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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

Број 6Година XI Нови Сад, јун 1962.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Скупштина Адвокатске коморе у АПВ, која је одржана, у 
Новом Саду, дана 13. маја 1962. године, пошто је саслушала изве- 
штај Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, као и допуну 
извештаја коју је поднео председник Адвокатске коморе у АПВ 
Милорад Ботић, те одржане дискусије, донела је једногласно

РЕЗОЛУЦИЈУ:

1. Скупштина начелно прихвата Резолуцију Пленума Савеза 
адвокатских колора Југославије, која је донесена у Крагујевцу 
9. и 19. децембра 1961. год.

2. Скупштина сматра да је адвокатура организована no са- 
дашњим прописима Закона о адвокатури као јавна служба, аде- 
кватно организована, и да овај карактер треба безусловно задр- 
жати, јер адвокатура мора бити самостална, независна, са пот- 
пуним обезбеђењем слободе избора адвоката као заступника или 
бранилаца, од стране на правну помоћ упућених.

3. Скупштина сматра да тамо где се указује потреба треба ор- 
ганизовати у Народним одборпма општина службу пружања прав- 
не полоћи, не конкурентну службу адвокатури, него као њену do- 
пуну, али строго у оквирима постављеним прописима Закона о 
адвокатури и осталих прописа, чија измена није оправдана некол 
стварном потребом, a на деформације noje се указују на под- 
ручју АП Војводине, са конкретним примерима, скренути паж- 
њу Савезу адвокатских комора, и надлежним државним орга- 
иима.

4. Организациони облик адвокатуре треба децентрализовати 
оснивањем Среских адвокатских комора у седиштила срезова, 
a са увођењел органа друштвеног управљања и у Срескил комо- 
рала, па се упућују органи Колоре да, у заједници са Раднил 
одборила адвоката и адв. припр. припреле конкретне предлоге 
за ову реорганизацију.

5. Сада важећи Закон о адвокатури потпуно ологуНује удру- 
живање адвоката, a треба испитати л.огућност да у будућој ре- 
организацији адвокатуре адвокати логу оснивати специјализоване 
адвокатске канцеларије.

1



6. Обратити пажњу и усмерити напоре да се осигура под- 
младак адвокатури, и региавати овај проблем и у заједници са 
Правним факултетима.

7. Коначно решити сва материјална питања адвокатуре: ко- 
рекцијом и изменом пореског система, признавањем пуног соци- 
јалног и пензионог осигурања, саображавањем Тарифе за награду 
за pad адвоката данашњим економским условима, a сходно кон- 
кретним предлозима изражеиим у дискусији на Скупштини.

И -овогодшхпња Окупштина била .је очвки^ваиа код чланства 
Коморе, a и у јавности, са веЈшким ‘интересовањвм, ово тим пре, 
што ije «а дневном реду, 'ове радне Скушптине, била целокупна 
пробл01матика адвокат1уре, a нарочмто неке појаве које се при- 
мећују на подруч!Ју иаше Покрајине у вези ica оргаиизовањвм 
службе правне помоћи, ica дези;н'форм1И!сањ0м једног дела штампе 
о проблемима и стању у нашој адвокатури.

Одзив чланова је био врло леп, јер је био присутан 201 
адвокат, и леп број адвокатских 1П|риправника.

Савез адвокатских комора Јутославије представљао је пред- 
седник савеза Милован Јовановић, гаредседник Управног одбора 
Адвокатске коморе у Беотраду. Осим њега, Адвокатску ксмору 
у Београду представљали су још и Слободан Суботић, за?лен'ик 
председника, Дракослав Трнинић, секретар, Миодраг Павлићевић, 
члан yopaBiHor одбора, a од стране Савета Адвокатске коморе у 
Беотраду био је присутан др Душан Братић, председник Савета. 
Адвокатску комору у Затребу представљао је члан Управног 
одбора Александар Чуповић, Адвокатску комору у ЈБубљани 
Владимир Креч, члан Управног одбора, Адвокатску комору у 
Сарајеву др Здравко Радовић, заатешпк председшика, a Адвокат- 
ску комору у Скапју Станојко Марковић, члан Управног одбора.

Оку1Ш1ти«у је  отворио председни« Управног одбора Милорад 
Ботић, који је поздравио све присутне госте, као и мнотобројне 
чланове Коморе, те су на његов предлог изабрана Статутом и 
Пословником 'предвиђена радна тела. У име Радног председни- 
штва Скупштини се на избору захвалио Сава Грујић, па је 
Скупштина акламацијвм одлучила да телеграфски поздрави 
Председника Републике Јосипа Броза-Тита, као и потпредсед- 
ника Савезнот извршног већа друга Александра Ранковића, 
друга Јована Веселинова, председника Народне скупштине 
Србије и друга Стевана Дороњског, председника Народне 
скупштине АП Војводине. Затрш је скупштина одлучила да се 
извештаји не читају обзиром да су објавлзвни у „Гласник“-у, 
па је председник Управног одбора Милорад Ботић поднео 
допуну извештаја, и нека његова лична гледишта о разним 
проблемима. Милорад Ботић је истакао потребу да се о за- 
кључцима Пленума Савеза адвокатских комора, усвојеним ре- 
золуцијом, треба што више да дискутује. Он је анализирао све 
те закл>учке. Нарочито се задржао на анализи проблема пружања



правне иомоћи код Народних одбора 0’пштина, указао да се ове 
служ!бе, које адвотатура од првог .мамента прихвата «ао потребну 
допуну адвохатури, тамо лде она' сама «е  може да о!бави пружање 
прхавне П01мсћи у целости, на стсдручју АП Војводине, не орга- 
низује сходно постојећи^м inponncMMa, него 'противно Њ1има, са 
тевденЕсијсм да ликвидира адвокагуру, износећи конкретне при- 
мере деформације те службе. Анализирао је и све остале усво- 
јене одлуке. Дс.пуну извештаја Милорада Ботића објаЕ1иће „Гла- 
сник" посебно, па се на анал1лзи свих лроблбма сада неће(мо 
задржати. Али, траба већ сада подвући то, да је Милорад Ботић 
констатовао да један део штаљше тенденциозно, недовољно доку- 
ментовано, често врло погрешно представлЈа адвокатуру у Вој- 
водини, што је за осуду.

Милован Јовановић, председнчк Савеза адвокатских комора 
Југославије поздравио је у име Савеза и 'Ових Адвокатских ко- 
мора Скупштину. Псдвукао je значај крагујевачке резолуције, 
и истакао, да у осталргм Ксморама незиа појава, у  вези са орга- 
низовањем правне службе, које се појавлЈују у  Војводини. Ње- 
гово је дубоко уверење да адвокатура не може да нестане, и да 
нема адвохатуре без адвоката. Адвокатуру не (може да замеки 
ни једна друга јавна служба, јер је  она шотребна нашем соција- 
листичком друштву. Деформације које се 'појавл>ују у Војводини 
не треба да нас обесхрабре, јер се питање адвокатуре неће реша- 
вати без учешћа адвската и ортакиз.ација адвокатуре.

Вера Рапајић, представниж Удружења адвокатских прхчрав- 
ника у АПВ, поздравила је Скупштину. Удружење адв. пркправ- 
ника одаое признање органмма Коморе на лооугоћи коју су увек 
пружали. Удружење кма позитивних резултата у свом раду, али 
има и негативних. Кас позитивни резултати могу !се истаћи: већи 
број положених адвокатских исоита, рад у семинарима за при- 
премање испита, до'стојна дисциплина адвскатских припразвлка 
итд. Сама оргакизациона форма адв. приправника, кроз пссебно 
Удружење, је узрочник неких негативних лојава (слаба пове- 
заност адв. приправника, гломазност самог устројства Удружења 
итд.), па се указује потреба, да у будућем Закону о адвокатур|и 
адв. лриправници буду организовани унутар самих Комора, 'Са 
посебним органом: Одбор адв. пр1Ш1равника. To ће појачати рад. 
Изнела је тешке проблеме адвокатских inpjurpaBHMKa, нарсчито 
материјалне природе, услед чега је и број дипломтраних прав- 
ника који се оријентшпу ка адвокатури све мањи. Нерешелта 
материјални проблеми самих адвоката, онемогућују и решење 
проблама материјалее ирироде адв. прштравника.

Др Јулије Кениг: Професионална етика адвоката је понова 
на дневном реду. Један део штампе 'сасвисм проигзволхно и по- 
грешно обавештава јавност о адвокатури. Неке грутпе стручњака 
разних народних од^ра оппггина и срезова истичу сасвлм по- 
грешна схватања у вези 'са питањем реор|ганизације адвокатуре, 
a саме службе правне иомоћи се  често организују противно по- 
стојећим прописима, док се ове саме служе, врло често, у  адво- 
катури недозвољеним средстЕима стидања клијената (o6fjaiBe



преко добошара у општина1ма,, разглзсних станица, држањем 
филијалних канцеларија итд.). Истиче 'се 1потпуно неосновано да 
адвокати код напЈгате награде за рад про5ијају Тарифу. Ако 
анализирамо податке из дтсцЈиплииских 1ПОСтупака можемо да 
утврдимо да у 1961. години није била ни једна пријава против 
адвоката због 'пробијања Тарифе, a у 1962. досада 3, од којигх 
су две као неосноване одбијене, док је у 1 1случају адвокат про- 
глашен кривим. Странке—клијенти врло добро знају прогаисе 
Тарлфе, и они би сигурно подносили пријаве против адвоката 
да проб,и.јају прошгсе Тарифе, када би то тако било, јер свранке 
и за најмање пропусте адвоката подносе дис1Ј;иш1И1Нске пријаве. 
Пригбвара се адвокатиша да неће да примају „MaBbe ствари, које 
нису рентабил!не“ . И овад приговор је неоснован, јер је утврђено 
да је било случајева да неки адвокати који се |(зпецијализирају 
по одређеним правним пасловкма, заиста не 'Примају све послове, 
али је уједно утврђено да странке које желе да буду за1стут1љене 
од адвоната, никада не остају без њихове npaiBiHe помоћи, јер их 
сами такви адвокати упућују колегама 'за заступање, a и Ко- 
мора, сваком лицу које се обрати за заступање, одређује адвоката.

Др Бранислав Матић: M3H0Cif пореско 1П1итање. Савезиим 
законскипм шрописима о опорезивашу адвоката утврђено је да је 
адвокатура јавиа служба, али' велика неједна1кост разреза опш- 
тинског пореза ово гледиште највиших органа доводи у питашве. 
Анализира разлике код чистог прихода адвоката у  појединим 
местима Војводине, на основу прикуплзешЕХ података, из којих 
се види да гаоједини адвокати, са истим чистим приходом, у  јед- 
ном месту плаћају и по 100.000 'Динара више тгореза, него они 
у ирутом. Пледира да се и питање разреза апштинскот пореза 
уједначи савезнмм прошгсам.

Јосип Кујунџић: Друштвено управљање у адвокатури је 
једнодушно прихваћено од стране адвокава. Међутим, друштвено 
управљање треба ириблжжити адв10катури на терену тј. у сре- 
зовима, јер ће само тако моћи она још боље резултате да да. 
Контакт између Савета Коморе и Радних одбора треба да буде 
жнтензивниди. Штампа често доноси потпуно проотзвољне и не- 
тачне информације о адвокатури и адвокатима, па цитира слу- 
чајеве из Радног одбора Суботица.

Коста Хаџи: Скјупштина наше Коморе ge још 1960. у  Зре!ња- 
нину истакла п отре^  да се naBpmM реорганизација Комора осни- 
вањем Среских адвокатских комора. Према садашањем стању 
ствари у Војводини могле би се сгворити шест Среских Комора, 
у 'седишту сваког среза. Но и ово питање' треба проучити, јер 
док би најјача Среска Комора имала 133 члана, иајслаби|ја би 
имала свега 25. Среоке Коморе би имале свој делокруг рада, кој|И 
треба установити, a он износи примерице неке од фуикција истмх. 
Међутим, уз Управни одбор код свахе Среске Коморе aiopao би 
бити и орган друштвеног управљања Савет. Сва техничка питања 
треба проучити, оа је мшпљење да Радни одбори и оргаии Ко- 
море већ сада дриступе ироучавању овог питанБа и опреме потреб- 
не предлоге. Износи ковкретне заслуге у борби за !Слободу радних



људи ајцвокатуре у Војводини. Цитира одбрану првих штрајкаша 
1874. године, пољспривредних раднсика, непосредно 'после објаве 
Комунистичкот 'манкфеста у Панчеву, a у 'преводу Светозара 
Марковића, па читав низ одбрана, став Комсре у Новом Саду 
у одбрани права националних машина изЈмеђу два рата, адбране 
кајвапреднијих наших људи пред 'судовима 'за 'заштиту држа- 
ве, за време шестојануарске диктатуре, чињеницу да је оротив 
бечког пакта 25. марта 1941. гсдине јавно протестовала 1само 
адвокатура итд. па налази да овај и овакав напредан став адво- 
ката Војводине и целе зеиупље довољ1НО доказује ко1нструкт!ивност 
адвокату|ре, њене заслуге за сада!шњ1И!цу, iiito  ие дозвољава ии- 
коме, да се љатом баца на адвокатуру и адвокате.

Јован Јегдић: Наша је Револуција признала адвокатуру као 
социјалистичком друшггву потребну институцију. Истиче да су 
адвокати много допринели учвршћивању и  развијашу 1С0ци1Јали- 
стичке законитости у иас. Oicy^yje дезинфор1мацију јавности по 
1штањи1ма адвокатуре, што може да унесе само штетну забуну. 
Наша је адвокатура весма заслужна, она има права да тражи 
да се тако и третира.

Др Федор Араницви: Наша адвокатура је  социјал1ИЗТ1ичка и 
OHia је 'нашем друштву потребна. Затијм говори о 1потре'б1И да се 
материјална питања адвокатуре коначно реше (порез, социјално 
осигурање, Тарифа). Радни одбори адвоката и адв. приправника 
треба да одржавају ужи контакт ва ССРНЈ на терену, они треба 
да проди!Скут'ују будућу организациону форму адвокатуре.

Оливер Новаковић: говорио је о институту адвокатске позив- 
не тајне, наглашавајући њен завногаравни карактер с обзиром 
на чињеницу да је адвскатура јавиа служба. Упозорио је да би 
недовол>но простудирани скокови у нове форме могли довести 
до искр.ивл.авања принципа адвокатске тајне, нарочито ако би 
ове форме биле административно-бирократски интониране. To би 
бесумње нанело штете демократизацији и слободи лич1ности гра- 
ђана— кли ј ената.

По-сле завршетка дискусије Скупштина је једногласно при- 
хватила све извештаје, закључне рачуне, дала разрешницу орга- 
нмма Коморе за рад у 1961. години, резолуцију, буџет Адвокатске 
коморе за 1962. и буџет „Гласника“ за 1962. годину.

Анализирајући рад ове Скушпггине Адвокатске коморе у 
АПВ, на основу утисака и изјава свих присутних, нарочито на- 
ших гсстију, може се констатовати да Je Скушпти1на била на врло 
нисоком «ивоу, да је одлучно дитла окој глас у одбраии угледа 
и доброг реномеа адвокатуре Војводине, да је органима Коморе 
и Радним одборима дала конкревна учтутства ради прилажења 
решавању свих проблема наше адвокатуре, у заједнпци са Саве- 
зсм адвокатских комора Југославије и свим Адвокатским комо- 
рама у земљи, да је одлучно и са npaEOM осудила разна насто- 
јања да се наша адвокатура прикаже јавности у нестварном и 
тенденциозном лику, осудила је разне noKymaje да се она ели- 
минише из нашег живота, указала на разне неправилнодти код 
оснивања служби правне помоћи код Народних одЗора општксча,



и подвукла решеност а|Двок.ата да, без обзира на све ове појаве, 
истјрајно и конзеквенгно врше оне дужности које vm. поверава 
Закон о адвокатзгри, као јавној 1служби, да осигурава прзгжање 
правне иомоћи (грађани1ма, уста;но.ва1ма и орга:низација1ма ради 
остварења и 'заштите њихових права и интереса заснованих на 
закону, a увек имајући оред очима интересе нашег друштва, сход- 
но 1Столет!шзм традицијама адвокатуре Војгводине.

Коста Хаџи

ПРАВНА РАЗМАТРАЊА НЕКИХ ЗАХТЕВА 
ЗА ИАКНАДУ ШТЕТЕ

Накнада штете, као правни институт, несумњиво, представља 
најсложенију материју из области имовинског права, у  којој 
правна 1наука и пракса још увек имају највише нерешених пи- 
т.ања. У захтевима за накнаду штете, који ice кад судова постав- 
љаЈу, све се више истичу вови основи, који до сада у пракси су- 
дова нису решавани, те је потребно на њих указати и дати прав- 
ну оцену. Ови захтеви код судова још нису дефинитивно рас- 
прављени, иити је по њима заузет неки одређени 1став, али то не 
смета да се о њима већ сада дискутује, јер се тиме само допри- 
носи бољој разради материје.

У томе циљу приказујемо из праксе неколико захтева за на- 
кнаду штете у којима су истакнути следећи основи:

1) Штета због погрешног упута суда
Грађевинско предузеће „Нискоградња" обратило се окруж- 

ном привредном суду и тужило НР Србију за насЕснаду штете, 
која је за предузеће настала услед тога, што је предузеће посту- 
пило по погрешно добијеном упуту од Вишег привредног суда.

Према наводима тужбе до оштећења је дошло на следећи 
начин:

Виши привредни суд у Б. у  спору грађевинског предузећа 
„Нискоградња“ 1тротиву Дирекције за путеве АКМО у Приштини 
донео је пресуду П-716/60. по којој ge грађевинсксад оредузећу 
признато право на износ од 7,822.952.— д. с тим, да се предузећу 
овај износ ИЈља исплатити жз судског депозита од 7,103.323.—  ди- 
нара, колико је Дирекција за путеве у току спора депоновала код 
Вишег привредног суда. По правоснажности пресуде П-716/60. 
грађевинско поедузеће обратило је Bmueai привредном суду са 
захтевом, да се пастзлти по ттравомоћној пресуди П-716/60. и из 
судског депозита исплати досуђени износ. Суд не само да није 
поступио по својој пресудии, већ је предузећу .наложио, да под- 
несе формални предлог за дозволу извршења.

Гр>ађевинско :предузеће постугшло је по налогу Вишег при- 
вредног суда и поднело формални предлот за дозволу извршења



лротиву Дирекисије за путеве АКМО као извршеника и суд је ре- 
шењем И-13848/60. одобрио и опровео изврше1ње.

По жалби Јавног правабраниоца АКМО 'Као законског за- 
ступника 1странке противу које је дозвољено и опроведено извр- 
шење, Врховни привредни суд је решешем 'Сл. 1978/61. преина- 
чио решење Вишег привредног суда И-13848/60. и одбио захтев 
за дозволу извршеша, при чему је обавезао Грађевииско преду- 
зеће да плати противној страни трошкове у поступку извршења.

Због свега овога Грађевинско лредузеће имало је издатке за 
таксу и трошкова извршења у износу 201.339.—  динара. Овај из- 
датак учинило је предузеће кривицом Вишег лривредног суда, 
који му је дао неправилан налог да извршење лресуде П-716/60. 
тражи 'путем подношења формалног предлога противу Дирекције 
за путеве АКМО и тражи принудно извршење, те због тога ште- 
ту треба предузећу да плати HP Србија.

Тужена HP С^ија није признала тужиоцу право на наннаду 
штете по истакнутом основу, јер је тужилац сам поднео предлог 
за дозволу извршења и по закону о судскиом таксапиа платио так- 
су, a даљи трошкови у inocTynxy no овом предлогу падају на ту- 
жиоца ino одлуци суда.

Из чињеничног стања наведеног у тужби излази, да тужилац 
основ за обавезу тужене HP Србије види у неправилном налоту 
судског службеника, који је упЈггио предузеће на подношење 
формалног предлога за дозволу извршења. Овај 5шут био je по- 
грешан, и тужиочева радша резултат је једног погрешног ynjrra. 
Из овога тужилац даље закључује, да је штета настала услед 
неправилне радње судскот службенлка.

По нахођењу тужиоца, тужена HP Орбија треба да одговаЈ>а 
и што њен орган није извршио дужност наложену му пресудом 
П-716/60. и исплатио депоновани износ. Према диспозитиву пре- 
суде П-716/60. суд је био дужан, да и без предлога изврши ис- 
плату двпонованог износа, те и ово оропуштање судскот органа 
допринело је, да је за тужиоца настала штета, коју тужбом 
тражи.

Налазимо да тужилац нема основа за 1Постављање оваквог 
захтева. To што је тужилап; по налогу суда поднео формални 
предлог за дозволу извршења, не ослобођава тужиоца да сноси 
трошкове поступка, који је  суд спроводио. Још мање има осно- 
ва, да тужилац захтева од HP Орбије да жу плати такве тро- 
шкове, због тога што је на такав поступак упућен од Вишег при- 
вредног суда. Ако је неки службеник Вишвг привредног суда 
усмено наложио тужиоцу, да поступи иа један одређени начин, 
или ако је тужиоцу дат и писмени одговор односно налог, да тре- 
ба да поступи на одређеви начин, да би своје право преко суда 
остварио, —  тужилац такав налог није био обавезаи да изврпш. 
Jep у колико није био сагласан са валогом суда, његово је право 
да од суда тражи формално решење, да би се противу њега жалио 
и на тај начие решио спорно питање односно испитао правил- 
ност 'става суда. Сем тога тужилац је  имао и других начи.на да 
испита правилност става суда и да своје право оствари. Када



тако није шоступио, тужилац је примио на .себе обавезу из по- 
слупка који је пред судом покренуо и све трошкове овог поступ- 
ка треба да оноси сам.

Штета је за тужиоца настала тек када је 1ПОкренут поетупак 
принудног извршења, јер је такав поступак био неправилан, по- 
што је противна странка, која је у впору обавезана на плаћање, 
била већ извршила своју обавезу по пресуди П-716/60. депоно- 
вањем износа код суда.

Налог судског службеника уколико је и дат, представл>а са- 
мо схватање тога службеника, које не мора бити прихваћено ни 
од 'Странке, којој се налот даје, a још мање од Вишег 'привреднов 
суда односно других службеника. 'Схватања појединих службе- 
ника у суду^нису службене радње суда, a ни службеника, јер 
схватање није радња уопште.

Политичко-територијална јединица одтовара грађанима и 
правним лицима само за неправилне радње својих службеника 
из којих су резултирале штете. За схватање вуда политтгчко-те- 
риторијална јединица не може одговарати, нити суд ;може одго- 
варати за своја схватања у вези са применом закона и поступка, 
који спроводи по захтевима, које странке остварују преко суда.

Сматрамо да нб1ма основа и указивање тужиоца на пропугте 
судског органа, који није поступио ло пресуди П-716/60. и извр- 
шио исплату депонованог износа, која је иоплата наложена ддас- 
позитивом пресуде, јер само пропуштање судског органа да по- 
ступи по 'пресуди П-716/60. није нанело штету тужиоцу. Пропу- 
штање није радња, a политичко-територијална јединица одго- 
вара само за неправилне радње својих органа. Тужилац је могао 
на дру'ги начин да издејствује радњу органа за коју је био заин- 
тересован, при чему је био слободан у избору. Упутство добијено 
од судског органа односно 1службевика није било обавезно и ту- 
жилац је могао да по њему и не поступи, ако се са таквим упут- 
ством није слагао. Када га је прихватио и предузео одређену 
радшу, онда све последице такве радње има да оноси са<м.

Када се тако посматра захтев Грађевиноког предузећа „Ни- 
скоградња“ излази, да за постављени захтев нема основа у за- 
кону, :нити се може наћи правни основ, јер штета није резултат 
неправилне радње суда, већ неправилног 'поступка самог пре- 
дузећа у овом случају тужиоца.^

2) Штета због изградње ауто-пута
Тужилац J. Л. тражио је иреко среског суда у Љ. накнаду 

трошкова, које је имао због изградње свога постојећег пута, ко- 
јим је са главног пута долазио до своје куће. Услед преиравке* 
старог пута, по чијој је траси сада изграђен нови ауто-пут, ниво 
старог пута је издигнут, те је тужилац J. Л. био принуђен, да из-

* Пресудом Окружног привредног суда П-11783/61. тужбени захтев је 
одбијен са образложењем, да суд својом радњом у поступку око извршења 
пресуде П-716/60. није причинио штету коју тужилац тражи. Радња органа 
у извршном поступку је  правно схватање, a схватањем суда не може се 
штета причинити.

.J



дигне ниво свога службеног пута за кућу, да 6и се могао кори- 
стити са новог ауто-пута. Утрошени материјал и рад за изградњу 
свога службеног пута за кућу тужилац J. JI. сматра, да треба да 
му накнади инвеститор ауто-пута тј. HP Србсија.

Тужена HP Србија -као инвеститор ауто—пута иије признала 
обавезу, да тужиоцу накнади вредност утрошеног оиатеријала и 
рада за изградњу његовог службеног пута за кућу, који je ту- 
жилац сам изградио, да би са ауто-пута могао долазити до своје 
куће.

Постављени захтев необичан је по своме основу, јер, туж и- 
лац сматра, да инвеститор ауто-пута треба да плати и трошкове, 
које је тужилац учинио ради 1прилагођавања свога службеног 
пута, само зато, што је тдигнут ниво новог ауто-пута. Издизање 
нивоа ауто-пута условило је прила1Гођава;ње тужиочивсг служ- 
беног 'пута за кућу, и у томе тужилац види основ, да од HP Србије 
може традсити накнаду трошкова, које је учинио због насипања 
свога службеног пута.

Ако би хтели (правно да решимо постављени захтев, свака- 
ко, не би смо могли прихватити, да тужиоцу може послужити као 
основ за наннаду штете, што је иони ауто-пут односно његова 
траса издитнута.

Изградња ауто-иута врши се у јавном интересу. Инвеститор 
ауто-пута је политичко-територијална јединица у овом случају 
HP Србија. Ауто-пут се изграђује према одобреном пројекту, ори 
чему је дужност инвеститора, да обезбеди прелаз треко аутонпута 
у цил>у омогућавања нормалних комуникација, a посебно при- 
ватним лицима, да могу долазити до својих имања и других ме- 
ста. Код овога инвеститор није обавезан, да обезбеђује, a још 
мање да изграђује приват1ГО1м лицижа путеве за њихове куће од- 
носно службене путеве за прилаз кућама. Такви путеви по сво- 
јој категорији сматрају се слЈГжбеним путевима, a њихова из- 
градња и одржавање пада на онога, који се таквим вутем служи.

Нема законских прописа, који би обавезивали инвеститора 
ауточпута, да због изградње ауто-пута, треба да обезбеђује и из- 
грађује постојеће службене путеве, које користе прргоатна лица 
за прилаз њиховим кућама. A ;када ова обавеза није предвиђена 
у  закону, онда другот основа за такву обавезу нема.

Политич:к;о-територијална јединица 'може одговарати за « е -  
правилан рад својих органа, због којих би неко лице и-мало ш те- 
ту. Ако нема неправилне радње, онда нема ни одговорности за 
штету.

У конкретном случају код изградње ауто-пута није било не- 
правилних радњи, нити на такве радње тужилац указује. Изди- 
зање нивоа ауто-пута не може се сматрати, да је резултат непра- 
вилне радње органа, ihhth је to неправилна радња уопште, јер 
такав ниво иута одређује пројекат.

Исто тако, не би ;се могло узети, да је инвеститор вршио про- 
мену нивоа пута само у ци:л>у да би оштетито односно онемогућио 
тужиоцу да прилази кући. У таквом случају могао би се 'поста- 
вити захтев за накнаду штете по основу одговорности инвести-



тора због злозшотребе права. Очигледно, да тужилац тако што не 
би могао да докаже, a он на то и не указује, те је и по томе осно- 
ву искључена одговорно!ст инвеститора за иредстављену штету.

Могло би се 'П0!став'ити питање, да ли трошкови, које је ту- 
жилац J. Л. имао због ирилагођаваша 'свога службенот пута за 
прилаз кући, представљају штету. Jep тужилад, ако хоће да се 
служи службеним путем, треба да из својих средстава тај пут 
одржава. Трошкови одржавања свога служ)бенаг 'пута нису ште- 
та, већ нормално улагање средстава за коришћење пута. Ако 
тужилац, после изградње аутонпута, не жели да се користи слу- 
жбеним путем, онда он иеће улатати у његово 1прилагођавање од- 
нооно ако жели да се путем и даље 'служи, онда мора ;пут при- 
лагодити новим условима. Прилатођавање службеног пута новим 
условима, насталим услед изградње ауто-пута, не може пасти на 
терет инвеститора ауто-пута, јер је лут, такав какав је, изграђен 
у јавном интересу. Изграђеним ауто-*путем може се служити 
свако, али не може захтевати, да му се обезбеде и посебни усло- 
ви за његово коришћење, као што је прилавођавање постојећег 
службеног пута за излаз на ауто-пут. Збот тога трошкови прила- 
гођавања постојећих службених иутева за прилаз ауто-путу тре- 
ба да падну само на корионике службенот пута, a никако на ин- 
веститора ауто-пута.

Основ на кој.и тужилац указује није правни основ, јер сама 
изградња ауто-пута није неправилна радња, a цил> његове изтјшд- 
ше није оштећење права других лица, те све настале ситуације 
због изградње аутонпута погађају само појединца. Инвеститор 
плаћа само трошкове изградње ауто-пута, a не и трошкове за из- 
градњу службених путева приватних лица.

Према томе, наш је закључак, да инвеститор ауто-пута није 
абавезан да обезбеди коршпћење свих службених путева, којима 
се појединци служе, нити да подноеи трошкове за њихово при- 
лагођавање новим условкма после изградше ауто-пута.-)

3) Штета због регулације речног корита
У 1956. години Хидротехнички одељак у Врашу извршио је 

регулацију Кршевачке реке код Ристовца, због чега је заузето 
земљиште приватних лица. Земл>иште, које је  узето за речнр ко- 
рито, није претходно било експроприсано, већ су радови на ре- 
гулацији реке изведени по пристанку власника околног зем- 
љишта.

Народни одбср среза је неким власницима, за земљиште, које 
им је обухваћено регулацијом речног корита, дао друго зеоУ1љи!1пте 
из старог речног корита, које је остало слободно. Неки од вла-

- Пресудом срескод суда у Љ., под ознаком П-448/61. одбијен је за- 
хтев за накнаду штете, са образложењем, што је ново изграђени државни 
пут јавно добро и као такво у опште друштвеном интересу, те да са тих 
разлога поједини приватни власници преко којих (чијих) имања пут про- 
лази ново створеном ситуацијом су дужни, да своје потребе прилагођа- 
вају државном путу, a које прилагођавање су дужни да изврше о своме 
трошку.

10



сника, којпма је земљиште заузето, нису добили никакву накна- 
ду у земљишту, нити им је захваћеио зешБиште (плаћено.

Власници Д. 'И С. путем суда тражили су, да шм HP Србија 
накнади штету због немогућности уживања имања, које им је 
узето за речно корито. У тужби су тражили штету за 1956, 1957. 
и 1958. годину.

Срески суд је овакав захтев уважио и пресудом П-1332/60. 
обавезао HP Србију да плати тужиоцима Д. и С. штету у виоини 
могућег прихода са земл>ишта заузетог за ново речно корито у 
1956, 1957. и 1958. години. Овакву пресуду 1потврдио је и окружни 
суд, али она није извршна, јер је поступак још у току оо уложе- 
ној ревизији.

Тужиоци Д. ‘И С. су у 1962. години поднели нову тужбу и тра- 
жили накнаду штете по истом основу, као и у ранијем опору 
П-1332/60. само сада за године 1959, 1960. и 1961. Тужиоци ово 
чине за период од три годиие, свакако, што право на накнаду озгге- 
те 'заетарева за три године. У сваксм случају очигледно је, да ту- 
жиоци Д. и С. из створене ситуације желе да остварују сталну 
ренту у виду накнаде због некорипЉења земљишта, које им је 
одузето због регулације речног корита.

Поставља ice питање да ли је овакав захтев у нашим данаш- 
њим условрима могућ и да ли постоје правни аснови, који би омо- 
гућили остварење сталне ренте? Сматрамо, да стална рента не 
може да се остварује у овом коикретном случају, a да тужиоци 
несумњиво имају право на накнаду због одузетог им земљишта. 
Питање је само какву накнаду тужиоци (могу да траже и добију:

— накнаду вредности зе1мљишта употребљеног за ново реч- 
но корито;

— штету због неуживања земљишта и за које време или
— накнаду вредн01СТ'И земљишта и штету за изгубл>е1не усе- 

ве и приход од земљицгга и за које време.
Правилно решење постављеног питања може се добити, ако 

се пође од оонова, који се узима као разлог за тражење накнаде. 
У OBoai случају основ за тражење накнаде је одузимање земљи- 
шта за̂  изградњу новк>т речног корита. Приватна лица, која оду- 
зето земљиште не могу да користе, лишена су прихода од тога 
земљишта. Тај приход тужиоци, a и 'суд, сматрају да је штета, 
која треба да се накнади власницима земљишта.

Ако је некоме ускраћен приход од његовог имања услед оду- 
зимања, онда је за тај приход одговоран онај, који је имање бес- 
правно одузео. За штету је одговоран онај, чијом је  радњом ште- 
та 'причињена. Ово су основни принципи одговорности за накнаду 
штете, коју нево причини другом! лицу.

Међутим, тако се не би могао пооматрати конкретан случај, 
јер радња, услед које је дошло до оштећења, није предузета ради 
оштећења другога, већ у  јавном интересу. Регулација реке врши 
се у циљу отклањања штете, коју река чини на одређеном зем- 
љишту.

Лозитивни прописи Закона о експропријацији овлалЉују, 
да се земл>иште може одузети од при:в.атних лица, ако је то no
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требно за регулацију реке, јер је то од општег интереса. Због 
тога и радње, које се предузимају у циљу регулације реке, као 
и само заузимање земљрЕшта' приватних лица, не могу се трети- 
рати као радње однооно заузимање, које триватна лица врше, 
ради задовољења својих личних интереса.

Правилно би било, да је управни орган, који је изводио ра- 
дове на регулацији реке, пре отпо‘чињан>а радова предложио до- 
ношење решења о експропријацији земљишта у грађанској сво- 
јини потребнот за регулацију реке. Тада би се добио законски 
основ за одузимање таквог земљишта од приватних лица и пре- 
лаз у  општенародну имовину. Али и када то није учињено, вма- 
трамо, да се због тота не може тражити, да зај едница плаћа ренту 
приватним лицима. Грешке и пропусти не могу користити нико- 
ме, a најмање да могу изЈиенити суштину ствари.

У конкретном случају приватна лица, чије је имање ко- 
ришћено код регулације Кршевачке реке, пристала су и нису се 
противила радовима на регулацији реке. Такво њихово држање 
овлашћује управног органа да на земљишту изводи радове и ако 
није био предложио експропријацију.

Прописи укинутог грађанског закона, који се сада приме- 
њују као правна правила, овлашћују да се туђе земл>иште мо- 
же откупити, ако се на њему подигне објекат или изведу неки 
радови, a власник противу тота није 1протествовао. Такво правно 
правило свакако., да се (може применити и код извођења радова 
на регулацији реке односно код заузимањ.а туђег земљишта у 
циљу коришћења за речно корито.

Земл>иште тужилаца Д. и С. заузето је за ihobo речно ко- 
рито, те њихов захтев да им се зегиљиште врати у посед, нема 
основа. Враћање земљишта није више могуће, јер би то значило 
рушење изведених радова и враћање реке у старо корито. Тако 
нешто тужиоци не могу тражити. Њихов захтев могао би да буде 
управљен само на то, да им се на другом месту да онолико зем- 
љишта, колико им је код регулације реке одузето, или да им се 
вредност земљишта плати у новцу.

Захтев тужиоца Д. и С. да им се иоплаћује накнада штете 
за сваку годину од када им је земљиште ^одузето у висини при- 
хода, који би од земље имали, —  сматрамо, да нема основа. Ова- 
кав захтев може се поставити само када би ice радило о земљи- 
шту, које тужена страна користи и добија приходе са тога зем- 
љишта, a неће да га врати власнику. У таквом случају лишава- 
њем тужиоца прихода са њиховог иман>а, тз^ени својом рад- 
њом наноси штету, коју треба да накнади. Та штета траје све 
док се земљиште тужиоцима не преда. Али ако се ради о зем- 
л>ишту, које је тужиоцима одузето за изградњу јавног објекта 
— речног корита —  и више им се не може вратити, јер у крај- 
њем такво земљиште више и не постоји, — 'онда ранији власници 
не могу тражити накнаду прихода са тога земивишта уопште, већ 
само вредност земл>ишта.

Накнада штете ;Може се поставити само за усеве и уложени 
рад, који је власник имао пре одузимања земљишта, као и изо-
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стали приход у оно] години када је зем!љиште стварно одузето. 
Ако су усеви у тој години већ подигнути, онда власник не би 
имао право на накнаду ма каквке штете, већ само накнаду вред- 
ности земљишта.

Према томе, наше је мишљење, да у канкретном случају не- 
ма основа да се власницима Д. и С. признаје навнада штете у ви- 
сини годишших прихода са земљишта, које је узето за регула- 
цију реке. Накнада за више година не може им ice признати без 
обзира што не уживају одузето земл>иште већ више година, јер 
би тиме за њих била заснована стална рента, коју би они сваке 
три године остваривали.

Уколико би дошло до спора о висшш вредновти заузетог зем- 
љишта, ноја треба да се власницрша иоплати, висину треба да 
одреди суд у своЈој пресуди. Сматрамо да у овом и сличним слу- 
чајевима није потребно предлагати сада експропријацију, када 
је то пропуштено да се предложи пре него пгто је земљиште узе- 
то за изградњу речног корита. Отварање лоступка експроприја- 
ције више не би било целисходно, јер се накнада за зe^tљиштe 
и у екопропријационоом посгупку одређује према еконожкој вред- 
ности и у крајњем од стране суда.

Можда би за овај слЈгчај као закључак требало усвојити, да 
нема оонова да се пред судом расправл>а као накнада штете слу- 
чај, када је 1штета резултат радњи, које су предузете од управ- 
ног органа само у циљу задовољ&ња општег интереса, a не у ци- 
љу оштећења другога, и да у таквом случају интересована лица 
могу тражити само, да им се накнади вредност имовине, које су, 
због извођења радова у ошптем интересу, лишени.

Милорад В. Кукољац

РАЗВОД БРАКА ПО ТУЖБИ ИСКЉУЧИБО 
КРИВОГ БРАЧНОГ ДРУГА

Један од начина за првстанак брака је, у 'сммслу чл. 55 ОЗОБ, 
развод брака, али како је брак друштвена установа то се брак 
може развести само из узрока који су у  закону фиксирани од 
чл. 56 до чл. 63, што значи да ће по вол>и странака њихов брак 
бити разведен само уколико то одобри јача вол>а — воља зако- 
нодазца. У пракси нису ретки случајеви да се брачни другов|И 
у браковразводној парници сагласе да се брак разведе кривицом 
тужиоца, a no чл. 56 ст. 2 ОЗОБ „ако је порвмећај брачних од- 
носа настао искључиво кривицом једног супруга право на тра- 
жење развода припада само друтој страни“ , те се поставља гш- 
таше да ли се уопште брак може развести кривицом тужиоца 
по његовој тужби?

Тужба је молба са одређеном садржино1М на основу које се 
покреће парнични поступак. По чл. 174 ЗПП. тужба се састоји 
од одређеног (тужбеног) захтева у материјалном погледу, чиње-
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ница 'и доказа као и других података каје по чл. 95 ЗПП. мора 
да има сваки поднесак. Тужилац лреко тужбе опредељено и 
јасно саошптава туженом своју намеру и ако су  иопуњене све 
претпоставке, процесуалне и оматеријалне, странке предузима- 
шем разноврсних париичних радњи треба да докажу основаност 
односно неоснованост тужбеног захтева. Тужба као правно сред- 
ство везана је само за судоки nocTynaK — кривични (за дела која 
се гоне по приватним тужбама) и парнични (и управно-судски 
за који важи Закон о управним опоровима) — и помоћу тужбе 
грађ.анин остварује ;неко овоје итриватно пршво илинеки свој при- 
знати интерес, огго соггственој иницијативи или је на тај гест под- 
стакнут поступањем другог лица или органа (правна лица изузи- 
мају се од кривичне одговорности). Право на 1подноапен.е тужбе 
је једно од грађанских права које извире из У>става ФНРЈ, из 
његове опште концепције да сваки заинтересовани грађаншн има 
право на законску запггиту' због повреде законитости и да су 
грађани једнаки и дужни да се придржавају Устава и закона a 
Устав је таксативно предвидео само два слз^чаја подиошеша туж- 
бе: када се покреће управни спор и када службено лице незако- 
нитим !радам причини штету. За разлику од кривичног права каје 
тачно утврђује која се дела гоне rro приватној тузкби, у грађан- 
вком праву, преоиа ЗШ1, увек се подноси тужба ако се пледира 
доношење оиериторне одлуке са јединим изузеткам да у брачним 
спороврша тужба може бити замејњена спораззшним предлогом.

Анализа законског текста у другој реченици чл. 56 ст. 2 
ОЗОБ показује да се сидасао те правне норме и значење поје- 
диних у њој употребљених речи разилазе. Врачна поремећеност 
може по 'закону да иаступи и самим тим брак буде |разведен; 
кривицом једног брачног друга или кривицом оба брачна друга 
или без ичије кривице. Ако се брачни односи поремете кривицам 
аба брачна друга или без ичије кривице, и то <се утврди, свеједно 
ко је  од њих поднео тужбу, брак ће бити разведен без обзира 
на евентуално противљење туженог. Међутагм, када је само један 
од брачних другова виновник поремећаја брачних односа туж- 
ббни захтев биће одбијен ако je тужбу поднео тај брачни друг 
a невин брачни друг није прихватио развод. To је хтео законо- 
давац да каже испало је као да тај брачки друг нема право ни 
на подношење тужбе 'зато што је крив, тужбе као формално- 
правног акта. Поремећеност и кривица утврђују се судском од- 
лукоаи и зато све док се раеправа не заврши не зна се какве је 
природе поруемећеност и да ли за наступање те чи1њенице 'сноси 
кривицу један или оба брачјна друта или кривицу не сноси није- 
дан од њих. Зато ако нема друш х m poiiecH icx ометњи, суд мора 
да €0  упусти у расправл>ање суштине ствари по свакој поднетој 
тужби. Уосталом, брачни друг кад одлучи да 1поднесе тужбу он 
увек у њој представи да је иоремећеност настала без њетове 
кривице, a кад би се буквално тумачио појам „права .на тражење 
развода“ суд би требало претходно да оцењује, пре дефинитивног 
претресања, да ли је с обзиром на кривицу тужилац овлашћен 
на подношење тужбе, јер право на тражење развода није ништа
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друго него право на подношење тужбе, a о свим формалноправ- 
ним орепрекама одлучује се, по правилу, у фази припремања 
главне раоправе. Према томе, полазећи од мисли a не од текста 
као језичке грађе појам „право на тражење развода“ је матери- 
јалноправног карактера који долази до изражаја у мсменту пре- 
суђивања и ако на бази доказног поступка суд изведе закл>учак 
да је тужилац искл>учиви кривац за 5{>ачну поремећеност тек 
онда одбиЈа тужбени захтев зато што н>ему као таквом брач- 
HOĐVE другу не припада право на тражење !развода.

У чл. 399 ЗПП, који се ослања на прву реченицу чл. 56 
ст. 2 ОЗОБ, предвиђен је споразумни -предлог као 4006643 форма 
тужбеног поднеска, коју специјално не псмиње чл. 95 ЗПП, a 
који се тЕодноси у местч) тужбе. Код споразумног предлога нема 
тужиоца ‘и. туженог као код тужбе нити 'предлагача и противника 
као ксд обичног предлога, јер се оба брачна друга третирају 
истовремеио и као предлагачи и као противници, односно као 
тужиоци и као тужени (обе странке не могу да имају заједничког 
пуномоћнргка). Као и тужба (и сваки- други поднесак) споразумни 
предлог предаје се ван раоправе али као што се тужба може пре- 
иначити, писмено или усмено, тако се и споразумни предлог 
може модификовати из чега проистиче да тужба може да се 
претвори у споразуман предлог и ■споразуман предлог у тужбу. 
Странке слободно располажу захтевима путем своЈ!Их изјава које 
ставл>ају у току поступка и кад отранке -мењају тужбу у спо- 
разуман предлог тиме оне користе то своје право. У спору по 
тужби свака странка са својих позиција предлаже решеше које 
пре свега њој конвенира a у спору по споразумном предлогу без 
интервенције спол»а отранке су саме пронашле једно oSocTpaHO 
прихватљиво решење чил1б разрешавају једна другу да своје 
ставове доказују. Такав компромис не дира у сам друштвени 
однос већ у процедуру. Када дође до сукоба брачних другова, 
по правилу, сваки брачни друг има своју верзију о узроку кон- 
фликта које су опет, по правилу, дијаметрално супроине, управо 
ОН1И један другог оптужују за кривицу, a кад се одлуче на спо- 
разуман предлот онда уз узајамна таопуштања приказују на је- 
динствен начин околности које су проузроковале нетрпел>ивсст. 
Није невероватно да се брачни другови сложе да стварне чиње- 
иице прикрију и да брак буде разведен на основу из1мишљених 
чињеница из споразумног предлога, a да суд буде немоћан да 
странке у товде онемотући. Породични живот a самим тим и брач- 
ни једна је  од вредности чију неповредивост наш друштвени 
систепи, на линији даље и све пуније афирмације личности, обез- 
беђује кривичним санкцијама од сваког неовлашћеног наруша- 
ван>а и тзв. индискреције. Брачни живот је дубоко и толико 
интиман да у јавност о6р1чно продиру само оне 'појединости које 
у јавност пусте сами: брачни другови. Када се извиђају брако- 
разводни узроци, осим из чл. 60, 62 -и 63 ОЗОБ, суд, углавном, 
инсистира на утврђивању чињеница из живота који се одвија 
„у четири ока“ a такво задирање, премда је главна расправа 
тајиа, 'Може да нанесе душевне патње код једног или оба брачна
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дрЈлга, a понекад и далекосежне, нај1олаже речено, нелагодне по- 
следице. Гледање на брачни живот са овог аспекта не сме се 
занемарити јер мада се у једном брачно-м опору суду, који је 
ограничен на тужбени захтев, не оможе пртписати неоправдано 
мешаше у приватни живот, у овако1М случају судови треба да се 
много више оријентагапу на изјаве странака a када су те изјаве 
истоветне онда их, по правилу, Јгвек треба |без проверавања по 
чл. 406 ст. 1 ЗПП акцептирати. Првма чл. 171 КЗ изношеше ијш 
проношење личних и породичних прилика једног лица појављује 
се као кривично дело ако оио може шкодити његовом угледу a 
„треба Ш1ати у виду да је ово 'једно доста тешко кривично дело, 
оно може разорити лични живот, 'породицу и брак једнс1Г лица“ 
(проф. Др Јанко Таховић у Посебном делу Кривичног права). 
Принцип је да доказивање истинитосги тих чињешида није дозво- 
љено (Чл. 171 ст. 4 КЗ) осим када по чл. 173 ст. 3 КЗ окривљени: 
дело учини „у времену службене дужности, ‘ПОЛ!итичке или друге 
друштвене делатности, одбрани неког права или при заштити 
оправданих интереса“ . Ако се брачни опор 'Поематра кроз чл. 171 
КЗ 'намеће се да чињенице из брачног живота треба откривати 
крајње обазриво и само оне које су неопходне a међу странкама 
опорне. Уосталам, и они непристрасни сведоци плашећи-! се кри- 
вичне одговорности уздржани су пред судсм јер мада је дужност 
сведочења оожита грађаиска обавеза и мада сведоци не могу 
ускратити сведочење о тим чињеницашса (чл. 225—228 31Ш) све- 
док мора сврого да води рачуна шта износи да не би одговарао 
не само за лажно сведочење већ евентуално и за чл. 171 КЗ.

Када брачни друг који је искључиво крив за неслагање под- 
несе тужбу a други брачни друг пристане на развод брака тужба 
се ауто^матсни претвара у споразуман предлот јер у противном 
ако и доказни поступак потврди искључиву тужиочеву кривицу 
суд 'б'и морао одбити туж)бени захтев a ако се пак тЈгжба таре- 
иначи у споразуман npepaoir развод ј.е ипак могућ. Приговор да 
се тиме изиграва друга реченица из сл. 2 чл. 56 ОЗОБ неодржив 
је зато што тај прооис товори о |Странкаама у  'паступку по тужЈби 
a у поступку по споразумном предлогу странке нису конфрон- 
тиране као код тужбе. Зар се мало пута дешава да се одмах на пр- 
BoiM расправном рочишту утврди да је требало поднети споразу- 
ман предлог a не тужбу (пракса заиажа да су многе тужбе препу- 
не оштрих формулација од којих неке тужиоци ублаже или напу- 
сте током расправе), али само због стицаја околности или због 
различитих мотива брачни другови пре подношења тужбе нису 
стуиали у додир a подношење зпоразузушог предлога захтева прет- 
ходан договор о томе. Тужбу треба поднети тек ако нема услова 
за подношење споразумног предлога и зато чим се ти услови 
стекну макар и на главној рашрави ствар треба репшти кроз 
споразуман предлог. Када тужени брачни друг призна чиње- 
ничне наводе и тужбени захтев онда су пред судом два потпјчјо 
идентична предлота и било би нелогично да се ти предлози не 
фузионишу у један заједнички. Тажво поступање треба да буде 
правилно увек кад код странака нема контрадинције. Ако се ово
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станозиште одоаци онда не оста]е ништа друго него да се ту- 
жбени захтев по туж5и одбије или да тужилац повуче туж5у 
па да се затим поднесе споразуман предлог a такав однсс према 
странци и грађанину није у складу са позитивним правом које 
је ради њега a не он ради права.

По чл. 406 iCT. 2 ЗПП. није довуштено изрицање пресуде на 
основу признања, међутрим пресуда дочета по опоразумном пред- 
логу није ништа друго нето пресуда на основу признања наро- 
чите врсте јер није оспорено ни чињенично стање ни тужбени 
захтев. Нема сумње да кад би тужилац унапред знао да тужени 
неће негирати ни чињенично стање ни тужбени захтев он не би 
'ни подносио тужбу већ би са тужениз! поднео споразуман пред- 
лог који претпоставл>а потпуну сатласност бра.них друтова и у 
погледу чињеиичног стаовва и у погледу тужбеног захтева. Када 
странке на главној раоправи изјаве односно потврде да су спо- 
разуман предлог заједнички поднеле и да усмено понављају све 
што су писмено изнеле у том предлогу суд ће аналогно чл. 320 
ЗПП. без даљег расправљања донети пресуду ако оцени да је 
оправдан разлог који су брачни друговси споразумно навели.

Пошто је брачни друг из споразумног лредлога и тужилац 
и тужени таква његова функција још мање омета претварашу 
споразумног лредлога у тужбу, јер када се по чл. 180 ЗПП тужба 
може преиначити и тако што ће уместо гтрвобитно тужеког бити 
тужено друго лице, утолико пре може предлагач (тужилац) — 
противник (тужени) да постане тужени задржавајуЉи на тај на- 
чин једну од раније две функције. Тужени брачни друг не добија 
нову парничну улогу и зато није ни потребан његов пристанак 
нити одлука суда већ само судска констатација о новонасталој 
процесној ситуав^ији која чак не представл>а ни преиначење пред- 
лога. Одустанак од предлога је одустанак са1моад функције пред- 
лагача (тужиоца), јер тај брачни друг овлашћен је да одустаје 
од реализација свот интереса хоји је везан за њега као предла- 
гача (тужиоца) a да ли ће он изгубити и улогу противника (ту- 
женог) то зависи од другог брачног друга пошто споразуман пред- 
лог треба замислити као две спојене тужбе у једну у кој^има 
странке имају различите улоге. Зато ако одустане само један 
брачни друг од lonopasynvcHOir предлота поступак се наставл>а као 
п6 тужби у којој he тај брачни друг бити тужени, a б>рачни друг 
који не жели да се повуче 'Рез парнице биће тужилац и само уко- 
лико нови тужилац није искључиви кривац за поремећене брачне 
односе брак ће бити разведен.

Поступак у брачним споровима је посебан парнични посту- 
пак који је рвгулисан у XXVI глави трећег дела ЗПП с тим' да 
ако не TiocToje лосебне одредбе примењују се остале одредбе ЗПП. 
У 1П0себним одр>едбама нема адредбе о противтужби a чл. 76. 
ОЗОБ са -свлм осталим одредбама*У главе (Надлежност тужбе и 
привремене мере у брачним споровима) .престала је важност —  
чл. 2. Уводног закона за ЗПП и зато npeiMa општој одредби из 
чл. 177. ЗПП треба тгроцењивати да ли се и у брачном спору уоп-
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ште тусоже поднети противтужзба. Презумпције за противтужбу 
cv прецизне и неспојиве са природом брачног спора јер код про- 
тивтужбе одбрана је прш1,арна и када тужени у току расправ- 
Јвања )По тужби поднесе ^своју тужбу то није никаква његова при- 
вилевија већ самостална a не анцесорна туж)ба у којој тужени 
као тужилац напада. Одлучити се на развод брака иоготову ако 
је то брак са децом шсје тако лако нити се ту за 1све брачне дру- 
гове може наћи нека заједничка формула. Осим тога по чл. 61. 
ОЗОБ напуштени бра'шш друг мора да сачека лротек швст зде- 
сеци од дана напуштања па да тек поднесе тузСбу a за то време 
други брачни друг може да поднесе тужбу и€тичу1ћи други раз- 
лог. Судска статистика нема тачан податак колико је тужилара 
искључиво кривих за брачну поремећеност лоднело тужбу али 
сигурно да тај број није 1мали. Најзад и кад би се опојиле две 
брачне тзгжбе па чак кад би друта тужба била оматрана за про- 
тив-тужбу изрека би у том случају утврдила, као да се ради само 
0 једном захтеву, да ли се брак разводи или «е  a не би, на npii- 
мер, по првој тужби усвојила тужбени захтев да се брак раз- 
веде због злостављанва a no другој тужби (противтужби) одбила 
тужбени захтев да се брак разведе з1бог прел>убе. Код брачног 
спора no тужби све се :своди на кривицу и положај кривог брач- 
нбг друга не може да олакша његова тужба (противтужба) a бра- 
нећи се 'по тужби тужени даје чињешЕце из хојргх суд треба да 
извуче заклЈучак ко ije од брачних друтова крив и зато њему 
није потр^на посебна тужба да докаже да ije тужилац нрив или 
су криви један и друти или нису криви ниједан од њих, што може 
да или значаја за моралну сатисфакцију, супружанско издржа- 
вање, лично име и поклоне. Конкретан случај суд подводи под 
норму материјалног права a странке свака са свог гледишта опи- 
сује догађаје и зато нема никаквог правног дејства околност да 
ли је тужр1лац навео у тужби и правни основ. Све ово указује 
да се инсгитут противтзгжбе не протеже на бркачне спорове (про- 
тивтужба је, етимолошки, супротставл>ање a код противтужбе 
у брачиом спору несма супротстављаша јер је ;предлог обе тужбе 
да 'се брак разведе стом разликом што брачни другови један дру- 
гог окривљују a кривица по чл. 407. у вези чл. 327. ЗПП није 
обавезан састојак изреке) a да спајање тЈгжбе другог брачног 
друга нема резондетр ни због брака ни због деце штавише да 
у већини 'Случајева ту тужбу треба одбацивати. зато што прва 
парница тече (чл. 182. ЗПП) док у осталим случајевима т{>еба 
застати са поступком (термин из чл. 330. ЗПП) односно npeioi- 
нути поступак када се поред спора' о разводу брака заснује и 
спор о постојању, непостојању или поништају брака (чл. 202. 
ст. 1. тач. 1. ЗПП). Има случајева да тужени пориче чињеничке 
наводе и захтев тужбе наводећи да је и он али због друтог раз- 
лога поднео тужбу о којој би такође требало 'рашравл.ати тек 
пошто се оконча ггрва a према моменту литиопенденције треба 
утврдити ред. Према томе, опоразум стр>анака поводом тужбе да 
се брак разведе кривицом тужиоца одговара споразумном пред-
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лоту и спор треба ра1справити као да је поступак започет на осно- 
ву onoipaayiMHor предлога a не узршати као што то неки судови 
чине изјаву туженог као његову неформалну тужбу односно 
противтужбу.

Борислав Раванић

ПРАВНА ПРИРОДА НЕДОСТАТАКА УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 339.
Т. 2. И 3. ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 

И ВАЖНОСТ РЕВИЗИЈЕ

У теорији и пракси постоји неслагање кад ije у питању ту;ма- 
чење прописа чл. 371. ЗПП.

I Поједини правници, заснивајући своје дгишљење углавном 
на чл. 371. ЗПП и поређењу истог са чл. 353. ЗПП, налазе да 
ревизија насупрот жалби, мора абавезно да садржи ревизијске 
разлоге и изјаву у  којем се делу пресуда побија. Без ових еле- 
мената ревизија је непотшуна. Председник већа прв(х:тет1еног су- 
да покушава да исправи предметне недостатке и ако у томе не 
уапе, одбаацује ревизију (чл. 98. ст. 4. ЗПП).

II Према другом (шпшБењу, у ревизији се не мора означити 
у KojeiM се обиму (у целини или одређеном делу) и из којих раа- 
лога побија друтостепена пресуда (чл. 371. и 353. ст. 1, 2. и 3. у 
вези са чл. 379. ЗПП). Ако ревизија нема ове услове (чл. 339. 
т. 2. и 3. ЗПП) председник већа првостеазеног суда позива под- 
носиоца ревизије да је допуни, али ће ревизију, иако у одре- 
ђеном року нмје дапуњена, преко друтостепеног суда поднети 
надлежном врховноом суду (чл. 340. ст. 3, 369, 374. и 379. ЗПП). 
Председник није овлашћен да у  таквом случају (у случају не- 
поступања по решењу за допуну ревизије) pemesfceai 'одбацује ре- 
визију, као што је овлашћен и обавезан да то чини кад се на 
основу података из р>евизије не може утврдити која се пресуда 
побија или када ревизија није потиисана —  чл. 340. ст. 1. и 2. и 
чл. 379. ЗПП.

2) Дал>е се на основу прописа о жалби и ревизији против 
пресуде (чл. 337— 364. и чл. 368— 380. ЗПП) констатује, да се ре- 
визија не може изјавити:

а) због месне ненадлежности iHM онда, када се може изјавити 
жалба (када је поводом приговора у пресуди неправилно одлу- 
чено да је суд месно надлежан, a жалба се односи на ту ненад- 
лежност, односно ако је у том погледу дотична лресуда потвр- 
ђена, ревизија је недозвољена —  чл. 343. ст. 2. т. 4. и чл. 370. 
т. 1. ЗПП).

б) због 'погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања 
(осим ако је до таквог чињеничног стања дошло услед битних по- 
вреда парничног т[Оступка, будући да тада странке шљогу у  реви- 
зији износити нове чињенице и предлагати нове доказе —  чл. 
372. 31111, или ако се у  ревизији указује на сумњу о истинито-
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сти 'чишенциа на којима је пресуда заснована — чл. 370, 371, 
343. ст. 2. и 376. ЗПП).

в) Збот погрешне примене материјалног права, када у реви- 
зији нису наведени разлози (поводом жал1бе другоствпени суд 
и у том случају поступа по служ!беној дужност1и — чл. 353, 371. 
ст. 2. и 379. ЗПП).

3) Остаје, дакле, да icy разлози ревизије ужи од разлога у 
жалби и да 'се пресуда другостепеног суда може испитивати;

Caavio у оноом: делу у којем ,се побшја ревизијом (чл. 371. ст. 1. 
ЗПП) 'И то:

а) Због битне повреде одредаба парничног 1п0'ступка осим ако 
се повреда односи на омесну надлежност (чл. 343. ст. 2. т. 4. ЗПП).

б) Због (погрешјне примене материјалног права — чл. 370. ЗПП.
4) Ревизијски суд лоступа, међутим, и ио службеној ду- 

жности:
а) мора да пази да ли постоји битна повреда одредаба пар- 

ничног 'поступка из чл. 343. ст. 2. ЗПП {изузимај у41и мвсну над- 
лежност), мада подносилац ревизије разлоге о ови>м повредама 
није навео или уопште није навео никакве разлоге, јер ревизија 
и жалба, као што је н̂а(по1менуто не морају i6ihth 01б'разложене, од- 
нооно не морају да садрже разлоге — чл. 371, 340. ст. 3, 353. ст. 3, 
379. ЗПП).

б) Приликом Е>е1шаван>а о ревизији (тј. ino службеној дужно- 
сти, као и при решавадву о жалби — чл. 358. ст. 2. ЗПП), врховни 
суд ј е дужан да ук'ине побијани део пресуде, ако се појави оправ- 
дана сумња о истинитости чињеница на којима је  пресуда завно- 
вана, односно ако суд има оправ1даних разлога да посумња у исти- 
нитост утврђеиог чињенич1НО(г стања —• чл. 376. ЗПП.

в) Кад се из ревизије ни после предузетих мера за исправку 
(чл. 340. ст. 3. ЗПП) не види у којач се делу другостепена пре- 
суда побија, врховни суд ће узети да ве побиЈа у делу у  којем 
странка није уопела у друтостеоеном постушку (чл. 353. ст. 1. и 
379. ЗПП).

III Ово друто мишљење изгледа (правилније гпоред осталот и 
са разлога:

1. Прописом чл. 371. ЗПП одређени су обим у  којем се испи- 
тује другостепена 'пресуда и границе разлога из којих се врши 
побијање по реБизији и службеној дужнО'Сти.

2. Правило је да се другостепена пресуда испитује само у 
OHOiM делу у којем се побија ревизијом. ЕлимиН'Иса1Н је чл. 353. 
ст. 4. ЗПП који важи за жај^у. Непобијани део пресуде не може 
се 'поводом ревизије 1ме(н>ати ни када у том делу постоји битна 
повреда одредаба парничног поступка из чл. 343. ст. 2 и т. 3. и 8. 
ЗПП. Врховни суд пази на ове повреде по ревизији (ако су на- 
ведене) и поводсм ревизије, a no слу^жбеној дужности (ако по- 
вреде нису истакнуге) али искључиво, ако ice односе на поби- 
јани део.

3. а) Друго вравило је, да врховни суд иопитује другосте- 
пену пресуду само у границама разлога наведених у ревизији 
(чл. 371. ст. 1. ЗПП). Од овог правила постоји изузетак за повреде
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из чл. 343. ст. 2. ЗПП на које (разуме се у погледу побијаног де- 
ла) врховни суд пази по службеној дужности —  чл. 371. ст.
2. ЗПП.

б) Цитираним одредбама чл. 371. ст. 1 ЗПП у вези са ст. 2. 
'истог прописа измењен је пропис чл. 353. ст. 3. ЗПП. Кад у жал- 
би нису наведени разлози, другостепени суд 'испитује првасте- 
пену 'пресуду не icaiMO у погледу повреда из чл. 343. ст. 2. ЗПП 
него и у  потледу правилне пр1имене 'материјалног права. У истој 
ситуацији поводснм ревизије врховни суд ПО' службеној дужности 
испитује другостепену пресуду у погледу 1повреда из чл. 343. 
ст. 2. ЗПП, a не и у погледу правилне примене материјалног пра- 
ва, јер такво испитива.ње није иредвиђено «ао изузетак од ап- 
штег правила из чл. 371. ст. 1. ЗПП.

4. Означена одступања у иоступку поводом ревизије (под III) 
не искључују сходну примену осталих одредаба које в.аже за 
жалбу протчв пресуде осим одредаба о одржавашу расправе) рас- 
прав.а се нккада не одржава пред ревизијвким судом — чл. 
279. ЗПП.

IV Резиме правне природе прописа чл. 371. ЗПП вводи се  на 
следеће:

1. ,Прв'им правилом ограничено је истаитивање другостепене 
пресуде на побијани део, док се поводом жалбе, по службеној 
дужнссти испитује и непобијени део — чл. 371 и 353. ст. 4. ЗПП.

2. а) Друго правило са изузетком (под III а) и б) по садржини 
се изједкачује углавном са правилом у пропису чл. 353. ст. 2. 
ЗПП, да другостепени суд и-спитује прво!степену пресуду у гра- 
ницама разлота каведених у жалби пазећи по службеној дужно- 
сти на повреде из чл. 343. ст. 2. ЗПП. Ово оравило з.а ревизију 
делиотично произлази и из првог иравила. Врхбвни суд другим 
речима цени законитост пресуде и основаност разлога уколико 
се односе на иобжјаии део. Непобијани део постаје правоснажан 
(чл. 322. ЗПП). 'Суд не би узимао у обзир разлоге у вези са не- 
побијавим делом.

б) Затим врховни суд не би могао да иде изван разлога на- 
ведевих у ревчзији када је реч о 1повредама из чл. 343. ст. 1. ЗПП 
(о релативио битнивд повредама парничног по-ступка које су биле 
или су (Могле бити од утицаја на доношење законите и правилне 
одлуке) и 0 погрешној примени: материјалног права, ако се иод- 
носилац ревизије у разлозима није позвао на те повреде. Посто- 
јање односних повреда без истицан>а одговарајућих разлота у ре- 
визији ирелевантно је за ишитивање нападнуте пресуде, али омо- 
же да буде повод за председника врховног суда да скрене пажњу 
нижим судовима на ове О1овреде и на правилно поступање, да би 
се убудуће чзбегле сличне грешке. Једино на повреде из чл. 343. 
ст. 2. ЗПП (апсолутно битне повреде одредаба парничног паступ- 
ка ’Koje icy лимитативно набројане) ревизијски суд пази по слу- 
жбеној дужности, Укидање другостепене, a евентуално и прво- 
степене иресуде због повреда из чл. 343. ст. 2. ЗПП није услов- 
љено неким посебиим формалностима — чл. 371. ст. 2, 375. и 
376. ЗПП.
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3. Таква је суигтинска садржина прописа из чл. 371. ЗПП. У 
овом пропису ни другим пропиоима о ревизији није предвиђено 
какве формалне елементе треба да садржи ревизија као иисме- 
но, нити је гаредвиђен поступак ica ревизијам, када иех она не 
садржи. Стога се имају 1примењ(ивати прописи о жалби против 
пресуде, a наиосе чл. 339, 340. и 353. .ст. 1, 2. и 3. ЗПП. Искључена 
је, као што је подвучено, примена чл. 343. ст. 4. ЗПП у целини, 
a делимично и ст. 3. истог члана, уколмко се одноои на погрешну 
примену материјалног права.,

4. Če.M тога, односна изјава и разлози представл^ају основне 
формалне услове који карактеришу редовне равне лекове против 
пресуде и који су зато регулисани посебним нормама о жалби и 
ревизији против пресуде, те се због односних недостатака ни у 
којем случају не оугоже вршити одбачај ревизије на основу чл. 
98. ст. 4. ЗПП. У посебним пак прописима није нориирано пра- 
вило да се ревизија одбагцује због недостатака услова из чл. 339. 
ст. 2. и 3. ЗПП (као што је било предвЈфено у бившем југосло- 
венскоои парничном поступку, односно као што је>сада предвиђено 
за недостатке услова из чл. 339. т. 1. и 4. ЗШ1 —  чл. 340. ст. 1. и 
2. ЗШ1). Према томе, нема места таквом одбачају ревизије.

5. Реч „само“ у чл. 371. ЗПП може се схватити једино онако 
како 'је изложено под III. Без те речи и без навођења разлога 
за побијање другостепене таресуде по службеној дужности, при- 
мешивао би ice у потпуности прапис чл. 353. ЗПП. У том потледу 
— у погледу обима пресуде и разлога за побијање не би било 
друге разлике сем те, да се ревизија не може изјавити због по- 
грешно и непотпуно утврђеног ч1ш>еничног стања и због месне 
ненадлежности — чл. 342. ст. 1. и чл. 370. ЗПП. Одноша реч не 
мења услове из чл. 339. т. 2. и 3. ЗПП нити лравну природу не- 
достатака тих услова. Она се односи на обим пресуде и разлоте 
П0бијања. Делимично је одстрањена примена појединих ставова 
чл. 353. ЗПП, као што је већ 'објашњено. Тиме је отраничено 
посту!па1ње суда по службеној дужности у логледу обигма испити- 
вања другостепене пресуде и врсте разлога.

Оваква интерлретација односних лрописа о ревизији у скла- 
ду је и са ооновним начелима парничнот поступка, a нарочито са 
начелом материјалне истине, као и начелима хоји  иду за тим да 
сви 1грађани (ла и странке невичне лраву) лостигну једнакост у 
поступку и да ипч се пружи правна заштита на релативно јед- 
ностава«, брз и ефикасан начин — чл. 6, 9, 10. (неуку странку суд 
поучава које парничне Ј>адње може да предузме) чл. 95. ст. 4, 
102. ст. 6, 285, 287,- 358. ст. 2, 376. ЗПП.

2) У случају одбацивања ревизије због недостатака услова 
из чл. 339. т. 2. и 3. ЗПП врховни суд се лишава овлашћења и 
обавезе: |

а) да лобијаии део другостепене пресуде ислитује и по слу- 
жбеној дужности —  чл. 371. ст. 2. и 376. ЗПП.

б) да по службеној дужности поступа и тада када ice из реви- 
зије не види у којем се делу лобија другостепена пресуда, узи- 
мајући да се пресуда побија у оном делу у којем странка није
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успела жалбом у опору —  чл. 353. ст. 1. и 379. ЗПП. —  Као што 
се види, односно одбацивање ревизије оротивречи не само основ- 
ним начелима иарничног поступка него и начелима социјалистргч- 
ког демократизма која провејавају кроз цео поступка.

Узевши све ово скупа, као и Ч1ињениру да наш парнични по- 
ступак кије оптерећен многим формалностима које се у неким 
'постугЕцима сматрају битним {на пример; да редовни правни ле- 
кови морају да садрже предлоге и разлоге и да странке у по- 
ступку пред судом вишег степена морају бити заступане адво- 
катом) "може се са сигурношћу тврдити да Закон није ни у по- 
ступку о ревизији одступио од основних начела другостепеног 
постулка.

He види се, наиме, разлог зашто би подносилац рев‘изије мо- 
рао тачно и одређено да назначи побијани део пресуде и разлоге 
побијања, кад поводом жалбе у случају недостатка разлога, дру- 
гостепени суд ло службеној дужности постуиа у пшрим грани- 
цајма него кад су наведени разлози (тада жалилац може да буде 
у бољем положају него онај који је непотпуно и произвољно на- 
значио разлоге —  чл. 353. ст. 2. и 3. ЗПП). Супротнр тумачеше 
противило би се уосталом и јасном тексту чл. 371. у вези са чл. 
340. ст. 3, чл. 353. ст. 1, 2. и 3. и чл. 379. ЗПП, a не би одговарало 
ни начелу правде и правичности, нити пак духу Закона о пар- 
ничном поступку.

Најзад о изјави да се пресуда побија у целини или у одре- 
ђеном делу као елементу редовних прав«их лекова против пре- 
суде може се рећи још и то, да предлог о унидању или преина- 
чењу пресуде стварно садржи и односну изјаву о оби!му побија- 
ња иресуде. Исто тако и изјава о побијано^м: делу садржи по пра- 
вилу и предлог. Одређујући побијани део пресуде странка исто- 
времено предлаже да се тај део измени — укине или преиначи. 
ИЈпак у Закону предлот није предвиђе1Н као формалан елеменат 
редоЕиих правних лекова против пресуде, будући да неука стран- 
ка ие би могла правилно да га постави. У лракси формални пред- 
лог представља тотово редован елеменат и жалбе и ревизије. 
Због тога је и нормирана одредба да суд није везан за формалне 
предлоге странака о укидању односно преиначењу пресуде — 
чл. 354. ст. 2. и ч:л. 379. ЗПП.

Односна изјава о побијаном делу која би у ревизији требало 
да буде тачнија и одређенија, одговарајући исто тако тачниије 
одређеним разлозима, по својој правној природи скоро би се из- 
једначила са фор1малним предлогом који би био битни еле1мен.ат 
ревизије. Такво гледиште неопојиво је са пролисима чл. 339. т. 2. 
и 3. и чл. 354. ст. 2. у  вези са чл. 379. ЗПП, који прописи искљу- 
4yiy могућност, да се предлог уопште схвати као фор!малан и бит- 
ни елеменат ревизије. Основна Je дакле тенденц.ија у нашем по- 
ступку да се битне формалности упросте и сведу «а  минимум. 
У случају недостатака услова из чл. 339. т. 1. и 4. ЗПП у вези са 
чл. 340. ст. 1. a сходно чл. 10. и.98. ст. 1. ЗПП логичло би било да 
председник већа прв.остепеног суда позове неуку странку да би 
је  поучио и помогао јој да у смислу решења допуни односно ис-
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прави жалбу или ревизију против пресуде. Схватање пак да је 
стриктно формулисаше односне изјаве и разлота битни елеменат 
ревизије било би у  колизији са овом тенденцијом Закона.

У спору под бр. Г-29/57. решењем врховног суда 'на основу 
чл. 371. у  вези са чл. 98. ст. 5. ЗПП одбачена је ревизија као не- 
потпуна с  обзиром да тужени нису дали никакве разлоге из ко- 
јих побијају другостепену 'пресуду у потврђеном делу. Овакво 
решење не може да се усвоји не само са већ изнесених разлога 
него и са разлога што ни ревизијск1и «и  другостепени суд нису 
ни једним законским прописом овлашћени да доносе одлуку о 
одбачају ревизије односно жалбе «ао непотпуне —  чл. 373, 354. 
ст. 1. и 355. у вези са чл. 379. ЗПП. Отуда виши суд — ревизиј- 
ски као и другостепени може да одбаци редован правни лек про- 
тив пресуде сао нвблаговремен или недозвол>ен али не и као не- 
потпун на основу чл. 98. ст. 5. ЗПП.

Следствено наведеним излагањи!ма, недостатак разлога као 
и изјаве у којем се делу друговтепена пресуда пабија ревизијом 
представља формални недостатак који ревизију не чини непот- 
пуном нити недозвољеном. Ревизија се, слично постулку са жал- 
бО'М, у сваком случају, са исправком или без исправке доставлЈа 
ревизијском суду на одл>^ивање — чл. 340. ст. 3. и чл. 379. ЗПП.

Дапица С. Китић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА А. К.

У Београду је на дан 22. априла 1962. годане одржана седница 
председништва Савеза А. К. на којој су били присутни сви чла- 
нови председништва. Седница је раоправл>ала по извештају о 
сташу у адвокатури кога је сачинио Секретаријат Савеза у сми- 
слу одлуке председништва од 11. :марта 1962. године. После де- 
таљне анализе извештаја и резултата дискуоије по овоме донет 
је закључак да се ова информација достави Одбору за унутра- 
шњу политику СИВ-а, -CeKpeTapMjaTy СИВ-а за лравосудне по- 
слове, свим републичким секретаријатима за лравосудну управу 
као и свим Коморама. У орој информацији трвба изнети и резо- 
луцију Пленума у Крагујевцу.

Размотрен је извештај о финансијском стању Савеза, изра- 
ђен предлог буџета за 1962. 'годину који fee бити поднет нареднам 
Пленуму.

Одлучено је да -ce идући ТТленум има одржати на територији 
HP Србије на дан 23. и 24. јуна 1962. године >и утврђен је дневни 
ред Пленума.

Заказана је конференција председника Дисциплмнских су- 
дова и дисциплинских тужилаца свих Комора за даи 23. јун 
1962. године као и председника свих Удружеша адвокатских при- 
правника у месту где ће се одржати Пленум.

Решавана су и друга текуЉа питања.
/ М. Б.
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РАДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СЕКРЕТАРА 
АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Савез Адвокатских комора организовао је радни састанак 
секретара и адаошисрративних секретара свих Комора који је 
одржан у Београду 21. аорила 1962. године. Предмет диекусије 
била су аштања уједначавања администрације свих Комора. У 
пракси Коморе нису једнако поступале код решавања питања 
спровођења одредаба које ‘се односе на упис у именик адвоката 
и адвокатских ирипраЕника, по питањима суспензије, поступка 
око дисциплинског гоњења, оситураша и сл. Стога је Савез орга- 
низовао састанак руководилаца коморских адми1нистрација да би 
се уједналила аракса и решила нека спорна пигања.

Састанак је био веома плодан по резултатима, па су донети 
заједнички закључци, хао препорука свчж« Коморама, да !се ови 
закључци спроводе у свим Коморама.

М. Б.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЗАГРЕБУ

У присуству врло великог броја чланова, 20. маја 1962. год. 
одржана је редовна Скупштина Адвокатске коморе у Загребу. 
Скупштину је отворио др Аурел Крстуловић, који је поздравио 
све 'присутне адвокате и госте, на челу са др Миленком Проте- 
гад1, држ. секр. за правосудну управу НРХ.

Скупгштина је била радна. У диокусији се највшпе разматра- 
ло питање пружања правне помоћи од стране Народних одбора 
апштина.

На скупштини је Адвокатску комору у АПВ представљао 
Андрија Шарчевић, адвокат из Суботице, заменик председника 
Уоравног одбора.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЉУБЉАНИ

5. маја 1962. године одржана је у ЈБублЈани годишња Скуп- 
штина Адвокатоке коморе у HP Словенији. За ову ■ Скупштину 
владао је врло велик интерес, јер је било присутно преко 150 
адвоката, чланова Коморе.

Главна тема Скуишгине било је питање будуће реоргаииза- 
ције адвокатуре, као и иитање организованЈа правних служби 
код Општина. Секретар за правосудну управу НРС поздравио је 
Скулштину и утврдио да је адвокатура у нашем правнсм животу
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потребна. Њу ваља најпре организационо решити, a потом ће 
сва остала питања у вези ње, бити аутоматски савладана.

Др Манс Шнудерл, иредседкик Савета А. К. у Љубљаии је 
рекао да ако се сатледава адвоктура и кроз наш нони Устав, да 
je она потребна, обзироом да је у новом Уставу човек стављен у 
центар, a адвокатура је прилот за очување човекових правних 
добара. Он је и за индивидуалну и ’ за колективну адвокатуру.

Председник Коморе др Владимир Шукље говор'ио је о служ- 
би правне помоћи и о питању реорганизације адвокатуре. У Сло- 
венији шла 29 служби правне помоћи, које су организоване без 
конзултовања KoiMope, што он замера. Ове службе правне по1МО;ћи 
добро функционишу. Осуђује нетачна обавештења једнот дела 
штампе о проблелгима адвокатуре и стању у  н>ој. Кратујевачке 
закључке треба у сваком иогледу разрадити.

У дискусији су дискутанти говорили о разним проблемима 
адвоката и адв. прип|равника, па је донесена резолз-ција у којој 
је натлашено да код служби ^правне помоћи треба уклонити доса- 
дашње грешке, да треба разрадити и конкретизовати крагуде- 
вачке закључке.

Адвокатску комору у АПВ на Скушптини је представљао 
члан Управног одбора Ботољуб Стојковић, адвокат из Панчева.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У БЕОГРАДУ

На дан 27. маја 1962. године одржана је Годишња скупштина 
Адвокатске коморе за НРС и Црну Гору у Београду.

Цоред великог броја чланова Коморе Скупштини су при- 
суствовали као гости: Владимир Симић, потпредседник Савезне 
народне скупштине, Спасоје Ђаковић државни секретар за п|жво- 
судну управу НРС, Ђуро Меденица савезни јавни правоб|ранилац, 
Слободан Савић, председник Вишег привредног суда Србије и др.

Савез адвокатских комора Југославије као и све Коморе у 
земљи, били су заступл>ени путем својих делегата.

Реферат о стању адвокатуре на подручју београдске Коморе 
поднео је председник Милован Јовановић.

У дискусији по реферату и извештајима узело је учешћа 
више чланова. Од €тране гостију говорили су: Спасоје Ђаковић, 
др Душан Братић, Ђура Меденица и у име Савеза адвокатских 
комора др Владимир Шукље.

Већина чланова Коморе који су дискутовали протестовала 
је против саопштења „Танјуга" објављеног истог дана о потреби 
одузимања адвокатима права заступања привредних организа- 
ција. Подвучено је михшвење да се на овај начин неогграв.дано 
и неосновано изражава неповерење адвокатури као и да ова мера 
иде на ликвидацију адвокатуре, што је пак у супротнасти са 
изјаваЈуга одговорних фактора о потреби адвокатуре и о настоја- 
њима за њено унапређење.
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Између осталих закључака о текућпм питањи1ма донет је и 
закључак да се путем Савеза адвокатских ксшора дође у контакт 
са одговарајућим државним органима по питању заступања при- 
вредних ортанизација, те да се изнесе становиште адвоката по 
овом питању.

М. Б.

ВБСЕЛИН КОМАНОВ

15. маја 1962. године умро је Веселин Каманов, адвокат из 
Бечеја.

Рођен 9. ј'у1на 1903. годлне. Правети факултет је завршио 
1927. године, па је прво био у разним местима судски прршрав- 
ник, тужилац, судмја све до рата.

По'сле Ослобођења отворио је своју адвокатсху каицеларију, 
коју је са кратким прекидом, водио све до омрти.

Као правјник био је врло цењен, поштован од колега и сво- 
ј ’их клијената. Као човек био је узоран.

Слава Му!

др. ЉУДЕВИТ КОРШОШ

У Алибунару је 15. маја 1962. године преминуо др. Људевит 
Коршош, адвокат, једаи од сениора наше војвођанске адвокатуре.

Рођен 10. новембра 1880. године, постао је адвокат 1908. го- 
дине, у Алибзшару, па је као адвокат делао пуних 54 године, шпо 
за адвоката првдставл>а замста примера1н радни стаж. Читавих 
54 година је чаоно и савесно, без примедби, вршио свој позив 
адвоката.

Спрема« правниж, повучен, углавнам живећи само за своју 
тхородицу и свој позив, имао је међу грађанима Алибунара само 
пријатеља и поштовалаца.

Слава Му!

ИЗ С У Д С К Е  П Р А К С Е

Ако захтеви у тужби произлазе 
из разних основа (један на основу 
дута, a други на основу заједничке 
тековине) стварна надлежност суда 
се одређује према зредности сваког

поједивог захтева. Према томе, ако 
ни један од захтева не прелази вред- 
ност од 200.000.— динара за расправ- 
л>ање је надлежан срески куд. (Врх 
суд АПВ бр. Р. 28/1962).
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Тужилац тужбом тражи да се ту- 
жени обвеже да му плати на име 
дуга 148.000 дин. и да се тужени об- 
веже да му призна право власни- 
штва на половини идеалног дела не- 
кретнине, a вредност спора је озна- 
чио са 288.000 динара.

Срески суд, коме је тужба била 
упућена, прихватио је приговор ту- 
женика о стварној ненадлежности, 
те списе уступио Окружном суду, 
који је исто огласио стварно ненад- 
лежним.

Решавајући о сукобу надлежно- 
сти Врх. суд АПВ је изрекао над- 
лежност Среског суда, a из разлога:

Установл>ава се да тужилац у ту- 
жби остварује два тужбена захтева, 
један на основу дуга a други на 
основу заједничке тековине, a да ни 
један од два захтева не прелази 
своту од 200.000.— динара. Па како 
по чл. 36. ст. 2. ЗПП ако захтеви у 
тужби произлазе из разних тужбе- 
них основа надлежност се одређује 
према вредности сваког појединог 
захтева, то према таме, у конкр. 
случају стварна надлежност се не 
одређује по збиру вредности свих 
захтева.

Обзиром да је утврђено да није- 
дан од тужбених захтева који се 
заснивају на разним односима не 
прелазе износ од 200.000.— динара 
то је стога по чл. 25. ст. 1 ЗПП за 
расправљање овог опора стварно 
надлежан срески суд.

малолетној деци, то значи од дана 
предаје тужбе суду.

Нема разлога, a противно је  и ду- 
ху тог законског прописа, тврђење 
у жалби да парнични суд није овла- 
шћен да од дана тужбе регулише 
обавезу родитеља да допринесе из- 
државању заједничког малолетног 
детета.

Код смештаја деце код родител.а 
ако су деца навршила 10 година 
живота имају се и деца саслушати 
на околност код кога родител>а желе 
да буду на смештају. (Врх. суд AilB 
бр. Рев. 184/1962).

I. и II. ст. судови одбили су захтев 
родитеља да се млдб. деца сместе 
код њега, a не код другог родитеља, 
на издржавање, ваопитање итд.

Уложена ревизија је основана, 
ниже судске одлуке укинуте, a из 
разлога:

Надаље, I. ст. суд није саслушао 
и децу да изјаве своју жељу с обзи- 
ром да се ради о деци која су на- 
вршила 10 година живота (чл. 7 
Основног закона о односима роди- 
теља и деце), a који пропис је ду- 
жан примењивати и суд.

Суд је овлашћен да по службе- 
ној дужности од дана предаје тужбе 
регулише обавезу родитеља да до- 
прииесе издржавању заједничког 
малолетног детета. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1197/1961).

Жалилац је поднео жалбу против 
оног дела пресуде којим је I. ст. суд 
обавезао туженика-.родитеља да од 
дана подношења тужбе плаћа на 
име издржавања млд. детета износ 
од 4.000 дин. Жалба је неоснована, 
a из разлога:

I. ст. суд није 1на штету туженика 
одмерио висину трошкова живота 
заједничког детета старог 17 година, 
које још похађа школу. Из чл. 405. 
ст. 1. ЗПП јасно произлази овлаш- 
ћење суда да по службеној дужности 
у току поступка у брачним споро- 
вима одређује привремене мере ра- 
ди давања издржавања заједничкој

Раднику припада накнада из виш- 
ка фонда плата иако фактично није 
радио у предузећу због болести.
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 265/62).

Тужено предузеће је II. ст. пресу- 
дом, услед преиначења I. ст. пресу- 
де, обавезно да тужиоцу, свом рад- 
нику, исплати 67.288 динара, на име 
вишка фонда плата.

Уложена ревизија је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је битне чињенице утвр- 
дио правилно, али је извео непра- 
вилан правни закључак када је ту- 
жбу одбио. Према чл. 320 Закона о 
радним односима привредна органи- 
зација доноси правилник о радним 
односима, али тај правилник не мо- 
же се тумачити противно прописима 
и односима регулисаним законом. 
Чл. 13 поменутог закона прописује 
да се права из радног односа која 
по Упутству и законима припадају 
радницима не могу ограничавати 
актима привредне организације. 
Према чл. 23. ст. 3 Закона о здрав- 
ственом осигурању радника и служ- 
беника 'привредна организација при
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накнадној раоподели платног фонда 
дужна је да узме у обзир и дане 
болсшања свога радника као да су 
ти дани проведени на раду. У сми- 
слу овог прописа тужитељу припада 
накнада из вишка фонда плата и 
ако фактично није радио због бо- 
лести у ггредузећу, па како је не- 
спорно да тај вишак износи 67.288 
динара, то је правилно обвезано ту- 
жено предузеће на исплату утуже- 
ног износа.

Тужбом ради утврђења не може 
се тражити утврђивање чињеница 
из којих произлази неко спорно 
празо тужиоца. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 58/62).

Против нижих пресуда поднесена 
је ревизија, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Тужбени захтев да суд утврди: 
1. да је тужилац уплатио за спорну 
костурницу; 2. да је ову костурницу 
подигао тужилац; 3. да исту одр- 
жава и оправл»а — представља за- 
хтеве да суд пресудом утврди по- 
стојање тих чињеница.

Према чл. 175. ст. 1 ЗПП, тужилац 
може у тужби тражити да суд само 
утврди постојање односно непосто- 
јање: а). неког права или правног 
односа или б). истинитост или не- 
истинитост неке исправе.

Према томе, тЈгжбом за утврђење 
не може се тражити утврђивање чи- 
њеница из којих произлази неко 
спорно право тужиоца. Таква туж- 
ба није допуштена, па је зато II. 
ст. суд правилно тужбу одбацио.

домаћинства за порез и дуг другог 
члана домаћинства односи само на 
онај порески дуг који је настао у 
време када су порески обвезник и 
други члан домаћинства живели у 
заједничком домаћинству, a не и за 
онај порески дуг који је настао пре 
ступања ових лица у заједничко 
домаћинство, јер то произлази из 
природе односа и суштине прописа 
чл. 139 Уредбе о порезу на доходак.

Како се порески дуг односи на 
1959. годину, a заједничко домаћин- 
ство настало је тек у пролеће 1960. 
године, тужба ради излучења је 
основана.

Јемство једног члана домаћинства 
за порески дуг другог члана односи 
се само на онај порески дуг који је 
настао за време од оснивања зајед- 
ничхог домаћинства. (Врх. суд АЛВ 
бр. Гж. 1133/1961).

Општина је поднела жалбу про- 
тив I. ст. пресуде којом је по тужби 
тужитељице излучен већи део по- 
нретнина заплењених за порески 
дуг другог брачног друга. Уложена 
жалба је неоснована, a из разлога: 

Правилно је  правно схватање I. 
ст. суда да се јемство једног члана

Одбор за оснивање једне одређене 
школе није правно лице. (Врх. при- 
ВЈЖдни суд, бр. Сл. 702/1962).

Тужена општина подигла је при- 
говор против платног налога изнр- 
сећи да она није у  правном односу 
са тужиоцем, обзиром да је тужени 
требао бити „Одбор за подизање 
школе Ж. 3.“ . Приговор је I. ст. суд 
рдбио, a туженик је уложио жалбу, 
која је у овом делу, као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Правилно је утврђење побијане 
пресуде да Одбор за изградњу Учи- 
тељске школе „Жарко Зрењанин" 
није правно Л11це, јер као такво ни- 
је нигде регистровано. И не само 
због тога, него и с разлога што про- 
писи материјалног права одређују 
ко све има својство правног лица, 
као и то ко .може, под којим усло- 
вима и која правна лица оснивати, 
a не постоји такав rrpoirac на основу 
кога би народни одбор општине мо- 
гао основати једно такво правно ли- 
це, један такав правни субјект као 
што је одбор за изградњу једне од- 
ређене школе. Такав одбор може 
имати само карактер једног тела, 
коме је поверено извршење одре- 
ђеног задатка. Иако постоји чин>е- 
ница да је НОО у  решењу о  (зсни- 
вању тог Одбора и у Правилнику 
о његовој организацији и пословању 
навео да је тај Одбор правно лице, 
те му одредио и организацију, на- 
чин и изворе прибављања средста- 
ва за изградњу школе, тиме истм 
Одбор ни]е могао стећи својство 
правног лица, него је могао само 
делати за рачун тужене Општине.
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РЕШЕЊА ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ А. К. У АПВ

Редовна тодишња Скупштина Адвокатске коморе у АПВ, 
која је одржана, у Новом Саду, 13. маја 1962. године донела је 
следећа РЕШЕЊА:

1. Узела је иа знање да је на Скуишггини присутан 201 адво- 
кат, као и предзтавници Удружеонва адвакапских при1правника,. 
те да је Скупштина опособна да доноси пуноважне ^закључке.

2. Изабрала је Радио председншштво: Грујић Саву (Зревња- 
нии), др Копас Стевана (Сента), Филж10в.ј̂ 1 Албу (Суботица), за 
заггисничаре Врбашки Миленка и Милг^! 'Розмислава (Нови Сад), 
за овераче зашгсника МилтЈћ Станимира и Кромпић Станка (Нови 
Сад), a за Комиоргју за редиговање нацрта резолуције: Хаџи Ко- 
сту ст. и Царић Олгу (Нови Сад), те ИшпановгЉ Тошу (Суботица).

3. Упутила је поздравне телегра[ме другу Јосипу Броз-Титу, 
председнику Репу5ли.ке, и друговима Александру Ранкавићу, 
пот'предсе:днику СИВ-а, Јавану Веселинову, председнику Нар. 
скушптине Србије и Стевану Дорошсксм, председнику Нар. скуп- 
штине АПВ.

4. Овермла је записник Скупштине која је одржана дана 
21. маја 1961. године.

5. По саслушању извештаја органа Коморе о раду у 1961. 
години, допуне извештаја који је умесно поднео председник Ко- 
море Милорад Ботаћ, затим извештаја којм је поднео председник 
Комисије за преглед финаисијског пословаша Коморе др Војин 
Мијатовић, поздрава Скупштини од стране Милована Јовановића, 
председника Савеза адв. комора, Bej>e Рапајић, лредставника 
Удружења адв. приоравиика у АПВ, те одржане дискусије у којој 
су учествовали др Јулије Кениг (Нови Сад), др Брани1сл.ав Матић 
(Панчево), Јосип Кујунџић (Субовица), Коста Хаци ст. (Нови 
Сад), Јован Јегдић (Нови Сад), др Федор Араницки (Ср. Митро- 
вица) 'И Олмвер Новаковић (Новм Сад) прихватила ie извештај 
Управног одбора А. К. у АПВ о раду у 1961. години, одобрила 
завршне рачуне А. К. у АПВ и „Гласника" за 1961. годину, дала 
разрепшицу органима Комора за рад у 1961. години, те прихва- 
тила Резолуцију, која се објављује у овом броју „Гласника“ на 
уводној страни.

6. Прихватала је  буџет А. К. у АПВ за 1962. годи«у, као и 
буџет „Гласн!ика“ А. К. у АПВ за 1962. годину.

Радно председииштво Скупштине.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА А. К. У АПВ

На седници Уп|равног одбора АК у АПВ 'која је одржана 
дана 12. маја 1962. године, донесе'на су следећа решења:

1. Узет је иа знање n3Beiirraj 'ггредседника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Кскморе.
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2. Узет је на знање извештај секретара Управног одоора 
Олге Царић, о одржаном састанку секретара свих Адвокатских 
комора.

3. Узет је на знање извештај члана Управног одбора Бото- 
љуба Стојковића о Скуиштини Адв. коморе у ЈБубљани.

4. Решењем бр. 102/1962. a на основу чл. 93. т. 8, чл. 47. ст. 
2 ЗОА, те члана 33. Статута Адв. коморе у АПВ и чл. 8. Уредбе 
0 награди за рад адврката није евидентиран уговор о пружању 
правне помоћи, који је  склопљен између адвоката Владимира 
Вучинића и НОО Оџаци, те је дат рок од 15 дана Взгчинић Вла- 
димиру да среди стање.

5. Решењем бр. 40/1962. 'са 23. адрилом 1962. брисан је из 
именика адвоката АК у  АПВ, a на основу чл. 41 ЗОА, Рашић 
Емил, адв. из Ст. Пазове услед пресељења седишта адв. канц. 
на 1подручје друге Коморе, a за преузиматеља његове адв. канц. 
одређен је адвокат др Лука Петошевић, из Ст. Пазове.

6. Решењем бр. 140/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 14. мај 1962. године Кунтић Алба, адвокат из 
Суботице због заснива!ша радног односа, a за преузшлатеља се 
одређујр адвокат Албе Фили.пов1ић, из Суботице.

7. Решењем бр. 121/1962. узима се на знање да адв. придрав- 
ник Галкановић Михајло, ргз Сомбора наставл>а адв. припр. веж- 
бу 15. априла 1962. код адвоката Ведрикоки Ђорђа, из Сомбора.

8. Решењем бр. 122/1962. узето је на знање да је адвокат 
Јаковљев1ић Василије из Ковачице са 18. априлом 1962. преселио 
седиште своје адв. Каицеларије у Панчево.

9. Решењем бр. 124/1962. узето је на знаше да је Каракаше- 
В1ић Милош, адв. из Pyiivre преселио седиште своје адв. канц. у 
Нови Сад, са даном 21. априла 1962. године.

10. Решењем бр. 131/1962. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 30. април 1962. Станковић Славко, адв. из Ср. 
Митровице услед заснивања радног односа.

11. Решењем бр. 133/1962. a на основу чл. 93. т. 8, чл. 47. 
ст. 2 ЗОА, члана 33. Статута АК у АПВ и чл. 8. Уредбе о награди 
з-а рад адвоката региструје се уговор о пружању прав.не псшоћи 
који је 27. априла 1962. склопио адвокат Веселин С. Перић, из 
Новог Сада са Зид. тес. задругом „Градша“ из Срем. Карловаца.

12. Решавано је о текућим предметима уписа и осталим.
Управни одбор АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА

Пошто су се оба органа надлежна за упис у 1именик адвоката, 
Управни одбор и Савет, сагласилм да постоје условд за упис 
у именик адвоката, то су на основу чл. 93. т. 4, 87. т. 3. чл. 13. 
т. 1—7, H чл. 23. Закона о адвокатури, те чл. 6. т. 1— 2. и 7. Ста- 
тута АК у АПВ, уписану у именик адваката АК у АПВ, и то:
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1. Решењем бр. 72/1962. Бабић Олга, са сед. адв. канцеларије 
у Белој Цркви, a са даном 25. април 1962. године;

2. Решењем бр. 168/1961. Божовић Б. Саво, са седипитем адв. 
канц. у Паичеву, a са дансж 25. април 1962. године;

3. Крговић J. Вел>ко, са седиштем адв. канц. у Новом Саду, 
a са даном 13. мај 1962. године.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати, чланови K o iM o p e ,  да је реше- 
њем Скупштине АП у АПВ, која је одржана 13. маја 1962. го- 
дине  ̂ усвајањесм: буџета за 1962. годину, чланарина Комори по- 
вишена са досадашших 10.000 на 12.000 динара годишње. Адво- 
кати треба за I. лолугодиште да уплате разлику од 1.000 динара, 
a од 1. јула 1962. тромесечно да уплаћују на име чланарине по 
3.000 динара, место досадашших 2.500 динара.

Позивају се сви дзокници да уплате своје обавезе.
Уплате се врше на тек. рачун Адвокатских комора у АПВ 

број 151-13-5-3347.

Извештавају се чланови-адвокати да су 15. маја 1962. пре- 
минули др. Коршош Људевит из Алибунара и Команов Веселин, 
из Бечеја, па се 'поз!ивају сви чланови Фонда поомртнине да 
уплате за оваки (змртни случај по 400.— динара.

Књиговодство Коморе

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни зфедш1к: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачзгн код 
Народне барнке 151-13-5-3347 / Штампа „Будућност“, погон књига и брошура
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