноси на даваоца издржа- 
вања тек после смрти примаоца издржавања.

У одговор на то питање постоје два правна становишта. По 
једноме, прописи Закона о наслеђивању о уговору о доживотном 
издржавању, нарочито пропис чл. 122 ст. 4 и 5, као и прописи 
чл. 123, 124, 125, 126 и 127, односе се на обе врсте уговора о до- 
животном издржавању, без обзира на то што у тим прописима 
чије директно поменута она врста тога уговора по којој се имо- 
г.ина примаоца издржавања за шеговог живота преноси у својршу



даваоца издржавања. Међутим, по другом становишту, прописи 
Закона о наслеђивању о писменој форми тога уговора и о ње- 
говом оверавању од судије важе само за ону врсту уговора о 
доживотном издржавању где се имовина примаоца издржавања 
тек после његове смрти преноси у својину даваоца издржавања.

У погледу горњег питања важно је указати на начелно ми- 
ШЈвење проширене опште седнице Савезног врховног суда бр. 
8/57 од 11. Јануара 1957. (Збирка судских одлука, књ. II, св. I, 
Веоград 1957.). По том мишл>ењу, уговор о доживотном издржа- 
вању у коме једна страна изјављује да за свога живота другој 
страни уступа у својину своју имовину или један њен део важи 
иако није оверен од судије у смислу чл. 122 ст. 4 и 5 Закона о 
наслеђивању, под резервом да испуњава остале услове по другим 
важећим прописима или правним правилима (као на пр., чл. 9 
Закона о промету земл.ишта и зграда). На односе из ове врсте 
тога уговора примењују се по аналогији чл. 125 ст. 2 и 3, 126 и 
127 Закона о наслеђивању. ,,У погледу уговора ове врсте приме- 
ч>ује се начело општег имовинског права да уговор има дејство и 
да се обавезе које се на уговору оснивају извршују онако како 
то одговара сагласној вољи странака израженој у уговору”, каже 
Савезни врховни суд.

Мора се признати да ово становиште Савезног врховног суда 
врши јак утицај на нашу судску праксу, мада се не може рећи да 
та пракса није колебљива и након објављивања наведеног начел- 
ног мишљења. Поштујући то мишл>ење, ми сматрамо да се његов 
утицај на нашу судску праксу заснива више на ауторитету Ha
mer највишег суна него на основаности разлога којима се поткре- 
пљуЈе.

Истина, у одел,ку посвећеном уговору о доживотном издр- 
жавању Закон о наслеђивању није директно помињао ону врсту 
уговора о доживотном издржавашу где се имовина примаоца из- 
државања уступа у својину даваоцу издржавања за живота при- 
чаоца издржаваша, али то не значи да законодавац није узимао 
у обзир ту врсту уговора. Да је ту врсту уговора о доживотном 
издржавању законодавац имао у виду, и да је њоме рачунао, види 
се јасно из чл. 116 ст. 1 и чл. 120 ст. 2 у вези са чл. 112 ст. 2 и 3 
Закона о наслеђивању. Наиме, у чл. 116 ст. 1 тога закона каже се 
ла уступилац може раскинути уговор о доживотном издржавању 
ако му обавезано лице не даје издржавање одређено пос.лом 
уступања и расподеле. Зна се да послом уступања и расподеле 
потомак за живота претка добија од њега у својину имовину или 
њен део. По ч.п. 112 Закона о наслеђивању такав споразум мора 
бити писмен и оверен од судије. У односу на питање да ли уговор 
о доживотном издржавању у послу уступања и расподеле из 
овог последњег прописа мора бити састављен у писменом облику 
и оверен од судије одговор се силом намеће; мора то бити. Цити- 
рани прописи Закона о наслеђивању показују, дакле, не само да 
је законодавац, приликом доношења Закона о наслеђивању, имао 
у виду и ону врсту уговора о доживотном издржавању где издр- 
жавано лице за свога живота уступа своју имовину издржаваоцу



y својину, него и да је и за такву врсту поменутог уговора про- 
писао да ваора бити састављен у писменом облику и оверен од 
судије. Из околности да је законодавац ову врсту тога уговора 
поменуо у вези са послом уступања и расподеле, мислимо, не би 
требало изводити закључак да је то учињено по изузетку, већ 
овај случај, доведен у логичку везу са прописима Закона о насле- 
ђива1ву који се односе на критичну материју, треба узети као 
доказ да је законодавац претпостављао обе врсте уговора о до- 
животном издржавању.

Уговор о доживотном издржавању, како једна тако и друга 
његова врста, јесте по својој природи уговор имовинског права, 
те је сасвим разумљиво и оправдано што га Закон о наслеђивању 
не регулише у потпуности, већ само делимично, и то у они?л 
аспектима који су од неопходне важности за савремени правни 
саобраћај. У своме чл. 122 ст. 1 и 6 Закон о наслеђивашу, не да- 
јући дефиницију тога уговора, истиче да она врста уговора о до- 
животном издржавању где се уговора наследство после смрти 
примаоца издржавања у накнаду за издржавање или „што друго 
у  исту сврху” — није уговор о наслеђивању. To је законодавац 
г-лорао учинити с обзиром на то да уговор о наслеђивашу није 
допуштен у нашем новом наследном праву и да се сада може на- 
следити по закону и по тестаменту. Другим речима, законодавац 
Je морао да помене ову врсту уговора о доживотном издржавању 
да би се отклонила свака помисао да се овде ради о некој врсти 
уговора о наслеђивању. Када се то има у виду, онда постаје јасно 
зашто се у чл. 122 Закона о наслеђивању не помиње директно 
друга врста тога уговора, тј. уговор по коме се имовина издржа- 
ванога за његовог живота уступа у својину издржаваоцу: ова се 
врста уговора не помиње зато што нема опасности да ће се такав 
уговор бркати са уговором о наслеђивању, јер се ради о правном 
иослу интер вивос и у погледу једне и у погледу друге преста- 
рије уговорника.

Изузимајући нагласак да уговор о доживотном издржавању 
са преносом имовине после смрти примаоца издржавања није 
уговор о наслеђивању, цео остали текст чл. 122 Закона о наслеђи- 
вањз'’ посвећен је условима за пуноважност уговора о доживот- 
ном издржавању у интегралном смислу, па чак и речи „уговор о 
доживотном издржавању” које су у заградама употребљене на 
крају ст. 1 тога прописа имају интегралан смисао, тј. њима се 
обухватају обе врсте тога уговора. Наравно, воља странака и сло- 
бода уговарања одређују садржину и овог уговора, па је зако- 
водавац у наведеном пропису Закона о наслеђивању прописао 
само битне услове за пуноважност уговора о доживотном издр- 
жавању. Од материјалних услова истиче се да непокретне ствари 
које представЈвају предмет овог уговора морају припадати при- 
маоцу издржаваша у време закључења уговора, те да се под не- 
покретним стварима подразумевају и оне покретне ствари које 
служе за употребу и искоришћавање непокретних ствари (на пр. 
пољопривредне справе, алат и стока), као и то да предмет овог 
уговора могу бити покретне ствари примаоца издржавања с тим



да у уговору буду наведене. Што се тиче формалних услова за  
пуноважност овог уговора, у цитираном пропису, ст. 4 и 5, под- 
влачи се да „уговор о доживотном издржавању мора бити саста- 
в Ј в е н  у писменом облику и оверен од судије” и да ће прилико-м 
овере судија „прочитати уговор и упозорити уговорнике на по- 
следице уговора”.

Оно што упада у очи када се дубље загледа у ове битне 
л^aтepиjaлнe и формалне услове за пуноважност уговора о дожи- 
вотном издржавању јесте њихова општост и 'то да се тај уговор 
помиње у интегралном смислу, обухватаЈући у себи обе своје вр- 
сте. To зкачи да се ти услови захтевају и код уговора о дожи- 
вотном издржавању са преносом имовине после смрти и код уго- 
sopa о доживотном издржавању са преносом имовине за живота 
лримаоца издржавања. Законодавац је нашао за потребно да тај 
минимум услова учини обавезним за све врсте уговора о дожи- 
вотном издржавању да би били пуноважни и тај је минимум 
редиговао у Закону о наслеђивању, јер му се ту пружила згодна 
прилика да, при чињеници да још није извршена кодификација 
нашег грађанског права, регулише она питања или оне њихове 
аспекте који су блиски или слични материји наследног права. Да 
је законодавац мислио на обе врсте поменутог уговора види се ri 
no томе што није учинио никакву лимитацију појма уговора о до- 
животном издржавању у погледу наведених услова, a нарочито у 
погледу услова да тај уговор мора бити састављен у писменом 
облику и оверен од судије, те да га судија мора прочитати и уго- 
ворнике упозорити на његове последице. Законодавац није учи- 
нио никакве лимитације у погледу садржине појма тога уговора 
ни у следећим прописима цитираног закона који се односе на 
регулисање последица тога уговора.

Нема сумње, дакле, уговор о доживотном издржавању је, у 
свима својим врстама и у свима својим облицима, првенствено 
уговор имовинског права, и само ie у појединим својим аспектима 
регулисан у Закону о наслеђивању.

Карактеристично је да се у начелном мишљењу проширене 
опште седнице Савезног врховног суда бр. 8/57, које смо већ 
репродуциралп, наводи да прописе чл. 125 ст. 2 и 3, 126 и 127 
Закока о наслеђивању треба по аналогији примењивати и на оне 
уговоре о доживотном издржавању у којима се имовина прима- 
оца издржавања за његовог живота преноси на даваоца издр- 
жавања. Овакав став Савезног врховног суда у погледу примене 
тих прописа на последице те врсте уговора зар нас не наводи на 
питање зашто наш највиши суд, по истој логици, није на ту врсту 
уговора о доживотном издржавашу по аналогији применио и про- 
писе о минимуму нужних материјалних и формалних услова из 
чл. 122 цитираног закона? To је требало урадити, јер, ако се пође 
од поставке да та врста поменутог уговора није предвиђена у Sa
xony о наслеђивању, па се на ту врсту уговора у погледу његових 
последица аналогно примењују већина прописа из цитираног за- 
кона, онда се долази до сигурног закључка да нема оправданог 
разлога да се та аналогија искључи у погледу услова за пуно-



важност те врсте уговора, утолико пре што су прописи о усло- 
вима за пуноважност уговора о доживотном издржавању, у од- 
носу на одговарајуће прописе из позитивних закона и правних 
правила, каснији и према томе специјални, a њихова примена 
кије изрично искључена за поменуту врсту уговора. Када би се 
даље ишло линијом те логике, онда би се могло поставити питање 
зашто прописе Закона о наслеђивању примењивати по аналогији 
када не постоји разлог да се они не примењују директно!

Најзад, зашто би, законодавцу требало да уговорнике из уго- 
вора о доживотном издржавашу у  коме се имовина примаоца из- 
државања после његове смрти преноси на даваоца издржавања 
јаче заштити него уговорнике из уговора о доживотном издр- 
жавању у коме се имовина примаоца издржавања за његовог 
живота преноси на даваоца издржавања? Онај који своју имо- 
вину за живота преноси на друго лице да би од њега добио издр- 
жавање до смрти може зато да буде у горем положају него онај 
који је у накнаду за издржавање обећао другоме уступање своје 
имовине након своје смрти, јер онај први је испустио имовину 
из својих руку, не држи је и не користи, a овај други је држи к 
користи до смрти. Поред тога, без нарочите заштите при закљу- 
чивашу уговора о доживотном издржавању тај уговорник који је 
предао и пренео своју имовину може бити од другот уговорника 
изложен заблуди, превари и принуди, док је та опасност искљу- 
чена за онога уговорника који прави уговор о доживотном издр- 
жавању са преносом своје имовине после своје смрти. Сматра се 
да ће судија који по чл. 122 Закона о наслеђивању чита уговор- 
ницима њиховог уговора о доживотном издржавању и упозорава 
их на последице тога уговора отклонити сваку могућност заблуде, 
преваре и принуде између уговорника, односно да ће уговорник 
против кога Je од стране другог уговорника вршена превара, при- 
нуда или заблуђивање рећи то пред судиЈом и одустати од j' r̂o- 
вора, те судија такав уговор неће ни оверити. Без обзира на то 
да ли  су наша правна разлагања тачна у погледу питања да ли 
је законодавац у Закону о наслеђивању мислио на обе врсте уго- 
вора о доживотном издржавању, наше је мишљење да сви уго- 
вори о доживотном издржавашу, па било да се имовина примаоца 
издржавања преноси за живота или после његове смрти, треба 
да буду у писменом облику и оверени од судије. To је интерес 
граћана који су силом прилика нагнани да праве такве уговоре, 
a TO je тим пре интерес целокупне друштвене заједнице, која, и 
по духу поретка који*се код нас изграђује, мора и те како водити 
бригу у првом реду о оним грађанима који, услед старости, изне- 
моглости и неспособности за рад и привређивање, морају скла- 
пати уговоре о доживотном издржавању преносећи одмах, или 
обећавајући да ће након своје смрти њихова имовина бити прене- 
сена, на издржаваоце.

Ако се у разматрању постављеног питаша пође са једног об- 
јективног становишта, ми мислимо да се може постићи помире- 
Јње оба наведена става, како став оних који сматрају да се Закон 
о наслеђивању, у својим прописима чл. 122—127, примеввује на



све врсте уговора о доживотном издржавању, тако и став изло- 
жен и репродукован у начелном мишљењу проширене огапте 
седнице Савезног врховног суда, a такође мислимо да развој по- 
стављеног питања од објављивања наведеног начелног мишљења 
па до сада намеће потребу да наш највиши суд подвргне исцрп- 
ној и свестраној ревизији то мишл>ење. Пошто Закон о наслеђива- 
Јву у својим прелазним и завршним одредбама ништа не говори о 
уговору 0 доживотном издржавању, то сматрамо да на такве уго- 
воре, обухватајући обе њихове врсте, који су закључени пре 
ступања на снагу тога закона, тј. пре 11. јула 1955., треба у по- 
гледу форме примењивати прописе или правна правила из вре- 
мена шиховог закључивања, a у погледу њихових последица про- 
писе Закона о наслеђивању. Логичким развијањем става Савез- 
ног врховног суда, израженог у цитираном начелном мишљењу 
бр. 8/57, као uiTO се види из нашег предњег излагања, долази се 
до закЈвучка да је непотребно и некорисно правити разлику из- 
међу две врсте уговора о доживотном издржавању када' се ради 
о минимуму материјалних и формалних услова за пуноважност 
тога уговора. Односне прописе Закона о наслеђивашу треба при- 
мењивати на све уговоре о доживотном издржавању који су за- 
кл>учени после ступања на снагу тога закона, без обзира на пи- 
тање када се преноси имовина примаоца издржавања на издржа- 
ваоца, да ли за његовог живота или после његове смрти.

Далеко од тога да сматрамо да се о постављеном питању не 
би могло и још дискутовати и оеветљавати га са разних стајали- 
шта, ми смо уверени да је у нашем новом правном поретку уговор 
о доживотном издржавању, као важан инструменат за регулисање 
правних и животних односа међу грађанима, интегралан уговор 
и да је интерес и грађана и друштвене заједнице да се на тај 
уговор, и то на обе његове истакнуте врсте, стриктно примењују 
специјални прописи Закона о наслеђивању које смо цитирали у 
овом чланку. Исто тако држимо да се оба изложена правна става 
у овом питању, ма колико изгледало. да се разилазе, логичким 
развијањем, mutatis mutandis, приближују на истој линији и у 
истом правцу.

Др. Душан П. Радоман

ПРАВОСНАЖНО ПРЕСУЂЕНА СТВАР И НЕОСНОВАНО
ОБОГАЋЕЊЕ

Дешава се да после правоснажности платног налога који — 
није побијан при^овором, настане нова парница из истог правног 
односа и међу истим странкама, али сада у промењеним улогама: 
раниЈи тужени постаје тужилац и  обрнуто. Правни основ тужбе- 
ног захтева је, додуше, промењен, јер негдашњи тужени сада 
тужбом из неоснованог обогаћења (condictio indebiti) тражи no- 
враћа] износа које је платио још пре него што је мандатна тужба



против њега била поднета суду. Апстрахајући споредне детаље 
можемо рећи да се махом ради о два пута плаћеном дугу; први 
пут још пре поднете тужбе, a други пут на основу правоснажне 
судске одлуке па се из тих разлога захтева повраћај онога што је 
ллаћено без основе.

Илустрације ради, изложићемо у грубим цртама историјат 
спора:

Предузеће A продало је предузећу Б гшсаћу машину марке 
,,3ета” по цени од 66.000.— дин. Уговор је склопљен 7. маја 1961. 
год. и истог дана продавалац је испоручио кунцу ову писаћу ма- 
шину и доставио му фактуру бр. 97 од 7. маја 1961. год. на износ 
од 66.000.-— дин.

Предузеће Б исплатило je куповну цену 26. маја 1961. год. 
Након тога предузеће A поднело је мандатну тужбу 3. јула 1961. 
год. ради исплате куповне целе за продату машину у износу од 
66.000.— дин. те је суд на основу тужбе и приложене фактуре 
издао платни налог којим се предузеће Б обавезује да исплати 
износ од 66.000.— дин. са затезним каматама и трошковима спора. 
Предузеће Б Je пропустило да платни налог нападне приговором 
и овај је постао правоснажан. На основу правоснажног платног 
налога као извршног наслова предузеће A је у извршном по- 
ступку 22. августа 1961. год. наплатило принудним путем од пре- 
дузећа Б досуђене износе.

У октобру 1961. год. предузеће Б подноси тужбу ради неосно- 
ваног обогаћења тврдећи да је куповну цену за писаћу машину 
марке „Зета” од 66.000.— дин. платило предузећу A два пута, 
чиме се продавалац неосновано обогатио на рачун купца и тражи 
повраћај износа плаћених пре него што је мандатна тужба по.д- 
нета суду.

Предузеће A приговорило је да је ствар већ правоснажно 
пресуђена и предложио да се тужба одбаци.

Суштина контраверзе је у томе да ли је нова парница покре- 
нута о захтеву о коме је већ правоснажно пресуђено. Другим речи- 
ма, проблем је у томе да ли постоји идентичност спора (eadem res) 
или је захтев нов (alia res) јер од тога зависи да ли је приговор 
правоснажности основан или је тужба из неоснованог обогаћења 
допуштена.

Да видимо како стоји ствар de lege lata?
Према одредби чл. 322 ЗПП пресуда која се више не може 

побијати жалбом или ревизијом постаје правоснажна уколико 
је њоме одлучено о захтеву тужбе или лротивтужбе или о томе 
да ли постоји или не постоји потраживање које је тужени иста- 
као компензационим приговором. У току целог поступка суд по 
службеној дужности пази да ли је ствар правоснажно пресуђена 
и ако утврди да је парница покренута о захтеву о коме је већ 
правоснажно одлучено, одбациће тужбу. Ако суд одлучи о за- 
хтеву о коме је већ правоснажно пресуђено чини тиме битну 
повреду одредаба парничног поступка (чл. 343 тач. 9 ЗПП) те ће 
другостепени суд испитујући првостепену пресуду поводом жалбе
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укинути ту пресуду и одбацити тужбу (чл. 357 ст. 2 ЗПП). И нај- 
зад, таква повреда поступка је разлог за понављање поступка 
окончаног правоснажном судском одлуком под претпоставкама 
из чл. 381 тач. 7 ЗПП.

Нема сумње, да и платни налог који није побијан приговором 
стиче правоснажност. Њиме се такође одлучује о тужбеном за- 
хтеву, али без расправљања већ на основу веродостојних исправа 
приложених уз тужбу у оригиналу или овереном препису. Уоста- 
лом, то изричито предвиђа чл. 430 ст. 2 ЗПП према коме у делу 
у коме није нападнут приговором платни налог постаје правосна- 
жан. Због тога све оно што будемо изнели о карактеру и дејству 
правснажности пресуде вреди истовремено и за правоснажни 
судски платни налог.

Законска дефиниција правоснажности пресуде обухвата у 
битнрш тачкама тај појам у формалном и материјалном смислу.

Формална правоснажност пресуде састоји се у томе што се 
она више не може побијати редовним правним леком. Друга је 
ствар што странкама преостаје могућност да такву пресуду поби- 
Јају ванредним правним лековима: предлогом за понављање по- 
ступка, захтевом за заштиту законитости и у извесном смислу, 
предлогом за повраћај у пређашње стање кога неки еминентни 
процесуалисти такође убраЈају у ванредне правне лекове.

Материјалном правоснажношћу назива се дејство пресуде 
које се простире и после окончања парнице утолико што она сво- 
јом садржином правно везује странке и њихове правне следбе- 
нике као и све судове. Кад једном постане правоснажна пресуда 
се не може преиспитивати и мењати у другој парници, јер се не 
може два пута судити о истом захтеву међу истим странкама. 
Сваки суд чим по приговору странке или ех offo нађе да је пар- 
ница покренута о захтеву о коме је већ правоснажно одлучено 
siopa да одбаци тужбу.

Установа правоснажности схватана је на битно исти начин 
10ш у античкод! Риму, a њене карактеристике изразили су рим- 
ски правници познатим, класично јасним и лапидарним, правним 
сентенцама:

— He може се два пута судити о истом захтеву (ne bis in 
idem — ne bis sit actio de eadem re)

— Правоснажно пресуђена ствар сматра се истинитом (res 
iudicata pro veritate habetur)

— Правоснажна пресуда ствара право међу странкама (res 
iudicata facit ius inter partes)

Последњу сентенцу не треба схватити тако као да право- 
снажна пресуда креира право, већ у том смислу да она делује 
само међу парничним странкама, да је релативног дејства.

Да би утврдили постоји ли идентичност спора треба, пола- 
зећи од закона, фиксирати субјективне и објективне границе пра- 
воснажности, границе дејства једне правоснажне пресуде у од- 
носу на лица, основ и садржину тужбеног захтева.

По правилу правоснажна пресуда дејствује само међу пар- 
ничним страпкама и њиховим правним следбеницима, a не ве-



зује трећа лица. Изузетно има пресуда као што су например кон- 
ститутивне пресуде у статусним парницама које делују према 
свима. Но, то је само изузетак од правила. Суђење се састоји у 
примени апстрактне правне норме на конкретни случај као одре- 
ђени животни, друштвени и правни однос и отуда релативност 
дејства пресуде.

За идентичност спора, под претпоставком истоветности ту- 
жбеног захтева, није уопште правно релевантно да ли се у новој 
парници странке налазе у истим или промењеним парничним 
улогама. Оно што је једном правоснажно досуђено тужиоцу ке 
може више туженик оспоравати новом тужбом. Исто тако оно 
што је правоснажно одбијено не може тужилац поново тражити. 
Правоснажност постоји без обзира на то да ли се у новој парници 
поново захтева или оспорава оно што је већ правоснажно пре- 
суђено.

Идентичност спора у објективном смислу постоји онда ако је 
тужбени основ битно исти и ако је иста садржина тужбеног за- 
хтева (петита).

Кључ за разумевање да ли се ради о истом или другом за- 
хтеву су правила о преиначењу тужбе из чл. 179 Закона о парни- 
чном поступку. Стога се променом правног основа тужбеног за- 
хтева не мења његов идентитет. Без значаја је тужиочева правна 
квалификација оног комплекса чињеница које као целина чине 
стварни основ тужбе. Тужилац је дужан само да изнесе чињенице 
из којих по закону извире право које захтева, a није дужан да 
чаведе правну оцену спора нити је суд везан за истакнути правни 
основ. Претпоставка је да суд зна право: iura novit curia. Дужност 
је тужиоца да да чињеничну конструкцију на којој почива његов 
тужбени захтев, a правна конструкција која се састоји у супсу- 
мирању тих чињеница под пропис материјалног права је ствар 
суда. И зато ако тужилац на основу истих чињеница најпре тра- 
жи нешто на основу накнаде штете, a потом по основу неоснова- 
ног обогаћења, тужбени захтев није преиначен.

Идентичност основа тужбе не треба схватити у правном, већ 
фактичном смислу. To је идентитет стварног основа тужбеног 
захтева, истоветност пресуђеног правног односа, као друштвеног 
односа и догађаја са комплексом чињеница које по материјал- 
ном праву воде постанку, промени или престанку тедног ггравног 
односа, a које су постојале у моменту пресуђења.

Временске границе правоснажности пресуде досежу до мо- 
мента закључења главне расправе јер је  на подлози стања ствари 
какво је било тада одлучено о спору. Дејство правоснажности 
огледа се у томе што странке које пропусте да изнесу чињенице 
које су одлучне за настанак, промену и престанак правног од- 
носа или права које је предмет спора не могу те чињенице исти- 
цати у новој парници и на њима оснивати свој захтев. Без зна- 
чаја је притом да ли су странке за ове чињенице знале до мо- 
мента пресуђења или не. Међутим, ако странка накнадно сазна
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за правно релативне чињенице које су постојале пре закључења 
главне расправе и. могле бити од утицаја на одлуку о спору 
може само под осталим законским претпоставкама тражити по- 
нављање правоснажно окончаног поступка (чл. 381 тач. 9 ЗПП).

Ако су чињенице битне за одлучивање настале тек у часу 
када их странка у ранијем поступку више није могла успешно 
изнети, онда такве чињенрсце нису захваћене дејством право- 
снажности пресуде. Тако например, ако је тужилац правоснажно 
одбијен са захтевом за исплату куповне цене, јер захтев није био 
доспео до закључења главне расправе услед тога што тужилац 
као продавалац није био испоручио продану ствар, па након тога 
испоручи ствар, може у новој парници тражити исплату куповне 
цене. Стварни основ друге тужбе није истоветан са оним о коме 
је правоснажно одлучено, јер је накнадном испоруком робе на- 
стао један нови догађај који са већ постојећим чртњеницама чини 
захтев тужиоци доспелим и правно основаним.

Истоветност садржине тужбеног захтева види се из петита ту- 
жбе. Извесне стиглистичке измене у петиту тужбе, које не дирају 
у суштину захтева, нису од утицаја на идентитет тога захтева.

Правоснажношћу је захваћена само изрека пресуде. Али 
ретко кад је могуће утврдити идентитет спора из саме изреке без 
образложења пресуде. И зато су разлози пресуде од значаја за 
установљење истоветности спора.

Из изложеног следи резиме: истоветност спора постоји онда 
ако су парничне странке исте и ако је исти стварни основ тужбе 
и садржина тужбеног захтева.

У светлу изложеног гледишта произилази као логичан за- 
кључак да тужба предузећа Б за повраћај износа плаћених пре 
подношења мандатне тужбе није допуштена јер је о спору већ 
правоснажно одлучено.

Правоснажним платним налогом ово предузеће рбавезно је 
да исплати куповиу цену за писаћу машину марке „Зета” и тиме 
ИСП5ШИ своју обавезу из купопродајног уговора од 7. маја 1961. 
год. Због тога ако туженик сада захтева да му се врате износи 
које је платио продавцу пре подношења мандатне тужбе суштина 
овог тврђења је у  томе што он тиме оспорава да је у време до- 
ношења платног налога његова обавеза постојала, јер се испла- 
том дуга облигација гаси. Уједно се тиме оспорава истинитост и 
тачност правоснажног судског утврђења из платног налога о по- 
стојању обавезе туженика као претпоставке за доношење одлуке 
којом се налаже да предузеће Б дуг исплати. О правном односу 
између предузећа A и предузећа Б насталом из купопродајног 
уговора од 7. маја 1961. год. суд је правоснажно одлучио, тако да 
обавеза за исплату куповне цене постоји. Туженик је био дужан 
да уколико је пре подношења мандатне тужбе исплатио дуг, на- 
падне платни налог приговором и изнесе да је потраживање ту- 
жиоца угашено. Пошто то није учинио не може ни у току извр- 
шног поступка ни новом тужбом приговарати да је потраживање 
тужиоца угашено joiir пре него што је тужба поднета суду, јер
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see y току извршног поступка могу подизати само такви приго- 
зори који се оснивају на чињеницама које укидају или зауста- 
-вљају захтев из извршног наслова, a које су наступиле пошто 
је  већ постао извршни наслов или пре постанка извршног на- 
слова али у часу када се у ранијем поступку није више могао 
њима успешно послужити, a дотле досеже и временска граница 
лравоснажности.

Узгред буди речено, тужби из неоснованог обогаћења нема 
места већ и из простог разлога што је предузеће Б оно што је 
платило пре доношења тужбе платило на основу купопродајног 
уговора као правног основа и тиме испунило своју обавезу, па 
те износе не може натраг тражити као да је исплатило нешто 
недуговано.

Полазећи од те идеје да је лрво плаћање било основано, има 
схватања према којима би предузеће Б ипак могло захтевати 
повраћај оних износа које је платило на основу правоснажног 
платног налога, јер је ова друга исплата извршена након гашења 
дуга.

По том гледишту које се ослања на процесуалну теорију о 
лравоснажности и односу између судске лресуде и субјективног 
грађанског права које је предмет спора — тужени не може тра- 
ж ити повраћај износа које је платио лре доношења тужбе јер је 
тада ллатио постојећи дуг и тиме испунио своју уговорну оба- 
везЈ% ла је тако плаћање лравно основано. Али како лравосна- 
ж на судска одлука не мења постојеће право и не ствара ново, већ 
само сагласно важећим прописима утврђује да ли неко право 
лли правни однос објективно постоје или не, она због тога нема 
стваралачку новаторну снагу. Консеквентно томе, она не ствара 
лравни основ за исплату оних износа који су плаћени после га- 
лтења дуга и није сметња да се таква исплата побија тужбом из 
неоснованог обогаћења. Као нови аргументи у одбрани изложене 
тезе истиче се да се лредузеће A не може успешно бранити при- 
говором правоснажно пресуђене ствари јер је утужењем непо- 
стојећег потраживања поступало противно начелу поштења и са- 
весности (bona fide) као основном начелу у нашем праву. Укра- 
i'K o; тужилац који је поступао mala fide дужан је да врати све 
оно Л1ТО је на основу правоснажног платног налога примио.

И коначно, као лоследњи аргуменат износи се да је основни 
постулат сваког поступка да се пресудом пружи правна заштита 
ономе чије је право повређеко или угрожено и да се тиме успо- 
стави нарушени правни поредак, a то је могуће лостићи само 
таквим пресудама које би биле сагласне објективном лраву и 
истините.

Ма колико на први поглед изгледало заводљиво, чини нам 
се, да изнесено гледиште не може издржати озбиљну критикЈ'.

He улазећи овде у све суптилности контраверзе између по- 
борника материјалне и процесуалне теорије лравоснажности суд- 
ских одлука, поћићемо од констатације да је задатак суда у томе 
да лримењује право, a не да га ствара. Према чл. 5 Закона о су-
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довима суд обезбеђује сваком грађанину, установи и организацији 
права која су им призната законом. Кад се тужилац обрати суду 
као органу државе са захтевом да му пружи правну заштиту и 
обезбеди несметано уживање неког субјективног грађанског пра- 
за  које ie повређено или угрожено суд је дужан да спор који је 
настао између тужиоца и туженика као носиоца контрарних ин- 
тереса, расправи и реши. Судском пресудом укида се спор и укла- 
ња спорност и неизвесност из правног односа поводом кога је 
сукоб избио. Кад пресуда ступи на правну снагу захтев који је 
њоме досуђен морају и суд и странке сшатрати коначно утврђе- 
ним и извесним. У томе је смисао сентенце: res iudicata pro veri- 
tate habetur.

Али y  суђењу, tom  стваралачком процесу примењивања пра- 
ва на конкретне, често веома сложене и компликоване, животне- 
односе, као и у свакој другој Јвудској делатности грешке нису 
искључене. Суд није имун од грешака. И дешава се понекад, било 
својим пропустом, било грешком суда, да странке не успеју да 
оживотворе своја законом призната права, јер донесена пресуда 
која је задобила правну снагу није на закону основана. Као ре- 
зултат нужног компромиса између два основна постулата сваког 
поступка: тежње за што већом исправношћу судских одлука и 
тћиховом сагласношћу са правним поредком и тежње за сигур- 
ношћу правног живота која се постиже брзим и ефикасним укла- 
1вањем свих поремећаја, нарушавања и повреда права, настала је 
установа правоснажности као њихова рационална комбинација и 
синтеза.

Илузорно би било право на судску заштиту ако би се допу- 
стило да се парница отегне у недоглед и да се поново расправља 
о ономе о чему је већ правоснажно одлучено. Суђење би било 
апсурдан, сизифов посао, a ауторитет суда би био у основи пот- 
копан. Крајња несигурност правног живота била би неподно- 
шљива. У интересу те сигурности правног живота и ефикасности 
правног поредка који се постижу брзом и правовременом прав- 
ном заштитом требало је фиксирати временске границе после 
•чојих се судска пресуда више не може нападати ни редовним 
правним леком ни тужбом. На теразијама користи и штете које 
услед тога настају за друштво далеко ће превагнути корист од 
уношења реда и сигурности у поремећене друштвене односе пре- 
ма којој је штета од нетачности судских пресуда сасвим мини- 
мална. To је правно-политички raison d’ etre установе правосна- 
:кности судских одлука.

Оно што је на основу правоснажне судске одлЈже плаћено 
не може се тражити натраг тужбом из неоснованог обогаћења све 
дотле док се у поступку по ванредном правном леку таква пре- 
суда не укине. Али то не значи да је тек одлуком суда створена 
нова обавеза за туженика и да он сада постаје дужник по пре- 
суди (ех causa iudicati). Обавеза је само правоснажно утврђена и 
заогрнута плаштом ауторитета државе што спречава да се она у 
новој парници преиспитуЈе и оспорава. Кад тај плашт падне, a



TO ће бити кад се одлука укине, расправљање о спору се на- 
ставља.

Чињеница што је тужилац евентуално поступао mala fide 
утужујући непостојећи дуг није од утицаја за одлуку о томе да 
ли је приговор правоснажности основан или не. Може се тужи- 
лац и одрећи овог приговора, али то не ослобађа суд дужности 
да одбаци тужбу, ако нађе да је парница покренута о већ пресу- 
ђеној ствари. Правоснажност не служи само за одбрану туже- 
нога, већ првенствено у интересу сигурности правног живота и 
ауторитета судских одлука. Странке могу додуше, већ пресуђени 
правни однос, друкчије уредити, али не могу присилити суд да 
о истом спору поново расправља као да ранија одлука није ни 
донета.

У вези специфичности поступка издавања платног налога у 
коме суд без расправљања, већ на основу тужбе и веродостојне 
исправе о дуту издаје налог туженом да испуни тужбени за- 
хтев, оправдано се намеће питање фиксирања момента за који је 
везано дејство правоснажности платног налога који није нападан 
приговором. У редовном поступку то је моменат закл>учеша глав- 
не расправе. Чини нам се да се у мандатном поступку мора узети 
да је то време када је тужба поднета тужбу. Ако је тужени после 
подношења мандатне тужбе исплатио дуг моћи ће, додуше, на 
основу те чињенице услед које је дуг угашен издејствовати да се 
платни налог укине, али he бити обавезан да сноси и трошкове 
настале поводом приговора. Неби било разумно захтевати да ту- 
жеии свесно подноси такву жртву нити се може сматрати да се 
он истицањем чишенице плаћања дуга успешно послужио. И сва- 
кодневна судска пракса у поступку издавања платног налога по- 
казује да тужени по правилу не подносе приговоре против плат- 
них налога ако су дуг платили после подношења мандатне тужбе. 
Због тога би било опортуно да се изгради чврсто становиште пре- 
ма коме би туженом било дозвољено да у извршном поступку 
опозиционом тужбом, жалбом или предлогом за обуставу извр- 
шења истиче приговор да је извршни захтев из правоснажног 
платног налога Јпкинут тиме што је дуг плаћен после подношења 
мандатне тужбе.

Да резимирамо: тужени који је пропустио да стави приговор 
против платног налога, те исти постане правоснажан, не може 
тужбом из неоснованог обогаћеша тражити повраћај износа пла- 
ћених пре него што је мандатна тужба поднета суду нити оних 
износа које је платио на основу правоснажног платног налога.

Туженом остаје могућност да под претпоставкама из Закона 
о парничном поступку побија правоснажни платни налог пред- 
логом за повраћај у пређашно стање, предлогом за понављање 
поступка и у нарочитим случајевима захтевом за заштиту зако- 
нитости.

Ллександар MapKMheBidi
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O ДОПУСТИВОСТИ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ

Под ревизијом подразумевамо редован, суспензиван и дево- 
лутивац правни лек против другостепених судских одлука у по- 
ступку пред редовним судовима.

Правни институт ревизије као инстанце трећег степена, иако 
је  у практичној примени већ неколико година ствара у пракси 
лроблеме око његове примене тј, око допустивости ревизије, с 
обзиром на ново стамбено законодавство, које је у извесним у 
закону одређеним случајевима као lex specialis допустило реви- 
зију као трећу инстанцу у споровима око отказа уговора о кори- 
шћењу стамбених просторија.

Стога је потребно детаљно расправљати питање допустиво- 
сти ревизије против другостепене одлуке у појединим случаје- 
вима, које ставлЈају судска пракса пред нас.

Ревизија је начелно допуштена против свих другостепених 
пресуда врховних судова Народних Република и АПВ — Савез- 
ном врховном суду, без обзира на врсту и вредност спора (чл. 
368 ст. 1 ЗПП). Једино је по закону искључена, када се правна 
оцена ствари у другостепеној пресуди заснива искључиво на 
примени републичког закона. Таква се пресуда не може побијати 
ни због погрешне правне оцене ствари ни због повреде битних 
прописа парничног поступка.

Напротив, другостепене пресуде окружних судова могу се 
побијати ревизијом:

1 ако је другостепеном пресудом одлучено о спору о имовин- 
скоправном захтеву из чл. 25 ст. 1 ЗПП и о споровима о стварним 
и личним службеностима, о доживотном издржавању (чл. 25 ст. 
2 тач. 4 ЗПП) и због мана на стоци (чл. 25 ст. 2 тач. 5 ЗПП), a 
вредност спора прелази износ од 50.000 динара.

2. ако је другостепеном пресудом одлучено о спору о закон- 
ском издржавању (чл. 25 ст. 2 тач. 1 ЗПП) и чувању и васпитању 
деце, који настане након правоснажне одлуке којом је брак пони- 
штен, разведен или проглашен непостојећим (чл. 25 ст. 2 тач. 2 
ЗПП).

Без обзира на вредност спора допуштена је увек ревизија 
кад је другостепеном пресудом одлучено о споровима из чл. 25 
ст. тач. 1 и 2 ЗПП. He спомишу се спорови, који су без обзира на 
вредност предмета спора, стављени у надлежност среских судова, 
тј. само спорови због сметања поседа (чл. 25 ст. 2 тач. 3 ЗПП) и 
спорови о отказу уговора о најму или закупу стана, као и спорови 
о отказу стана или пословних просторија (чл. 25 ст. 2 тач. 6 ЗПП) 
У споровима због сметања поседа не би могла бити допуштена 
ревизија према одредби чл. 368 ст. 2 ЗПП, јер одлука у тим спо- 
ровима није донесена пресудом него решењем окружног суда у 
другоа! степену (чл. 118 ст. 2 ЗПП).

У споровима о отказу уговора о најму или закупу стварк, 
као и у споровима о отказу стана или пословних просторија није 
допуштена ревизија и према томе ће се ти спорови одлучиватп 
<амо у два степена, осим ако би другостепеном пресудом било
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измењено чишенично стање утврђено у првостепеној пресуди, у 
којем случају ће ревизија бити допуштена према одредби чл. 36С 
ст. 2 тач. 3 ЗПП.

3. Ако је другостепеном пресудом измењено чињенично ста- 
ње утврђено у првостепеној пресуди, или ако је на основу ра- 
справе пред другостепеним судом утврђено другачије чињенично 
стање него што је оно у првостепеној пресуди (чл. 360 ст. 1 тач. 
1 ЗПП); ако је другостепени суд другачије од првостепеног суда 
оценио исправе или посредно изведене доказе, a првостепеиа 
пресуда је заснована искључиво на тим доказима (чл. 360 ст. 1 
тач. 3 ЗПП) и ако је првостепени суд из чињеница које је утвр- 
дио извео погрешан закључак о постојању других чињеница, a 
на тим је чињеницама заснована пресуда (чл. 360 ст. 1 тач. 4 
ЗПП). У ствари се само измењује чињенично стање, кад друго- 
степени суд на основу проведене расправе пред другостепеним 
зећем утврди другачије чињенично стање од онога у првосте- 
пеној пресуди.

У другом случају чињенично стање произилази објективно на 
основу исправа или посредно изведених доказа услед различите 
оцене исправа и посредно изведених доказа од стране судова. У 
|’рећем случају пак, остаје оно чињенично стање које је утврдио 
првостепени суд, само што из тог чињеничног стања другостепени 
суд изводи другачији закл>учак.

He би се смело допустити да другостепени суд измењује чи- 
њенично стање, јер му то право припада само на основу прове- 
дене расправе, већ другостепени суд може само из непромењеног 
чињеничног стања, како га је утврдио првостепени суд, извести 
другачији закл>учак.

Али ако другостепени суд, измени чишенично стање, утвр- 
ђено у првостепеној пресуди, тада је ревизија допуштена без об- 
зира на вредност предмета спора и у оним случајевима (чл. 25 ст. 
1 и 2 тач. 4 и 5 ЗПП), кад је иначе допуштена само ако вредност 
предмета спора прелази износ од 50.000 динара, као и у случа- 
јевима, ако је одлучено о спору о отказу уговора о најму или о 
спору о отказу стана или пословних просторијаи (чл. 25 ст. 2 тач. 
6 ЗПП), кад иначе против пресуде окружног суда донесене у 
другом степену није уопште допуштена ревизија.

Кад другостепени суд измени чињенично стање, утврђено од 
стране првостепеног суда, у решењу којим се решава спор због 
сметања поседа, a то би могло бити само у случају аналогне при- 
мене одредбе чл. 360 ст. 1 тач. 4 ЗПП, a не и чл. 360 ст. 1 тач. 1 
ЗПП, јер другостепени суд не може поводом жалбе на решење 
одредити расправу (чл. 367 ЗПП), неће против таквог решења 
окружног суда донесеног у другом степену бити допуштена ре- 
визија, јер није донесена другостепена пресуда него другостепено 
пешење (чл. 118 ст. 2 ЗПП). У споровима због сметања поседа (чл. 
25 ст. 2 тач. 2 ЗПП) одлучује се, дакле, у сваком случају у два 
степена a одлука окружног суда донесена у другом степену је 
правоснажна, — те против те олуке није допуштена ни у јед- 
ном случају ревизија. Наша судска пракса је искључила ревизију
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као правно средство у поступкЈ’̂ због сметања поседа, и о томе су 
и донете одговарајуће одлуке наших републичких судова (Реше- 
ње Врховног Суда АПВ Рев. бр. 31/57 од 27. XII 1957. као и др.1.

До доношења Закона о стамбеним односима, ревизија против 
пресуде окружног суда као другостепеног. у стварима отказа 
стана, као што смо напред изнели, била је допуштена само ако 
je другостепени суд изменио чињеничко сташе утврђено у прво- 
степеној пресуди (чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП). Међутим по ступањч 
на снагу Закона о стамбеним односима ревизија у парницама 
поводом отказа уговора о коришћењу стана допуштена је без 
обзира на одредбе Закона о парничном поступку, јер одредба 
чл. 153 овог закона то изричито допушта и делује као lex spe- 
cialis. To значи, да je систем треће инстанце у овим парницама 
правило без изузетка. Ово због тога, што ова одредба има ка- 
рактер посебног парничног поступка за спорове о отказу стана, 
с тим што се иста изјавл>ује и решава на начин одређен у За- 
кону о парничном поступку, у чл. 368 ЗПП, слично као и свака 
друга ревизија допз'^штена је према одредбама тога закона.

Пракса је у вези овога поставила низ спорних питања, од 
којих се два наЈчешће појављују. A то је: да ли је ревизија про- 
тив другостепене пресуде у парници поводом отказа уговора о 
подстанарском односј'- допуштена; као и има ли места примени 
аналогије из чл. 153 ЗОСО у парницама поводом отказа уговора
0 закупу пословних просторија.

Закон 0 стамбеним односима је поделио подстанаре на две 
групе. У прву групу спадају подстанари који не уживају закон- 
ску заштиту, док у другу, подстанари на које се односе одредбе 
чл. 184 став 1 Закона о стамбеним односима (заштићени подста- 
нари). Подстанарима из ове друге групе може се отказати под- 
станарски однос само у случајевима и условима, који су законом 
одређени за давање бтказа уговора о коришћењу носиоцу ста- 
иарског права, те у том случају има места примени чл. 153 Зако- 
ча 0 стамбеним односима и изјављивању ревизије против друго- 
степене пресуде, без ограничења из чл. 368 ст. 2 ЗПП.

По закону о изменама и допунама Закона о стамбеним од- 
носима (Сл. лист ФНРЈ бр. 27/60), проширује се круг заштиће- 
них подстанара у односу према првој алтернативи из чл. 184 ст.
1 Закона о стамбеним односима и то на затечене подстанаре тј. 
лица која су пре 14. VII 1954. год. (дана ступањем на снагу Уредбе 
о управљању стамбеним зградама) почела користити стамбен\' 
просторију. Наравно, да за подстанаре којима није успело исхо- 
дити решење о сустанарском односу, a већ се толико користе 
празним стамбеним просторима, постоји основно оправдање да 
се ставе у ред заштићених подстанара, те и у случајевима где 
се ради 0 таквим лицима, a којима се даје судски отказ уговора 
о коришћењу стамбених просторија, иста имају право на приме- 
ну чл. 153 Закона о стамбеним односима, тј. била би дозвољена 
ревизија против другостепене пресуде.
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Такви подстанари уствари имају статус као и носиоци ста- 
нарског права па како им се може отказати само у случајевима 
и под условима који су законом одређени за давање отказа уго- 
вора о коришћешу стана носиоцу станарског права, мора се у 
парнииама поводом таквог подстанарског односа аналогно при- 
менити одредба чл. 153 ЗОСО и допустити ревизију против дру- 
гостепене пресуде, без обзира на вредност спора a под условима 
одређеним за ревизију у другим парницама. Осталим подстана- 
рима (који не уживају законску заштиту) не припада право на 
улагање ревизије против другостепене пресуде у парницама за 
отказ уговора о подстанарском о дносј^ изузев кад је та ревизија 
допуштена према одредби чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП. (измена чиње- 
ничног стања утврђеног у првостепеној пресуди).

Ревизији нема места ни у случају ако у оваквом спору дру- 
гостепени суд преиначи првостепену пресуду којом је одбијен 
тужбени захтев ради отказа подстанарског односа, па удовољи 
тужбеном захтеву, a при томе не измени чишенично стање утвр- 
ђено у првостепеној пресуди, већ је само другачије правно оцени 
тако да је отказ оправдан, a ради се о подстанару који је неза- 
штићен према прописима чл. 184 ЗОСО. Оваква ревизија је у 
сваком случају недопуштена и као такву ваља је одбацити.

Питање има ли места улагању ревизије у парницама пово- 
дом отказа уговора о закупу пословних просторија, као и ана- 
логне примене чл. 153 Закона о стамбеним односима, спорно је 
још увек за правнике практичаре који раде са овом правном 
материјом. Закон о пословним зградама и просторијама не пред- 
виђа трећу инстанцу у парницама ради отказа уговора о закупу 
пословних просторија, a нити има одредаба из којих би се извело 
да има места аналогној примени чл. 153 ЗОСО у овом правном 
домену, те из тога изводимо мишљење, да пропис чл. 153 ЗОСО 
о допуштености ревизије у парницама поводом отказа уговора 
0 коришћењу стамбених просторија не долази до примене у пар- 
ницама поводом отказа уговора о закупу пословних просторија. 
ГТрема томе, улагање ревизије у оваквом случају је недопуштено.

Изузетак би био, кад би у парници ради отказа уговора о 
закупу пословних просторија, другостепени суд на основу изме- 
њеног чињеничног стања у првостепеној пресуди преиначио прво- 
степену пресуду. Тада би била допуштена ревизија према одредби 
чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП. Но у случају да је другостепени суд, 
делимично преиначио првостепену пресуду, али не ка основу 
измењеног чињеничног стања у првостепеној пресуди, већ у одно- 
су на примену материјалног права, ревизија није допуштена ни 
по чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП.

На крају да закључимо: мишљења смо, да је примена реви- 
зије у систему нашег парничног послупка веома важан фактор у 
очувању законитости и судске контроле другостепених судских 
одлука, у којима се одлучује о опстојаности и недостацима у 
примени материјално-процесног права од стране првостепених 
судова.
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Закон о Стамбеним односима је један од првих закона, који 
је након ступања на снагу Закона о парничном поступку, схватио 
значај овог процесноправног института као заштитног средства 
зрло важне тековине у нашем савременом животу стана и ста- 
нарског права, те га је својим чл. 153 као таквог и установио, 
хао допуну Закона о парничном поступку тј. његових одредаба. 
које регулишу питање ревизије.

Сама динамика нашег правног поретка, можда ће и да захте- 
ра извесну допуну у том смислу у погледу ревизионог института 
нашег закона о парничном поступку, као и усклађивање његових 
одредаба са насталим законским изменама, с обзиром на развој 
нашег позитивног законодавства.

Овим приказом није исцрпљена материја овог веома значај- 
ног парничног института, али се надамо да ћемо нашим излага- 
њем скренути пажњу правника који раде на његовој примени у 
својој свакодневној пракси, да га што потпуније и правилније 
употребљавају, како би исти могао што успешније да служи као 
средство заштите права наших грађана.

Коста М. Месаровић

ЗАМЕНА СТАНА

Станарско право извире из уговора о коришћењу стана за - 
кл>ученог са власником стамбене зграде или стана односно уго- 
вора закљученог са кућним саветом стамбене зграде у друштвеној 
својини, на основу решења инвеститора, онога који је подигао 
стамбену зграду и доделио стан на коришћење.

Станарско право није у промету и не може бити предмет 
куповине и продаје. Међутим, носилац станарског права, по изри- 
читом законском овлашћењу чл. 35 и 192 ЗАСО има право да 
изврши замену стана уз извесне услове. Ти услови су; 1) да 
постоји сагласност носилаца станарског права станова, чији но- 
сиоци желе да изврше замену станова, 2) да постоји сагласност 
давалаца станова на коришћење, 3) да станови који се замењују 
нису под отказом, 4) да је уговор закл>учен у писменом облику и 
5) да има одобрење стамбеног органа општинског народног од- 
бора ако замену станова врше сустанари.

Поред ове добровољне замене станова ЗОСО предвиђа и при- 
нудну замену станова. To је случај када сопственик породичне 
стамбене зграде у грађанској својини у смислу чл. 172 ЗОСО 
врши замену стана, који користи у својој или другој згради за 
стан у својој згради, који не користи, под условом да је стан који 
нуди одговарајући стану који тражи.
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Код примене законских прописа који се односе на замену 
станова постоје разна тумачења и више спорних питања, због 
чега има и  велики број спорова који исцрпљују све судске инстан- 
це и зоог тога трају дуго.

Овде ће се споменути само нека спорна питања:
Код добровољне замене станова спорно је да ли треба при- 

менити чл. 35 и 36 ЗОСО када су у питању замене станова су- 
станара.

Код принудне замене станова спорно је да ли и како соп- 
ственик зграде може да понуди као одговарајући стан неког тре- 
ћег лица у  коме не станује и да ли сопственик стамбене зградв; 
који жели да се усели у стан у својој згради, може да откаже 
стан носиоцу станарског права, не нудећи му други одговарајућк 
стан, ако је у изгледу да носилац станарског права добије стан 
у новоградњи.

Члан 35 ЗОСО гласи:
„(1) Носилац станарског права може извршити замену свога 

стана за стан другог корисника.
(2) За замену станова потребна је сагласност давалаца тих 

станова на коришћење.
(3) носилац станарског права коме је дат отказ уговора о 

коришћешу стана, не може извршити замену све док дати му 
отказ не буде повучен или одбивен правоснажном судском од- 
луком.

(4) уговор о замени станова закључује се у писменом oбликJ^
(5) уговор о замени станова који није закучен у писменом 

облику не производи правно дејство.
(6) носиоци станарског права дужни су по један примерак 

уговора о замени станова поднети даваоцима тих станова на ко- 
ришћење.”

Члан 36 ЗОСО гласи:
„1) Давалац стана на коришћење може ускратити давање 

сагласности за замену станова само ако је стан намењен искљу- 
чивом коришћењу одређеног круга лица, a носилац станарског 
права који у стан треба да се усели путем замене неприпада томе 
кругу лица, или ако је носиоцу станарског права који путем 
замене треба да се усели отказано коришћење ранијег стана услед 
његове кривице.

2) ако давалац стана на коришћење у року од 30 дана од 
када му је  поднет захтев за  давање сагласности не ускрати да- 
вање сагласности сматраће се да је он ту сагласност дао.

3) решење којим давалац стана на коришћење ускраћује да- 
вање сагласности за замену стана мора бити образложено.

4) лице коме je ускраћено давање сагласности за замену 
стана може у року од 15 дана од дана доставе решења по прет- 
ходном ставу, поднети предлог среском суду да тај суд у ванпар- 
ничном поступку утврди да он има право на замену.”

Чл. 192 ЗОСО гласи;
„1) Сустанар има право са другим лицем извршити размену 

стамбених просторија које користи као сустанар.
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2) уговор о размени одобрава стамбени орган општинског НО 
по претходном саслушању осталих сустанара.

3) орган из претходног става може одбити захтев за одобре- 
ње уговора о размени само ако се други сустанар противи раз- 
мени из разлога што би се његови услови становања знатно по- 
горшали с обзиром на број лица која на основу размене треба да 
се уселе или с обзиром на друге околности, или ако које од лица 
која треба да се уселе болује од хроничне заразне болести.”

Једни кажу да су и сустанарски станови станови. Да су про- 
писи чл. 35 и 36 ЗОСО општи прописи који се односе на све ста- 
нове па и на сустанарске станове. Ови прописи се односе на 
давак-е сагласности давалаца станова на коришћење на замену. 
Чл. 192 ЗОСО је специјални законски пропис који се односи само 
на сустанарске станове и односи се на давање сагласности суста- 
нара на замену станова. Члан 192 ЗОСО се има применити поред 
чл. 35 и 36 ЗОСО. Да ли има места замени станова обзиром на 
права власника станова односно стамбених зграда надлежан ie да 
одлучи срески суд у ванпарничном поступку по чл. 36 ст. 4 ЗОСО 
a да ли има места замени станова обзиром на станарска права 
сустанара надлежан је да одлучи стамбени орган општинског 
народног одбора по чл. 192 ст. 2 и 3 ЗОСО, који је иначе искљу- 
чиво надлежан за сустанарске спорове у смислу чл. 195 ЗОСО.

Други кажу да је члан 192 ЗОСО специјални законски про- 
пис ко1и се односи на станове сустанара и да по принципу lex 
spedalls derogat legi general! искључује примену чл. 35 и 36 
ЗОСО на сустанарске односе.

У судској пракси поједина судска већа заузимају различита 
становишта па чак то чине и поједина другостепена већа једнш' 
истог суда.

Мислим да је прво становиште правилно и да и код замене 
сустанарских станова треба применити поред чл. 192 ЗОСО и 
чланове 35 и 36 ЗОСО и да чл. 192 није у колизији са члановима 
35 и 36 ЗОСО јер се ови односе на посебна права и посебне над- 
лежности. Чланови 35 и 36 ЗОСО се односе и штите власничка 
лрава односно права давалаца станова на коришћење, док се чл. 
192 ЗОСО односи и штити само сустанарска права, носилаца ста- 
нарских права сустанара.

Посебно је питање која су то права власника односио инвес- 
титора која штити чл, 36 ст. 1 ЗОСО, односно који је то круг лица 
којима је искључиво намењено коришћење стана. Мислим да би 
било оправдано и у духу чл. 36 тач. 1 ЗОСО да у круг лица који- 
ма је искључиво намењен стан на коришћење a који се помиње у 
овом чл. као и чл. 46 ст. 2 спадају, поред одређеног круга лица 
која су подигла нову зграду и која према одлуци општинског 
народног одбора имају право да у тим становима станују јер су 
исти за њих изграђени и власници породичних стамбених зграда 
и станова.

Члан 170 став 1 ЗОСО гласи:
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„Сопственик породичне стамбене зграде у грађанској сво- 
јини има право да се усели у празан стан у снојој згради.”

Члан 172 ЗОСО-ст. 1 и 2 гласи:
„Сопственик породичне стамбене зграде у грађанској својини 

има правб на стан који користи у својој или другој згради заме- 
нити за други стан у својој згради.

Сопственик има на то право само ако стан који даје у замену 
одговара стану који добива у замену.”

У пракси се ретко дешава да сопственик породичне стамбе- 
не зграде у грађанској својини, који жели да се усели у стан у 
својој згради, има одговарајући стан да да носиоцу станарског 
права који станује у његовој згради, већ се дешава да сопственик 
породичне стамбене зграде или стана, нуди стан трећег лица од- 
носно стан у коме станује неко треће лице, које пристаје из неког 
разлога да за рачун сопственика зграде уступи стан у коме ста- 
нује носиоцу станарског права у згради односно стану сопстве- 
ника, a TO треће лице би се уселило у стан у коме је становао 
сопственик.

У овим случајевима се уствари врше две размене станова 
и то једна добровољна и једна принудна, с тим што сопственик 
не иде у стан трећег лица, коме уступа свој стан у коме је ста- 
новао већ иде у своју зграду. Tpehe лице иде у стан сопственика 
a носилац станарског права из стана сопственика зграде иде у 
стан трећег лица.

Неки стриктно туглачећи чл. 172 ЗОСО сматрају да сопстве- 
ник може да понуди само стан у коме станује за принудну разме- 
ну a да не може да понуди стан трећег лица у коме не станује.“

Чиними се да ово становиште које тумачи уско чл. 172 ЗОСО 
пије оправдано већ да чл. 172 ЗОСО треба шире тумачити како 
се уосталом у мпогим случајевима у судској пракси и тумачи, да 
власника не би требало присил>авати да изврши претходну до- 
бровољну размену са трећим лицем, јер стоји у питању да ли ће 
се стан трећег лица сматрати одговарајућим станом у који жели 
да се усели сопственик, па је целисходније да се добровољна ра- 
змена изврши једно-времено са принудном разменом.

Добровољна размена станова између сопственика и трећег 
лица је презумтивна и условљена принудном разменом односно 
утврђењем од суда да је стан трећег лица као понуђени стан од- 
говарајући стан за стан носиоца станарског права у згради соп- 
ственика.

Поставља се питање какав треба да је положај трећег лица у 
спору који води сопственик породичне стамбене зграде са носио- 
цем станарског права у његовоји згради ради принудне размене. 
Како може сопственик да нуди у замену стан трећег лица, са 
којим не располаже и ните извршио добровол>ну размену. Ово 
утолико пре што је за добровољну размену потребна сагласност 
власника стамбене зграде односно даваоца стана на коррхшћење.

*) видети: Др. Б. Базала — „О замени станова” — „Наш стан” 5р. 106 
од 14. X 1961. год. и тамо цитирану пресуду Окружног суда у  Загребу 
Гж-11/60.
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који може ту сагласност у смислу чл. 35 и 36 ЗОСО из оправда- 
них разлога да ускрати.

Да би ствар са правне стране била исправна потребно је и 
нужно да треће лице учествује у спору за принудну размену код 
отказа стана од стране сопственика породичне стамбене зграде 
носиоцу станарског права који станује у тој згради, на страни 
тужиоца и то не као умешач, него као супарничар. Поред тога и 
сопственик зграде ако-не станује у својој згради и треће лице 
треба да имају писмену сагласност давалаца станова на коришће- 
ње сопственику зграде и трећем лицу за ову добровол>ну размену. 
У тој парници треба да учествују као тужиоци сопственик по- 
родичне стамбене зграде, који жели да се усели у стан у својој 
згради, нудећи у замену као одговарајући стан стан трећег лица. 
и треће лице као носилац станарског права у стану у коме ста- 
нује, који се стан нуди туженику, и носилац станарског права >• 
стану у који жели да се усели сопственик, као туженик.

Други случај који није редак у судској пракси је да сопстве- 
ник породичне стамбене зграде, који жели да се усели у стан у 
звојој згради, нема да понуди други одговарајући стан, већ оче- 
кује да носилац станарског права у његовој згради добије стан 
у новоградњи. Да не би носилац станарског права пре него што 
се одсели у ново-градњу извршио неку шпекулативну размену. 
содственик породичне стамбене зграде или стана подноси тужбу 
за отказ стана носиоцу станарског права у његовој згради и на- 
Боди да туженику не нуди други одговарајући стан, туженик 
очекује да добије стан у новоградњи.

Овакве тужбе за отказ стана су неосноване и такви тужбени 
захтеви се не би могли усвојити. Сопственик породичне стамбене 
зграде или стана не може да тражи принудну размену тужбом за 
отказ стана ако не нуди други одговарајући стан.

Сопственик не може да нуди стан у новоградн>и пошто са 
истим не може да располаже нити може да принуди туженика да 
се усели у новоградњу, ако он неће и ако стан у новоградњи није 
одговарајући стан. Ако се носилац станарског права стана у  згра- 
ди сопственика породичне стамбене зграде у који жели да се 
усели сопственик, исели из овог стана у новоградњу, сопственик 
може да се усели у стан у својој згради у смислу чл. 170 ЗОСО 
и нема потребе да тражи принудно исељење носиоца станарског 
права ради свог усељења односно принудну размену у смислу 
чл. 172 ЗОСО. Ако носилац станарског права на стану у згради 
сопственика породичне стамбене зграде, који жели да се усели у 
стан у својој згради, има намеру да изврши шпекулацију и у ту 
сврху покуша да изврши размену стана, сопственик зграде има 
могућност да се противи размени у смислу чл. 35 и 36 ЗОСО к 
нема потребу да отказује стан носиоцу станарског права, да би га 
на тај начин спречио да изврши шпекулативну размену стана.

Војислав Вулићевић
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

Редовна седница Председништва Савеза Адв. комора одр- 
жана је у Загребу 11. марта 1962. године.

По извештају председника Савеза Милована Јовановића о 
Крагујевачком Пленуму Савеза констатовано је, да су све Ко- 
море примиле закључке Пленума и исте усвојиле. Препоручује 
се Коморама да на својим годишњим Скупштинама изнесу ове 
закључке и претресу .

Прихваћен је извештај Уредништва „Југословенске адвока- 
туре”, органа Савеза, с примедбом да се у часопису, убудуће, ви- 
ше излажу и претресају професионална и стручна питања везана 
за адвокатуру, те опширније приказује рад Савеза и његових 
органа.

Предлог измене Статута Међународне уније адвоката, који је 
Биро МУА, доставио Савезу, има се доставити свим Коморама 
на мишљење.

Прихваћено је становиште више организација адв. приправ- 
ника, да треба затражити доношење посебне одлуке о паушал- 
ном износу доприноса за соЈДијално осигурање адв. приправника; 
као и друга друштвена давања за адв. приправнике.

Утврђен је датум одржавања годишњих Скупштина Комора, 
као npenoDVKa Савеза, и то за Коморе: Словеније у Љубљани 29. 
априла 1962., за Војводину у Новом Саду 13. маја 1962, за Хрват- 
ску у Загребу 20. маја 1962. за Србију у Београду 27. маја 1962., 
за Македонију у Скопљу 1. јуна 1962. и за Босну и Херцеговину 
10. јуна 1962. године.

Идући Плену.м Савеза одржаће се после годишњих Скуп- 
штина Комора.

Заказан је састанак свих секретара Комора у Београду за 
21. април, a седница Председништва Савеза за 22. април 1962. 
године.

М. Б.

СТЕВАН ВЕРНАЧКИ

25. марта 1962. године умро је изненада, у Новом Саду, адво- 
кат Стеван Верначки.

Пок. Стеван Верначки рођен је у Г. Ковиљу 1897. године. 
Матурирао је у Новом Саду, a Правни факултет завршио у Су- 
ботици. Адвокатски испит положио је у Новом Саду крајем 1926. 
године.

Пошто је обавио обавезну адв. приправничку вежбу, био је 
адвокат, затим више од године начелник града Ст. Кањиже, за- 
тим понова адвокат, a до окупације 1941. године главни одветник
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града Суботице. После Ослобођења стално је био адвокат у Новом 
Саду.

Као човек био је много цењен, уважаван и поштован, јер је 
био тихе природе, приступачан, комуникативан, увек коректан у 
својим пословима као адвокат и као човек. Много је био цењек 
од колега, странака и људи са којима је одржавао друштвене 
односе.

У разним органима Коморе је увек предано радио. Био је 
судија, a затим председник Дисциплинског суда Коморе, па пред- 
седник Надзорног одбора Коморе. На свим овим дужностима по- 
казао је велик интерес за продубљивање свих послова Коморе.

Његовом прераном смрћу изгубила је адвокатура Војводине 
још једног свог врлог члана.

Слава Му!
К. X.

И 3 С У Д С К Е n  Р Л К С Е

Обавеза радника да плати преду- 
зећу пенале ако не ступи у одређе- 
мо време на дужност у супротности 
је са прописима Закона о радним 
односима. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
14/962.)

I. ст. пресудом обвезан је тужени 
— радник да плати предузећу на 
име накнаде штете што није ступио 
на дужност 150.000 дин. Јгговореног 
пенала.

Тужени је поднео жалбу, која је 
основана, I. ст. пресуда преиначена 
и тужбени захтев одбијен, a из ра- 
злога:

По чл. 5 Закона о радним одно- 
сима грађанима је обезбеђено пра- 
во на рад. Радницима се обезбеђује 
слобода избора запослења, раднор 
места и кретања у радним односи- 
ма. По чл. 13 истог Закона права из 
раднаг односа која по Уставу и За- 
кону припадају радницима не могу 
се ограничавати актима привредне 
организације или органа јавне слу- 
жбе нити колективним уговором 
или споразумом радника и органи- 
зације.

IIo прописи.ма Закона о радни.м 
односима права и  дужности радни- 
ка настају са ступањем радника на 
рад. Радник је дужан ступити на 
рад у року од 7 дана од дана закљу- 
чења споразума, ако споразум није 
одредио други рок. Ако радник без

оправданог разлога не ступи на рад 
у одређеном року сматра се да спо- 
разу.м није био ни зак.твучен.

Напред наведени прописи су оба- 
везне природе — јус когенс-а то 
значи да странке уговором о рад- 
ном односу не могу уговарати права 
II дужности која би била противна 
напред наведеним прописима. Па 
како су у конкр. случају странке 
уговориле обавезу туженог да пла- 
ти пенале у  износу од 150.000 дина- 
ра ак9 у уговореном року не стутш 
на дужност у  тужилачко предузе- 
ће, a та је  обавеза у супротности и 
са чл. 13 Закона о радни.м односи- 
ма јер се тиме ограничава право ту- 
женог из радног односа из чл. 5. 
истог закона који обезбеђује рад- 
ницима слободно кретање у радни.м 
односима. Стога је  уговараше пе- 
нала недозвољено законом и да сто- 
га туж илац не може оствариватп 
судским путем.

Истина је да привредна органи- 
зација има право да траж и накна- 
ду штете коју  је  радник причинио, 
али у  том случају је дужна да на- 
веде конкретно у  чему се та штета 
састоји, a туж илац то досада није 
навео, па нити не наводи у својој 
жалби.



Суд може да донесе делииичну 
пресуду ако се стекну услови за 
њено доношење али није дуж ан да 
уважи предлог ради доношења де- 
лииичпе пресуде. Шрх .суд АПВ бр. 
Гж. 1153/1961.).

I. ст. суд је  решен.ем одбио да 
донесе делимичну пресуду. Улож е- 
на жалба је  као недозвол>ена одба- 
чена, a из разлога:

С обзиром на одредбе члана 316 
ЗПП суд може донети делимичну 
пресуду, ако су од више тужбених 
захтева услед признаша или на ос- 
нову расправљања само неки сазр>е- 
ли за коначну одлуку или ако је 
само део једног захтева сазрео за 
коначну одлуку, али суд није ду- 
ж ан да уваж и предлог странке за 
доношење делимичне пресуде. Ре- 
шеше којим суд одбија предлог 
странке за доношен>е делимичне 
пресуде има значај решења ко)е се 
односи на утгрављање поступком, па 
пошто је у  конкр. случају то реше- 
н»е донето у  току гл. расправе, с 
об-5иром на одредбу чл. 300 ст. 5 
ЗПП против таквог решења није до- 
звол>ена посебна жалба.

Стога ie на основу одредбе чл Збв 
тач. 1 ЗПП ваљ ало жалбу као недо- 
звољену одбацити.

но склопљен, да проони рок не мо- 
ж е  бити дуж и од 30 дана, да се он 
у оквиру овог трајан>а предвр1ђен!Ог 
у Закону о радним односима може 
и продужавати али не на дуже вре- 
ме од 30 дана и  то само у писменом 
облику и само споразумом тј. и уз 
потпис радника, те се и  то евевту- 
ално прк>дужење мора учинити још 
у току TpaiaEba ирвог пробног рада, 
a не и  после тога, као пгго се после 
истека пробног рока не може ни 
раскидати рални однос на пробу, 
јер је  он сада већ постао редовни 
радни однос.

Радни однос в а  пробу као такав 
важ и само ако је  писмено склопљен. 
— Пробни рок не може бити дужи 
од 30 дана. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
751/961).

II. ст. пресудом потввђена је  I. 
ст .пресуда koIom ie одби)ен тvжбe- 
ни захтев тужиова ради исплате 
90.000 дин. неисплаћене зараде.

Тужитељица је  уложила ревизију, 
која је  основана, ниже пресуде уки- 
нуте, a из разлога:

У овом спору ради се о радном 
односу на пробу између парничних 
странака, па су зато за решење овог 
спора од значаја прописи чл. 135 и 
136 Закона о радним односима. По 
овим прописима пробчи рок не мо- 
же бити дужи од 30 дана, такав 
радни однос може раскинути свака 
странка „у току трајањ а пробног 
рока” a rro истеку тог ппобног рока 
такав р>адни однос претвара се у  
радни однос на неодоеђено време, 
те споразум о заснивању радног од- 
носа на пообу мора бити сачињен 
писмено. To значи, да радни одное 
као такав важ и само ако је писме-

Доставл>ан.е пресуде лично стран- 
ци нема утипа.за на рок жалбе јер се 
пресуда доставља пувомоћвик}’ те 
р«к за жалКч тече од те ло»^гаве. 
(Врх. суд АПВ 6р. Гж. 1089/961).

I. ст. суд .ie одбаиио жалбу ту- 
жиоца као неблаговремену, па је 
против овог рошења тужилац уло- 
жио жалбу. Ж алба је  као неосно- 
uasia одбијена, a из разлога:

I. ст. пресупа уручена је  пуномоћ- 
нику тзгжиоца 20. септ. 1961. године, 
a уручена .ie и тужиоцу лично 25. 
септембра 1961. године. По чл. 127 
ЗПП када странка има пчномоћни- 
ка, тада се достављање врши пуно- 
моћнику, ако у закону није што 
друго одређено. Пошто о доставл>а- 
њу пресуда вема никаквих других 
одпедаба у ЗПП, то се достављање 
пресуде врши пуномоћнику и тако 
достављање се сматва ваљано из- 
вршеном доставом, па од дана хада 
ое пуномоћнику достави пресуда 
почиње тећи рок за  улагањ е прав- 
ног лека. Уколико ie пресуда доста- 
вљена и  странгог лично, ово доста- 
вл>ан>е нема утицаја на ток рока за 
улагање правног лека, пошто овак- 
во досгавл>ан>е одредбе ЗПП не 
предвиђазу у  случају када странка 
има пуномоћника, па стога ово до- 
ставл>ан.е стоании лично може да 
има само инсћормативан каоактер 
да се сама странка упозна са суд- 
ском одлуком.

С обзиром да је  тужиочевом пу- 
номоћнику I. ст. пресуда доставље- 
на 20. септ. 1961. године, док је ту- 
жилац поднео ж албу 16 .окт 1961. 
род. то је  очито ж алба поднета по 
протеку рока од 15 датта ко1и се 
одредбом чл. 337. ст. 1 ЗПП предви- 
ђа за улагањ е жалбе против пресу-
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де у  бракоразводном спору, па је 
ваљало жалбу тужиоца на основу 
одредбе чл. З ^ . тач. 2 ЗПП, као не- 
основану одбити и побијано решење
ПОТВРД1-1ТИ.

Забележба спора се може дозво- 
лити и ономе ко траж и да му се 
досуди стварно право на основу о- 
држ аја. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1259,961).

I. ст. суд је  побијаним решењелс 
одредио забележбу спора на некре- 
тнинама. Тужени су, против овог 
решења уложили жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Из тужбе је видљиво да тужилац 
траж и да се утврди да је  он постао 
власник спорних некретнина по 
шравном основу одржаја, по прав- 
ном основу подизања стамбене згра- 
де на туђем земл>ишту и по прав- 
ном основу кзшопродаје.

Према правним правилима зем. 
књ. права забележба спора може се 
дозв1[>лити и ономе ко траж и да му 
се стварно право досуди на основу 
одржаја (доселости) — правно пра- 
вило садржано у чл. 77 б. Закона о 
земл>. књигама.

Ово правно правило не поставља 
никакве услове за забележбу спора 
ако се тражи досуда стварног права 
на основу одржаја. Према томе, се 
забележба спора дозвол.ава не ис- 
HHTyjvhM да ли постоје услови за 
стицање одређеног стварног права 
одржајем. О томе да ли постоје у- 
слови за одржај суд ће расправити 
у парници, a  за забележбу спора 
довољно је  да је  поднета тужба ко- 
јом тужилац тражи да му се одре- 
ђено стварно право досуди на ос- 
нову одржаја.

Пунолетво дете над којим је про- 
дужено родител>ско право правно се 
налази у положају малолетног де- 
тета. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1169 
961)

I. c-j’. суд је  развео брак, a .мало- 
у.чно дете поверио на васпитање 
итд. туженој уз обавезу тужиоца да 
плаћа месечно 5.000 динара на име 
издржавања. Тужилац је поднео 
жалбу, која је  као несснована од- 
бијена, a из разлога:

Према одредби чл. 68. ст. 1 ОЗБ 
пресудо.м којом се разводи брак суд

ће одлучи^и о чувању, васпитању 
и издржавањ у заједничке деце. Ово 
питање суд мора да реши и по слу- 
жбеној дужности у пресуди којом 
се разводи брак. Иако поменута за- 
конска одредба не истиче посебно 
да се о смештају и издржавању де- 
це мора одлучити само онда ако су 
у питању малолетна деца, у начелу 
се ова одредба односи на малолет- 
ну децу. Изузетно се ове одредбе о 
смештају и  издржавању деце односе 
и на пунолетно дете у случају када 
ее ради о таквом детегу над којим 
је продужено родителЈСко правз, јер 
се и  такво дете правно налази у 
положају малолетног детета. У 
конкр. случају је у питању дете 
које је  душев1К) болесно од рођења 
и потпуно неспособно да се само 
стара о својој личности, правима и 
интересима, па је  очито да се има 
сматрати да је  над овим дететом 
продужено рмздител>ско гфаво и по- 
сле пунолетегва. Према томе суд је 
дужан да и по службеној дужности 
одлучи о смештају и издржавањ у 
овог детета у пресуди којом се раз- 
води брак. С обзирк)м да је  у  пита- 
шу дете које се правко налази у 
положају малолетног детета, то се 
0 давању издрж авањ а таквом дете- 
ту имају да примене одредбе Основ- 
ног закона о односима родитеља и 
деце.

Ако се тужба ие може доставити 
странци јер пребива в а  непознатом 
месту дужност је  суда да се ова 
сметња отклони. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 100/962).

Решењем Окружног суда позват 
је  туж илац да у ркжу од 30 дана под 
теретом законских последица прија- 
ви тачну ад1>есу туженрг, са разло- 
га, што пЈзема извештају поште исти 
више не ж иви у  месту означеном у 
тужби, већ се одселио у  непозна- 
■ром правцу.

Својим р>ешешем, каснијим, суд је 
позвао тужиоца да сада у  року од 
15 дана удовољи ранијем решењу, 
па је, најзад, донео треће р>еш€ње 
којим је тужбу као неподобну за 
расправл>ање одбацио.

Тужилац i« уложио ж албу, која 
је основана, I. ст. решен>е о одба- 
чају тужбе ужинуто, a из разлога:

Дужност тужиоца је  да у  тужби, 
између осталог, наведе и пребива- 
лиште однсхгно боравиште туженог 
(чл. 174 и 95 ЗПП).



Ако тужба не садржи све оно што 
је  нужно да садржи да би се по н>ој 
могло поступити, суд може поступи- 
ти и по прописима чл. 98 ЗПП, ка- 
ко је то I. ст. суд у овом случају и 
учинио.

Међутим, дешава се, да се тужба 
не може доставити странци, јер не 
пребива на означеној адреси, па и 
да се сели из места у место ради 
избегавања извршења доставе, ка- 
ко тужилац тврди за туженог.

У таквом случају постоји дуж - 
ност и тужиоца и суда да предузи- 
мају потребне мере да се ова смет- 
н>а за пост5'пак rro тужби отклони. 
Зато је  у чл. 137 ЗПП прописано, ако 
странка није сама у могућности да 
сазна адресу лица коме писмеио 
треба доставити, да he суд настоја- 
ти да од надлежног Народног одбо- 
ра или на други начин добије по- 
требне податке. Ова законска одре- 
дба се заснива на принципу да суд 
није пасивни посматрач у поступку 
већ и он треба да помогне странци 
да се сазна адреса туженог, a то је  
у складу и са јавним интересима 
да се постЈчгак у спору спроведе 
^ з  одуговлаченва и са што ман>е 
трошкова као и да се онемогући 
свака злоупотреба права која стран- 
кама припадају у  поступку (чл. 9 
ЗПП).

Сем тога, У чл. 77 ЗПП, између 
осталог, ака  је  боравиште туженог 
непознато, a он нема пуномоћника, 
стављено је у дужност суду, да уз 
тамо наведене услове — туженол! 
постави привременог заступника, 
који he у име туженог расправљати 
у спору док надлежни старател>ски 
орган па предлогу тужиоца или су- 
да не постави стараоца одкосно док 
се тужени или његов пунокоћник 
не појави пред судом (чл. 78 ЗПП).

И поред свих законских одреда- 
ба, I. ст. суд је  у конкр. случају по- 
стугшо само по чл. 98 ЗПП. Мећу- 
тим, I. ст. суд тр>еба да узма у ра- 
зматрање MoryhHocT постуиања и 
по осталим одредбама ЗПП, како би 
се ова сметња за наставак поступ- 
ка у овом спору отклонила.

Нападнутом прее>'дом одбијен је 
тужбени захтев да се утврди да је 
пок. Д. П. даровао својој Khepipi, 
туженој, некретнине.

Туж илац је поднео ж албу која је 
основана, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлрга:

I. ст. суд је починио битну по- 
вреду из чл. 343 ст. 2, тач. 11 ЗПП 
јер се из разлога пресуде не види 
да ли се у конпр. случају ради о 
доживотном издржавашу из чл. 122 
Закона о наслеђивању или пак о 
доживотном издржавању по прав- 
ним правилима грађанског права, те 
стога се I. ст. пресуда не може пра- 
вилно да испита.

Горње чињенице су битне за пра- 
вилно решење овог спора, јер уко- 
лико би се у конкр. случају радило 
о уговору о дож. издржавањ у по 
правним правилима грађанског пра - 
ва, у том случају чињенично стање 
није довољно рашчишћено, јер је 
потребно утврдити да ли се из при- 
хода предметне имовине могле по- 
крити све потребе лица п. Д. П. и 
његовог брачног друга, јер премг 
правним правилима грађ. права ако 
се из прихода са дате имовине могу 
покрити све полгебе лица којима 
издржавањ е припада у том случају' 
се има сматрати да се ради стварно 
о поклону a не о уговору о издржа- 
вању.

Ако се из прихода дате имовинс 
могу покрити све потребе лица ко- 
Јима припада издржавање има се 
сматрати да се ради стварно о по- 
клону a не » уговору о доживот- 
ном издржавању. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1250;961).

За остваривање штете нанесеве 
раднику од стране ппелузећа a у Be
an са дечијим додатком радник није 
дужан да се обпаћа органича уппа- 
втвања поедузећа. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1124 961).

Решењем I, ст. суда одбачена ie 
тужба тужиоиа. Туж илац .ie поднео 
жалбу. Koia је основана, I. ст. ре- 
шење укинуто, a из газлога:

Према чл. 1 Уредбе о дбдацима 
на децу друштвена заједнииа пома- 
ж е давањем додатака на децу по- 
дизање и васпитање деце радника и 
службеника и других лица која 
има1у право на додатак на децу по 
ово^ Уредби.

По чл. 6 и чл. 47 .ст. 1 исте Уред- 
бе, то се право оствару1е код срес- 
ких завода за соц. осигурање.

Као што се види право тужиоца 
да остварује додатак на децу према 
туженом не заснива се на њевовом 
радном односу са тужеником, већ 
на основу тог свог радног односа
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тужилац остваруЈе додатак на децу 
код среског завода за соц. осигу- 
рање.

Према чл. 339—342 Закона о рад- 
ним односима радник се за оства- 
рргвање својих законитих права из 
радног односа мора обратити орга- 
нима управљања у привредној орга- 
низацији, a не и за ону накнаду 
штете која не произлази из њего- 
вог радног односа код привредне 
организације, већ штете коју трпи 
услед кривицом туженог неоства- 
реног права додатка на децу према 
среском заводу за соц. осигураше. 
Зато за овај свој захтев тужилац 
није био дужан да се претходно о- 
браћа привредној организацији, ка- 
ко I. ст. суд погрешно налази, већ 
је о овом захтеву за накнаду штете 
дужан да расправља и одлучује ре- 
дован суд.

Карбит је по својим хемиЈским 
саставцима опасна ствар која изи- 
скује нарочиту пажњу при рукова- 
њу. Избацивање карбита на улицу 
је кривица тужене. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 568/961).

Међупресудом је  утврђена криви- 
ца туженог предузећа за штету на- 
несену млдб. лицу. Тужена је уло- 
ж ила жалбу, која је  као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Правилно налази I, ст. суд да за 
штету која настане у вези делатно- 
сти која егвара повећану опасност 
за околину односно која настане у 
вези са функционисањем и постоја- 
њем опасних ствари — по правилу 
постоји објективна одговорност. Пра- 
вилно зтврђује I. ст. суд и то да је 
карбит по својим хемијским особи- 
нама опасна ствар и да изискује 
нарочиту опрезност при руковању. 
Међутим, делатност да неком ствари 
представл>а повећану опасност онда 
када у редовном току ове делатно- 
сти, већ по самој њеној техничкој 
природи и начину обављања могу 
бити угркзжени животи или здравље 
људи или имовина, па да такво утрк)- 
ж авањ е изискује повећану пажњу 
лица која врше ту делатност као и 
лица која са њом долазе у додир.

У конкр. случају се не ради о 
штети која би насташа из делатно- 
сти са неком покретном или непо- 
кретном ствари, у редовном току 
делатности, већ се ту ради о штети 
која је настала ван {)едовног оба-

вљања послова са том опасном 
ствари. Ту се ради о карбиту, који 
је већ прошао кроз редован процес 
коришћења и као шљака изнет на 
улицу, где се са осталим отпацима 
вршило насипање.

Због тога у овом случају се не 
ради о одговорности тужене по прин- 
ципу објективне одговорности, како 
то погрешно I. ст. суд утврђује.

Међутим, правилно налази I. ст. 
суд да се у конкр. случају ради о 
одговорности тужене по принципу 
шене крмвице. Наиме, пошто је кар- 
бит, као што је напгед речено, по 
сво)им хемијским особинама опасна 
ствар, правилно I. ст. суд налази да 
је тужена била дужна отпатке кар- 
бита посебно да чува и уништава. 
Таква дужност за тужвчу постоји 
и по прсписима општег Правилника 
о хигијенско техничким заштитним 
мерама при раду. Ту се ради о кар- 
биту који у  току процеса произ- 
водње у туженом пгедузећу није 
био потпуно искоришћен, iraie пот- 
пуно са'Х)рво и такав је  карабит из- 
нет и бачен на улицу, дакле на Ma
cro где је  био доступан млд. тужио- 
цу па и друтама. Када туж ена ова- 
кав карбит није на прописан начин 
обезбедила од тога да својим деј- 
ством уг{х>жава живот или здравље 
људи и имовину — онда тај про- 
пуст туженог предузећа пр>едставља 
њену кривицу, која има за  после- 
дииу одговорност за накнаду штете 
онима који су ту штету претрпели 
услед дејства тог карбита.

Тачно је  да је  млд. тужилац сам 
покупио неке комаде тог карбита са 
улице, ставио их у флашу, исту на- 
пунио водом и запушио исту, па да 
је  услед ових поступака млдб. ту- 
жиоца дошло до развијаш а плина 
и експлозије, од које је  он озлеђен, 
те да се према томе поставља ггита- 
ње одговорности млдб. тужиоца од- 
носно лица која су дуж на да ое 
старају о њему. Међутим, I. ст. суд 
је  правилно нашао да млдб. тужи- 
лац, обзиром на свој узраст, није то- 
лико умно развијен да би могао 
схватити опасност карбита. Исто та- 
ко је  правилно нашао I .ст. суд да 
се ни родитељима млдб. тужиоца 
не може приписати да су учршили 
било какав пркитуст у надзору, бри- 
зи и васпитању млдб. тужиоца, јер 
они нису знали да се деца играју 
са карбитом и да се на улици уоп- 
ште налази карбит. Због тога не 
постоји одгч>в1орност за ову штету
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на принципу кривице ни на страни 
млдб. тужиоца, ни на страни н>е- 
гових родитеља.

Према томе, правилно је I. ст. суд 
нашао да пастоји одштетна одговор- 
ност туженог предузећа за накна- 
ду штету, која би била доказана, и 
то на принципу кривице туженог 
предузећа.

У спору ради отказа стана датог 
туженоа! у вези вршења његове 
службе тужитељ треба да наведе 
да је  туженом служба правоснажно 
престала. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
818/961).

I. ст .суд је  својо-м пресудом због 
изостанка уваж ио отказ стана, a II. 
суд је жалбу одбио. Тужени је  уло- 
жио ревизију, која је  основана, ни- 
же пресуде укинуте, a из разлога:

Ilo  чл. 321. ст. 1 тач. 4 ЗПП пре- 
суда због изостанка може се донети, 
лоред осталог, ако основаност ту- 
жбеног захтева произлази из чиње- 
ница наведених у тужби.

У конкр. случају тужителЈИца 
Општина Б. је  отказала стан туж е- 
ном на основу чл. 141. ст. 1 Закона 
о стамбевим односима наводећи да 
је њему стан дат у  вези његове слу- 
жбе (функциеј) као чувара гувна и 
да му је 30. децембра 1960. године 
дат отказ на службу. I. ст. суд je 
донео пресуду због изостанка па је 
туженом стан отказао. Међз^им, по 
поменутом пропису отказ стана се 
може дати кад носиоцу станарскот 
права престане функција из било 
ког разлога. Тужитељ је требао да 
наведе да је  туженом служба пра- 
воснажно престала, a то није учи- 
нио. Он је  навео да је  туженом дат 
отказ на службу, што није довољно, 
јер он има право да се против тог 
отказа ж али и постоји могућност да 
се тај отказ стави ван снаге, a све 
дотле н.егова служба није престала. 
Према томе, основаност тужбеног 
захтева не произлази из чињеница 
наведених у тужби, да би I. ст. суд 
могао донети пресуду због изостан- 
ка против туженог. Када је то пак 
учинио повредио је битно одредбу 
ЗПП. Стога је  ваљало на основу чл. 
375 a у  вези чл. 343 ст. 2 т. 5 ЗПП 
донвти одлуку као у диспозитиву.

Из околноств да су пловни кавали 
јавва добра не може се закључитв 
да се вршењем, пловидбе на исти- 
в а  нс заснива никакав правни од- 
HOC између органа управљања кана- 
лима и корисника пловидбе. Оргав 
управљања каналима одговоран је 
кориснику пловидбе за  штету коју 
овај претрпи услед ометања у ко- 
ришћењу права на нловидбу. (Врх. 
привр, суд бр. Сл. 2105/61).

Речно транспортно предузеће је 
тужило органа улрављањ а пловног 
канала. за накнаду штете, коју је 
претрпело услед тога што су њего- 
ви пловни објекти дангубили због 
задрж авањ а у каналу и што је  био 
приморан да врши реморкажу истих 
због замуљености воде

Првостепени суд је  удовољио сни- 
женом тужбеном захтеву у износу 
од 1,809.600.— динара .

Реш авајући о жалбама туженог и 
умешача на страни туженог — ин- 
дустриског предузећа чије су отпад- 
не воде наводно проузроковале за- 
мул>еност воде у каналу, — Врхов- 
ни привредни суд је преиначио пре- 
суду првостепеног суда утолико што 
је  изкос адштете по слободној оцени 
одмерио у  висини од 1,000.000 дннара 
a из разлога:

Правно је погрешно жалбено 
схватање туженог и умешача да се 
из околности, да су пловни каналп 
јавна добра, изводи закљ учак да се 
вршењем пловидбе на истима не ,за- 
снива никакав правни однос између 
органа управљања и корисника пло- 
видбе.

Тужени је био орган управљаља 
на пр>едметном каналу и у  том свсј- 
ству је  убирао каналску таксу ад 
свих корисника пловидбе, са задат- 
icOM да „организује и ооигура несме- 
тану нловидбу у том каналском си- 
стему”. Доследно томе, он сноси од- 
говорност за штету која је  за ту- 
жиоца као корисника пловидбе на- 
етала услед сметн>и у коришћењу 
канала.

Није релевантна рколност у овом 
спору, да ли је до сметњи у  плопид- 
би дошло радњом трећег лица. у о- 
вом случају умешача.

Како је, међутим, Врховни при- 
вредни суд нашао да у конкретном 
случају тужиочева штета није на- 
стала искључиво услед туженико- 
вог проггуста већ и као  последица 
извесних тужиочевих радњи, јер он 
није на најцелисходнији и најеко-
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номичнији начин организовао ире- 
аоз робе шлеповима, нити је преду- 
зео све потребне мер>е да се оствари 
максимална уштеда у времену и

етајан.у пловила под теретом, — тс 
је  висрша одштете смашио сразмер- 
но одговорности тужиоца и одмерио 
ју  је по слободиој оцени.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У AIIB

Ма седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана данг. 
25. марта 1962. донесена су следећа решења;

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

2. Сазвана је редовна годишња Скупштина Адвокатске icc- 
море у АПВ за 13. мај 1962. године, с тим да се позив посебни 
објављује у броју 4. „Гласника”.

3. Узет је на знање извештај Радног одбора адвок. и адв. 
припр. из Новог Сада о посети делегације истог Општинском 
одбору ССРНЈ у Новом Саду.

4. На основу чл. 41. и чл. 93. т. 4. Закона о адвокатури упи- 
сује се у именик адвоката АК у АПВ, са даном 25. март 1962. 
године, услед преселења седишта адв. канцеларије са подручја 
дру1’е Коморе у АК у АПВ; Недељковић Никола, адвокат са сед. 
адв. канц. у Алибунару, и то решењем бр. 88/1962.

5. На основу чл. 65—76. 93. т. 4., 13. т. 7 и 23 ЗОА те чл. 6. т. 
1 и 2 и чл. 9 Статута АК у АПВ уписују се у именик адв. при- 
правника, и то; са 25. мартом 1962. год.

а) Решењем бр. 104/1962. Матејић Чедомир, на адв. припр. 
вежби код Каракашевић Милоша, адвоката из Новог Сада;

б) Решењем бр. 67/1962. Илић Живојин, на адв. припр. вежби 
код Жарковић Жарка, адв. из Зрењанина.

6) Решењем бр. 79/1962. узето је на знање, a на основу чл. 51 
ЗОА, преселење седишта адв. канцел. Јоковл>евић Василија, из 
Панчева у Ковачицу, a за преузиматеља његове адв. канц. у Пан- 
чеву одређен је Миљковић Живојин, адв. из Панчева.

7) Решењем бр. 80/1962. брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ, са даном 28. фебруара 1962, услед пензионисања, Мургуло- 
вић Милојко, адвокат из Суботице, a за преузиматеља његове 
адв. канц. одређен је адвокат Фабо Тивадар из Суботице.

8) Решењем бр. 84/1962. узета је на знање промена адв. прип. 
зежбе, са 1. мартом 1962. адв. припр. Драпшин Светислав. код 
Бикић Бранислава, адв. у Новом Саду.

9) Решењем бр. 95/1962. брисан је из именика адв. приправ- 
ника АК у АПВ Николић Коста, на адв. припр. вежби код Нико- 
,7ић Милоша из Зрешанина, услед заснивања радног односа.

10) Решавано је о осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ
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ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СКУПШТИНЕ АК У АПВ

Као што је у позиву објављено Скупштина Коморе одржаће 
се у недељу 13. маја 1962. године у Новом Саду, у сали Дома 
синдиката „Светозар Марковић”, Булевар Маршала Тита бр. 12. 
Скупштина је сазвана за 9 часова, a најкасније ће почети у 10 
часова.

Учесници Скупштине који желе да им Комора осигура пре- 
ноћиште за ноћ између 12. и 13. маја 1962. године треба нај- 
касније до 30. априла 1962. године да доставе Комори требовање, 
у коме да назначе и број лежаја које желе да им се обезбеде. 
Касније приспела требовања Комора неће моћи да осигура.

После Скупштине одржаће се заједнички ручак, па се пози- 
вају адвокати који желе ручку да присуствују да пријаву подне- 
су Комори најкасније до 8. маја 1962. године.

0  осталим детаљима чланство ће бити обавеватено циркула- 
ром преко Радних одбора адвоката и адв. приправника.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња члановима Коморе да 1. априла 1962. годи- 
не доспева обавеза уп.лате II. рате чланарине за 1962. годину, 
као и обавеза подношења пријаве и уплате 1®/о коморског допри- 
носа за I. четврт 1962. године.

Умољавамо све дужнике да своје дугове одмах измире.
Позивају се адвокати да уплате 400.— динара за смртни слу- 

чај пок. Стевана Верначког, адв. из Новог Сада.
Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ 

број 151-13-5-3347, a на полеђини извештаја треба назначити на 
име чега се новац доставља.

Књиговодство Коморе

,,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, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Народне 

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


	ГЛАСНИК

	Г Л A C Н И К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А. П. ВОЈВОДИНИ


	П О 3 и в

	O ДОПУСТИВОСТИ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ

	Војислав Вулићевић

	Управни одбор АК у АПВ

	ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СКУПШТИНЕ АК У АПВ

	Адвокатска комора у АПВ

	ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

	Књиговодство Коморе




