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ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Према Правилима Савеза адвокатских комора Југославије 
највиши орган Савеза је Пленум, који сачињавају представнив?и 
Управних одбора и представници Савета Комора, чланица Са- 
веза, и то по правилу председници Управних одбора и Савета и 
њихови заменици. Овај Пленум има све атрибуте раније Скуп- 
штине Савеза.

Последњи овогодишњи Пленум Савеза одржан је у Скопју 
15. и 16. децембра 1962. године. Радови Пленума одвијали^су с^' 
у сали предузећа „Маврово“ .

Адвокатске комире Оиле—еу све заступл>ене на Пленуму, и 
то: Затреб: др. Аурел Крстулсвић, председник, Славко Illi-ma- 
товић, секретар, Бошко Кајганић, као изасланик Колектива Оси- 
јек, Милан Мацзфа, председник Савета; Љубљана: др Владимир 
Шукље, председник Савеза и председник Коморе, Маријан Ши- 
фвер, заменик председника; Београд: Милован Јовановић, пред- 
седник Коморе; Сарајево: Здравко Радовић, зам. председника, 
Момир Видовић и Жарко Булић, чланови Управног одбора; Ско- 
пје: Панта Поленак, председник, Трајко Јовев, секретар и Петар 
Коробар, председник CaiBera; Нови Сад: Милорад Ботић, пред- 
седник Коморе и Коста Хаџи, секретар Савета. Рад Пленума 
иратио је већи број адвоката из HP Македоније и са Космета.

Пленуму су присуствовали и његов рад пратили као гости: 
Благој Левков, држ. секретар за правосудну управу НРМ; Ге- 
орги Цаца, секретар Савета за законодавство ИВ НРМ; Арсеч 
Грубче, председник Врх, суда НРМ; Панта Илијев, јавни тужи- 
лац НРМ; Димо Кантарџиски, председник Удружења правника, 
НРМ, као и многи руководиоци правосудних органа и установа.

Отварајући седницу Пленума др. Владимир Шукље, пред- 
седник, поздравио је све присутне госте и изасланике Комора, 
истакао значај овог Пленума. Евоцирао је успомену на Момчила 
Поповића, последње жртве фашистичких злочинаца, коме је 
Пленум минутом ћутања одао последњу почаст.

Затим је др. Владимир Шукље, председник- поднео изве- 
штај 0 стању у адвокатури, Славко Шиматовић реферат „Сло- 
бода и права човека и грађанина и њихова заштита", Милорад
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Ботић реферат „Адвокатура и друге лравне службе“ , a Момчи- 
ло Митровић, админ, секретар Савеза поднео је извештај о раду 
Председништва Савеза између два последња Пленума.

После одржаних реферата и поднесених извештаја развила 
се опширна дискусија у којој су учествовали: Трајко Јовев (Ско- 
пје), др. Аурел Крстуловић (Загреб), Славко Шиматовић (Загреб), 
Милован Јовановић (Београд), Момир Видовић (Сарајево), Бо- 
шко Кајганић (Осијек), Панта Поленак (Скопје), па је Пленум 
касно у ноћ 15. децембра 1962. прекинуо рад.

16. децембра 1962. Пленум је наставио рад дискусијом Ко- 
сте Хаџи (Нови Сад), па је затим Момчило Митровић поднео 
краћи извештај о потреби да се до краја године Уговор о соци- 
јалном осигЈгрању адвоката саобрази прописима Закона о здрав- 
ственом осигурању и Закона о финансирању социјалног осигу- 
рања. Међутим, многа отворена питања социјалног осигурања 
адвоката још нису решена, али се не би могло наћи решење у 
тако кратком року. По новим прописима има да се установе и 
бруто основе пензионих износа, који ће бити знатно већи од не- 
то основа. На бруто основе би се плаћали сви доприноси, пен- 
зиски, здравствени и инвал. осигурања, док би пензије биле 
одређиване по нето основама. Међутим, то значи да би на пр. 
код IV пенз. разреда бруто основа, на коју се плаћа допринос, 
износила нешто око 39.000 динара, док би пензија тј. нето основа 
и даље била 24.750 динара. Иако ће се смањити стопа доприноса, 
ипак ће наступити једно повишење допринбса од око 1.700 ди- 
нара месечно. У дискусији по овом реферату су учествовали 
Коста Хаџи (Нови Сад) и Момир Видовић (Сарајево), па ie истак- 
нут захтев да се већ код потписа новог Уговора о соц. осигурањЈ'  ̂
тражи и захтева да се призна адвокатима Ш пенз. разред, и да 
на тај начин добију извесну рекомпензацију за повишење до- 
приноса, које наступа као последица нових инструмената.

После закључене дискусије Пленум је донео:

ЗАКЉУЧКЕ:

„1. Пленум прихвата извештај Председништва Савеза о ста- 
њу у адвокатури и предлоге са тезама о Комуналним адвокат- 
ским заједницама и о контроли прихода адвоката, као и Нацрт 
Правила за удружене адвокатске канцеларије.

2. Пленум препоручује Коморама да у сагласности са сво- 
јим Статутима и у границама могућности приступе реоргани- 
зацији досадашњих Колектива (Пододбора, Радних одбора итд.) 
у цил>у стварања Комуналних а-двокатских заједница.

3. Пленум препоручује Коморама да прихвате Правила удрз'- 
жених адвокатских канцеларија, и да пораде на оснивашу ових.

4. Пленум констатује да је адвокатура најпогоднија форма 
за пружање правне помоћи и привредним организацијама, те да 
су препоруке које се упућују привредним организацијама да 
их заступају Јавна правобранилаштва и службе правне помоћи



Оиштина, не само противне закону него могј  ̂ бити од штете за 
привреду.

'5. Пленум налаже Председништву Савеза да упорно настави 
са радом на што хитнијем решењу материјалних питања адво- 
катуре, a нарочито по питању опорезивања.

6. Пленум овлашћује Председништво да закл>учи нов Уго- 
вор 0 социјалном осигурању адвоката ради саображења новим 
законским прописима, обезбеђујући Ш. пензијски разред.“

Ови су закључци једногласно прихваћени.
Решавао је Пленум и о неким текућил! пословима из своје 

надлежности.
На крају се председник Савеза др. Владимир Шукље топло 

захвалио Адвокатској комори HP Македоније која је све пре- 
дузела да би овај Пленум што успешније обавио своје послове.

Коста Хаџи

ОБЛИЦИ СВОЈИНЕ ПО ПРЕДНАЦРТУ УСТАВА ФСРЈ 
(Суштина и карактер друштвене својине)

Када говоримо о облицима својине према преднацрту Уста- 
ва морамо имати у виду основну историјску истину да је сво- 
јина, по својој садржини и по својој природи, пре свега, дру- 
штвено-економска категорија. Да је то друштвени однос произ- 
водње материјалног живота у датом друштву, a да је својина 
као правна категорија, само правно-технички појам који одра- 
жава те односе.

Да је ова констатација тачна показала је анализа досада- 
шњих друштвено-економских поредака кроз историју, вршена 
методом историјског материјализма Карла Маркса и Фридриха 
Енгелса.

Правни односи и државни облици не могу се разумети из 
самих себе, a нити из тзв. општег развитка људског духа, него 
им је корен у материјалним животним односима, како то указује 
Маркс у Предговору своје књиге „Прилог критици политичке 
економије“ .

На истом месту, Мархс је 1859. године, сажето дао основне 
поставке свог учења о историјском материјализму, написавши 
следеће;

„У друштвеној производњи свога живота људи ступају у 
одређене, нужне односе, независне од њихове воље, односе про- 
изводње, који одговарају одређеном ступњу развитка њихових 
материјалних производних снага. Целокупност тих односа про- 
изводње сачињава економску структуру друштва, реалну основу 
на којој се диже правна и политичка надградња и којој одгова- 
рају одређени облици друштвене свести. Начин производње ма-



теријалног живота условљава процес социјалног, политичког, и 
духовног живота уопште. He одређује свест људи њихово биће, 
већ обрнуто њихово друпггвено биће одређује њихову свест. На 
извесном ступњу свога развитка долазе материјалне производне 
снаге друштва у противречје с постојећим односима производ- 
ње, или, што је само правни израз за то, са односима својине, 
у чијем су се оквиру дотле кретале“ .

Полазећи од ових великих друштвено историјских истина, 
наш Преднацрт устава, је  у уводном делу, у глави која садржи 
основна начела и представља у неку руку велику повељу људ- 
ских односа и права у социјалистичком друштву, питање дру- 
штвене својине, као основног продукционог односа социјалистич- 
ког друштва, ставио на прво место, прокламујући да: Основу поло- 
жаја и улоге човека у нашем друштву чине:

а) ДРУШТВЕНА СВОЈИНА, над средствима за производњу, 
која као нови друштвени однос искључује повратак било ког си- 
стима експлоатације човека од човека, и ствара услове за равно- 
правност радних л>уди у раду и одлучивању о расподели про- 
извода рада,

б) ОСЛОБОЂЕЊЕ РАДА, које се обезбеђује укидањем на- 
јамних односа и стварањем таквих друштвених односа у  којима 
радни човек одлучује о обнављању и проширивању материјал-- 
них услова свог живота.

в) nt*ABO ЧОВЕКА, да ужива плодове свог рада и матери- 
јалног напредка друштвене заједнице, према начелу: Свако пре- 
ма способностима — свакоме према његовом раду,

г) САМОУПРАВЉАЊЕ, радних људи у радкој организаци- 
ји и социјалистичкој општини.

Ове начелне поставке економско-продукционе природе, до- 
биле су свој одређени правни одраз у нормативном делу предна- 
црта у чл. 6. главе П која носи назив Друштвено економско уре- 
ђеше, a који члан дословце гласи:

„Основу друштвено екокомског уређења Југославије чине 
слободан удружени рад над средствима за производњз'  ̂ и другим 
средствима рада у друштвеној својини и самоуправлзање радних 
људи у производњи и расподели друштвеног производа у радној 
организацији и друштвеној заједници“ .

Да би се правилно схватиле предње основне поставке дру- 
штвено-економског уређења, оне се морају посматрати као исто- 
ријске категорије, као односи у сталном процесу мењања и раз- 
вијања.

Тај процес је увек резултат кретања материјалних произ- 
водних снага друштва или другим вечима фактора производње.

Те факторе можемо по једној упроштеној шеми свести на 
следеће чиниоце:

а) непосредне произвођаче
б) продукциона средства (која су у тачци Ш уводног дела 

Преднацрта означена као „средства за производњу и друга сред- 
ства друштвеног рада)



в) управљаче односно ПРИСВАЈАЧЕ производа друштвеног 
рада.

Посматрамо ли узајамне односе ових фактора кроз њихов 
развој у прошлости, уочићемо једну одлучујућу чињеницу која 
се стално понавља у разним видовима сходно степену развитка 
ових односа у датом друштву, да је, наиме, у сваком досада- 
шњем друштвеном уређењу, почев од робовласничког друштва 
па до данас, између два прва фактора —  непосредног произво- 
ђача и продукционих средстава, стајао нужно ужлебљен онај 
трећи фактор — управљач односно присвајач производа дру- 
штвеног рада. Ти односи детерминисали су и облике својине у 
датом друштву у прошлости па тиме и цео правни и политички 
систем односно надградњу тога друштва.

Овај трећи фактор је увек одвајао непосредног произвођача 
од средстава за производњу и присвајао вишак рада непосред- 
них произвођача и одлучивао о употреби тога вишка.

Тако Je у старом Риму између роба и средстава за производ- 
њу стајао патриције. У феудалном друштвеном поретку између 
кмета и средстава за производњу стајао је властелин, барон и 
гроф, a у капитализму између радника и средстава за производ- 
шу, стајао је, и стоји, индивидуални власник капитала.

Вршећи економско присвајање тај трећи фактор носилац је 
права својине над средствима за производњу и произведеним 
добрима и као такав, легализовани и друштвеном силом зашти- 
ћени присвајач туђег рада, односно, експлоататор.

To је пстпуна економска, правна и политичка одвојеност 
непосредних произвођача од средстава за производшу и резул- 
тата свога рада.

Услед те одвојености у капитализму најамни рад је нужан 
органски део приватне својине, и истовремено његова супрот- 
ност.

To је и основна карактеристика приватне својине као еко- 
номске категорије, на којој израстају правне и политичке кон- 
струкције друштва.

Тако, приватна својина у класичном смислу је апсолутно 
право присвајања: то је овлашћење појединца дато од друштва 
да се материјална добра држе, користе, да се убирају плодови и 
да се отуђују или чак униште.

Социјалкстичке револуције донеле су адекватне измене у 
оБим односима. У Совјетском Савезу, одмах после Октобарске 
револуције, експроприсана су сва средства за производњу. На- 
место појединаца, као присвајач друштвеног рада ступила је Со- 
цијалистичка држава. To је био први облик социјалистичке сво- 
јине у пракси, тзв. Државна својина. Но, тиме није решен еко- 
номски проблем социјализма. Непосредни произвођач и даље је 
остао у извесном смислу најамни радник али не капиталисте већ 
социјалистичке државе.

У оваквим односима, нужно је израсла бирократија која је, 
политички привилегисана, без контроле произвођача — радника,



користећи своје политичке привилегије и клзучне позиције у 
располагашу друштвеним производима, присвајала себи несраз- 
меран део друштвеног производа. Тај систем државне социјали- 
стичке својине у СССР ни данас још није превазиђен, мада нове 
тенденције добијају све одређеније облике.

Међутим, код нас, већ 1950. године, започиње суштинско 
мењање основног продукционог односа ка подруштвљивању и 
стварању социјалистичких производних односа.

Узођењем радничког самоуправљања, доношењем Основног 
закона о управљању државним привредним предузећима и ви- 
шим привредним удружењима од стране радних колектива, 
остварена је акциона парола радничког покрета „Творница рад- 
ницима, земља сељацима“ . Ова парола „садржи у себи читав 
програм социјалистичких односа у производњи: у погледу дру- 
штвене својине, у погледу права и дужности трудбеника, и пре- 
ма томе, може се и мора остварити у пракси ако мислимо изгра- 
дити социјализам“ . (Тито: „Трудбеничко управљање привре- 
дом“ , Комунист бр. 4— 5/1950, стр. 1).

У реферату на VI конгресу КПЈ, 1952. године, друг Тито је 
између осталога рекао и то да; „истинско демократско управ- 
љање почиње онде, где престаје функција управљања државе 
у привреди преко њеног апарата“ .

Тако је СЕОјина над средствима за производњу из државне 
својине (државног монопола), прешла код нас у друштвену сво- 
,1ину.

Од тада, тај трећи фактор производних односа, који при- 
сваја продукт друштвене производње — држава — почиње сво- 
је  одступаше. Настаје процес који траје до наших дана. Процес 
поступног изчезавања трећег фактора — социјалистичке државе 
који је до тада био ужлебљен између оба основна чиниоца про- 
изводње —  рада и средстава за производњу — и настаје процес 
СПАЈАЊА НЕПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА СА СРЕДСТВИ- 
МА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДУКТИМА ЊИХОВОГ РАДА.

. Тако су код нас успостављени прави социјалистички односч 
у производњи a тиме, и у самом друштву.

Укинут је антагонизам између непосредног произвођача, с 
једне, и управљача, са друге стране, који је до тада имао класни 
карактер. Непосредни произвођачи присвајају сада и вишак рада.

У систему радничког самоуправљања, непосредни произво- 
ђачи сами одлучују о продукту свога рада, одвајајући део тога 
продукта, за потребе заједнице. Они одређују свој лични удео у 
друштвеном продукту по начелу расподеле према раду. Ово је 
јасно прописано у чл. 9 и 10 Преднацрта устава.

У декларативном делу преднацрта Устава овај садашњи ста- 
дијум у процесу друштвено економског развитка продукционих 
односа и друштвене својине, формулчсан је у  тачци III. на сле- 
дећи начин;

„Нико нема право својине над средствима за производњу и 
другим средствима друштвеног рада која су друштвена својина.



Радни људи управљају са овим друштвеним средствима исто- 
времено у сопственом интересу и интересу друштвеке заједнице, 
самостално и у оквиру закона и друштвених планова одговорни 
један другом и друштвеној заједници као целини.

Нико — ни поједини радник или радни колектив, ни дру- 
штвени, ни државни ррган — нема и не може стећи искључиво 
право присвајања производа друштвеног рада или самовољног 
одређивања услова и мерила за расподелу тог производа.

Друштвена својина над средствима за производњу је основ 
постојања и проширења личне својине на предметима за задово- 
љавање материјалних, културних и других потреба које он сти- 
че својим радом“ .

На ова начела декларативне природе надовезује се чл. 8 ст. 
1 нормативног дела Преднацрта који каже:

„Средства за производњу и друга средства друштвеног рада 
као и рудна и друга природна богатства друштвена су својина 
и као таква неотуђива су“ .

Из изложеног се види да друштвена својина по нашем пред- 
нацрту Устава није категорија својинског права — имовинског 
права, у класичном смислу речи.

Својина увек нужно значи присвајање производа рада, a то 
претпоставља произвођача-радника у ширем смислу и субјекта 
који присваја производ рада, a који је као друштвено-економ- 
ски чинилац одвојен од непосредног произвођача.

Према Преднацрту, a то је основно за прави социјалистички 
друштвени поредак, нико нема право својине над средствима за 
производњу, нити може имати искл.учиво право присвајања про- 
извода друштвеног рада, нити самовол>ног одређивања услова и 
мерила за расподелу произведених материјалних добара.

To право припада целом друштву као целини, свима факто- 
рима, a у крајњој линији радном народу као целини.

Суштина оваквих уставних прописа је у томе да се искљу- 
чује могућност да друштвена средства за производњу послуже 
било појединцима, било друштвеној класи, као средство за при- 
свајање друштвеног рада и производа.

Укидајући тако субјекат у класично правном смислу који би 
био носилац овлашћења и присвајања, Устав у ствари, укида 
својинско право над средствима за производњу и осталим сред- 
ствима друштвеног рада. To је у ствари негација својине у сми- 
слу имовинско правне категорије, како је то речено и у обра- 
зложењу Преднацрта устава које је дала уставна комисија.

Друштвена својина дакле није уопште категорија својин- 
ског права. Она означава основне друштвене односе у производ- 
њи и размени који се обезбеђују самоуправл>ањем радног човека 
у процесу ослобођеног рад.

При томе под појмом слободан — ослобођени рад у смислу 
Устава треба разумети то да је радни човек ослобођен експло- 
атација, и бирократско-етатистичке самоволЈв и да су економски 
односи у нашој земЈви тако постављени да подстичу такав раз-



витак друштвено-економских односа, коЈИма je циљ комунистич- 
ка заједница слободних људи.

Можемо рећи да су друштвена својина и радничко самоу- 
прављање, само два вида једне те исте друтптвене појаве; но баш 
због тога што радничко самоуправљање елиминише онај трећи 
фактор производње —  присвајаоца и искљзгчује могућност екс- 
плоатације човека човеком, Устав је овој категорији посветио 
највише пажње и места, a нарочито његовом правилном функ- 
ционисању. Ово је и разутугљиво јер је према Уставу, човек на 
радном месту и у друштвеном односу уопште, основни чинилац, 
a његов културни живот и благосташе, основни циљ целог дру- 
штва.

II

Пзред изнетих социјалистичких друштвених производних 
односа, постоје код нас, истина, у безначајном обиму, и то само 
у пољопривреди и у занатству, остаци ситно капиталистичких 
производних односа, односи ситне робне проР13водње који, за са- 
да, као нужни пратиоци, односно, остаци ранијег друштвено- 
економског поретка још егзистирају. Преднацрт се бави и са 
ОБим односима, но предвиђајући њихову трансформацију и не- 
станак у једној даљњој перспективи развитка.

Мада је преднацрт у принципу средства за производшу и 
друга средства рада прогласио друштвеном својином, неотуђи- 
вом својином целог друштва, односно ничкјом својином у кла- 
сично правном смислу, и мада је прокламовао да је противно 
Уставу и забрањено искоришћавање туђе радне снаге у цил>у 
стицања дохотка, у чл. 22 и 23, начишен je изузетак од ових на- 
чела. Земљорадници могу имати ПРАВО СВОЈИНЕ, на обради- 
вом и шумском земљишту чија се највећа површина одређује 
Савезним законом, као и право својине над средствима рада у 
границама и под условима које одређује Закон. Затим, речено 
је да се законом одређује у којим границама и под којрш  усло- 
вима ГРАЂАНИ могу имати право својине на земљишту као и 
на средствима рада у занатским и сличним делатностима.

Мада се у ставу 3 чл. 22 категорички одређује да се земл>а 
као добро од опште друштвеног интереса мора искоришћавати 
у складу са општим интересима утврђеним законом, ипак по- 
стоји чињеница, да у земљорадњи и занатству, у којима чл. 24 
ст. 2 дозвољава употребу ДОПУНСКОГ, дакле, најамног рада у 
границама и условима које одређује закон, имамо остатке РОБ- 
НЕ ПРОИЗВОДЊЕ.

Постоји дакле код нас један плуралитет производних одно- 
са, јер се систем друштвене производње и систем робне произ- 
водње испреплићу и врше узајамни утицај једно на друго и ну- 
жно крње класичне елементе један другог.

Друштвена производња као производни систем има за циљ 
непосреднр задовољавање потреба чланова тога друштва, док је



робна производња слободна, стихиска. Роба се производи за тр- 
жиште и у размени, стварашем прометне вредности долази тек 
до друштвености.

Са друге стране друштвена производња је нужно планска 
производња.

Робна производња пак има своју нужну надградњу у праву 
својине у грађанско правном смислу речи, a његов пандан су 
слобода уговарања, уговорни односи —  a то нужно претпоставЈва 
самосталног носиоца тих права — субјекта као носиоца свих 
грађанско правних овлашћења, то је нужност правног и послов- 
ног промета који се надовезује на робну производшу.

Услед тога, док приватна својина и сви друштвени и правни 
пратиоци ове установе намећу слстему друштвене производње 
своје категорије, дотле друштвена производња, нужно намеће 
своје категорије робној производњи, a то је пре свега усмере- 
ност ка производњи и делатношћу у општем интересу у оквиру 
друштвеног плана.

Социјалистичка држава разним мерама онемогућује прера- 
стање те ситне робне производње у експлоататорску.

У преднацрту је јасно изражена тенденција да се потлуно 
укине приватно-сопственичка производња која превазилази окви- 
ре личног рада.

У садашњем прелазном периоду развитак нашег социјали- 
стичког друштва, које нужно носи у себи противречности, и 
право својине, као имовинско-правна категорија, јесте нужност.

Земља и друга средства рада могу бити к друштвена сво- 
јина и предмет приватне својине. Одмах треба рећи да Устав 
гарантује право својине над средствима рада која служе искљу- 
чиво личном раду у оквирима закона.

Истовремено, роба, без обзира да ли је-произведена у соци- 
јалистичким привредним условима или у приватним, понаша се 
у правном промету као предмет права својине и подлеже свим 
правним категоријама имовинског права.

Ш

Преднацрт у члану 25 уводи појам ЛИЧНЕ СВОЈИНЕ као 
правну категорију.

По том пропису предмет личне својине су ствари које слу- 
же личној потрошњи, употреби и подмирењу културних потреба 
грађана.

Личну својину имају грађани и на стану и на стамбеним 
зградама које служе њиховим личним потребама и потребама 
њихове породице.

Правно технички посматрано, данас нема никакве правне 
разлике између права својине и права личне својине.

Преднацрт користи ову двојну терминологију за исти прав- 
ни однос, да би истакао да ЛИЧНА СВОЈИНА има за предмет



потрошна добра чланова друштва која се стичу на бази распо- 
деле према раду. Ово као зачетак онаквих друштвено економ- 
ских односа који ће у нашем социјалистичком друштву нестати, 
када буду посхојале само две врсте својине — друштвена сво- 
јина и лична својина — и када ће право својине заједно са роб- 
ном производшом нестати из нашег друштва као последица тако 
високог степена производности paga да he постојати само дру- 
штвена производња и директно подмиривање личних потреба из 
друштвених фондова по принципу: „Од свакога према способно- 
стима —  a свакоме према потребама".

IV

Сада да видимо природу друштвене својине са аспекта прав- 
но техничке конструкције — шегову правну природу.

Од 1950. године, од увођења радничког самоуправл>ања код 
нас, правна наука је настојала да дефинитивно одреди правну 
природу друштвене својине.

Поједини правни теоретичари, трудили су се да докажу да 
је друштвена својина у садашњем стању развитка нашег дрЈ'̂ - 
штва приватна својина и шкушавали су да одреде субјекта, но- 
сиоца тога права. Други су покушавали да јој одреде карактер 
као јавно правне категорије. По трећем становишту то уопште 
није својина грађанског права, a no четвртом становишту то је 
подељена својина, тј. својина која има више носилаца — субје- 
ката. Устав је ову научно-теоријску дискусију учинио у досада- 
шњем смислу непотребном, и легализовао је ону теорију која је 
друштвеној својини негирала својство својинског права.

Друштвена својина је  имовина која је без икаквог посредни- 
ка, својина самог друштва, својина свију, дакле, ничија својина. 
Ту нема монопола индивидуалног присвајања већ је присвајање 
друштвено. Међутим треба напоменути да је питање правне при- 
роде друштвене својине и након објављивања Преднацрта уста- 
ва остало предмет теоријских дискусија. Тако на пример, проф.’ 
др. Гамс, налази да уставни прописи дају основа и потврђују 
шегову тезу да је друштвена својина ПОДЕЉЕНА. СВОЈИНА, 
да је то својина која има више субјеката.

Основ за свој став проф. Гамс види у следећем:
а) по члану 14 став 2 Предчацрта радна организација има 

својство правног лица и носилац је правних овлашћења према 
друштвеним средстБима којима управља.

Друштвена својина се пак остварује у радним организаци- 
јама које имају своја самостална овлашћења на предметима дру- 
штвене својине. Оне у извесној мери присвајају те предмете .али 
их не присвајају искључиво, јер оне иако су самосталне правне 
јединице, истовремено су друштвене организације, тј. улазе у 
састав ширих друштвених организација, комора, удружења, оп- 
штина, среза, република и федерације. Оне немају само свој ин- 
терес приликом присвајања друштвених средстава, већ засту-
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пају II шири друштзени интерес. Та средства у извесној мери и 
на известан начин присвајају и друге друштвене организације. 
Друштвена својина има, дакле, више носилаца. Стога се по овој 
теорији, наша друштвена својина не може схватити као једин- 
ствено право, него као комплекс више одређених права са раз- 
личитом садржином и разним носиоцима.

б) Околност што је привредна организација носилац робне 
привреде, намеће супротност између ње и осталих „виших носи- 
лаца друштвене својине“ . Корен те супротности нормиран је у 
чл. 9 тачка 3 и чл. 10 ст. 2.

Да би се та суттротност лишила непожел>них дејстава, Пред- 
нацрт одређује да треба одредити у којој мери је успех прив- 
редне организације резултат подруштвл>ивања рада, привредне 
коњунктуре, друштвене поделе рада, и интеграције процеса про- 
изводње, то јест објективних околности које је само друштво 
обезбедило, a у којој мери је то резултат самосталне делатности, 
залагања и успешног рада привредне организације.

Први чинилац успеха реализован у приходу привредне ор- 
ганизације, припада ДРУШТВУ, представљеном у ширим дру- 
штвеним организацијама, a други део прихода друштвене орга- 
низације припада шој самој, те га она дели на своје фондове и 
на личне дохотке својих радника. Из ових чињеница проф. др. 
I bmc и зводи  закључак да друштвена својина има више носила- 
ца са разноврсним правним овлашћењима.

Иако су ове констатације са економског гледишта тачне, 
сматрам да теорија подел>ене својине правно-технички није одр- 
жива. Пре свега, сам Устав у тачци 3 уводног дела одређено про- 
кламује да „нико нема право својине на средствима за производ- 
шу и другим средствима друштвеног рада која су друштвена 
својина", a затим, јер, сматрам да се овом проблему не може 
прилазити помоћу класичних категорија, формула и концепата 
који су важили у правној науци која се формирала на капита- 
листичким привредним односима и у свету приватне својине.

Друштвена својина је нова категорија, одраз нових дру- 
штвених односа. Ти односи су у сталном процесу развитка и уса- 
вршавања те његове категорије треба прихватити онаквим ка- 
кви су тј. као нове правне појмове са новом садржином.

Субјект друштвене својине' у најширем смислу речи јесте 
цело социјалистичко друштво, социјалистичко друштво као це- 
лина, II није потребно да та категорија „цело друштво“ има ii 
правни субјективитет у класично правном смислу речи, јер је 
друштвена својина као друштвени однос производше, неотуђива 
категорија и у принципу не може бити предмет правног промета.

И, мада, за сада од тог принципа има изузетака јасно одре- 
ђених у чл. 8 ст. 2 и чл. 14 ст. 3, то право располагања везано је 
за робно-привредне елементе, који, за сада, у постојећем стади- 
уму развитка социјалистичког друштва још постоје, али која 
структура ће у даљој перспективи развитка, у једном комуни- 
стичком друштву, нужно нестати, a у таквом друштву у којем је

11



друштвена производња једина економско-производна структура, 
чији је циљ непосредно подмиривање личних потреба чланова 
друштва, тај правни субјективитет неће имати своје економско- 
друштвене структуралне основе.

Сматрам да је теорија подељене својине неодржива и због 
тога јер прилази проблему са платформе класичне правне тех- 
нике. Једини правни субјект (чл. 14) који је нрсилац права кори- 
шћења и располагања, и који једини има својинска правна овла- 
шћења на предметима друштвене својине, датим на коришћеше 
одређеној организације, јесте ИСКЈБУЧИВО ТА РАДНА ОРГА- 
НИЗАЦИЈА. Формално правно, она присваја, она користи и она 
располаже. Таква својинска овлашћења на истим средствима 
производше по Уставу нема ни- један виши орган друштва, ни 
општина, ни република, ни федерација. Ови друштвено поли- 
тички органи имају, ако се односи уоквирују у класично правне 
категорије, само облигационо правна овлашћења захтевати извр- 
шење обавеза од стране радне организације према другим и ви- 
шим друштвено политичким органима друштва, a у интересу це- 
лог друштва.

Истина, та облигационо правна овлашћења имају примесу 
јавно-правних елемената јер су радне организације, за неизвр- 
шење тих обавеза запрећене казном и другим јавно-правним ме- 
рама па и због тога правно конструктивно, концепција о дру- 
штвеној својини као подељеној својини са више субјеката, од- 
носно носилаца није одржива.

Друштвена својина као друштвено продукциони однос је но- 
ва категорија и њен лик као правне установе утемељен je у са- 
мом Уставу, a даљња изградња и правна конструкција око ове 
нове категорије биће предмет законодавног нормирања и правне 
праксе, угГоредо са развитком и променама у друштвено произ- 
водним односима који ће у нашем друштву у будућности усле- 
дити.

За оваково схватање има реалне подлоге jep тачка VII. увод- 
ног дела Устава категорију ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ над сред- 
ствима за производњу не схвата као неко довршено стање већ 
као ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕС.

Др. Тошо Ишпановић

О ОДГОВОРНОСТИ ПОШТЕ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ПОГРЕШНО ИСПОРУЧЕНИХ ТЕЛЕГРАМА

У развијеном робном промету и привредном саобраћају пре- 
нос вестл путем телекомуникационих уређаја добија све већи 
значај. Брзина и динамичност пословања изискује често да при- 
вредне организације свом пословном партнеру саопштавају од- 
луке путем телеграма. Исто тако и физичка су лица често при- 
морана да путем допеша саопштавају својим пријатељима и ро-
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ђацима своје жеље и захтеве. У масовној употреби телеграма 
су могуће — као у осталом и у другим делатностима —  грешке 
и пропусти које могу да имају и далекосежне последице.

Погрешно отпремл.ени телеграми су изазивали понекад не- 
жељене политичке компликације. Један такав случај се десио 
пре Првог светског рата у односима Србије и Аустроугарске.^) 
Ми се овде не желима бавити са последицама лоше отпремље- 
них телеграма уопште, него питањем како на проблем одговор- 
ности поште за заштиту насталу услед нетачно испоручених те- 
леграма — гледа наше послератно законодавство, односно суд- 
ска пракса.

Анализирајући пресуде редовних и привредних судова до 
којих смо имали прилике да дођемо срели смо се углавном са:

I. Мишљењем: да пошта одговара по општим прописима имо- 
винског права за накнаду штете (ово је гледиште корисника те- 
леграфских услуга) и

II. Са гледиштем које истиче пошта, a наиме да она одговара 
за ште^ту проузроковану погрешно испорученим телеграмима са- 
мо у случају ако су пошиљаоци телеграма „искористили све оне 
мрре пословне предострожности које у редовном пословању пру- 
жа телеграфска служба.“ Те мере су пак мере предострожности, 
a према интерним упутствима поште (Упутство за телеграфску 
службу, која је прописана Уредбом о организацији пословању 
и управљању Југословенским поштама, телеграфима и телефо- 
нима) и оне се састоје у следећем:

а) да се они делови телеграма који се сматрају нарочито 
важним понове. To значи да се треба реч, израз или цифру коју 
странка сматра нарочито важном написати два пута. Тиме се 
знатно смањује могућност да телеграфиста поргеши поново на 
истом месту;

б) да се пошаље тзв. телеграм са сравњењем. To значи да се 
примљени телеграм отправл>а два пута између појединих теле- 
графских станица. Овом приликом службеник који прима теле- 
грам, сравњује текст телеграма који је првобитно примио са тек- 
стом који прима по други пут.

Из овог произлази да ово гледиште настоји да појам послов- 
не предострожности готово у целости пребаци на корисника те- 
леграфске услуге и да себе тако рећи растетери сваке одговор- 
ности за штете које могу да проистекну као последкца (по по- 
шти названих обичних) погрешно испоручених телеграма.

Које гледиште је исправније, правилније и праведније?
У предметима које смо имали прилике да видимо судови 

су у већини случајева били склони да усвоје гледиште истак- 
нуто од стране поште, тј. да она не одговара за штете које на- 
стану као последица тзв. обичних телеграма. По том гледишту 
се пошта може учинити одговорном једино у случају штете која 
је настала и поред тога што је телеграм послат са понављањем 
појединих важнијих делова (случај поменут rope под а) односно 
ако су послати телеграми са сравњењем (случај поменут rope
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под б.)- Ова гледишта произлазе из пресуде Среског суда у Су- 
ботици Г. бр. 3026/59 од 18. II 1960, a коју пресуду је поводом 
жалбе незадовољне странке потврдио Окружни суд у Суботици 
пресудом бр. Гж. 284/60 од 1. јуна 1960. Надаље из пресуде Окру- 
жног привредног суда у Новом Саду С. бр. 9802/58 од 9. IV 1959, 
a која је потврђена од стране Вишег привредног суда АПВ у 
Новом Саду пресудом бр. Сл. 501/1959. од 26. XI 1959, те пресуда 
Вишег привредног суда АПВ у Новом Саду Сл. број 61/58 од 11. 
марта 1958. којом ]е преиначена пресуда Окружног привредног 
суда у Зрењанину С. бр. 4627/57 од 19. XI 1957. год.

У цитираним случајевима пред привредним судовима радило 
се 0 случајевима погрешно отпремљене робе: место у Вјељину 
роба је отпремљена у Јелину, па су отуда настали повећани тро- 
шкови подвоза (реекспедиције) и пенали; у другом случају на- 
ручено је 200 кг. карфиола, a због погрешно урученог телеграма 
испоручено је 2000 кгр. карфиола који се није на време могао про- 
дати па је извесна количина пропала и настала је штета. У слу- 
чају где је тужитељ бпло физичко лице предат је телеграм сле- 
деће садржине: НЕМОЈ НАС ЧЕКАТИ, НЕЋЕМО ДОЋИ, a испо- 
ручен je телеграм; НЕМОЈ НАС ЧЕКАТИ, НЕГО ДОЂИ. После- 
дица је била то да је странка без потребе са једног краја државе 
путовала тамо и натраг до другог краја наше земље.

Наишла смо, додуше, у мањем броју случајева и на схва- 
тања да пошта одговара по општим прописима за накнаду ште- 
те. To је случај са већ цитираном пресудом Окружног привред- 
ног суда у Зрењанину С. бр. 4627/57 од 19. XI 1957 која је ме- 
ђутим преиначена пресудом Вишег привредног суда АПВ у Но- 
вом Саду бр. С. 61/58 од 11. марта 1958. године. Ово гледиште 
заступа и пресуда Окружног привредног суда у Котору број 
С. 2226/56 од 10. новембра 1956, a која је као правомоћна и извр- 
шена, a потврдио ју је Виши привредни суд Црне Горе у Тито- 
граду својом пресудом Сл. број 17/57 од 28. II 1957. године.

У првом предмету радило се о већ поменутом случају да је 
вагон место у Вијељину отпремљен у Јељину. Окружни при- 
вредни суд је дао места тужби сматрајући да се ради о случају 
штете проузроковане од органа поште. Ова је пресуда преина- 
чена пресудом Вишег привредног су.да АПВ. бр. Сл. 61/58 од 11. 
марта 1958. год. са мотивацијом да нису коришћене све мере 
предострожности које у редовном пословању пружа телеграф- 
ска служба.

У другом случају када су решавали привредки судови у Ко- 
тору и Титограду судови су стали на супротно становиште. У 
спору о коме је реч странка је из Новог Сада путем телеграма 
дала налог свом испоручиоцу у Иванграду да КЈГпљену грађу 
— даске —  испоручи једном предузећу у Осијек. Среска пошта 
у Иванграду уручи.ла je телеграм са погрешним садржајем тако 
да је грађа отпремл.ена у Сисак, место у Осијек. Услед тога су 
настали трошкови (повећана возарина, лежарина итд.) те је  ту- 
житељ исте захтевао од поште. Привредни судови у Котору и
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на Цетињу су дали места тужби базирајући своје гледиште на 
разлозима којих се држала и одлука Главне државне арбитраже 
при влади ФНРЈ Г. С. 1/48 од 25. фебруара 1948. године (објав- 
љене у првој свесци Збирке одлука државне арбитраже издање 
1948. стр. 147 до 150).

Ови разлози су следећи:
Пошта као ни друга привредна предузећа данас нису при- 

ватна предузећа. Пошта не може да наступа према социјалистич- 
ким привредним предузећима као монополиста како је насту- 
пала у бившој Југославији према приватним предузећима.“ По- 
шта са предузећем уствари ступа у уговорне односе па према to
mb она и одговара за сву штету коју проузрокује контрахентима 
својим радом. У нашем правном систему постоји одговорност 
сваког службеника за штету коју он причини својим радом др- 
жави, што произлази из нашег Устава и Закона о државним слу- 
жбеницима. Ова одговорност службеника долази до изражаја на 
тај начин што привредна предузећа, установе и надлештва тра- 
же регрес од службеника ако морају да плате штету која је на- 
стала радом службеника. Кад у хонкретном случају пошта неби 
платила накнаду штете, онда логично неби држава могла тра- 
жити накнаду штете од одговорних службеника. Ако би кон- 
кретну штету сносила тужилачка страна (кад би се стало на 
принцип неодговорности поште) онда би ту штету платила уства- 
ри држава и неби било могућно да се тражи накнада од одговор- 
них службеника, iep је пошта проглашена неодговорном за ште- 
ту. Овакво становиште било би погршено и било би у интересу 
неодговорних и немарних службеника. Ово не значи да би по- 
шта у свим случајевима техничких грешака одговарала за про- 
узроковану штету, a која би настала ради тога што би се делом 
у овом могла приписати и кривица т1. немарност и другог кон- 
трахента." (из образложења наведене пресуде Окружног при- 
вредног суда у Котору.). Ово гледиште прихватио је и Виши при- 
вредни суд у Титограду који у образложењу своје пресуде вели 
следеће: „Будући да не постоје специјални прописи о унутра- 
шњем телеграфском саобраћају требало је конкретан случај 
расправити по општим принципима о накнади штете. Ово из раз- 
лога што тужена странка (у овом случају пошта) хма својство 
привредног предузећа које као такво ступа у уговорне односе са 
другим физичким и правним лицима у погледу пружања услуга 
поштанско-телеграфском и телефонском службом са истим пра- 
вима и обавезама као и свака друга привредна организација, 
a из чега произлази и обавеза за накнаду причињене штете дру- 
гом сауговорачу проузроковане кривицом његових службеника.“

Из до сада изнетог можемо да констатујемо да:
а) не постоје код нас за сада прописи који би специјално 

регулисали питање одговорности поште за штету насталу услед 
погрешно испоручених телеграма у поштанском саобраћају у 
земљи.
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б) Постоје интерни прописи поште који предвиђају начин 
како да се смање могућности деформисања телеграма (телеграм 
са сравњењем и телеграми са понављањем важнијих израза, речи 
и цифара).

Овим методама пошта уз повећану тарифу гарантује већу 
сигурност при отпреми телеграма. Према мишљењу поште, она 
одговара једино у случају ако и п о р е д  т и х  п о м е н у т и х  
и п р е д у з е т и х  м е р а  п р е д о с т р о ж н о с т и  н а с т у п и  
ш т е т а.

Анализирајући предше мора се неминовно поставити пита- 
ње: Није ли настојање поште да ризик за штету која настаје 
услед нетачно испоручених телеграма пребаци на странку у очи- 
TO] супротности са теоријом објективне одговорности за причи- 
њену штету која долази до све јачег изражаја сваким даном? 
Није ли гледиште које жели да ризик због евентуалног неефи- 
касног функционисања поште пребаци на странку која се слу- 
жи услугом поште у супротности са прописима који регулишу 
питање одговорности за радње других: државе за радње службе- 
нихлица, правних лица за своје органе и послодавца за раднике 
и службенике? Није ли настојање поште у супротности са прин- 
ципом ubi emolumentum ibi onus esse debet? Ko има корист од 
неке делатности, мора да сноси и евентуалне штете и ризике који 
из те делатности произлазе.

Чини нам се да је та тежња поште да се ослободи одговор- 
ности у очитој супротности са начелом о одговорности за штету 
причињену грађанима и правним лицима изражеког у Закону о 
јавним службеницима. Став 1 чл 122 тога закона (Служб. лист 
ФНРЈ бр. 53/57) и изричито прописује да је за штету коју слу- 
жбеници у вези са вршењем службе учине својим незаконитим 
радом грађанима или правним лицма, одговара политичко-тери- 
торијална јединица, установа са својством правних лица односно 
организација чија се служба врпги.

Ово питање је већ тако третирао и чл. 99 Уставног Закона 
од 13. јануара 1953. године изричући да „службеници у савезним 
органима управе одговарају за штету коју својим незаконитим 
радом учине држави. Држава одговара за штету коју службеници 
својим незаконитим радом учине грађанима или правним лици- 
ма. Држава има право на накнаду од службеника који је сво- 
јим незаконитим радом штету учинио. Одредбе претходних ста- 
вова важе и у погледу одговорности Председника Републике и 
чланова Савезног извршног већа.“

По прописима који су важили раније, питање накнаде штете 
коју је службеник учинио грађанима у вршењу дужности било 
је регулисано на други начин. По Закону о државним службе- 
цима из 1948. године —  службеник је првенствено одговарао за 
штету начрпвену вршећи дужност, a држава је одговорала суб- 
сидијарно као јемац.

Међутим данас је ситуација другачија и држава не одговара 
као јемац него као главни дужник. Тенденција јачања права
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грађана у овом домену истиче нарочито Преднацрт Устава дат на 
дискусију крајем септембра 1962. године. Начело да грађанин 
има право накнаде штете разрађено је у Преднацрту нашег но- 
вог Устава у глави Ш која носи назив: Слобода, права и дужно- 
сти човека и грађанина. Члан 57. Преднацрта вели да: „Грађанин 
има право на накнаду штете коју му у вршењЈ'  ̂ службе или дру- 
ге делатности државног оргака односно установе или организа- 
ције која врши службу од јавног интереса, причини својим не- 
законитим или неправилним радом лице или орган који врши ту 
службу или делатност. Штету је дужна накнадити друштвено- 
-политичка заједница, установа односно организација у којој се 
служба или делатност врши. Овим се не дира у одговорност 
лица које је причинило штету — по општим прописима.“

Додуше пошта код нас данас није државни орган у оном 
смислу као што је била у доба административног управљања, 
али^се rope изнето односи и на одговорност правних лица за рад- 
ње својих органа. У случају који третирамо: на одговорност по- 
ште се односе прописи о одговорности правних лица за штетне 
радње својих органа. Одговорност правног лица темељи се на 
томе да је штета настала као последица радње органа правног 
лица, те да је штетна радња у тесној вези са вршењем функ- 
ције органа. Ово у крајњој линији не мења ништа у погледу од- 
говорности.

Уговор са поштом о слању телеграма је атхезиони уговор. 
(2) Атхезиони уговори имају извесних карактеристика, које би у 
најкраћим цртама биле следеће;

1. Закључују се између субјеката од којих једна уговорна
странка има правни или фактични хмонополски положај те може 
свом партнеру да постави услов: Од тебе зависи хоћеш ли се 
послужити мојом услугом (ако си вол>ан да у целости прихва- 
тиш моју понуду) или ћеш је одбити (ако нећеш да пристанеш 
у целости на моју понуду). Услови су дакле од једне стране уго- 
горнице до у детаље унапред формулисани, те се у целости мо- 
рају прихватити или не прихватити. Договарању или цењкању 
нема места. ч

2. Закључују се у циљу задовољења потреба које се јављају 
код великог броја субјеката права. a no садржини су веома слич- 
ни. На пример снабдевање колгуналним услугама (електрика, 
плин, одржавање чистоће) коришћење саобраћајних услуга, ус- 
луге у области осигурања, задовољења културно-уметничких по- 
треба (посета музеја, галерија, позоришних и биоскопских пред- 
става) итд.

3. Понуде се упућују неограниченом и неодређеном броју 
лица, тј. ради се уствари о једној колективној понуди код које 
личност уговарача не игра никакву улогу. Та безличност у од- 
носима уговорних страна произлази из околности што се уговор 
закључује прихватањем (као што је већ rope истакнуто) унапред 
припремљених једнострано утврђених услова — често у виду
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тарифа, код којих нема места поставЈБању индивидуалним же- 
љама, захтевима и условима.

Ови уговори су настали у доба техничког напретка, када су 
се услед пораста становништва и насељавања све већег броја 
vЛ>yди у појединим привредним подручјима и концентрације ста- 
новништва у великим градовима појавила нужност да се потребе 
овако повећаног броја људи задовоље у погледу запошљавања, 
снабдевања комуналним услугама (електрична енергија, плин, во- 
довод итд.) саобраћаја и других услуга. Јавила су се велика пре- 
дузећа која су путем унапред припремљених општих услова 
одштампаних на одређеним формуларима — нудила појединци- 
:.ia своје услуге. Брзина промета и темпо правног саобраћаја нису 
трпели дута преговарања. Ефикасност пословања је изискивала 
да се послови обављају у великом броју и великом брзином, није 
било места дуготрајном преговарању и оклевању. На једној 
страни су се налазила она физичка, одн. чешће правна лица која 
су нудила своје услуге за задовољење тих потреба (у транспорту 
II комуналним и другим услугама) a на другој страни маса изо- 
лованих појединаца који су могли било да у  целости прихвате 
услове који су им нуђени или да' их не прихвате. Концентрација 
капитала имала је за последицу да су настала моћна предузећа 
која су стекла монополски положај на тржишту и која била 
у стању да намећу својим сауговорачима своју волзу у погледу 
услова уговора. Та предузећа су стекла било правни било фак- 
тични монопол и повезујући се са финансијским капиталом дик- 
тирали су своје услове управо онако како је то одговарало њима, 
a не корисницима њихових услуга. (видети чланак Др. Алексан- 
дра Голдштајна: Правни режим конкуренције, монополи, и оли- 
гопола — објављем у тромесечном часопису за правне и дру- 
штвене науке: Анали правног факултета у Београду, број 1, ја- 
нутр— март 1961. године).

У случају који испитујемо ради се о предузећу чији рад 
(поред околности да се ради о монополском положају) има ка- 
рактер јавне службе. Пошта задовољава јавну потребу, a не- 
исправном исћоруком телеграма причињена је штета. He видимо 
разлог да околност да неко ко је штету нанео вршећи јавну слу- 
жбу —  треба да буде лишен обавезе да надокнади штету. He из- 
1'леда нам логично да сваки субјект права (било физичко било 
правно лице) у случају да другом нанесе неку штету, мора да 
исту надокнади — a зашто би и по ком основу од тога био изу- 
зетак онај субјект који је штету нанео у вршењу јавне службе?

Овакво схватање које би имало за последицу екскулпирање 
поште, било би у очитој опреци не само са општим схваташем 
обавезе одговорности за накнаду причињене штете у  имовинско.м 
праву него и са словом наших позитивних прописа о одговорнс- 
сти држазе за своје с.лужбенике и одговорности правних лица 
за своје органе —  који су садржани како у појединим закон-
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ским текстоЕима тако и у  већ цитираном члану 57. Преднацрта 
нашег Устава.

Пошто је дакле предаја телеграма атхезиони уговор то —  из 
природе овог уговора произлази да један контрахент прихвата 
без поговора услове који му друга странка намеће. Код овог уго- 
вора о слању телеграма странци је дакле остављено на вол>у 
хоће ли уговор закључити или неће, али ако га закључи, мора 
да прихвати услове који јој се презентирају. У овом случају су 
то услови поште да ако хоће да има гаранцију да ће уговор бити 
правилно испоручен треба да шал>е телеграме са понављањем 
или сравњењем. Овај начин слања телеграма је међутим слабо 
познат јер га пошта не публикује у довољној мери.

(Наставиће се)
др. Карло Ковач

1) У доба балканских ратова Аустроугарски конзул Прохаска упутио 
се из Београда у  Сжопље ослобођено од Турака. Депеша која је то ја - 
вила требала је да гласи: Конзул Прохаска отишао је у  Окопље. Међу- 
тргм rpeiiiKOM телеграм је испоручен да је  конзул Прохаска ушкопљен. 
Аустриска штампа подигла је велику галаму против „Балка1нских л>удо- 
ждера“ који су, ето, на бруталан начин унесрећили Аустроугарског пред- 
ставника. Духови су се смирили тек када је конзул Прохаска жив и зрав 
демантовао ту погрешно објављену вест.

2) Уговори о  приступан>у или атхезиони уговори третирани су као по- 
себна врста уговора у новије време. Сам термин атхезионих уговора 
(contrat d’ adhesion) употребио је први пут Салеј (Saleilles) у књизи; О из- 
јави вол»е (De la declaration de volonte, 1901). У нашој предратној правној 
литератури су  се ти уговори означавали не као уговори по приступању 
(како их називају Опште узаисе за промет робом), него као уговори по 
пристанку или формуларни уговори. Тако оу се у доЕторској расправи Бо- 
рислава Т. Благојевића: Уговори' по ггристанку — формуларни утовори, 
Београд 1934 — називају атхезиони уговори. У поменутој расправи се  на- 
воде у литератури и аутори који су се бавили обрадом проблематике ове 
врсте уговора. Поред општих дела из области облигационог права на фрат1- 
цуском и немачком језику наводе се и бројне докторске десертације које 
третирају ову област.

ПИТАЊЕ ПРАВА БРАЧНОГ ДРУГА КОЈИ НШЕ КРИВ ЗА 
РАЗВОД НА НАКНАДУ ЗА РАД ПО ОСНОВИ НЕ1ПРАВЕДНОГ

ОВОГАЋЕЊА

I. Предкацрт устава ФСРЈ зајазмчује грађАнима ооновна права 
и слободе: npaBo на рад, слободу рада, равноправност, једкакост 
ттред законом итд.

П. а) ‘Сам пак живот 'намеће такве ситуације, које су у су- 
штини по последицама негација ових права и кршење једне од 
основних тековина народне револуције, тековине, да се нико не 
'може користити експлоатацијом т ^ е г  рада (чл. 7 и 24 ст. 1 Пред- 
нацрта устава ФСРЈ).

б) Основни захон о браку штити супруга у  случају одво- 
јеног живота и развода брака, ако су испуњени услови за издр- 
жаванЈе (чл. 13 и 70 ОЗВ) и ако је реч о заједнички стеченој
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имовини (чл. 10 ОЗБ и Закон о имовинским односима брачних 
другсва). Та је имсвина заједничка и тада, када брачнч друг 
(обично жена) без икакве зараде изван брачне заједнице уноси 
рад у породици, водећи домаћинство и старајући се о васпитању 
деце, односно стварајући услове за рад свсме другу.

в) Чест-о не постоје услози за овакву примену Закона. Брачни 
друг који није крив за одвојени живот кли развод брака, премда 
незапослен и без икаквих средстава за живот, у могућности је 
да као млад и здрав нађе неки тгосао и зарадсм се од личног 
рада издржава. Зато се њему у спору готово никада ништа не 
досуђује, односно шегов се 'захтев за издржавање и накнадом 
одбија.

У  спору ради разЕОда брака жена са села основано очекује 
судску заштиту. Она је по пр:авилу главна радиа снага за обраду 
имања и вођење домаћинства, a  трошкови њене егзистенције 
минимални, ако муж радећи повремено, највећи део прихода тро- 
ши на свој прсвод или се школује и стручно усавршава, живећи 
од прихода са имања. To траје дуже или краће време док се 
муж не з.аинтересује за другу жену односно док не заврши шко- 
ловање, када наводно стиче убеђење да му жена више не одго- 
вара (изузетно остаје у селу или се по одласку у град, стара да 
и жена дсбије неко сбразовање). И тако се жена некада и пре 
развода брака нађе, како се то каже, на улици, без игде ичега, 
мада је својкм личнрим радсм стварала приходе који су умнотсме 
гтрелазили трошкове издржавањ|а свих чланова кућне заједнице 
и дсмаћинства.

г) Ванбрачна жена у оваквим' околностима, према правним 
лтравилима трађанског права, има право на накнду за рад па 
основу неправедног сбогаћења. У спору покренутом по том осно- 
ву суд у грз^анском већу својом пресудом осзфује туженог ван- 
брачног мужа да тужиљи, својој конкубини, плати извеону суму 
новца, узимајући у  сбзир вредност њенот рада по одбитку тро- 
шкова издржаваша, вредност и важност сботаћеша (одржазање 
или побољшање имовине, школовање, рад на личном усавршава- 
њу итд.), И1МСВИНСКО стање сбе стране, њихову потенцијалну при- 
вредну способчост и друге околности од којих може да вависи 
правилно одмеравање накнаде с тим да ово плаћање не доведе 
у питање егзистенцију туженика, a евентуално и оних које је  
дужан по Закону да издржава (У случају втечене имовине вае- 
брачној жени припада исто тражбено право, a брачној стварно 
право — чл. 10. ОЗБ). Од досуђене суме т}гжиља се нзјчешће 
издржава докле год се не запосли односно не оспособи за неки 
рад.

д) Брачној жени није дана такза могућност (за њу је слаба 
утеха што се другим женама досуђује одређени удес у зајед- 
нички стеченој имовини односно што се старим и болесним ж е- 
нама досуђује и издржавање). У кућу из које се удала-, родитељи, 
браћа и снахе нерадо је примају и поред тога, што је способна 
за привређивање. Без квалификације осећа се беспомоћном. Ретко
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налази стално запослење. Ради код својих рс|ђака и на туђем 
имању под 'надницу или одлази у кућу нексг чсвека и силО'М при- 
лика з.аснива с шим ванбрачни однос. Чешће се под теретсм те- 
шкот рада исцрпљује, оболева и постаје неспособна за озбиљније 
•привређива1ње. Сматра се, да се брачна жена не налази у најам- 
ном односу 'К'Од 1мужа и да јој не припада никакво тражбено 
право за рад у породици већ јој припада стварио право, ако изља 
приновка (заједнички стечене имовине —  чл. 10 ОЗБ). Догађало 
се, да je муж напуштао жену без обзира на то, што му је она 
сввјим радом омогућила да еврши студије (а да је нсвцем утро- 
шеним за школс1вање, купл>ен стан или. кућни намештај, она би 
имала удео у  њему однссно својииу иа делу који бм. у елучају 
спора суд одредио). Тог мсатента она схвата, да је требало да 
поклоки више пажље себи, a у првсм реду да се школује да би 
могла и без подршке брачног друга пристојно да живи од свог 
рада. Ово поготову, пгго она некад прекида своје шксловање да 
би муж на миру и без трзаврЕца завршио факултет. Скоро евака 
жена зна да конкубина, у оваквим и сличним случајевима има 
право на накнаду за рад и изводи закључак да је непра'вилно 
што закон не узима у заштиту и брачну жену. —  Једно време 
ни ванбрачка жеиа није имала овО' право. Застушало се гледиште 
да је њен однос према ваи5рачнС|М мужу неморала« и да услед 
тога ,не може да има никакво право. Таква пракса mije била 
дугог века. Jep, ако није било правично да жева извлачи неко 
право из неморалног ванбрачног одно.са, онда је још неправедније 
и невдсралниј е, да супротиа страна, као економски јача, из тог 
односа извлачи једино благодети за себе и неправедно се богати, 
користећи се експлоатацијом туђег рада. Тако је ванбрач1ној жени 
признато право ва накнаду за рад по основу неправеднот обо- 
гаћења. Укинута је, другим речиаш, дискриминација која је пр- 
венствено пстађала жену, економски зависну од мушкарца. (Мо- 
жда би се у духу марксизма могло рећи, да су сстаци капитали- 
стичког друштва и реликти прошлости у  ввести људи условља- 
вали и да и сада понекад условљавају неједнакост полова и 
стварну њихову неравноправност у животу).

По Уставу ФНРЈ од 1946. гсдине, судови судећи по закону 
(чл. 11б) нису били свлашћени да тумаче устав, односно да цене 
уставност и законитост одредаба, на основу којих доносе одлуке. 
Неуставни закон ивдао је и има правну снагу као и уставни. У 
случају суксба устава и неуставног закона суд примењује не- 
уставнр! закон.

Према чл. 125. Преднацрта устава ФСРЈ, судови судена осно- 
ву устава и заксиа. Из тог прописа и прописа чл. 140 ст. 3 у вези 
са одредбама чл. 135— 149 Преднацрта јасно произилази да је суд 
свлашћен и дужан не само да примењује устав (поједине про- 
писе који се могу одмах применити и без доношења посебног 
закона, однсоно иако су у супротности са законсм) и да уапштено 
цени уставност и законитост сваког прописа, него и да конкретну 
примену закона доводи у склад са нормама Устава, a нарочито
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ca уставним правима грађана и основним уставним качелрсута из- 
ложеним у уводном делу Преднацрта. Примена закона против- 
речна овим правима и основним начелима Устава била би погре- 
шна и као таква разлог за побијање пресуде (чл. 342 ст. 1. т. 3 
и чл. 345 Закона о парничнсм поступку.

У наведеном ггримеру под П/в нема узајамног помагања из- 
међу брачних другова, како прописује чл. 5. Основног закона о 
браку будући да је муж, у потпуности искористио ту помоћ, a 
затим прекидсм брачних односа жени ускратио одговарајућу по- 
моћ. Такво коришћење туђег рада није дозвољено, кити може 
бити дозвољено, пошто се противи интенцијама и духу Основног 
закона о браку и његовим битним начелима (чл. 1—37), a не може 
да се усклади ни са прописом чл. 7 ст. 2 и чл. 24 ст. 1 Пред- 
нацрта устава ФСРЈ, нити са основним правима. грађана (чл. 35, 
38, 42, 48, 55, 65 и 70) и нормативним прописима Преднацрта, 
(однссно основним начелима у Уводном делу) којима је цшв да се 
развију xyiMa«H односи међу људима (па и међу брачнрш друго- 
вима) и да се човеку обезбеди право да ужива плодове свог рада.

Предметна пракса под П/в као очитледно неправилна и не- 
праведна, у будућнссти, када ступи на онагу нови Устав, не би 
могла да спстане. Требало би у том потледу допунити Оснсвни 
закон о браку и прецизирати елементе права на накнаду по осно- 
ву неправеднст обогаћења. Но и пре тог закона о допунама и 
евентуал1ним изаменама суд, како изгледа ,не би наставл>ао доса- 
дашњу праксу, већ би поред Основног закона о браку (чл. 10) и 
Закона о имовииским сдносима брачних другова примењивао 
правна правила грађанског права сходно прсеисима Устава и 
принципу правде и правичности, као општепризнатсм принципу 
грађанског права.

Тачно је да се супруга код мужа не налази у најамном од- 
нссу (којк је Уводним делом Преднацрта става ФСРЈ укинут) као 
што се ни ванбрачна жена не налази у том односу, али то не 
може да буде оправдање за супруга да се кориети експлоата- 
цијсм туђег рада и резултатима тога рада (To исто важи за жену, 
кад се каткада нађе у тој ситуацији).

Садашња пракса заправо доводи до неједнакости брачних 
другова у лравима и дужностима. Законом предвиђена дужност 
једаострано извршена (крајње залагање и запоставлЈа.н>е своје 
личности ради другог, без адекватне накнаде) за једног брачног 
друга постаје неправо, a за другог основ за прибављање користи 
(богатства) експлоатацијом туђег рада. Супруг који се искори- 
шћавајући рад своје супруге оспособио да по завршетку студија 
настави живот без ше, налази се у повољ'ном: положају, на почет- 
ку каријере. Жена пак одлазећи заувек из његсве куће, нема 
никаквих материјалних средстава и перспективе за дал>и живст. 
Таквим поступксм не штити се брак као основна ћелија пародицз 
и друштва, већ се реметл њ1егова солидност и санкциснише не- 
прхавични однос супруга према супрузи, што фактички доводи 
до неравноправности. Супротна пракса сллчна пракси, када је
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y питању ваЈнбр.аћна жена (у комбинацији са прописима из чл. 
10, 13 и '70 ОЗБ) допринела би да се брак учврсти и постане ста- 
билна и складна заједница. Брачни другови знали би да не могу 
без одговорности искоришћавати радну снату другот, те би озбиљ- 
није 'Схватили евоје дужности, предвиђене у Основном закону о 
браку. Ређе би брак олако и лакомислено склапали, ређе би из- 
бегавали да стичу својину на предметшута који служе погребама 
домаћинства и породице да их не 5и после развода делили, одно- 
сно ређе би један супруг схватио брак као привремену установу 
за искоришћавање туђег рада ради студирања илк обављања не- 
ког посла, Следствено томе, не би се ванбрачни однос завршавао 
браком, да' би ^мушкарац напустио жену однссно он не 6 рг закљу- 
4HBiao брак да би разводом раскинуо ванбрачну везу и ослободио 
се одгсворности за накнаду по основу неправедног обогаћења.

Правилно је да један сучгруг одтовара за накнаду уколико 
се сбогатио, користећи се радом другог који није крив за развод. 
Оваква 'накнада у многим случајевима представљала би неку ap
ery привреоменог материјалног обезбеђења (памогла би на пример 
необезбеђено1М брачном другу да заврши школу) па је и са тог 
разлога правилно да предметну накнадЈ  ̂ сноси запослени односно 
обезбеђени супруг да не би доцније обезбеђење у виду социјалне 
поочоћи оптеретило друштвеку заједницу (чл. 60 ст. 3 Предна- 
црта устава ФСРЈ).

Укратко заљало би, као што је речено, постојећи закон ускла- 
дити са цитираним одредбама Преднацрта, односно оцговарају- 
ћим одред5а1ма устава, имајући на уму да је брак као хармонична 
заједница ‘мушкарца и жене оснбва породвде и друштва. He би 
требало због неке апстрактне важнссти брака (која разводом пре- 
стаје) дозволити кехуманом супругу да непосредно или посредно 
извлачи материјалне или друге користи из брачнсг односа иско- 
ришћавањем рада брачнсг друга којч није крив за развод брака, 
као што је раније дозвољавано ванбрачном мужу да се бсгата 
експлоатацијсм радне снаге ванрачне жене (чл. 7 ст. 2 Предна- 
црта устава ФСРЈ).

Поједини правници налазе да законом треба пружити заштиту 
брачном другу који није крив за развод брака увек (и кад је сбез- 
беђе«) у тој мери, да се његов животни стандард после раззада 
не погоршава. Такво обезбеђење имало би делЈсиично карактер 
ренте, што је неспојиво са уставнЈтм принцип^ша Преднацрта. 
Ипак, ово 'мишљење вероватно не би сасвим било депласирано. 
Пракса би свакако доприкела учвршћењу брака и у  том погледу 
потврдила логичност поменутог мишљења (чије присталице то 
желе да постигну), али би, једновремено ограничавала слободу 
брачних другова и не тако ретко стварала неараведне односе, 
прЈгжају̂ ГИ једнсм од њих прилику, да већим делом без одгова- 
рајуће противвредности ужива плодове туђег рада, — Отуда се 
изложено мишљење тешко може прихватити.

Даница С. Китић



СМИСАО ЧЛАНА 189. ЗАКОНА О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА

У глави II, која носи назив „сустанарски односи“ , налази се 
rope наведени члан.

Око тумачења овога члана много се дискутовало на редов- 
ним састанцима Удружеша правника, где су мишл>ења била по- 
дељена на два табора: док су једни тврдили да је по тужбама 
због сметања поседа међу сустанарима надлежан стамбени ор- 
ган, дотле су други доказивали да је по оваквом спору надлежан 
срески суд.

Ни једна ни друга страна нису успеле да се убеде у оправ- 
даност својих гледишта.

У вези овога питања изјаснио се и републички суд a пово- 
дом негативног сукоба стварне надлежности, између среског суда 
и одељења за комуналне послове и то у следећем конкретном 
случају:

Тужилац и тужени користе заједничку шупу која се налази 
између двеју породичних зграда туженога, у којима станују 
странке.

Из тужбе се не види са кога је разлога дошло до сметања 
поседа на штету тужиоца a од стране туженога, сопственика ових 
зграда и шупе тј. због чега је тужени спречио тужиоца у мир- 
ном поседу — коришћењу шупе.

Тужи.лац је засновао спор због сметања поседа код среског 
суда, али је суд одбио своју надлежност и странке је упутио на 
стамбени орган који се, тако исто, огласио ненадлежним.

Решавајући о питању надлежности по овом спору, републич- 
ки врховни суд је рекао да је по чл. 189. закона о стамбеним 
односима за спорове у вези са сметањем поседа — надлежан 
стамбени орган општине једино ако такав спор настане између 
сустанара.

Како странке нису сустанари у односу на шупу тј. спор се 
води између сопственика зграде и носиоца станарског права, то 
је у горњем случају надлежан срески суд.

На страну — што је спорно питање да ли су овде странке
— допуштеном аналогијом — сустанари у односу на шупу, и ако 
не станују у спорној шупи, већ то одељење користе за смештај 
огрева и слично. Права коришћења шупе која имају странке — 
саставни су делови права коришћења њихових станова. И да су 
странке биле, у Ј^жем смислу, сустанари (делили један стан) и 
да је та шупа (подрум) припадао овом стану који странке деле
— ако би дошло до сметања поседа увези са шупом (где странке 
не станује него држе огрев итд.), узело би се да се спор изродио 
између сустанара.

Према томе, сустанарски однос наетаје свуда тамо где се 
деле стамбене просторије или просторије које су намењене за 
становање односно просторије подигнуте поводом становања.

Уосталом, ово питање и није, у првом реду, предмет мога 
чланка.
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Наиме, да ли је тачно, као што каже републички врховни 
суд, да је за спорове због сметања поседа, између сустанара, 
надлежан стамбени орган a не срески суд, сходно члану 189 за- 
кона 0 стамбеним односима?

Да би спорови сустанара спадали у надлежност стамбеног 
органа потребно је, искл>учиво, према наведеном пропису, да про- 
истичу из сустанарског односа. A која права и које чињенице 
стварају сустанарске односе у смислу главе II Закона о стамбе- 
ним односима?

Ту спадају: право на проширење једног сустанара у случају 
да се исели други сустанар, и ако овога део стана остане празан 
да се станарина плаћа према стамбеној површини коју сустанари 
одвојено користе a да се за заједничке просторије станарина 
плаћа према укзшном броју лица која те просторије користе — код 
сваког сустанара; да се замена стана може постићи тек по са- 
слушању других сустанара и да се подстанарски однос не може 
засновати без пристанка осталих сустанара.

У крилу ових случајева (и других) стварају се сустанарски 
односи и по дефиницији —  они се могу створити само међу су- 
станарима. Другим речима, без сустанарског статуса, ови се од- 
носи не заснивају. Као закључак — спорна питања из наведеног 
домена долазе на решавање пред стамбени орган.

Напротив, код случаја сметања поседа није потребно бити 
сустанар па да се сметање појави. Сметање се јавЈва — живот то 
потврђује —  како код људи који деле један стан или споредну 
просторију, тако исто и код оних који немају статус сустанара. 
И пошто сметање поседа не проистиче искључиво из стања лица 
који деле неки стан (најшире узето), то је за решавање спора 
због сметања поседа међу сустанарима надлежан срески суд, док 
је стамбени орган надлежан само по споровима који проистичу 
искључиво из ситуације у којој се два или више лица налазе 
када деле један стамбени објекат.

Душан П. Мишић

„ГЛАСНИК“ У 1962. ГОДИНИ

Са 1962. годином „Гласник“ је завршио пуних 11 година 
излажења. И у 1962. години „Гласник“ је следио ранији пра- 
вац, тежећи да обрађује што потпуније целокупну проблема- 
тику наше адвокатуре, доносећи уједно и више практичне члан- 
ке из разних правних дисциплина, објављујући судску праксу 
као и службена саопштења органа Адвокатске коморе у АПВ.

Тако је „Гласник“ , у 12 бројева, на 384 страна, објавио: 
25 чланака и написа из адвокатуре на 71 страни, 30 чланака из
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материје грађанског права на 143 стране, 11 чланака из мате- 
рије кривичног права на 60 страна, 2 чланка из материје при- 
вредног права на 9 страна, 3 чланка радног права на 13 страна, 
1 чланака из управног права на 6 страна, 7 некролога на 3 стра- 
не, судску праксу на 47 страна и службена саопштења Адво- 
катске коморе у АПВ на 32 стране.

Објавио је ,,Гласник“ 102 одлука наших највиших судова, 
и то; 1 одлуку Савезног врховног суда, 21 одлуку Врховног при- 
вредног суда и 80 одлука Врховног суда АПВ од којих 45 одлука 
по жалбеном поступку, 27 одука у ревизионом поступку, 3 од- 
луке по питању сукоба надлежности у грађ. предметима, 5 одлука 
у кривичним предметима.

Улазећи, са овим бројем, у дванаесту годину излажења Уре- 
ђивачки одбор he наставити лист да уређује на досадашњи на- 
чин, јер су наши читаоци оценили да овако најбоље одговара 
њиховим захтевима и потребама. „Гласник“ се труди да међу 
својим сарадницима окупи што већи број младих правника, како 
би им пружио прилику да изнесу своја правна схватања. Осим 
тога, посвећиваће се, као и досада, велика пажња проблемима 
адвокатуре, и објављивању значајних, важнијих начелних од- 
лука Врховног суда АПВ.

К. X . .

ИЗ СУДСКЕ П РАКСЕ

Није битно да ли се кривична при- 
јава подноси против правног лица 
или физичког лица већ је битно да 
ли пријава садржи кривично дело 
које се гови по службеној дужности. 
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 1069/1962).

Побијеним решењем одбијен је 
предлог оштећеног као тужиоца да 
се шжрену извиђаји против • колек- 
тива предузећа „Б“ због кривичног 
дела из чл. 258. ст. 1 КЗ.

Сштећени је уложио жалбу, ко- 
ја је  као неоснована одбијена, a из 
разлога:

I. ст. суд је нашао да нема места 
гоњењу пошто је предузеће „Б“ 
правно лице, a кривично се могу 
гонити само физичка лица.

Није битно да ли се кривична 
пријава подноси против правног ли- 
ца или физичког лица већ је битно 
да ли пријава садржи крив. дело ко- 
је  се гони по службеној дужности. 
Уколико пријава садржи такво кри-

вично дело, у том случају се мора 
утврдити која физичка лица су за- 
ступајући правно лице учинила 
крив. дело, па he се крив. поступак 
водити против тих физичких лица.

У конкретном случају крив. по- 
ступку нема места јер нема крив. 
дела. Оштећени као тужилац је  са 
другим лицима учествовао у кон- 
курсу. Иако је посебна комисија 
предложила три предлога за изме- 
ну, од којих је један предлог оште- 
ћеног као тужиоца, раднички савет 
је био овлашћен да прими или не 
прими предлог. Посебно је питање 
накнаде штете па оштећени као ту- 
жилац и.ма право да у грађ. парни- 
ци захтева накнаду штете уколико 
сматра да је оштећен тиме што рад- 
нички савет предузећа „Б“ није 
примио његов предлог. Кривичног 
дела преваре нема, па је стога I. ст. 
решење правилно.
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He може ce отказати уговор о ко- 
ришћењу Једног дела стана тј. једне 
просторије, јер је станарско право 
јединствево и оно се простире на 
цео етан. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
720/1962).

Пресудом I. ст. :оуда отказан је ту- 
женом један део стана. Жалбу је у- 
важио П. ст. суд, I. ст. пресуду пр>е- 
иначио и тужбу тужио^ца одбио.

Тужилац је уложио ревизију, ко- 
ја је одбијвна, a из разлога:

He може се отказати уговор о ко- 
ришћељу јвднот дела стана nj. једне 
П!раст0рије, јер је станарско право 
јединствено и оно се простире на 
цео стан, који користи. Према томе, 
у Еонкр. случају тужилац није о - 
влашћвн да отказује туженом уто- 
вор 0 коррппћењу собе, већ би иу- 
жеиом могли да откажу уговор о 
каришћењу целог стана оба сувла- 
сника. Због тога и није ки од ка- 
квог значаја, у овом случају, окол- 
ност да ли је тужени у заостатку 
са плаћањем дела станарине тужи- 
оцу.

извести закључак да је тиме уговз- 
рена солидарна одговорност купа- 
ца у погледу плаћања куповне цене 
некретнина.

Код куповиве некретнине на о- 
снову купопродајног уговора соли- 
дарна обавеза купца у погледу пла- 
ћања купозне цене мора бити изри- 
чита у уговору. (Врх. суд ЛПВ бр. 
Гж. 153/1962).

Пресудом I. ст. суда утврђена је 
солидарна обавеза плаћања остатка 
куповне цене за некретнину.

Тужени су уложили жалбу, која 
је  основана, I. ст. пресуда преина- 
чена тако да се у тој пресуди от- 
клања солидарна обавеза тужених, 
a из разлога:

I. ст. суд је повредио материјално 
право када ју тужене обавезао да 
тужитељима солидарно плате ту- 
жбено тражење. Код куповине не- 
кретнина на основу купопродајног 
уговора солидарна обавеза купаца 
у погледу плаћања куповине мора 
бити мзричита у уговору.

I. ст. суд на основу спроведеног 
доказа није утврдио да је међу 
странкама изричито уговорена соли- 
дарна обавеза тужених за исплату 
дужне куповине. Само на основу то- 
га што су тужени заједно са А. Д. и 
J. у идеалним деловима купили не- 
кретнине од тужитеља не може се

Захтев ради накнаде штете у ви- 
ду животве ревте има правву при- 
роду издржавав>а. — Животва рен- 
та ве може се тражити од дава ве- 
сретвог случаја, већ вапротив од 
дава подизања тушбе. — Обећање 
да ће се вотраживање у виду вак- 
наде штете исплатити идевтично је 
са призвавањем дуга, тако да то 
прекида ток застарелости. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 645/1962).

I. ст. пресудом тужени је обвезан 
на плаћање за претрпл»ен страх, бо- 
лове итд. као и давање животне 
ренте од дана настале несреће.

Тужени је поднео жалбу, која је 
само делимично основана, и I. ст. 
пресуда преиначена тако да је ту- 
жено Пољ. добро обавезно на пла- 
ћање животне ренте не од дана не- 
среће него од дана подношења ту- 
жбе, a из разлога;

Захтев ради накнаде штете у ви- 
ду животне ренте има правну при- 
роду издржавања. С обзиром на о - 
вакво правно схватање животна 
рента не може се тражити од дана 
несретног случаја тј. од дана када 
је муж односно отац тужитељица 
изгубио живот већ на против од да- 
на подизања тужбе, па је ваљало у 
том делу жалбу уважити и I. ст. 
пресуду преиначити,

Међутим, у осталом делу жалба 
туженог је  неоснована.

Правилно је I. ст. суд нашао да 
захтев није застарео, јер иако су 
тужитељи дознали за несретан слу- 
чај 20. октобра 1956. године, a туж- 
бу поднели 15. новембра 1960. годи- 
не застара ниЈе наступила, обзиром 
на чињенизду да је  крив. пресуда 
којом је службеник туженог про- 
глашен кривим за удес лостала пра- 
воснажна 18. марта 1957. године, a 
тужени је  од тога рока кроз две го- 
дине више пута обећавао да he нак- 
наду платити, па се услед тога не 
може сматрати да је потраживање, 
које је признато, застарело, сходно 
пЕ>опису чл. 31 ст. 1 Закона о за- 
старелости потраживања, јер је о- 
бећање да ће се накнада штете ис- 
платити идентично са признавањем
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дуга тако да је ток застарног рока 
почев од 18. марта 1957. шдине кроз 
две године био прекинут с тим да је 
гек после тога почео да тече и до 
подизања тужбе од стране тужите- 
ља, још није истекао.

Тужба ради накнаде штете због 
неизвршења уговора има значај си- 
гурног саопштења о одустанку од 
уговора из опште узансе број 216. 
(из пресуде Врх. лривр. суда Сл. бр. 
2087/62).

Странке су међусобним утовором 
зававучиле посао купопродаје према 
ко.ме је тужени примио обавезу да 
са роком исооруке „промпт" испо- 
ручи тужиоцу одређену количину 
робе с тим да се тужилац као купац 
обавезао да туженом за наплату ку- 
повне цене изда барирани чек. Ову 
своју уговорну обавезу тужилац је 
извршио након потписивања писме- 
ног уговора, али како тужени није 
робу испоручио „одмах“ односно нај- 
дуже у року од 8 дана од дана за- 
кључивања уговора по Општој у- 
занси број 81, тужилац је телефон- 
ским путем ургирао испоруку и ту- 
женом дао накнадни рок за испо- 
руку, па после безуспешног протека 
овог рока, поднео тужбу за накнаду 
штете због неизвршења уговора. 1/у- 
жени је међутим после поднесене 
тужбе и после пријема исте извр- 
шио испоруку уговорене количине 
робе и на оонову тога наплату про- 
тувредности на основу издатог ба- 
рираног чека. Тужилац је пријем 
робе одбио и тржио да му тужени 
врати наплаћену куповну цену, као 
и да му плати транспортне трошко- 
ве допре.мања робе до складишта 
тужиоца. Како тужени овом захте- 
ву тужиоца није удовољио, тужи-

лац је поднео другу тужоу ради по- 
враћаја неосновано наплаћене к у - 
повне цене и плаћања транспорт- 
них трошкова.

Првостепени привредни суд је у -  
довољио тужбеном захтеву за повра- 
ћај куповне цене и плаћање наста- 
лих транспортних трошкова, па је  
водом жалбе туженог другостепени 
суд ову зтресуду у целости потврдио 
из следећих разлога;

„Постојање и садржина уговора о 
испоруци гвожђа међу странкама 
нису спорни. Нису такође спорне ни 
чињенице да ће тужилац барираним 
чеком дозначити туженом куповну 
цену, a тужени да није робу испо- 
ручио у  уговореном року. Спорно је 
међу странкама да ли је тужилац 
дао туженом наКнадни рок за испо- 
руку и да ли ie био овлашћен да 
одустане од уговора или није, дру- 
гим речима да ли је уговор међу 
странкама расклнут пре него што је  
испорука уследила или није.

Испитујући те спорне чињенице, 
првостепени суд је на основу непо- 
средног увида у КЈвигу телефонских 
разговора тужиоца утврдио, да је ту - 
жилац, пошто је предходно ургирао 
испоруку гвожђа, дана 9. V. 1961. даа 
туженом накнадни рок од 8 дана за 
испоруку те робе. Увидом, пак у 
парнични спис Окружног привред- 
ног суда у Новом Саду П бр. 1673/61 
утврдио да је тужилац подизањем 
тужбе ради накнаде штете због не- 
испуњења уговора, коју је тужени 
примио 7. VI. 1961, на сигуран начин 
туженом саопштио да одустаје од 
уговора. На основу тога првостепе- 
ни суд је нашао да је тужилац био 
свлашћен да туженом стави на ра- 
сполагање гвожђе које му је овај и - 
споручио тек 23. VI. 1961, те да је  
доследно томе захтеву тужбе на по- 
вратак куповне цене и накнаду тро- 
шкова превоза био основан.“

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
да«а 27. децембра 1962. године доиесена су следећа решења:

1. Управни одбор жели срећну нову 1963. годину адвокатима 
и адвокатским приправницима ове Коморе.

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



3. Ha основу чл. 31. т. 8 Статута АК у АПВ усвојен је буџет 
Адв. коморе у  АПВ за 1963. годину са укугшим приходима и ра- 
сходима у износу од 7,423.000.—  те се буџет подноси идзгћој Скуп- 
штини Коморе «а  усвајање, a до решења Скупштине Комора ће 
се буџетирати дванајстинааиа.

4. На основу чл. 31 т. 11 Статута АК у АПВ усвојен је  буџет 
,ТЛАОНИКА“ АК у АПВ за 1963. годи'ну са приходшља и расхо- 
дима у износу од динара 2,200.000.— те се буџет подноси идућој 
Скупштиии Коморе на усвајање, a до решења Скушлтине „ГЛА- 
СНИК“ ће се буџетирати дванајстинама.

5. Решењ!ем бр. 379/1962. a на основу чл. 25— 67. и  23. те 93. 
т. 4 3 0 A и чл. 6. т. 1—2 и 9 Статута АК у АПВ уписује се у тше- 
ник адв. приправника на адв. припр. вежби код адвоката Гра- 
бовачки Милоша, у  Инђији, Грабовачки М. Боривој са даном 27. 
дец. 1962. године.

6. Решењем бр. 312/1962. узима се на знање да је Радић С. 
Ђорђе адвокат из Бечеја преузео адв. канцеларију Грбић Дарин- 
ке. б. адвоката из Бечеја.

7. Решењем бр. 385/1962. a на сснову чл. 51. ЗОА узизш се на 
знање да је Гараи Золтан, адвокат седипгге адв. канцеларије 
ггреместио из Хоргошд у Кањкжу, са даном 15. децембар 1962. 
године.

8. Решењем бр. 373/1962. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 1. јануар 1963. године Бешлић Зоран, адв. из 
Шида, сбзиром да је 'BaoHOBao радни однос, a за преузшгателза 
његове адв. канц. одређен је адвокат Царић Василије из Шида.

9. Решењем бр. 381/1962. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 17. нов. 1962. године Павловић Сава, адв. из Ср. 
Митровице, a због пензионисан>а, a за преузиматеља његове адв. 
канц. одређује се Тајковић Ђорђе, адв. из Срем. Митровице.

10. Решењем бр. 376/1962. брише се из именика адв. приправ- 
■ника АК у АПВ са данам 1. дец. 1962. обзиром да је наступио 
одслужеше редовнот војног рока, Петошевић Душан, адв, при- 
правник из Ст. Пазове.

11. Решењем бр. 367/19962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 30. «ов. 1962. годиие, обзиром да је засновао 
радни однос, Скендеровић Марко, адв. из Суботице, a за преузи- 
'мател>а његова адв. канц. одређује се Бачлија Бела, адвокат из 
Суботице.

12. Решењем бр. 278/1962. узима се на знање извештај Мол- 
дован Стевана, адв. из Новог Сада о преузимању архиве адв. кан- 
целарије Микетић Милана, б. адвоката из Новог Сада.

13. Решењем бр. 344/1962. узЈсиа се на знање извештај адво- 
ката Молдован Стевана из Новог Сада о преузимања архргве адв. 
канц. Раданов Љубомира, б. адвоката из Новог Сада.

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

Управни одбор АК у АПВ
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ПРЕДЛОГ БУЏЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ 
ЗА 1963. ГОДИНУ

П Р И Х О ди
Број П Р И X 0 д  и . Усвојена процена

Парт. 1 Поз. позиција партија

I

1

РЕДСВНИ ПРИХОДИ:

i 1 Од чланарине (1.300 дин. месечно) 4,680.000

2 Од 1% ком. доприноса 2,360.000

3 Од уписнине адвоката и прес. канц. 40.000

4 „ „ адв. припр. и промена 
праксе

10.000

УКУПНО ПАРТ. I 7,090.000

11 ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ:

1 Од новчаних казни ■ 100.000

2 Од огласа 10.000

3 Од младих адвок. враћање дуга 50.000

4 Од станарине 23.000

б Разна при.мања 150.000

УКУПНО ПАРТ. II 333.000

УКУПНО ПРИХОДИ У 1963. г. 7,423.000

Овај предлог буџета усвојен је на седници Управног одбора А дво- 
катске коморе у АПВ која је  одржа-на дана 27. децембра 1962. године.

Секретар,
Олга Царић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.
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P A C X O Д И

Број
Р A С X О Д И

Усвојена процена

Парт.: Поз. позиција ј партија
I РЕДОВНИ ЛИЧНР1 РАСХОДИ

1 П.пате сталних службеника 1,080.0000
i 2 Хонорари кшиг. и функц. коморе 588.000

3 Прековремени рад служб. коморе 72.000
4 Новогод. награде служб. коморе 115.000
5 Допринос бзгџетима fio поз. 1—4 422.000
6 Допринос за ооц. осигур. по поз. 1-3 588.000
7 Допринос за стамб. изградњу “ 107.000
8 Допун. допр. за соц. осиг. “ 60.000
9 Накнада саобраћ. предуз. “ 27.000

УКУПНО ПАРТ. I 3,059.000
11 ^ РЕДОВНИ МАТЕР. ИЗДАЦИ:

1 За одржавање послов. просторија 28.000
2 За огрев и осветљен>е 80.000
3 За поштар., телеф., и новч. промет 350.000
4 Канцел. матер., служ. лис. и часо-

писи 145.000
5 Осигур. инвентара и посл. прост. 6.000

(03)
6 Чланарина Савезу Адвокат. Ком.

Југославије 960.000
7 Субвенција Гласнику Адвокат. Ком.

у АПВ 1,200.000
8 Пут. р-ни: чланова Упр. одбора, Са-

вета и Дисц. суда Адв. Коморе 400.000
9 “ за путовања ван Н. Сада

(делегати за год. скупш. других
Комора) 160.000

10 Пут. р-ни за састанак предс. Рад.
i одбора и обилазак Р. О. 80.000

УКУПНО ПАРТ. II 3,409.000
III ; НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ:

1 Одржавање год. скупштине Адв.
Ком. у АПВ 100.000

2 Две стипендије за студ. права 180.000
3 Оправка инвентара 20.000
4 Трошкови орган. адвок. припр. АПВ 30.000
б Помоћ удовама бив. адвоката 155.000
6 Позајмица младим адвокатима 50.000
7 Набавка књига за библиотеку 70.000
8 Оправка послов. просторија (кров) 100.000
9 За недовољно предвиђене издатке 150.000

10 За непредвиђене издатке 100.000
УКУПНО ПАРТ. III 955.000

УКУПНО РАСХОДА за 1963. г. 7,423.000

Саставили:
Хон. књиговођа 

Бошко Боројевић с. р.

Благајник У. О. 
Золтан Тангл е. р.

П р е д с е д н и к  
Управног одбора: 

Милорад Ботић с. р.
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ПРЕДЛОГ БУЏЕТА
„ГЛАСНИКА“ Адвонатске коморе у АПВ за 1963. годину

П р и м a њ а:

1. Од поЈедин. претплат. 600.000
2. Радни одбори 400.000
3. Субвенц. Адв. коморе 1,200.000

И з д а в а њ а .

1. Штампа и хартија . . 1,150.000
2. Хонорари сарадника . 250.000
3. Уређивач. трошкови . 660.000
4. Трошкови експед. . . 50.000
5. Разни т р о ш Е О в и  . . 90.000

Свега; 2,200.000
Хон. књиговођа 

В. Воројевић с. р.

Свега 2,200.000 
Уредник:

Коста Хаџи с. р.

Овај лредлог буџета усвојен је на седници Управног одбора Адв. коморе 
у АПВ која је одржана дана 27. децембра 1962. године.

Председник;Секретар:
Олга Царић, с. р. Милорад Ботић с. р.

M3 КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Обавештавају се адвокати, чланови Коморе, да 1. јануара 
1963. године доспева обавеза уплате I. квартала чланарине за 
1963. годину. До решења Скупштине чланарина је за квартал 
3.000 динара, па се моле да изврше уплату I. квартала. Уједно 
се моле сви адвокати да пошаљу обрачун 1®/о бруто промета за 
1962. годину, исплате 1®/о коморског доприноса. Они адвокати ко- 
ји су већ вршили током 1962. године уплате 1®/о доприноса, нека 
уплате разлику.

2. Позивамо све адвокате дужнике да уплате одмах сва сво- 
ја дуговања.

3. Извештавају се чланови Фонда посмртнине да пропустом 
није објављено да су у 1962. преминули пенз. адвокати др. Алек- 
сандар Спенул и др. Јован Путник, па се позивају да уплате 
по 400 дин. на име доприноса Фонду посмртнине.

4. Све уплате се врше на жиро рачун: Адвокатска комора 
у АПВ број 151-13-5-3347, a на полеђини написати на име чега 
се шаље уплата.

Књиговодство Коморе

ПРЕТПЛАТА НА „ГЛАСНИК“ СТАЈЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА 
1.200.— динара. ПРЕТПЛАЋУЈЕ СЕ УПЛАТОМ НА ТЕКУЋИ 
ЖИРО РАЧУН: АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ, НОВИ САД 
151-13-5-3347. На полеђини треба означити тачну адресу прет- 
платника. Ако се новац шал>е поштом, уз горњи назив, треба ста- 
вити и адресу: Нови Сад, Змај Јоврша 20/1.

„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 6 / Текући рачун код 
Народне барнке 151-13-5-3347 / Штампа „Будућност“, погон књига и брошура
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