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ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СТРАНАКА У УГОВОРУ О 
ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Правна природа и форма уговора о доживотном издржавашу, 
као уговора sui generis, предвиђени су у прописима чл. 122 — 127. 
Закона о наслеђивању од 11. маја 1955. год. Из ових прописа ви- 
димо да је то уговор —  којим се једно лице, звано давалац издр- 
жавања, обавезује да доживотно издржава друго лице, звано 
прималац издржавања, a да у накнаду за то давање добије имо- 
вину примаоца издржавања или одређени део те имовине и то 
после смрти овога.

Као уговори 0 доживотном издржавању сматрају се и угово- 
ри којима је уз обећање наследства уговорена заједница живота 
или заједница имања, или да he један уговарач чувати и пазити 
другог, имање му обрађивати и после смрти сахранити, или што 
друго чинити.

Од правног je интереса извршити детаљну анализу положаја 
странака уговорница у оваквим уговорима, нарочито у односу на 
жену као сауговорача, и на трећа лица која се по овом уговору 
јављају као заинтересована као и то да ли је могуће да странке 
уговорнице склапају овакав уговор преко пуномоћника, с обзирод! 
на његову правну природу.

По одредби чл. 122 ст. 1 ЗОН-а, стране уговорнице су дава- 
лац издржавања с једне и прималац издржавања с друге стране, 
могуће је да на страни даваоца издржавања буде два или више 
сауговарача, a исто тако и на страни примаоца издржавања, где 
се често као једна страна појављују брачни другови, обично ста- 
рији и за рад неспособни људи.

Давалац издржавања кад се његово давање састоји у раду, 
који ће обезбедити материјалну егзистенцију примаоца издржа- 
вања, треба да буде у стању својим радом да гарантује извршење 
своје обавезе према примаоцу издржавања. У случају, пак, ако 
се на страни даваоца издржавања налази лице које ће пружити 
еамо свој рад, односно обрађивати имање примаоца издржавања, 
онда ће могућност извршења такве обавезе бити његове личне 
способности и стручкост.



Међутим, кад се ради о утовореној заједници живота или за- 
једници имања, тада нема ни даваоца ни примаоца издржавања, 
јер се у том случају формира заједничко домаћинство уговарача, 
односно заједница имања, те и у једном и у другом случају до- 
лази и до њихове заједашчке сарадње у тако формираној зајед- 
ници, тим што ће преживели сауговарач бити наследник 
умрлог.

Код уговора о доживотном издржавашу, као што смо напред 
поменули могу на страни даваоца и на страни-примаоца издржа- 
вања бити брачни другови. У таквом случају, може бити речи о 
лоложају жене као сауговарача, с обзиром да се то питање не 
поставља кад је инакоша жена на једној страни сауговарач.

To је случај и онда када је жена сауговарач на страни даваоца 
издржавања. Наиме та обавеза прелази на њу у случају смрти 
њеног брачног друга. Такође, кад је жена сауговарач на страни 
примаоца издржавања, права из тог уговора у истом случају пре- 
лазе на њу. Према томе, жена сауговарач има сва права из уго- 
вора о доживотном издржавању, инплицитно и право да тражи 
раскид уговора по сваком од предвиђених разлога из чл. 125. 
ЗОН-а.

У пракси се често догађа, да је уговором стипулисано дожи- 
вотно издржаварве у корист брачног друга (жене), a да иста није 
учествовала у уговарању. Таква уговорна клаузула је од преју- 
дицијелног значаја за обавезе осталих сауговарача јер је у том 
случају овлашћена и жена примаоца издржавања да тражи рас- 
кид уговора из разлога чл. 125 ЗОН-а, мада није лично учествова- 
ла у уговарању, с обзиром на његов садржај. Будући да је жена 
потенцијална наследница свога мужа, она би имала право у најго- 
рем случају на нужни део, али у овом случају, с обзиром да је 
она једна од страна уговорница, легитимисана је и да тражи рас- 
кид оваквог уговора.

Најзад, нужно је размотрити и положај трећих лица, која 
су везана оваквом уговорном стипулацијом странака уговорница. 
Уговор о доживотном издржавању, како је то подвучено у чл. 
122. Закона о наслеђивању, може бити закључен и у корист тре- 
ћег лица. У овом случају имамо однос по коме оставилац теретно 
отуђује своју имовину, не у циљу постизања сопствене користи, 
већ у циљу стварања извесне користи трећем лицу, које до те ко- 
ристи може доћи и безтеретно. Друтим речима, оставилац у овим 
с-лучајевима не располаже својом имовином да би из ње извутгао 
одговарајуће користи за себе, већ чини најчешће поклоне трећем 
лицу у форми стварања средства за издржавање и то до дана 
наступања оставиочеве смрти.

У овим случајевима имамо уговор у  корист трећег лица са 
раскидним роком у односу на то треће лице: (У питању је рок 
a не услов, јер смрт и ако се незна када ће настЈчшти једном си- 
гурно мора доћи).

Оставилац је у овом слзгчају стипулант, a друга страна про- 
митент. Треће лице у чију је  корист овај уговор закл>учен је ко- 
рисник.



Према томе, ако имамо уговор у корист трећег, онда корисник 
може остваривати права која му из овог уговора припадају, са 
напоменом да на овај уговор не може утицати у правцу његове 
измене, јер није учествовао mi у  његовом закључивању. To право 
да утичу на даљу судбину уговора о доживотном издржавању 
припада искључиво промитенту и стипуланту. To ће бити и у слу- 
чају ако су промитент и корисник на основу уговора о доживот- 
ном издржавању закљученог између промитента и стипуланта за- 
сновали заједницу живота, a њихови се односи у толикој мери 
поремете, да им заједнички живот постане неподношљив (чл. 125 
ст. 2. Закона о наслеђивању).

Међутим, осим начелног допуштања уговора о доживотном 
издржавању у корист трећег, закон не садржи друге прописе ко- 
јима би био одређен положај сауговорника и трећег лица. С обзи- 
ром на овако стање, a пошто уговор у корист трећег као посебан 
тип уговора није регулисан нашим позитивним пр^вом, може се 
са сигурношћу извести закључак:

1. —  да је интенција закона да за уговор о доживотном издр- 
жавању у корист трећег лица и према томе и за правни положај 
контрахената и трећега лица треба да важе правила грађансхог 
права о уговору у корист трећега, па могли би рећи, правила која 
су упште прихваћена у модерној правној науци о уговору у ко- 
рист трећег; 2. — да су, с друге стране, прописи Закона о наслеђи- 
вању о уговору о доухивотном издржавању применљиви и на 
уговор о доживотном издржавању у корист трећег лица, те да 
управо с тога Законом о наслеђивању није било потребно доно- 
сити никакве друге прописе о овом уговору.

Једно важно питање у погледу правних последоша код уго- 
вора 0 доживотном издржавању у корист трећег искрсава у погле- 
ду трајања обавезе издржавања и времена предаје имовине да- 
ваоцу издржавања. У вези са овим питањем мишљења смо да ва- 
же ова правила: а) — обавеза издржавања зависи од живота при- 
маоца издржавања, a код утовора о доживотном издржавању у 
корист трећег од трећег лрхца; б) —  предаја имовине даваоцу из- 
државања бива у часу смрти примаоца издржавања.

Код уговора о доживотном издржавању у корист трећега код 
предаје имовине даваоцу издржавања могуће су две различите 
правне ситуације:

1. —  када треће лице згмре пре стипуланта и 2. —  када кад- 
живи стииуланта. Обе ове ситуације имају различите последице 
у погледу положаја странака из овог уговора. Закон нам не даје 
изричан одговор ни за једну од .ових ситуација. Ми, међутим, сма- 
трамо да решење за први случај не може бити спорно. Без обзира 
што се смрћу трећег лица гаси обавеза на издржавање, јер ње- 
roBo гграво као чисто лично није преносиво, предаја имовине не 
услеђује пре смрти стипуланта. Промитент, дакле, нема права 
тражити предају имовине иако је своју обазезу из уговора већ 
извршио. Али, с друге стране, он и после смрти трећега лица сво]е 
право може уписати у јавне књиге, ако то раније није учинио.



Ово одговара специфичности уговора, који због своје садр- 
Јкине (остављање наслеђа) спада међу правне акте чија је реали- 
зација једним делом по сили закона одложена до смрти сукон- 
трахеита, који је имовину оставио, a који до тога часа остаје њен 
власник и искЈвучиви корисник.

Сматрамо да изложено правило важи и за друга случај, тј. 
када трећи надживи стипуланта. To значи да ће смрћу промисара 
уследити предаја имовине на продштента (као што се уосталом 
тим часом отвара и наслеђе иза њега) и треће лице не може спре- 
чити ту предају никаквим приговорима на основу свог права на 
издржавање које му је промитент и даље дужан давати, као што 
то нису овлашћени ни наследници промисара у својству универ- 
залних сукцесора, нити по којем другом основу. Предајом имови- 
не даваоцу издржавања не мења се правни положај трећег, јер се 
његово право састоји само у облигационом захтеву за издржавање, 
услед чега ни за живота промисара није имао никакав утицај на 
ову имовину. Трећем лицу не припада, аналогно право промитента 
на осигзфање предаје имовине које му је законом изричито при- 
знато (чл. 123. ЗОН-а), ни право на осигураше своје тражбине у 
виду законског заложног права на предатој имовини.

Поред напред наведеног потребно је овим приказом обухва- 
тити и односе уговора о доживотном издржавању према трећим 
лицима тј. нужним наследницима примаоца издржавања уколико 
исти постоје, као и да ли је право даваоца издржавања у односу 
на ова лица загарантовано у случају да она оспоре овај уговорни 
однос са разлога окрњења нужног наследног дела. Анализом овог 
правног питања у односу на стране уговорнице из овог уговорног 
односа истичемо: да је уговор о доживотаом издрж'авању двостра- 
но теретни уговор, a не добрачини нити бетеретни (тј. није уговор 
о поклону нити о наслеђивашу), —  a без обзира на то што је на 
страни даваоца издржавања закључење мотивисано са извесном 
алеаторношћу (тЈ. са надом да ће његова обавеза бити мања од 
вредности очекиваног наслеђа), онда из тог становишта изводимо: 
да је прималац издржавања овлашћен да у уговору о доживотном 
издржавању обухвати целокупну своју имовину, без икаквог об- 
зира на то што има законских наследника. Према томе, сматрамо: 
да законски наследници такав уговор не могу побијати ни по свом 
праву на нужни део, будући да о праву на наслеђе може бити речи 
само кад постоји заоставша имовина de cuiusa, a не кад је он 
још за свога живота са читавом својом имовином располагао пу- 
тем било каквог теретног уговора, a поготово путем уговора који 
је био извор његове материјалне егзистенције за живота и који 
му је задовољавао његове животне потребе.

Уговор о доживотном издржавању може прималац издржа- 
вања пзпноважно да закључи и са којима од овојих претендената 
на законско наслеђе. И у том случају, остали законски односно 
нужни наследници не могу такав уговор побијати по праву на 
нужни део. У противном, уговор о доживотном издржавашу мо- 
гао би бити доведен у питање, као и шегов циљ ради којег је 
Законодавац и створио овај правни институт.



Према томе, сматрамо; да се уговором о доживотном издржа- 
вању не може да окрњи законски део наследника будући да је 
то уговор закључен између живих (inter vivos) и при његовом за- 
кључењу уопште није могло ни да постоји право нужних наслед- 
ника. Па кад то право није постојало тада, природно је да оно не 
може постојати ни после смрти примаоца издржавања, a у односу 
на имовину обухваћену уговором.

Друго је питаше да ли је читава имовина примаоца издржа- 
вања обухваћена уговором о доживотном издржавашу или само 
1вен одређени део. У таквом случају, све што je иЗван тога уго- 
вора, представл>а заоставштину која, природно, има да припадие 
наследницима оставиочевим, будући да изван уговорене имовиие 
давалац издржавања нема право на наслеђе било ког вишка зао- 
ставштине, јер би то иначе било противно одредби чл. 108. ЗОН-а.

Из напред изложеног видели смо ко могу бити странке у уго- 
вору о доживотном 'Издржавању, њихова права и обавезе, као и 
однос према трећим лицима која су заинтересована било посред- 
но или непосредно за сам овај уговорни однос, као и њихова пра- 
ва уколико их евентуално имају у односу на исти.

Но када расправљамо о односу уговопа о доживотном издржа- 
вању и његових сауговорашка према трећим лицима, од битног 
је значаја да ли је правно допуштено да се неко трећи појави као 
субститут (пуномоћник) странака из овог уговора при његовом 
закључивању, a ако је то могуће, какав је правни положај овак- 
вог лица у овом уговору, као и његова права и обавезе у односу 
на сауговараче из овог уговорног односа.

У правној теорији и судској пракси је спорно питање, да ли 
се уговор о дохсивотнодт издржавању из чл. 122. ЗОН-а може 
уопште закл>учивати преко пуномоћника. Он спада у групу уго- 
Еора intuitu personae, за коју би као такву важила оваква могућ- 
ност, но диспозитивни пропис чл. 122. ЗОН-а који регулише ову 
материЈу, о шахвом начину ’за'кљзгчив.ања угсвора, 'као и о уче- 
цЉу трећих лица као супститута (пунсмоћника) сауговсрача ни- 
шта не говори.

Једно је мишл>ење да се овај правни посао може закључити 
и преко пуномоћника, с тим што се за пЈшоважиост пуномоћни- 
кових падњи тражи постојање специјалне писмене форме из чл. 
122. ЗОН-а, да би се евентуално могла стлатрати пуноважном за- 
Јлена присутства уговорача при склапању овог уговора.

Стим што би, рецимо, прималац издржавања закључио прет- 
ходно уговор о nynoM ohcTB y у писменој форми, оверио писмеио, 
и био упозорен од стране надлежног органа на озбиљност и по- 
следице овог правног посла, те да би у том случају такав уговор 
0 доживотном издржавању ко)и би у његово И1ме закључио пу- 
номоћник био пуноважан. To би исто вредело и за даваоца издр- 
жавања.

Друго, мишљење, a које више одговара интенцијама чл. 122 
ЗОН-а, основано је на становишту, које заступа и наш Савезни 
врховни суд (решење Савезног врховног Суда Рев. бр. 475/59 од



17. X 1959. год.), да је ништав уговор о доживотном издржавању 
закључен преко пуномоћнлка. Ово се становиште образлаже тим, 
да је прописом чл. 122. ЗОН-а између осталог предвиђено да уго- 
вор о доживотном издржавању мора бити састављен у писменом 
облику и оверен од судије, a приликом овере судија је дужан про- 
читати уговор и упозорити странке уговорнице на последице уго- 
вора. Из садржине чл. 122 Закона о наслеђивању види се да ти 
прописи имају у виду увек само странку која за себе заснива прав- 
ни однос, па захтевају и присуство таквог уговарача ггред судом 
као неопходну форму за ваљаност уговора, тако да закључење 
таквог уговора без уговарача a преко пуномоћника, уз недостатак 
прочитања уговора пред уговорачем и нужног упозорења од стра- 
не судије, чини да се уговор има сматрати ништавним.

Наше се мишљење, поклапа са овим другим становиштем 
с тим, што се овде мора додати и следеће: да је уговор о доживот- 
ном издржавању правни посао intuitu personae, али диспозитивно 
и стриктно регулисан одредбама чл. 122. ЗОН-а, како у погледу 
шегових битних елемената, тако и у погледу форме за шегово за- 
кључивање, као и да је то правни посао који странке склапају 
inter vivos са одложним роком извршења до дана наступања смрти 
примаоца издржавања, дакле са дејством mortis causa, па се као 
такав a поготово што се за њега прописује свечана форма (ad 
solemnitatem) његовог закључивања, не може склапати преко пу- 
номоћника, па чак и кад би тај пуномоћник имао специјално 
овлашћење (actum mandati speolalissimi) за склапање оваквог 
правног посла издатог пред судом у условима форм..* из чл. 122 
ЗОН-а. Ово се поткрепљује и чињеницом, што је судија дужан 
да приликом оверавања jrroBopa лично цени способност странака 
за давање изјаве о пристанку за склапање оваквог уговора.

У савесном вршењу службе суда приликом оверавања овог 
уговора, судија свакако не би извршио оверавање овог уговора, 
Јжолико би према понашању и поступцима неке од уговорних 
странака приметио да је та странка вероватно неспособна за из- 
јаву пзшоважне вол>е.

Код сваког уговора, a поготово код уговора о доживотном из- 
државању битна је  изјавлЈена сагласност вол>е уговорних стра- 
нака. Зато постојање пзтоважног уговора предпоставља, да вољу 
из1ављује лице способно за разуггну вољу и да је оно, тако спо- 
собно у моменту закључивања угсвора, изјавило истинити приста- 
нак на овај уговор. Таква изјава не постоји, када уговорник у часу 
уговарања није способан за разумно и нормално расуђивање услед 
поремећаја душевне моћи, и ако то стање нема карактер трајног 
душевног обољења.

Менталну способност странака, a специјално примаоца издр- 
жавања суд није у могућности да цени, ако би се допустило да се 
овакав правни посао, у овом случају уговор о доживотном издр- 
жавању, закључи преко пуномоћника, јер се може десити да 
је пуномоћник лице потпуно споеобно за нормално и разумно ра- 
суђивање док његов властодавац (уговарач) то није. Имајући и 
ово у виду, законодавац је у  чл. 122 ст. 5 ЗОН-а нарочито диспо-
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зитивно прописао лично присуство 'Странака уговорница приликом 
овере овога уговора од стране судије, што најзад произлази из 
самог његовог текста који ггредвиђа да; „приликом овере судија 
he прочитати уговор и упозорити уговараче на последице овог 
уговора” (— чл. 125. став 5. ЗОН-а). Дакле, само ова чињеница од- 
страњује у потпуности могућност присуства трећег лица, пуно- 
моћника у закључењу овог правног посла.

Друга je ствар, да ли је потребно да се и овај уговор закљу- 
чује преко пуномоћника и каква би требала да буде форма 
истог с обзиром 'на садржину и сврху овог правног посла. У тозл 
правцу, мишљења смо да би ваљало извршити новелу чл. 122. ст. 
5. ЗОН-а, и диспозитивно омогућити да се и 'овај правни посао 
може закључсити преко пунојиоћника, с тим што би се за овакав 
начин закључења овог правног посла прописала и свечана форма 
(ad solemnitatem) за само пуномоћније као и начин издавања истог 
Но за сада пошто о томе изричито ништа некга у оквиру посто- 
јећег диспозитивног прО'Ш1са чл. 122. стр. 5 .ЗОН-а, који чак и не 
предпоставља овако склапање уговора, не може се шире тумачити 
и примењивати овај пропис, јер би се ово косило са интенцијама 
Закона о наслеђивању, који регулише ову правну материју. Имају- 
ћи у виду ово, као и све што је напред изложено у вези са овим 
правним проблемом, мишЈвења смо: да је правилно становиште 
по коме је уговор о дожргвотном  издржавању закључен преко пу- 
номоћника ништав и да као такав не производи никакво дејство у 
односу на саме уговораче и' на заинтересована лица из овога 
уговрра.

На крају да закључимо: мишљења смо да је од битне важио- 
сти код уговора о доживотном издржавању, правилно одредити 
правни положај странака, тј. да ли оне могу бити субјект одређе- 
ног својства у овом односу, па тек онда размотрити њихов поло- 
жај и њихова права и обавезе из овог-уговора. Jep ко нема свој- 
ство уговарача или неке заинтересоване странке (трећег лица), не 
може ни штитити своја права из овог уговорног односа у редов- 
вом парничном поступку и тражити евентуалну њихову правну 
заштиту, кад иста дође у питање.

На крају истичемо, да смо овим излагањем обухваттили један 
део спорних гштања овог веома обимног правног института, која 
се односе на правни положај странака (уговорача и трећих лица), 
те с обзиром на еве већу улогу овог уговора у нашем савременом 
животу, мишљења смо, да се овим проблемом треба да позабаве 
правници практичари, којима пракса намеће из дана у дан нове 
спорне случајеве коЈе треба решавати у складу са ново насталим 
потребама, a у оквиру одредба чл. 122— 127. ЗОН-а.

Коста М. Месаровић



ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА О 
ОШТЕЋЕЊУ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ

(Анализа праксе Службе друштвеног књиговодства)

Служба друштвеног књиговодства —  Одељење финансијске 
инспекције у НС. — доставила је Јавном правобранилаштву НРС 
захтев за покретање поступка ради накнаде пггете противу одре- 
ђених лица, којима је самостална установа ТФ. неправилно испла- 
тила селидбене трошкове у износу 145.844.— динара. У  своме за- 
хтеву Служба друштвеног књиговодства позвала се на чл. 105. За- 
кона о буџетима и финансирању самосталних установа (Сл. лист 
ФНРЈ 52/59).

Из предмета се види, да je решењем Финансијског инспек- 
тора финансијске инспекције Службе ДК. у НС. — Фи. бр. 1356/61 
стављено у дужност самосталној установи ТФ, чији је рад пре- 
гледан, да поред осталог, изврши правдање неправилно исплаће- 
ног износа у 211.544. динара, колико је установа исплатила сво- 
јим службеницима по поднетим рачуиима на име пресељења из 
другог места службовања.

По захтеву самосталне установе ТЋ за поновно испитивања 
решења Фи. — 1356/61, Финансијска инспекција Службе ДК. ре- 
шењем Фи. XXIV бр. 2343/62 одбила је захтев прегледане уста- 
нове и потврдила првостепено решење као правилно.

Самостална установа ТФ у рачунском спору пред Випшм 
привредним судом у Београду успела је само делимично, јер је 
пресудом ВПС —  П. — 494/62 решење Финансијске инспекције 
Фи XXIV бр. 2343/62 укинуто само за износ од 65.700.—  динара 
исплаћених селидбних трошкова, које суд сматра оправдано учи- 
њеним.

По жалби самосталне установе ТФ Врховни привредни суд 
пресудом Сл. 1215/62 преиначио je пресуду ВПС. П-494/62 и ре- 
шење Финансиске инспекције Службе ДК. Фи. XXIV бр. 2343^62 
поништио.

Постзшајући по правном схваташу Врховног привредног суда 
израженом у пресуди Сл. 1215/62 —  Финанскјска инспекци)а 
Службе ДК. донела је ново решење Фи. XXIV бр. 1769/62 од 25. 
ХП 62. којим је изменила првостепено решење Фи. 1356/61 у — 
толико, што је установи ТФ. наложено, да предузме мере. да се 
обештети за износ од дин. 145.844.— сходно пропису главе IX За- 
кона о јавним службеницима (чл. 116— 121).

У истом решењу одређено је и следеће: „Првостепени орган 
обавестиће надлежно јавно правобранилаштво о насталој штети, 
како би ово покренуло поступак за накнаду штете” .

Анализирајући конкретан случај и коначну одлуку, Службе 
ДК. долазимо до следећих констатација;

— Служба друштвеног књиговодства утврдила је неправилну 
исплату износа од 145.844.—  динара, за колико је самостална 
установа ТФ оштећена.



— Служба ДК. коначним решењем Фи. XXIV бр. 1769/62 на- 
ложила је оштећеној самосталној установи, да предузме мере за 
обештећење сходно пропису главе IX  Закона о јавним службеии- 
цима (чл. 116—121).

— Првсх;тепеном органу Службе ДК наложено је, да обавести 
надлежно јавно правобранилаштво, како би оно покренуло посту- 
пак за накнаду штете.

Оно на шта треба указати јесте налог оштећеној самосталној 
установи ТФ да предузме мере за обештећење, који се истовре- 
мено даје и јавном правобранилаштву преко упућивања првосте- 
пеног органа, да о донетом решењу обавести јавно правобрани- 
лаштво.

Због тога се сада поставл>а питање, ко је тај, који је овлашћен 
и треба да предузме мере за обештећење прегледане установе, и 
да ли је било потребно обавештавати давно правобранилаштво?

Првостепени орган Службе ДК., достављајући предмет јав- 
ном правобраиилаштву, позвао се и на чл. 105 Закона о  буџетима 
и финансирању самосталних установа, што указује, да је основ 
за овакво поступање Службе ДК. нашла у ставу 3) овог прописа, 
који јој ставл>а у дужност, да у случају проузроковане штете не- 
правилном исплатом, обавести јавно правобранилаштво ради по- 
кретања поступка за накнаду штете.

У конкретном слдгчају штета је заиста настала давањем на- 
лога за исплату селидбених рачуна, који нису могли бити испла- 
ћени, те би Служба ДК. требала да поступи по ставу 3. чл. 105 
Закона о буџетима и финансирању самосталних установа и о ште- 
ти обавести надлежно јавно правобранилаштво.

Међутим, поставља се питање, да ли ово обавештење надлеж- 
ном јавном правобранилаштву треба чинити и у случају, када се 
оштећеној самосталној установи налаже, да предузме мере за 
обештећење сходно прописима Закона о јавним служоеницима. 
Ако је наложено самосталној установи да предузме мере за обе- 
штећење, онда се поставља питање, да ли је потребно о томе оба- 
вештавати и јавно правобранилаштво, да и оно предузме мере за 
накнаду штете. Ово из разлога што би могло доћи до тога, да се 
штета остварује по два одвојена захтева. To свакако по закону 
није могуће, нити се може усвојити.

Пропис чл. 105. Закона о буџетима и финансирању самостал- 
них установа регулише поступак органа, који су овлашћени да 
врше надзор. Сви ови органи (Државни секретаријат за послове 
финансија, финансиски органи народних одбора и Служба друш- 
твеног књиговодства) дужни су да поступе по томе пропису, када 
утврде 'неправилности код располагања са друштвеним сред- 
ствима.

У чл. 105. пом. Закона наведена су четири случаја, по којима 
органи надзора треба да поступају на одређени начин, a то су;

1) Ако је утврђена незаконита исплата орган је дужан, да 
поднесе захтев за покретање дисциплинског поступка противу 
наредбодавца и рачунополагача — (став. 1. чл. 105. Закона).



2) Ако орган сматра да се у неком случају ради о кривичком 
делу, дужан је да тај слзгчај пријави јавном тужилаштву — (став
2. чл. 105. Закона).

3) Ако је наредбом или издавањем налога за исплату противно 
прописима проузрокована штета политичко-територијалној једи- 
ници, државном органу или фонду, орган је дужан, да о насталој 
штети обавести јавно правобранилаштво ради покретања поступ- 
ка за накнаду штете — (став 3. чл. 105. Закона).

4) Ако је коначним решењем у управном поступку, којим је 
располагано средствима буџета или фондова, повређен закон на 
штету друштвене заједиице, орган може поднети предлог јавном 
тужилаштву ради подизања захтева за понрпптај' односно уки- 
дање решеша по праву надзора — (став 4. чл. 105. Закона).

Треба истаћи, да је орган у прва три случаја дужан да посту- 
пи онако, како је у пропису одређено, a да само у четвртом слу- 
чају, када се ради о коначнсм решењу, може сам одлучити, да 
ли ће поднети предлог јавном тужмлаштву за подношење захте- 
ва за поништај неправилног решења.

Посебно треба указати и на то, да се обавештење о конста- 
тованој штети доставља надлежном јавном правобранилаштву 
само када је >оштећена политичко-територијална јединица или 
њен орган или фонд. Обавештавање јавног правобранилаштва 
обавезно је, јер јавно .правобранилаштво по закону заступа у 
имовинско правним споровима политичко-територијалну једини- 
цу и фандове са својством правног лица —  чл. 1. Закона о јавном 
правобраниоштву.

Ако би 'се радило о штети насталој за самосталну установу, 
која има својство правног лица, онда орган друштвене контроле 
није дужан да о томе обавештава јавно правобранилаштво, нити 
такво обавештавање у садашњим условима има каквог значаја. 
Самостална установа, којој је, као оштећеној, орган друштвене 
контроле наложио да предузме мере ради обештећеша, — има 
својство правног лица и као такав самостално иступа пред судо- 
вима у свим имовинско правним споровима. Самосталну установу 
представл>а њен руководилац, a он може дати овлашћење и дру- 
гоме лицу да пред судом заступа самосталну установу. Јавни 
правобранилац може самосталну установу да заступа пред судо- 
вима у имовинско правним споровима само по овлашћењу, које 
му изда руководилац установе —  чл. 4. ЗЈП.

Према томе, јавно правобранилаштво не може подићи код су- 
да тужбу за накнаду штете, ако оштећена установа није овласти- 
ла јавног правобраниоца да је заступа.

Самостална установа, којој је решењем Службе друштвеног 
књиговодства наложено да предузме мере за обештећење, мора 
сама да такве мере предузме, јер у противном њен руководилац 
може кривично да одговара. Раззгме' се да руководилац установе 
може овластити и јавнбг правобраниоца да заступа оштећену 
установу у спору за накнаду штете. Тек тада јавно правобрани- 
лаштво може да тгредузме мере пред судом за накнаду штете пре- 
ма одговорним лицима.
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Из изложеног може се закљзгчити:
1) Служба друштвеног књиговодства обавезно треба да оба- 

вештава надлежно јавно правобранилаштво само у оним случа- 
јевима, када је утврђено да је оштећена политичко-територијална 
јединица, њен орган управе или фонд, који има својство правног 
лица.

2) За штету констатовану код самосталних установа није 
обавезно обавештавање јавног правс^ранилаштва, јер у таквим 
случајевима сама самостална установа треба обавезно да поступи 
по решешу Службе ДК. и предузме мере ради обештећеша.

У пракси, Служба друштвеног књиговодства када констатује 
неправилности у располагању са друштвеном имовином своја ре- 
meiba доставља врло често јавном правобранилаштву без обзира 
да ли се ради о штети нанетој политичко-територијалној једи- 
ници, државном органу, фонду или самосталној установи. Јавно 
правобранилаштво прима такве извештаје и настоји, да се пре- 
дузму мере ради обештећења, али за сада није овлашћено, да 
може легитимно иступати и водити поступак пред судом за нак- 
наду штете од одговорних лица, када је опггећена самостална 
установа.

Можда је требало размислити о овој и оваквој пракси Служ- 
бе друштвеног књиговодства, па уколико се усвоји, да се о штети 
обавештава надлежно јавно правобранилаштво у сваком случају, 
— онда донети и прописе о томе, a посебно и прописе, да је јавно 
правобранилаштво легитимисано да у сваком таквом случају од- 
мах може предузр1мати мере противу одговорних лица за обеште- 
ћење друштвене заједнице. Само тако имало би значаја обавешта- 
вање јавног правобранилаштва о насталој штети, a то би била 
једна ефикасна мера и гаранција, да ће се констатована штета 
од одговорних лица репарирати.

У садашњим условима обавештавање јавног правобранилашт- 
ва Службе ДК. у сваком случаЈЈ'̂  констатоване штете, нема ефек- 
та, утсолико се не ради о штети нанетој политичко-територијалној 
јединици, државном органу и фондовима, јер јавно правобрани- 
лаштво није у могућности, према важећим прописима, да предуз- 
ме неку ефикасну меру, сем да укаже оштећеној самосталној у- 
станови на њене дужности, да по решењу Службе ДК. треба да 
постугш. Овакве могућности јавног правобранилаштва не пред- 
стављају неку ефикасну меру, нити пружају гаранцију да ће се 
констатована штета заиста репарирати, јер 'оштећене самосталне 
установе у неким случајевима и пренебрегавају, да ефикасно и 
брзо предузимају мере против одговорних лица ради обештећења. 
A ако у решењу Службе ДК. није установи наложено, да о пре- 
дузетим мерама обавести Службу ДК., то се може десита да ре- 
шење остане без дејства и да право на накнаду штете застари.

Посебан проблем представља и случај, када штету треба да 
накнади руководилац самосталне установе.

Указујући на овакву праксу Службе друштвеног књиговод- 
ства сматрамо, да питању наплате штете, која се чини друштве-
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ној заједници, и коју аргани друштвене контроле у своји м  запи- 
сницима констатују, треба посветити већу тгажњу и да je то проб- 
лем о коме треба размислити и наћи решење за ефикасније њеио 
остварење. Пракса је показала, да обештећење друштвене зајед- 
нице у садашњим условима није довољно загарантовано, и да 
налази и констатације Службе друштвеног књиговодства у не- 
ким случајевима остају само то и ништа више.

Милорад В. Кукол>ац,

НЕКА ПИТАЊА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 
ПАРНИЧКОГ ПОСТУПКА

Одредбе парничког поступка које регулишу материју о трош- 
ковима поступка у веома су честој ггримени, међутим, и поред 
тога постоје различита тумачења појединих одредаба и неујед- 
начена пракса.

У закону је дата формулација шта су парнични трошкови, 
a наиме да су то они издаци, које су парничне странке имале у 
току и поводом поступка. —  чл. 140. ст. 1. Зпп. Суд је овлашћен 
да странци, која је у целости успела у спору досуди само оне 
трошкове, који су били целисходни и неопходни за вођеше пар- 
нице. Али, који су то издаци учињени поводом и у току поступка, 
на које парнична странка има право да тражи накнаду није изри- 
чито речено у закону, већ закон налаже суду да се приликом 
одлучивања узму у обзир само они издаци који су били потребни, 
ставл>ајући у дужност суду да брижљиво цени све околности сва- 
ког појединог стучаја, како потребу за утрошак истих тако и 
њихову висину.

У теорији постоје два принципа у погледу накнађиваша пар- 
ничних трошкова и то принцип каузе и принцип кулпе. По прин- 
ципу каузе трошкови се досуђују с обзиром на успех странке у 
поступку, a no принципу кулпе с обзиром на одговорност због 
кривице за вођење спора, Наш поступак заснива се углавном на 
принципу каузе, што значи да се трошкови поступка накнађују 
према постигнутом успеху странака у спору. Она странка која 
у целости успе има право на накнаду од противне странке за све 
трошкове, a у колико је делимично успела, онда сразмерно по- 
стигнутом успеху односно на равне делове или пак да свака 
странка сноси своје трошкове. Међутим, уколико је нека странка 
скризила покретање парнице или поједине парнЈгчне радње, онда 
она 'Сама сноси све 'грошкове, који 'су били потребни за обављање 
те радње или целе парнице. У овом случају долази до примене 
принцип кулпе тј. кривице, као на пример: тужилац ће накнади
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туженом парничне трошкове и тторед успеха у спору, ако туже- 
ник није дао повод за тужбу и ако је у одговору на туж5у односно 
на припремном рочишту признао тужбени захтев. — чл. 146. 
ЗшI.^

Није нам намера да претресамо све врсте издатака, које је 
странка у току и поводом поступка имала, већ би се задржали 
само на једном, ако можемо рећи спорном питању, наиме какво 
право на накнаду има парнична странка у погледу њених личних 
трошкова и 'издатака око доласка у суд ради расправљахва.

Странка може да има пребивалиште или боравиште у месту 
у коме је у седиште суда, може да буде из ближих и дал^их насе- 
ља на територији суда, a може бити из места ван територије суда.

Уколико је место становања странке ван седишта суда онда 
странка дслазећи у суд на расправу може да има трошкове око 
подвоза —  путне трошкове, трошкове исхране и преноћишта, a 
може и да изгуби зараду за тај дан.

Закон изричито не предвиђа ко1и трошкови треба да се стран- 
ци накнаде од ггротивне стране, већ се поставља само опште на- 
чело да 'се нактађују само они издаци који су били потребни. У 
погледу сведока и вештака ситуација није иста, јер у  чл. 238. Зпп 
предвиђено је да сведок има право на накнаду путних трошкова, 
•трошкова за исхрану и преноћиште и на накнаду за изгубљену 
зараду, док вештак поред ових трошкова има право на накнаду 
трошкова, које је имао око вештачења, као и право на награду 
за уложен труд око вештачења.

У чл. 24. Уводног закона за Закон о патзничнсЈм поступку о- 
влашћује се Савезно извршно веће да донесе ближе прописе о 
висини и накнади трошкова павничног поступка. На основу овог 
овлашћења СИВ Je донело Уредбу о накнади трошкова у кривич- 
ном и парничном псжтупку под бр. Р. п. 294. до 24. новембра 1959. 
године, која је о5јавл.ена у Службенои листу ФНРЈ бр. 50/59. 
Између осталог ова Уредба обухватила је и трошкове странака 
у парничном посзттку, па је у "'л. 27. ове Уредбе речено: кад 
странка, умешач одаосно законскл заступник имају право на нак- 
наду путних трошкова, трошкови за исхрану и преноћиште или 
накнацу за изгубљену зараду све то одмерава се по прописима 
ове Уредбе.

Како се види ова Уредба ни1е ни у гсолико об1аснила опо што 
је спопно, a наиме да ли и када и у којим случатевима странка 
има право на накнаду својих личних трошкова око путовања, ис- 
хване и преноћишта као и да ли има право на накнаду штете 
због изгубљене зараде.

Да бисмо одговорили на истакнуто питање мора да имамо 
у виЈ̂ у основни принцип, да ie суд дужан при одллгчивању, који 
ће се трошкови странци накнадити да узме у обзир само оне 
трошкове, који су били потребни за вођење парнице, a уз то да

0 Цуља 
стр. 301

Грађански парнични поступак ФНРЈ Загреб, 1957. год.
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мора брижљиво да оцењује све околности сваког појединог слу- 
чаја.

Према истакнутом проблему мишљења смо да у главном није 
спорно питање накнаде путних трошкова и трошкова исхране- и 
преноћишта, док је веома спорно питање накнаде штете за из- 
губљену зараду, па ова питања треба посебно разматрати.

Од одлучног је значаја за заузимање става имати у виду ме- 
сто становања странке и да ли странка има пуномоћника.

Ако је странка из истог места у  коме је седиште суда, онда 
је логично да нема право на накнаду путних трошкова и трошко- 
ва исхране и преноћишта, без обзира да ли има пуномоћника или 
нема.

Ако пак странка живи у месту ван седишта суда, али на те- 
риторији суда, a нема пуномоћника, онда јој припадају путни 
трошкови и трошкови исхране и преноћишта, јер је било потреб- 
но да те трошкове учини да би дошла у суд ради расправљања. 
Међутим, ако странка има пуномоћника, онда није потребно да 
долази у суд па joj се ови трошкови не могу признати, изузев ако 
је лично позвана у смислу чл-. 82. Зпп или ради извођења доказа 
саслушањем странака.

У колико пак странка живи ван територије суда, a вредност 
спора је незнатна и странка нема пуномоћника, онда сматрамо, 
да у колико су путни трошкови и трошкови исхране и преноћиш- 
та већи од награде кота би припала адвокату за заступање, онда 
у том случају не треба признати парничној странци већи изиос 
од награде, Koia би припала адвокату за заступање на однссном 
рочишту. Ово под условом да није било потребно лично прр1суство 
странке.

Ако бисмо примера ради узели случај да се спор води у Но- 
вом Саду између странака, од кошх је једна из Скопл>а или Би- 
тоља, a вредност спопа је 2— 3.000 динара, онда би путни трош- 
кови исхпане и гтеноћишта износили више него вредност спора. 
Уколико би пак била потреба да стванка више пута долази очда 
би ти тпошкови многоструко пвемаптали воеднсст спора. Међу- 
тим, када би адвокат заступао obv стванку онда би трошкови били 
реални, с обзивом да ни1е било потпебно лично ггрисуство стран- 
ке, те на ова1 начин не би било повпеђено основно начело поступ- 
ка садвжано у чл. 9. Зпп по коме ie суд дужан да настори да се 
поступак спповеле са што мање ттх)шкова, као и да суд онемогући 
сваку злоупотребу права која странкама у поступку припада.

Несумњиво ie, да је учињена злоупотреба права, ако би введ- 
iiocT спова изчосила 4— 5.000 данара, a тоошкови око 9.000 динара 
или пак 14.000 динара, како се у пракси догађа. Дужност ie суда 
да настоји да поступак буде брз и ефикасан, као и да странке 
дођу до остварења свога права са што мање трошкова и да се 
спречи свака шикана и злоупотреба права.

Приликом обрачуна накнаде странци на име путних трошко- 
ва и трошкова исхране и преноћишта суд ће се руководити одред- 
бама чл. 14— 15. Уредбе о накнади трошкова у кривргчном и nap-
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Ш1ЧНОМ поступку’ (Службени лист 5р. 50/59). Према овој Уредби 
путии трошкови признају се у висини издатака за превоз редов- 
иим саобраћајниЋ! средством односно накнада у виду километра- 
же по броју пређених километара рачунајући 25 динара по пре- 
ђеном километру или започетом, али само ако је удаљеност већа 
од 4 км. до места суђења односно до станице редовног превозног 
средства.

Трошкови за исхрану и преноћиште обухватају само нужне 
издатке за исте, али под условом да је странка ван места боравка 
и да је провела време преко 8 часова од поласка до повратаа кући.

Сматрамо да би странка у захтеву за накнаду парничних 
трошков'а требала да поднесе сву документацију и наведе све 
околности, које су од значаја за одмеравање и утврђивање ових 
трошкова, како би исти могли бити досуђени странци у смислу 
наведених прописа.

Само навођење износа висине твошкова у трошковнику није 
ДОВОЛ.НО, те се на основу чл. 153. Згш такав захтев не би могао 
прихватити.

Као што смо истакли веома је спорно питање права странке 
на накнаду штете због изгубљене зараде.

Ни једна одредба парничког поступка не даје нам одговор на 
истакнуто гштање.

Наши утледни коментатори Закона о парничном поступку не 
с,лажу се у погледу права стоанке на накнаду за изгубљену зара- 
ду. Тако Познић-Вражалић-Бачић заступају рледиште да у пар- 
ничке трошкове не улазе евентуална штета, која је настала учес- 
нику у поступку због учествовања у поступку,- већ да долази у 
обзир само накнада за путне трошкове и за трошкове око исхране 
и преноћишта, ако странка станује ван места у коме је седиште 
суда.®) За овакво правно схватање нису дати разлози.

На супрот овом глезшпту Цуља и Трива CMaTpaiy да странка 
у случа1у ако мора да дође у.суд може ла тражи да ioi се накнаде 
путнг трошкови и изгубљена зарада.^) Ни за ово правно схватање 
нису дати ближи разлози.

Покушаћемо да извршимо анализу односних законских про- 
писа, те да бисмо утврдили и изнашли намеру законодавца.

У чл. 140. 3rm дато le об1ашњење шта су то парнични трош- 
кови, па је изричито речено, да су то сви издаци учињени у току 
и поводом поступка и да ови трошкови обухватапу и награду за 
рад адвоката. Дакле, у овом пропису реч је о издацима странке 
и о наН^ади за рад адвоката, што сачињава парничне трошкове, 
пз се поставља питање да ли се може см атрат за издатак у смис- 
лу овог прописа и накнада за изгубљену зараду?. На сваки начин

Познић—Вражалић—Бачић: За.кон о парничном поступку са ко- 
ментаром, Београд, 1957. Го1д. стр. 121.

Познић—Бражалић—Бачић: Оп. цит. стр. 123.
'*) Цуља—Трива: Качентар Закона о парничном поступку, Загреб 1957. 

год. стр. 338.
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да изгубљена зарада није никакав издатак него штета, коју је 
странка претрпела услед спречености, доласком у суд, да обавља 
свој редован посао на радном месут или пак своје редовно зани- 
мање. Према томе сматрамо да из овог треба извући закључак 
да парнични трошкови јесу само оно што је стварно издато од 
стране парничних странака, дакле само ефективни трошкови.®)

У старом ГРПП-у изричито је предвиђено било да странци 
ттрипада накнада за штету, коју је претрпела услед дангубе, ако 
је било потребно да дође лично у суд или ако није имала пуно- 
моћнргка па је морала да присуствује расправи. Наш поступак 
је испустио ову одредбу, свакако не без разлога, па се не може 
лропис чл. 140. Зпп шире тумачити, да се иоред ефективних 
кздатака призна парничној странци накнада штете за евентуал- 
но изгзгбљену зараду.

Парнични поступак у нашем правном систему је једна карика 
у социјалистичкој изградњи нашег друштва, па је према нашем 
мишљењу стао на гледиште да обе странке поступак воде у доброј 
вери, те да она странка која изгуби спор треба другој да накнади 
само ефективне нужне и целисходне трошкове. Странка пак која 
је неку паргшчну радњу скривила, има сама и да је сноси, без 
обзира што је у спору успела. Ово схватање сагласно је и са ос- 
новним начелом постутша, да је суд дужан да настоји да трошкови 
буду што мањи. Циљ је законодавца да социјалистичко правосуђе 
буде брзо и јефтино, како се странке не би плапшле од великих 
трошкова и одустајале да траже остварење свога права.

Ова материја третирана је често пута од стране многих наших 
угледних правника и у самом „Гласнику” објављен је већи број 
чланака.''“~“’ Ова.1 наггис скромаи ie прилог дискусији, Koiy ie no 
истој теми покренуо доуг др. Л. Рашовић у своме чланку! „Пита- 
ње парничних трошкова-поводом погрспгае праксе неких наших 
судова” Koin ie објављен у Гласнику бр. 9. од септембра месеца 
1960. године. Са неким поставкама друга Рашовића не бисмо се 
сложили, да погрешно већина судова досуђу,1е странкама само 
трошкове заступања, готове издатке за сведоке и вештаке и суд- 
ске таксе, a да се дангуба и тропшови парничне странке врло 
ретко узимају у обзир. За доказ овог тврђења наводи примере 
да су могућна знатна оштећења странке у поступку због дангубе.

Мислимо да ово питање не треба да третирамо са начела пра- 
вичности, јер би нас то далеко одвело, него треба да при- * *)

Псхзш1ћ—Вражалић и Бачић: Оп. цит. стр.. 119.
®) В. Вулићевић: О праву на трошкове по чл. 146—-ЗПП, Гласћик број 

8, од августа 1960. год.
0 Б. Раванић: Неке напомене о трошковима парн. поступка, Гласшж, 

6р. 5 од маја 1960. године.
®) Д. П. Мипшћ: Трошкови делимично оспореног платног налога, Глас- 

ник, бр. 11. од новембра 1961. год.
*) Б. Радовановић' Право тражиоца извршења на накнаду трошкова 

извршења, Гласник, бр. 4 од априла 1963. год.
!<•) Л. Рашовић: Питање парничних трошкова, Гласник бр. 9 од сеп- 

тембра 1960. године.
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менимо закон и тзпиачимо дух и смисао закона. Када постоје изри- 
чити законски прописи не може суд да своју одлуку заснива на 
начелу правичности, које је уосталом субјективне прих>оде. На 
сваки начин, да је законодавац желео да се странци накнади ште- 
та због изгубљене зараде, онда би то у закону било наведено, као 
што је случај за сведоке и вештаке. У осталом како се види ве- 
ћрша судова закон правилно примењује. Ако бисмо стали на гле- 
диште да се овде ради о накнади штете и да странке имају право 
на исту, онда би нас то одвело у нове спорове око накнаде штете, 
коју посебно треба утврђивати, јер поред ̂ стварне штете постоји 
и изгубљена добит и др.

Мислимо да по озом спорном питању дискусија није исцрпе- 
на, те да ће се и други јавити са својилт мишљењем.

Када је реч о накнади паргогчних трошкова мислимо да je од 
значаја да се прогсчзори неколико речи и о начину досуђивања 
истих.

Основна је претпоставка да се о накнади трошкова одлучује 
на одређен захтев странке. Дакле, ако нема захтева, парнични 
трошкови не могу ни да буду досуђени. Какав захтев треба да 
буде прописано је у чл. 153. Зпп, a наиме трошкови морају да 
буду опредељени и прецизирани, што значи да мора да буде оз- 
начена парнична радша или основ по коме су тр>ошкови учињени, 
као и висина издатка. Није нужно да буду наведени тарифни 
бројеви Адвокатске тарифе, али је то корисно.

Сама одлука о парш1чним трошковима по својој форми је 
решење и уноси се у изреку пресуде без посебног означавања да 
је то решење. Непотребно је и сувишко да се у изреку уноси по- 
ред налога да је једна странка дзгжна да друго] исплати одређени 
износ и одлука да се ОЈ?5ије захтев друге стране ради накнаде 
трошкова. У закону је постављено начело да ће странка која у 
целости изгуби парницу протизној странци и њеном умешачу 
да накнади све трошкове, с тим што је све ово условл>ено формом 
самрг захтева, временом када исти треба да буде стављен и др. 
те према томе када суд одлучи о обавези једне странке да другој 
страни исплати одређени износ на име парничних трошкова, онда 
нел1а пртребе да се у изреку пресуде уноси да се захтев за нак- 
наду трошкова странке коЈа је спор изгубила одбија, како је то у 
пракси код појединих судова.

Постоји несигурност и неуједначена пракса приликом одлу- 
чивања о накнади трошкова насталих поводом поступка. Чест је 
случај на овој територији да странке итлају трошкове пре подно- 
шења тужбе око прибављања разних уверења или пак код спо-

17



рова ради накааде пољске штете врши се увиђај и процена штете 
ка лицу места од стране два лица уз' припомоћ службеника Месне 
канцеларије. Ови трошкови у тужби се трегирају као и захтев 
за накнаду штете.

Сматрамо да је ово неправилно и да се не може накнада ових 
трошкова да досуђу^е исто као захтев по главиој ствари, већ је- 
дино као захтев ради накнаде парничних трошкова. Приликом 
одлучивања о обавези на накнаду истих суд се треба да држи 
прописа који важе ради накнаде парничних трошкова насталих 
у току поступка. У  изреци се може направити разлика између 
износа трошков? насталих у току поступка и трошкова насталих 
поводом поступка. Међутим, не би погрешно било ако би се уједно 
одлучило како о парничним трошковима у току поступка и трош- 
кова насталих поводом постзшка, с тим што се у образложењу 
треба да згнесу све појединости и дају разлози на основу чега су 
трошкови одмерени, a поготову у погледу целисходности и ви- 
сине истих.

Борислав Радовановић

НЕКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ СА ПРЕСУДОМ ЗБОГ ИЗОСТАНКА

I — Кад тужени не дође на припремно рочиште до његовог 
закључења, или на прво рочиште за главну расправу ако при- 
премно рочиште није одржано, или ако дође на ова рочишта или 
неће да се упусти у расггравл>ање или се удаљи са рочишта (пре 
закључења) a не оспори (усмено или писмено) тужбени захтев, — 
суд пресудом због изостанка усваЈа тужбени захтев ако су испу- 
њени услови из т. 1. — 6. ст. 1. чл. 321. ЗПП и огапте процесне 
претпоставке за доношење мериторне одлуке на које суд пази 
по службеној дужности (чл. 15, 16, 181. ст. 6, 277. ст. 1. и 2. у вези 
са чл. 271. ст. 1, чл. 312, 322. ст. 2. ЗПП), зпколико не постоје пре- 
преке из чл. 321. ст. 2. и ст. 4. у вези са чл. 3. ст. 3. ЗПП.

Суд ће, дакле, пресудом одбити тужбени захтев без обзира 
што су испуњени услови из чл. 321. ст. 1, —  6. ЗПП, ако је реч 
0 захтевима којима стпанке не могу располагати —  чл. 321. ст. 2. 
у вези са чл. 3. ст. 3. ЗПП.

Суд је, сем овог случаја, дужан да пресудом адбије тужбени 
захтев ако нађе, да није испуњен услов из чл. 321. ст. 1. т. 4. ЗПП, 
односно ако нађе да основаност тужбеног захтева не произилази 
из чињеница наведених у тужби, a тужба на роч1ШЈту није пре- 
иначена — чл. 321. ст. 4. ЗПП.

Ако остали услови (изузимајући услов из чл. 321. ст. 1. т. 2. 
ЗПП) нису испуњени, суд ће одлуком односно решењем (чл. 118.
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ст. 1. и 3. ЗПП) одбити предлог тужиоца, да се донесе пресуда 
због изостанка. Против овог решења дозвољена је посебна жалба 
— чл. 321. ст. 6. ЗПП. —  У случају да тужилац не предложи до- 
ношење пресуде због изостанка или ако изостане са споменутих 
рочишта, настЈша атаровање поступка — чл. 205. ст. 1. ЗПП.

II —  Приликом примене прописа чл. 321. ЗПП искристалиса- 
ло се мишљење, да се.пресуда због изостанка не може донети када 
је основ тужбеног захтева неимовинска (морална) штета, будући 
да суд ову штету о-дређује по слободној оцени, узимајући у обзир 
све релевантне околности, те да за висину предметне штете не 
може бити пресудна висини коју је тужилац у тужби навео. — 
Тачније до таквог тутмачења прописа чл. 321. ст. 1. т. 4. ЗПП доћи 
ће увек када 5и требало да суд, према наводима тужбе, на основу 
чл. 212, ЗПП по слободнот оцени утврђује висину штете односко 
висину новчаног износа или количину замењивих ствари.

III —  Овакво правно схватање не може се прихватити.
Тужбени захтеви у којих се висина односно количина утвр-

ђује по слободној оцени суда, нису изузети од доношења пресуде 
због изостанка.

Изузети су тужбени захтеви у брачним спооовима и у споро- 
вима 0 утврђивању или оспоравању очинства. У овим споровима 
одредбом чл. 406. ст. 2. и чл. 412. ЗПП није дозвољено изрицаше 
пресуде због изостанка. У редовном поступку не постоји таква 
забрана за тужбеш-i захтев по основу неимовичске штете нити за 
тужбене захтеве ма по коЈем другом основу (уколико спадају у 
грађанско шзавне спопове за које је надлежан редован грађански 
суд —  чл. 14—33, ЗПП). Исто тако се и сметње за доношење ове 
пресуде олносе на све спорове у општем поступку —  чл. 321. ст.
2. и 4. ЗПП.

Правно схватање, да неимовинска штета не зависи само од 
тужиопд. чије од ;̂ чл1цаја на питање примене прописа чл. 321. ст. 
1. т. 4. ЗПП. ' ' ' '

Закон не прави разлику између имовинске и нергмовинске 
штете.

Штета се углавном утврђује извоћеЈчем доказа вештачењем 
(или извођењем дпугах доказа — чл. 208 — 260. Зпп). У таквој 
ситуаци1и суд руковоци вештачењем, означује предмет вешта- 
чења, поставл>а гштања, цени веродосто1ност и об1ективност веш- 
тачења и према потреби наређуте вештачење са истим или другим 
вештацима. Ако се штета не може тако утврдити или би се могла 
утвплити са несразмерним тепткоћама, суд ће о њо] одлучитк по 
слободној оцени — чл. 212. ЗПП. У кра1њо1 лиroIiи висина штете 
зависи и од суда би.по да по слобопнот оцени цени изведене доказе 
или важне чињенице (које утврђуте извођењем доказа ако су 
спорне) — чл. 6. ст. 1, 3. и 4. чл. 7. ЗПП.

На првим пак рочиштима. како се запажа, суд узима за под- 
логу контумационе пресуде чињенице из тужбе, уколико нису у 
противности са доказима које је сам тулшлац поднео, или са
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чињеницама које су ошпте познате —  чл. 321. ст. 1. т. 4. и 5. ЗПП. 
— Изрицаше ове пресуде зависи не тако ретко од тужиоца, ако 
је тужбени захтев основан. Чешће се наиме дешава да тужилац 
не изнесе одговарајуће чињенице важне за основаност такзог зах- 
тева. Тада се пресудом (кривицом тужиоца) одбија тужбени зах- 
тев “  чл. 321. ст. 1. т. 4. и ст. 4. ЗПП.

При примен>иван>у норме чл. 212. ЗПП, суд треба претходно 
да утврди основаност права на накнаду штете, a потом да по сло- 
боној оцени утврђује висину штете. '

Тужилац је према овоме дужан да наведе у тужби како чи- 
шенице из којих проистиче да му припада право на накнаду ште- 
те тако и чињенице из којих гпзоизилази да је утужена висина 
основана односно правилно одмерена. — У предмету неимовинске 
штете требало би да тужилац поред осталих чињеница означи 
какво је његово и тужбениково имовно стање, да би се могло ви- 
дети да ли је спорни износ објективно и правилно одмерен и да ли 
тужени може извршити ову обавезу без штетних последица по 
свој опстанак, односно ако је у питању физичхо лице, да ли се 
том обавезом утрожава егзистенција туженика и његове породице 
(To важи и за захтев по основу неправедног обогаћења). Тужилац 
би могао у тужби да одреди релативно већи износ штете, кад је 
тужено предузеће одговорно за смрт неког лица или за телесну 
повреду, ако се исплатом тог износа ниуколико не ремети рад 
предузећа и његове основне »бавезе. Такво одређивање накнаде 
налажу принципи правде и правичности и уставни принцип ху- 
маности.

У интересу је свакако тужиоца да у тужби концизно изложи 
све релевантне чињенице тако да се закл.учак о основаности туж- 
беног захтева сам намеће.

To лепо илуструју.примери из праксе:
1. Тужени је на туђој њиви посекао кукуруз. Тужилац је 

у  тужби изнео чињенице од којих зависи основаност тужбеног 
захтева (ко је, кад је, како и на којој површини посекао кукуруз, 
какав је кукуруз био, колико je кукурузних стабиљка уништено, 
колики би био принос са односне површине и колика је  његова 
вредност).

2. Тужилац је у тужби образложио право на накнаду штете, 
описујући ко му је, како и са каквим последицама нанео телесну 
повреду и определ>ено назначио трошкове лечења и губитак за- 
раде за које тражи накнаду.

3. Тужилац, тешко телесно повређен, у тужби је истакао 
тужбене захтеве по основу имовинске и неимовинске штете (пре- 
трпљени страх, бол, унакаженост) — чл. 176. ЗПП.

У сва три случаја изречена је пресуда због изостанка, пошто 
су испуњени услови из ггротшса чл. 321. ст. 1. т. 1—6. ЗПП.

По жалби туженика против пресуде доиесене у спору под 3, 
виши суд је нападнуту пресуду у погледу захтева по основу имо- 
винске штете потврдио, a у погледу тужбеног захтева за неимо-
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винску штету, укинуо са разлога наведених под П овог чланка. 
— Таквим псх;тупањем за тужбени захтев по основу неимовин- 
ске штете искључује се доношење контумационе пресуде, јер се 
више не може изрећи предметна пресуда —  чл. 321. сл. 1. ЗПП.

Суд није, међутим, ни прописом чл. 321. ЗПП, нити ма којим 
другим прописом био овлашћен да тако поступа, већ је био ду- 
жан да цени основаност тужбеног захтева по основу неимозинске 
штете, као што то чини приликом оцене других захтева —  чл. 321. 
ст. 1. т. 4. ј ст. 4. ЗПП

IV —  Пресуда због изостанка може да се побија због погре- 
шне примене материјалног права (чл. 342. ст. 1. т. 3, чл. 321. ст. 1. 
т. 4. и ст. 2. у везј са чл. 345. ЗПП), због битних повреда одредаба 
парничног постулка из чл. 343. ст. 1. и 2. ЗПП односно и због по- 
вреде одредбе чл. 321. 'ст. 1. т. 1— 6. ЗПП и друтих одредаба пар- 
ничног посгупка —  чл. 342. ст. 1. т. 1. у везј са чл. 343. ст. 2. т. 5. 
ЗПП. — He може се међутим побијати због погрешно или непот- 
пуно утврђеног чињеничног стања —  чл. 342. ст. 2. ЗПП.

Спорно је, да ли се ова пресуда, аналогно пресуди на основу 
признања, може побијати због заблуде, принуде или преваре — 
чл. 342. ст. 3. ЗПП.

V — Има правника практичара и теоретичара који налазе да 
је недолазак на рочиште конклудентна радња, сматрајући да је 
туженик прећутно признао наводе у  тужби, да је пресуда због 
изостанка врста пресуде на схжову пресумптивног признања чи- 
њеница и да се ова пресуда као и пресуда на основу признања 
може побијати због тога што је прећутна изјава о признању дана 
у заблуди или под утицајем принуде или преваре (чл. 342. ст. 3. 
ЗПП). Другим речима прећутно признање као изјава воље мора 
бити слободно. Ако је такво признање резултат заблуде, принуде 
или преваре, туженик би могао да побија контумациону пресуду 
због односних недостатака у изјави воље.

VI —  Према Ћшшљењу друтах правника, чињенични наводи 
тужбе сматрају се истинитим по сили самог закона због пропу- 
штања туженика да благовремено писмено или усмено оспори 
тужбени захтев. Претпоставка о истинитости предметних чише- 
ница наступа без изјаве туженика о прећутном признању. Конту- 
мациона пресуда не може се у жалбеном поступку нападати због 
заблуде, принуде или преваре. — Адекватни учинак (али ограни- 
чен и са мањрш изгледом на успех) тужени може и без таквог 
побијања да постигне предлогом за повраћај у пређашње стање, 
ако би довођењем у заблуду или употребом силе односно озбиљне 
претше или преваром био спречен да дође на рочиште, уколико би 
такви разлози по оцени суда били оправдани —  чл. 106— 111. 
ЗПП.

Ови разлози нису искључиво меродавни за оцену могућнсх:ти 
односно немогућности побијања поменуте пресуде због заблуде, 
принуде или преваре.

Такво побијање дозвољено је не само са разлога наведених 
у првом мишљењу (под V) него и са следећих разлога:
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Из основних принципа грађанског поступка — принципа да 
суд по службеној дужности пази да ли је тужбени захтев проти- 
ван принудним прописима и јавном моралу, принципа забране 
злоупотребе процесних права, дужности странке да пред судом 
говори истину и да се савесно користи процесним правима, и дуж- 
ности суда да упозорава странку невичну праву које радње може 
да предузме или да јој укаже на потребу да узме пуномоћника 
(чл. 3. ст. 3, чл. 6. ст. 4, чл. 8, 9, 10, 285. ЗПП) — може се закљу- 
чити да је тужиоцу забрањено да противно одредбама ЗПП утр1че 
на ток поступка довођењем другог у заблуду или употребом при- 
нуде или преваре, односно може се закључити да je туженику 
допуштено да због ових разлога побија контумациону пресуду 
(чл. 343. ст. 2. т. 5. ЗПП).

Такав закључак у складу је са основним уставним начелима 
— начелом хуманости, слободе, социјалистичког демократизма 
(који омогућује човеку да остварује своје интересе), начелом јед- 
накости права, дужности и одговорности људи, начелом уставно- 
сти и законитости, начелом забране да неко непосредно или по- 
средно на недозвољен начин ужива плодове туђег рада и прин- 
ципом забране самовоље и употребе принуде (Уставна начела у 
Уводном делу Устава Југославије, чл. 7. ст. 2, чл. 23. ст. 1, чл. 32, 
33, 47. ст. 4, чл. 63. ст. 1, чл. 66, 145— 150. Устава СФРЈ).

Очевидно је, да недозвољено спречавање туженика (да бла- 
говремено оспори тужбени захтев) као противно одредбама пар- 
ничног поступка Д10же бити разлог за побијање контзгмационе 
пресуде . Пропис чл. 343. ст. 2. т. 5. ЗПП не може се тумачити од- 
војено од других прописа. He би се могло рећи да је интенција 
Закона да се недозвол>ене радње тужиоца или трећих лица сма- 
трају основом за доношење пресуде. Таква основа је без сваке 
сумње протиБна одредбама ЗПП.

Тужилац који је преваром, позивајући се на корудширана ли- 
ца да потврде његове наводе или показујући поднесак, уверио 
туженика да је повукао тужбу односно да се одрекао од тужбе- 
ног захтева, мада то није учинио, или који је употребом силе 
спречио тужениково дете да одговор на тужбу преда пошти пре- 
порученом пошиљком за суд (чл. 102 ст. 2. ЗПП) или му је прева- 
ром одузео одговор, замењујући га неким другам писменом без 
правне важности, ~  по правилу то ради због тога, што је свестан 
да се његов тужбени захтев заснован на неистинитим чињеница-: 
ма, може усвејити једино контумационом пресудом. Тако тужилац 
својим радњама (противним одредбама ЗПП) допринсх:и да суд до- 
несе пресуду незакониту по садржини и по начину испуњења 
услова из nporoica чл. 321. ст. 1. т. 3. ЗПП.

Мишљење према којем је недопуштено да се таква пресуда 
побија, могло би да буде подстрек за несавесне људе да стварају 
услове за доношење дотичне пресуде и да се на тај начин непра- 
ведно богате.

Околност што у одредбама чл. 321. ј 342. ЗПП није изричито 
предвиђено да се контумациона пресуда може побијати због тих 
разлога нема правног значаја.
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Предметна пресуда која резултира из забрањених радњи ту- 
жиоца противна је не само одредбама ЗПП, него и одредбама 
Устава Југославије. Често се у таквим случајевима иза формалне 
основаности тужбених захтева крију захтеви из недозовол>ених 
или неморалних правних послова и односа којим се вређају при- 
нудни прописи закона и јавни морал. Тако се формални разлози 
из прописа чл. 343. ст. 2. чл. 5. ЗПП преплићу са разлозима због 
погрепше примене материјалног права, ако је пресуда изречена 
противно норми чл. 321. ст. 2. ЗПП (а то ће бити свагда ако су 
тужбени захтеви у противности са принудним прописима, са од- 
редбама међународног зчовора или се противе јавном моралу). 
Због тих разлога, аналогно пропису чл. 321. ст. 3. у вези са чл. 
349. ст. 2. ЗПП суд може да спроведе извиђање ради утврђивања 
тачности навода о одноошм повредама. Са свега тога је јасно, 
иако није наглашено да су набројани разлози побијања дозво- 
љени. —  Даље, и сама делатност којом је изазвано пропуштање 
туженика да оспори тужбени захтев и која је фактички условила 
изрицаше контумационе пресуде, противна је јавном моралу. 
Дужност је пак суда да по службеној дужности пази не само на 
оно што је очигледно (по формч и садржини) него и на оно што 
је по скривеној садржини (макар привидно по форвш изгледало 
и дозвољено) противно јавном моралу. Ово поготову што оваква 
тајна делатаост најчешће повлачи и друга недозвол>ена дела.

Поступак за доношење пресуде због изостанка (и пресуде на 
основу признања — чл. 320. ЗПП) упрошћен је и без многах фор- 
малности које карактеришу друге пресуде (чл. 314— 319. ЗПП). 
Стога у поступку за доношење дотичне пресуде могу бити повре- 
ђене поред одредбе чл. 321. ст. 1. т. 1— 6. ЗПП и друге одредбе о 
процесним правима и дужностима странака (чл. 343. ст. 2. т. 5. 
ЗПП) које се повреде код осталих пресуда сбично не дешав-ају 
или се могу, уколико се појаве, исправити у току првостепеног 
или другостепеног поступка. Неке су пак повреде из чл. 342. ст. 2. 
ЗПП отпале као немогуће с обзиром на правни карактер прописа 
чл. 321. ЗПП (повреде из чл. 343. ст. 2. т. 7, 10. ЗПП).

Туженик се у већини случајева (супротно ономе што се дога- 
ђа при изрицању ггресуде на основу признања —  чл. 320. ЗП11) не 
налази пред судом или ако се налази, не даје релевантне изјаве. 
Отуда тужилац има више и лакше могућности да недопуштеним 
радњама утиче на туженика да врши штетна пропуштања. Зато 
се аналогно има применити одредба чл. 342. ст. 3. ЗПП. — Иначе 
независно од тога, како се схвата правна природа ове пресуде, 
односно и без аналогне примене чл. 342. ст. 3. ЗПП, не би се могло, 
као што је објашњено, забринити туженику да због заблуде, при- 
нуде или преваре побија пресуду. У противном туженик би био 
лишен ефикасног средства за борбу против тужиочеве самовол>е. 
Таква забрана не би била ни законита ни уставна. Она се не би 
могла усагласити са ошптим процесним и уставним одредбама, a 
нарочито са одредбом чл. 66. Устава Југославије, ^а је против- 
уставна и кажњива свака самовоља и да нико не сме употребља- 
вати принуду нити ограничавати права других.
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Из ових разлога и када би се усвојила поставка под VI, пре- 
ма којој се чињенични наводи тужбе сматрају истинитшл по ка- 
редби самог закона због пропушташа туженика да оспори тужбе- 
ни захтев, морало би се дозволити побијање контумационе пре- 
суде због предметних разлога. Уосталом, ако се доследно овом 
схватању не би допустило односно побијање, било би нелогично и 
неправедно. Нормално је да у многобројним грађанским предмети- 
ма туженик не оспорава тужбени захтев зато што су чишенични 
наводи тужбе истинити, односно што их прећутно признаје. Изме- 
ђу оваквог признања и признаша тужбеног захтева на рочшпту 
пред судом или ван суда нема суштинске разлике. Неправилно је 
према томе, у поступку по жалби стварати неке друге, излишне 
разлике, кад се код контумационе пресуде појављује, као што је 
напоменуто, већа потреба да се односни разлози за побијање дозво- 
ле применом одредбе чл. 343. ст. 2. т. 5. ЗПП или аналогном при- 
меном прописа чл. 342. ст. 3. ЗПП. Супротно не би било у духу 
нашег социјалистичког поретка.

Најзад, и поставка у образложењу мишљења под VI о исти- 
нитости чињеничних навода тужбе, не може се схватити као на- 
редба закона без икакве основе и везе са стварношћу. По самој 
пак логици ствари ова поставка представља заправо законску 
претпоставку, да тужени прећутно признаје чињеничне наводе 
тужбе. Закон је у овом случају морао да пође од онога што се 
у већини логично догађа (Туженик прећутно признаје чињенице 
наведене у тужби пошто су истините), a затим је то уопштио, не 
задржавајући се на изузецима. Услед тога није важно што се у 
пракси појављују одступања од нормалног развоја ствари и што 
се неоспоравање тужбеног захтева вриш и из других мотива (а не 
само зато, што се прећутно признају чињенице). Сем тога потреб- 
но је да се испуне сви услови из чл. 321. ст. 1. т. 1— 6. ЗПП да би 
се односна претпоставка о прећутном признању чињеничних на- 
зода тужбе могла применити на конкретне случајеве. Логичним 
тумачењем и аналогијом може се, као што се види, одредба чл. 
321. ЗПП ускладити са цитираним одредбама.

Према изложеном одговарајући је резиме ових излагања:
1. — У редовном грађанском поступку дозвољено је изрицање 

пресуде због изостанка за све врсте тужбених захтева па и за 
захтев по основу неимовинске штете (уколико су испуњени усло- 
зи из прописа чл. 321. ст. 1. т. 1— 6. ЗПП и огапте процесне прет- 
поставке за доношење пресуде, на које суд пази по службеној 
дужности, a не постоје препреке из прописа чл. 321. ст. 2. и 4. 
ЗПП).

2. — Пресуда због изсх:танка може се жалбом побијати због 
довођења у заблуду или због употребе принуде или преваре.

Даница С. Китић
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АК ЈУГОСЛАБИЈЕ

Председништво Савеза Адвокатских комора Југославије одр- 
жало је састанак 16. и 17. XI 1963. године у Београду.

На састанку Председништва размотрене су примедбе Комора 
. на тезе о правосудним законима, те утврђене тезе за нацрт Закона 

0 адвокатури. Решавана су и текућа питања.
Донет је закључак да тезе за Основни Закон о адвокатури 

израђене од Секретаријата за правосуђе СИВ-а не могу послужити 
као база за дискусију због неприхватљивих решења битних пи- 
тања.

Ради израде нацрта Закона о адвокатури од стране Савеза 
утврђена је листа тштања (Тезе) која ће се дсх;тавити свим Ко- 
морама на разраду, те ће се на основу ових разрадити тезе и изра- 
дити предпројект Основног Закона о адвокатури.

Одлучено је да се раније предвиђени пленум Савеза не одржи 
у овој години, него да се одложи за први квартал идуће године, 
на коме би се као основна тема расправљао предпројект Закона 
0 адвокатури.

М. Б.

ЈОВАН ПРИМОВИЋ

У Новом Саду је, 2. новембра 1963., после дуже болести, уигро 
Јован Примовић, пенз. адвокат из Новог Сада.

Пок. Јован Примовић, рођен је 19. јануара 1896. године у 
Чортановцима. Гимназију је завршио у Винковцима, a после I. 
светског рата, Правни факултет у Београду.

Прво је био судски приправник, затим судија,а од 1929. годи- 
не је, све до пензионисања, био адвокат.

Као адвокат истицао се својим солидним радом, био је вољен 
и поштован од колега, и клијената. Као правник био је цењен.

У I. светском рату још омладинац, ступио је као добровољац 
у српску војску и борио се на Солунском фронту.

Слава Му!
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ИЗ СУДСК1, ПРАКСЕ

Ако је заједничким деловањем од- 
носво пропустом оштетиоца и оште- 
ћеног дошло до проузроковања ште- 
те, a не може се утврдити ко од ове 
двојице има већи удео у проузроко- 
ван>у штете, тада обојица треба да 
сносе насталу штету у једнаким 
сразмерама. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
481/963).

По жалбама је I. ст. пресуда укк- 
Hyia, a из разлога:

Правигтан је закључак I. ст. суда 
да за штету постоји обостраиа кри- 
вица и оштетиоца и оштећеног, али 
се н€ може утврдити колики je удео 
у наношењу штете omTtnTiripa-rpaK- 
тористе, a колико оштећеног, па за- 
то оба треба да сносе штету у јед- 
наким сразмерама, a не 75 : ка-
ко je TO I. ст. еуд пресудио.

Тужилац је тражио за претршБе- 
ни страх накнаду штете у износу 
од 100.000 динара, a L ст. суд је 
досудио за претрпљени страх у часу 
незгоде и за страх у вези поремећа- 
ња полне способноста 50.000 динара. 
Међутим, тужилац је тражио одште- 
ту због тога што је код њега насту- 
пила полна немоћ, дакле за једну 
одређену физиолошку последицу те- 
лесне повреде, a не за ггсихички осе- 
haj страха. Погрешно је I. ст. суд 
досудио накнаду за страх у вези 
полне чемоћи, коју тужилац није 
ни тражио,- Накнада за 1гретрпл>ен 
страх у часу незгоде и накнада за 
полну немоћ која је настала услед 
телесне повреде јесу два различита 
вида штете, који се не могу спајати 
и досудити у јвдном износу, већ се о 
сваком од ових захтева има посебно 
да расправља и сдлучи. Међуп^м, 
^лови  и унакажење (физичка де- 
формација) су исто два различ>"та 
вида штете, па тужилац треба да 
постави одређен и посебан захтев 
ради накнаде штете по сваком од 
ова два вида штете.

Жена оштећеног не може тражи- 
ти накнаду за страх збот поремећа- 
ја попног onheFba у браку односно 
за гуОитак пеихофЈ-гзичког задово- 
љгња услед полне немоћи мужа, јер 
тај вид накнаде штете не предзиђа- 
ју правна правила имовинског 
права.

Ако је штета згчињена намерно 
(dolus) ИоЛи крајњом непажњом (cul
pa lata) висива накнаде се одређује 
по ваередној цени коју је оштс^сна 
или уништева ствар икала посеб о 
за оштећеника. (Врх. с'уд АПВ бр. 
Рев. 456/963).

Пресудама нижих судова обвезано 
је предузеће да исплати тужитељу 
на и.ме накнаде штете за изгубл>ену 
фотографију која је дата на увели- 
чавање у износу од 100.000.— динара.

Тужено предзчзеће уложило је ре- 
визију, која је основана, пресуде 
нижлх судова укинуте, a из разлога:

Тужилац тражи накнаду штете 
коЈУ је претрпео на тај начин што је 
тужено предузеће изгубило једну 
фотографију коју је примило од ту- 
жиоца на повећавање, a која пред- 
ставља његову породичну успомену, 
те тражи афекциону вредност фото- 
графије.

Пр;гма 'правним правилима имо- 
Еинског права, ако је штета учинЕ.е- 
на намерно (dolus) или жрајњом не- 
пажњовд (culpa lata) висрша накнаде 
се одр>еђује по ванредоој цени коју 
је оштећена или утппптена ствар 
имала посебно за оштећеника (афек- 
циона вредност). Из овог правног 
правила несумњг1во произлази да 
штетних одговара по начелу субјек- 
тивне одговорности (кривице), a кри- 
Еица се у  таквом случа1у н€ прет- 
поставља, већ се има утврдити, има- 
јући у  виду све околности одређе- 
ног случаја.

I. ст. суд је из чињенице да се 
упитна фотографија изгубила у ту- 
женом предузећу извео заклЈучак 
да је ,до штете дошло кра1њом не- 
пажшом туженог предузећа.

Међутим, само из ове чињенице 
још се ие може извести закл>учак 
да је у овом случају предузеће по- 
стуттало кпајњом непажњом и тако 
проузроковало епорну штету. Наиме, 
по становишту ревизионог суда по- 
требнз је исцрпно расправити и 
утврлт/гп'1 све околносги под Koimia 
се спорна фотограф>ија изгубила у 
туженом предузећу a нарочито како 
је уопште организовано чување ф о- 
тографија ко1е )е тужено предгузећс 
примало на обраду, где су и како та- 
кве фотографије чуване, које је ли- 
це било задужено да их чува и да
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ли je и TO лице било савесно у слу- 
жби и способно за повбрени му за- 
датак, како је конкретно било_ са- 
весно у служби и опособно за ттове- 
рени му задатак, како је к;<ункретно 
било организовано чување спорне 
фсутограф11је, да ли је тужилац упо- 
зорио на посебан значај и в|>едност 
спорне фотаграфије, којом ie при- 
ликом и под 'каквим околиостима 
спочна фотографија нестала и сл. 
Тек када се то расправи и утвп-ти, 
може се извести правилан закл>учак 
да ли је до спорне штете дошло 
крајњом непажњом туженог преду- 
зећа.

С обзиром на изложено пјхјизи-  
лази да I. ст. пресуда има тзквих 
недостатака услед којих се не може 
испитати, јер у њој нема разлога с 
одлучним чинЈеницама, a што значи 
да постоји битна повреда одредаба 
псступка PI3 чл. 343 ст. 3 тач. 11 ЗПП.

Како П. ст. суд није отклонио опи- 
сани недостатак I. ст. пвесуде то 1е 
и П. ст. ггресуда обухваћена иетом 
битном повредбм одредаба ЗПП, па 
је зато обе пресуде ваљало укинути.

С\д може само да цеии закони- 
тост a не и пелисходност отказа рад- 
нот олноса, јер 6и се тиме поврепило 
Устазоч и законима загапанговано 
право на радничко самоуправл.аше 
у KO’e снада и засш*чаи.е и na'^miTta- 
р-.е ра^иот односа. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 390'963).

Нижим поесудама пресућено 1е да 
је отказ дат тужитељиии незаконит.

Поедузеће је пог.нело ревизију, 
Koia ie, као основана. уважена ниже 
пресуде укшп’те, a из-разлоп;

I. ст. пресудом ie изоеченс да 
отказ дат тз?житељици незаконит. 
Ову је пркесуду потврдио и Окружни 
суд. и то са разлога jep да је тужи- 
тељици дат отказ као вишку радне 
снаге, a после краћег времена ie са 
другим лицем за исте псслове које 
је врпгила тужитељица заснован 
радни однос. Отказ је, прем1 томе, 
незаконит јер се заснива на иеисти- 
нитом отказном разлогу.

Сз'д може да цени само заколи- 
тост отказа a не и целисходност от- 
каза радног однсса, јер тиме би се 
поврвдило право привредне органи- 
зације које је загарантовано Уста- 
вом и законима и то право на рад-

ничко самоуправљање, a у  која пра- 
ва спада и заснивање и раскпдање 
радног односа. Привредна организа- 
ција свакако има одређене потребе 
у погледу бЕ>оја и квалитета кадрова 
односно радника a те потребе су 
позваии да цене органи радничког 
самоуправљаша. Уколико су њихо- 
ве одлуке донете на основу законом 
предвиђеног поступка уз поштовање 
материјално правних ^авеза према 
раднику, суд није овлашћен преис- 
питати целисходност тих одлука. 
Међутим, уколико би отказ радног 
односа био израз злоупотребе тога 
права тј. шиканирање радника та- 
ква одлука не може уживати судску 
заштиту.

Међутрш, у  I. ст. поступку нису 
утврђене све околности на основу 
којих би се могао извести поуздан 
закл>учак да ли је отказ радног од- 
носа у конкретном случају коришће- 
ње законитих овлашћења или је пак 
злоупотреба тих овлашћења, па је 
због тога ваљало укинути пресуде 
нижих судова и ствар вратити I. ст. 
суду на поновно расправљаше и 
одлучивање. Наиме, сама та чиње- 
1таца да су засновани нови радни 
односи са навим службеницима из- 
весно време после давања отказа 
тужитељици, за отприлике исте по- 
с^овч, K o ie  ie она обавл>ала и са 
приближно сличним квалиЛикатти- 
.1ача. iraie тош довол>ан чињеничнр! 
ознов за стваванув saK^.v4Ka ла ie 
тужеио пвелтгзеће злоупоттхгбило 
CBoia овдашћења и да 1е отказ t v -  
житељици изоаз шикагогоања. Да би 
се то ■утводило потребно ie утврлртги 
постотање сасвим одтећершх кон- 
коетних чињенипа ко’ е vKaaviv на 
то ла ie отказ тужител>итта дат из 
cv6ieKTiiBHHX разлога у iii№v да се 
она одстоани из ггоедузећа из разло- 
га КОЧ1 HTfcv у вези са њеним радом 
у предузећу.

Peiaep-e напо^ног олбопа очлггине 
о пролаж Ртамбене зтатте из очптте- 

и^иовиие нч’е упвавчи акт, 
оно има само знача,1 ствапатва во.т̂ -е 
праврот лича и према твећим личи- 
ма mtie од т>авног значаја. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 465/963).

Нападнутом пресудом олбијен је 
тчжбеич захтев да се утврди дз је 
Отптина ггсодала стамбену згоаду 
туженима П. и Ш. реда повредила

27



прече право куповине тужитеља и 
да се купопродајни уговор поншпти 
и успостави пређашње стање.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је као основана уважена, I. ст. iipe- 
суда урсинута, a из разлога:

Међу странкама је неспорно да 
се тзгжилац уселио у спорну зграду 
10. децембра 1961. године и ла ie 27. 
јануара 1962. године сачињен ко- 
начни купопродаЈНи уговор у погле- 
ду спорног стана, a да је решење 
НОО Н. С. о продаји донето 31. ок- 
тобра. 1961. године.

На основу тих чињеница погрешан 
је иравни закљзРЈак I. ст. суда да је 
купопродајни уговор сгпорне зграде 
стварно перфектан доаршењем на- 
пред поменутог р>ешења. По стано- 
вишту Врх. суда АПВ решење НОО 
о продаји зграде није vnpaBHTi акт 
који би по празоснажности био обве- 
зан и чије би се извршење могло ос- 
тваривати у извршном постутгку, већ 
се то решење има сматрати реше- 
н»ем о  управљанЈу друштвеном имо- 
вином донетом у смислу чл. 4. Уред- 
бе о продавању стамбеиих згра<да из 
олштенародие имовине <Сл. лист 
ФНРЈ бр. 17/53), по коме НО закљу- 
чује тшсмени уговор о  купоиродаји 
са понуђачем чију понуду је прихва- 
тио. To решење има само значај 
стварања воље правног лица и npe- 
ма трећим .птртма није од правног 
значаја. To решење је начелиог зна- 
43ia којим је НОО решио ла се по- 
мснута кућа прода и као таково је 
предуслов да би се могао сач^пгити 
ваљан купопродајш! утовор. По про- 
гогсу чл. 36 Закона о  промету зем- 
љишта и зграда, у  име среза, града 
или ошгргине, lo ггродаји земл>ишта 
или зграда, решава НарогДШ! одбо-р, 
a утовор закључује председник.

Према томе, у конкретном случају 
правни посао купопролате ,ie настао 
стварно 27. јануара 1962. године ку- 
попролајним |угов13'рам ко*)и ,ie за- 
кључен између Огаптине Н. С. као 
ггродавца и Б. J. и др. као купца. 
Неспорно ,ie гмеђу страшсама се 
тvжилaц 10. дец. 1961. године уселио 
у предметну кућу и да ,ie тада сте- 
као 'Станарско гграво. Из ове би чи- 
њенице произлазило да тзгжиоцу 
припада право пречег купа на ттред- 
метну кзгћу по чл. 38. Закона о сво- 
јини деловима зграда.

Но, како I. ст. суд није утврдио 
потребно чињенично стање за пр>а-

вилну прршену матери]алног права, 
то је  Врх. суд АПВ на основу чл 
358 ЗПП укинуо нападнуту одлуку. 
У новом поступку I. ст. суд he утвр- 
дити потребне чињенице да ли је 
била расписана јавна ггрздаЗа у по- 
гледу спорне зграде, да ли је туже- 
на Општина понудила тужиоцу В' 
прода-'v предметну кућу, да ли се 
тужилац у року од 30 дана од саоп- 
штења понуде изјаснио да ли пону- 
ду прима као када је тужилац са- 
знао за предметну продају и да ли 
је 1ужба благовремено поднета, па 
he онда имати да данесе нову од- 
луку.

За Једнострано раскидање уговора 
о доживотном издржавању није до- 
вољна субјективна неподвошљивост 
заједничког живота само на једвој 
страни. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 537/ 
963.

I. ст. суд је  одбио тужбени захтев 
тужиоца да се расгсине уговор о  до- 
животиом издржавању. Тужилац је 
поднео жалбу, која је као неоснова- 
на одбијена a из рказлога:

По чл. 122 ЗН уговор којим се 
један уговорник обвезује да издр- 
жава доживотно другог уговорника 
или неко Tpehe лице, a у коме други 
уговорнкк из,1ављуј€ да му оставља 
сву своју имовину или једдн део у 
наслеђе, није уговор о  наслеђивању 
него је уговор о  доживотном издр- 
жава1ву, a то значи утовор о отуђе- 
њу уз накнаду одре^ног дела имо- 
вине, чија је предаја даваоцу из- 
државања одложена до смрти при- 
маоца издржавања. По чл. 123 ЗН 
давалац издржавања може CBO.ie 
право уггисати у јавној књизи. У 
кон. случају је у гштању уговор о 
издржавању из чл. 122 ЗН па се ра- 
скидање трга утовора може захте- 
вати по 'Одредбама тога Закона. Ако 
утоворници живе заједно па се 
њихови односи толико поремете 
да за1еднички живот постане не- 
подношљив свака транка може 
тражити оц суда раскид уговора. 
Правилно је  утврдио I. ст. суд да 
nopeMehaj односа међу странкама 
није настуггио у тој мери да би за- 
једничЈси живот постао неподнош- 
љив, јер у том погледу нема доказа 
у I. ст. поступку. За једнострано ра- 
скидање таквог уговора није довол>- 
на субјективна неподношл>1шост за-
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Ј8ДШ1ЧК0Г живота само на Једно] 
страни, јер у том случају уговори 
ове врсте били би уговори који би 
се једнострано без икаквог разлога 
могли отказати, нвго је потребно да 
субјективна 1неподно1иљивост буде 
или поткрепљена, бар, .извесним об- 
јективним околносшма које имају 
за шхЈледицу поремећај односа међу 
странкама или пак субјективна не- 
подношљивост треба да буде са обе 
етране.

Сама тужба суду ради накнаде 
штете представл.а подвошење зах- 
тева у смислу прописа члана 123 Ст.
1 Закона о јавним службеницима. 
Захтев за накваду за уаакажевост 
и за васталу трајву психичку тра- 
уму II комвлекс виже вредвости 
вредставл.ају у ствари једав, a ве 
два, основа вакваде. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 318/63).

I. ст. пресудом обвезан је тужени 
Срез С. да исплати тужиоцима на 
име накнаде штете извесне износе. 
Тужени је уложио жалбу, која је 
делимично уважена, и један од до- 
суђених износа смањен, у осталом 
I. ст. пресуда -потв.рђена, a из риз- 
лога:

Тачно је да су тужитељи требали 
свој захтев за накнаду ове штете 
по чл. 123 ст. 1 Закона о јавним 
слзгжбеницима да пбднесу првсду- 
женом, па ако овај тај њихов захтев 
не би уважио у целини или о  њему 
се'тужени неби изјаснио у рсжу од
2 мвсеца од дана подношења захтева 
могли поднети тужбу суду, како је 
то овим прописом предвиђено. Ме- 
ђутим, овим прописом није предви- 
ђен претходни поступак у смислу 
надлежности за расправљање о од- 
ређеном грађанскоправном захтеву 
пре но што се тужба поднесе суду 
већ тај пркгаис представља само 
дужност оштећеног да се прво об- 
рати органу, установи итд. ради ис- 
пуњења захтева за накнаду, да би 
се избегли непотребни спорови, па 
ако оштећени пропусти, та чшБени- 
ца нема такав значај да се тужба 
има одбацити као преурањена, како 
то тужени сматра, већ ако би туже- 
ни одмах пред судом признао потпу- 
но или делиЈтично тужбени захтев 
— онда би то било од значаја за 
сношење трошкова спора (чл. 146. 
ЗПП)1. Иначе, и сама тужба суду

представља захтев туженоме за нак- 
наду штете у смислу чл. 123 ст. 1 
Зак. о јавн. служб.

I. ст. суд је тужитељици М. посеб- 
но признао накнаду за уиакаженост 
у изнрсу од 600.000 динара, a посеб- 
но накнаду за насталу трајну пси- 
хичку трауму и комплекс ниже вред- 
кости у износу од 700.000 динара. 
MebyTH-M, fry се ради у  ствари п 
једном, a не два, основа накнаде, јер 
психичка траума и ко.чплекс ниже 
вредности су само психичке после- 
дице унакажености, a не посебни 
основи накнаде. Наиме, после до- 
врш1€ног лечења псжазало се да је  
код ње као трајна физичка после- 
дица остало скраћење псхвређене но- 
re за 6 см. Та чињекица представља 
стварно унакаженост тужитељице М. 
Унакажаност је промена на телу, 
која човека физички иаружује, a 
има негативних последица и на пси- 
ху и н>егов душевни живот уопште. 
Посебно се то односи на тужите- 
л>ицу М., која је по занимању <mep- 
ска певачица, па ће код ње због о - 
вог унакажења настутшти тешка 
психичка траума и комплекс мање 
вредности, и то ће се негативно од - 
разити како у њеном позиву, тако 
и у њеном животу уопште. Зато 
жалбени суд налази да се ту ради 
о једном •оонову накнаде и то нак- 
наде ио основу унакажености. Це- 
нећи све оволности за ову накнаду 
ое утврђује износ од један милион 
дииара-.

Одредбе да се суставарски одвоси 
могу засвивати и до краја 1965. го- 
диве за војна лица ве одвосе сс и 
на милициовере. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 592/963).

Нижим пресудама одбијен је туж - 
бени захтев да се тужиоцу призна 
искључиво станароко право на це- 
лом стану. Уложена ревизија је ос- 
нована, ниже пресуде укинуте, a из 
разлога:

По чл. 180. Закова' о  стамбеким 
односима 'сустанарски односи који 
су били на дан ступања на снагу 
Закона остају и надаље. Али, по чл. 
184 истог Закона ако се један суста- 
нар исели из стана, његов стан до- 
бија други сустанар. Од ове опште 
забране заснивања нових .устанар- 
ских одиоса после ступања на сна- 
гу Закона о  стамб. односима, a у  чл.
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184. направљен је изузетак тако, да 
се ове одредбе не примењују до кра- 
ја 1965. године на сустанаре војиа 
лица односно на станове који чине 
саставни део војн&г стамбеног фон- 
да, али се вви станови могу давати 
у сустанарски однос само тако да 
несмеју знатније погоршати услове 
становања осталих станара. По ста- 
новишту Врх. суда АПВ тач. 7 чл. 
184. ЗОСО односи се само на војиа 
лица, a не и на милиционере.

Но и овај изЈгзетак важи само до 
31. децембра 1965. год^ше, a од 1. ја- 
нуара 1966. године се испражшени 
станови више ни војним лицима не 
.могу дати као сустанарима.

Због погрешног схватања прописа 
Уредбе у погледу овлашћења дато]' 
Држ. секрет. за унут. послове од- 
носно органима управе надлежним 
за унутрашње послове кзоје он одре- 
'ди, да заснивају нове сустанарске 
односе, оба нижа суда су пропусти- 
ла да претресу и утврде да ли се 
заиста ради о спорним просторијама 
из којих се један сустанар иселио, 
па да после тога одлуче у овом спо- 
ру цравилном применом закона.

Одлука Радничког савета да ее ис- 
плати уговорени лични доходаЕ није 
од значаја јер одлуке Радничког са- 
вета морају бити у складу са Зако- 
ном. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 537/963)

Нижи судови су одбили тужбени 
захтев да се тужиоцу исплати 96.570 
дин. Уложена ревизија је, као не- 
основана, одбијена, a из разлога:

Ниже су пресуде тачно утврдилз 
»ццвенично стање и из њега извеле 
правилан закључак када су тужбу 
одбиле. Тужилац нема право на на- 
кнаду коју тужбом тражи, a на ос- 
нову чл. 132, 136 и 137 Закона о рад- 
ним односима. Навад тужиоца да је 
Раднички савет на седници од 2. ја- 
нуара 1960. одлучмо да се тужиоцу 
исплате неисплаћене пр(1.шадлежно- 
сти је тачан. Међзггим, ова одлука 
Радничхог савета није од утицаја 
на правилност пресуде и то из раз- 
лога што и Раднички савет мора 
своје одлуке донети у складу са за- 
коном, а, међутим, је утврђено да 
тужилац на тражену накнаду нема 
право, па следствено наведена одлу- 
ка Радш1Чког савета и није на за- 
кону оснзвана. Као висококвалифи- 
ковани радници сматрају се само 
високостручни радници, без обзира 
што су били на положају директора.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

„ГЛАСНИК” , ће излазити и у 1964. години, у уобичајеном 
обиму. Претплата износи 1.200 динара годишње, a уплаћује се на 
тек. рач.: Адвокатска комора у АПВ бр. 151-11-603-99.

Све досадашше претплатнике, који не желе да у 1964. тод. 
примају часопис молимо да нас известе, најкасније до 15. децем- 
бра 1964. на адресу Адвокатска комора у АПВ, Нови Сад, Змај 
Јовина 20/1, да им часопис обуставимо са 1. јануаром 1964. године. 
Они претплатници који ово не јаве, сматраће се да и даље желе 
да им се часопис шаље.

Адвокати и адв. приправници у Адвокатској комори у АПВ 
примају часопис преко'Радних одбора. Молимо Радне одборе да 
писмено обавесте до 15. децембра 1963. године, колико примерака 
„Гласника” желе да им се шаље у 1964. години, с тим да сваки 
уписани адвокат и адв. приправник мора добијати „Гласник” . Ако
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не учине пријаву, часопис ће се слати у истом броју као и за 1963. 
годину.

Молим све дужнике на претплати „Гласника” да своје дугове 
одмах измире, уплата се врши на тек. рачун: Адвокатска комора 
у АПВ бр. 151-11-603-99.

Интересенте извештавамо да имамо ограничен број комплета 
„Гласника” за 1960. 1961. 1962. и 1963. годину, те се ови комплети 
могу поручити. Цена једном годишту је 1.200 динара, a уплаћује 
се на rope означени текући рачун.

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

Управни одбор Адв. коморе у АПВ на седници која је одржа- 
на дана 26. новембра 1963. године донео је следећа решења:

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

2. Разматран је предлог Нацрта новог Закона о адвокатури 
који је израдио Савез адвокатских комора Југославије, те су став- 
љене одговарајуће примедбе на исти, као и допуне и измене.

3. Разматран је предлог Нацрта нове Тарифе за рад адвбката, 
који је израдио Савез адв. комора, те су стављене примедбе и 
допуне на исти.

4. Решењем бр. 306/963. узет је на знање извештај да је  у 
Новом Саду основана, позивом на чл. 14. ст. 2. Устава СФРЈ и чл. 
15. ст. 2. Устава СР Србије, удружена адвокатска канцеларија од 
адвоката Ботић Милорад, др Кениг Јулија, др Мијатовић Војина, 
Рончевић Стевана, Тангл Золтана и Тодоровић Радивоја под на- 
зивом „I. Удружена адвокатска канцеларија” у Новом Саду, узет 
је на знање уговор, као и да ће иста почети са радом 1. јануара 
1964. године, a да за 1964. годину ову канцеларију представл.а Бо- 
тим Милорад, a његов је заменик да Кениг Јулије.

5. Решењем бр. 283/1963. узет је  на знање уговор о пружању 
правне помоћи склопљен 1. новембра 1963. између Галкановић 
М. Зорана, адвоката из Сомбора и Народног Одбора општине Сом- 
бор.
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6. Решењем бр. 216/1964. разрешава се дужности преузима- 
тељ адв. канцел. Коробов Александра адвокат Будишин Угорица 
из Кикинде.

7. Решењем бр. 297/1963. одређена је  исплата аконтације 
посмртнине иза пок. Примовић Јована, пенз. адвоката из Новог 
Сада.

8. Решењем бр. 295/1963. узето је на знање да Цабафи Шан- 
дор, адвокат из Кањиже, пресељава седиште своје адв. канце- 
ларије из Кањиже у Сенту и то са даном 8. децембра 1963. године.

9. Решавано је о другим текућим предметима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви дужници-адвокати да све своје дугове на 
чланарини, 1°/о доприносу, казнама, доприносу за Посмртни фонд 
уплате најкасније до 20. децембра 1963. године на текући рачун 
Адвокатска комора 151— 11— 603—99, обзиром да потраживања 
треба да буду наплаћена до краја године, јер је с тим у вези из- 
вршење буџета Коморе.

Књиговодство АК у АПВ

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска KO'topa 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни згредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне банке 151-13-603-99 /  Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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