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НАКНАДА ШТЕТЕ КОД ГУБИТКА ДЕЛА ТЕЛА И КОД 
ГУБИТКА ЖИВОТА

Питање накнаде штете код телесног оштећења, осакаћења, 
оштећења здравља и усмрћења и данас представља велики про- 
блем a са све већом индустријализацијом и са све већим развит- 
ко!м саобраћаја, може се очекивати да ће број удеса бити већи 
и да ће се б.рој спорова псвећати, те овај проблем добија све 
већи значај, јер ће бити потребно да се ти спорови о накнади 
штете решавају и брзо и правилно. Штета која настаје прили- 
ком губитка једног дела тела, н,а пример Hore, руке, ока, итд. код 
оштећењ.а здравља и код губитка жршота може бити различита. 
Она се може појавити у свим сблицима у којима се штета по- 
јављује. Тако може настати имовикска штета и то стварно пре- 
трпљена — лроста штета и измакли добитак. Затим може бити 
чеимовинска штета или тзв. морална штета.

Иако је у теориЈи спорно да ли се морална штета може 
накнадити са новцем, јуриспруденција је заузела становиште 
да се и неимовинска штета може п.патити са новцем. Али, по ком 
правном основу дати накнаду штете и како одредити висину 
штете, односно колико новаца дати на име накнаде штете коју 
прнЈузрокују изгубљена лична добра — права ли-чноети као на* 
пример; изгубл>ена слобода, девојачка част, углед, лични и по- 
родични мир, претрпљени страх, физички и психички бслови, 
унакаженост и тд., како иакнадити штету коју трпи лице гу- 
битком ока, руке, ноге и тд., како иакнадити штету за изгубље- 
ни живот, као и друга питања у вези са накнадом штете код 
изгубљеног дела тела и изгубљеног живота, стварају велике те- 
шксће судовим.а збот недостатка позитивних законских прописа 
и због неуједначенссти и несигурности судске inpaxce. С тога је 
потребно да теорија ова питања расветли и разјасни обзиром на 
важећа правна правила грађанскога права, која се односе н.а на- 
кнаду штете и која се сада примењује —  de lege lata и н.а закон- 
ске прописе, који ће се донети •— de lege fei’enda.

У решав.ашу спорова код накнаде штете због здравственот 
оштећеша наши судови примешују основно правило грађанеког



права, које гласи: „Ко другоме причини штету дужан је да је 
накнади“ , и друга правна правила грађанског права, која се од- 
носе на накнаду штете у погледу одговорности за насталу ште- 
ту, примењујући и 'принцип објективне одговорности за опасне 
ствари. Затим примењују и одредбе појединих закона, који ре- 
гулишућл другу материју предвиђају и обавезу накнаде при- 
чињене штете као што су: Закон о радним односима, Закон о 
јавним службеницима, Закон о социјалном осигурању, Закон о 
ауторском праву, Уредбу о дечијем додатку, и друге прописе 
који се односе на накнаду штете.

За правилно решавање спорова из накнаде штете због те- 
лесног, здравственог оштећења и смрти, мислим да је битно нај- 
пре испитати и дати одговор на два основна питања:

1) По којим правним основима се може дати накнада штете 
и у  којизи облицима и

2) Како одредити висину накнаде за неимовинеку штету, 
односно колику суму новаца дати за неимовинску штету, која 
је HenpwpeiBHBa.

У судској пракси се даје накнада штете због здравственог 
оштећења и смрти, колико ми је познато по следећим правним 
основима и у следећим облицима и то:

а) Код имовинске штете;
1) Накнада трошков.а лечења и трошкова сахране;
2) Накнада штете због изгзгбљеног издржаван>а, изтубљеног 

помагања, и изгубљене зараде;
3) Накнада штете за тзфу помоћ;
б) Код неимовинске штете:
1) Накнада штете за претрпљени страх;
2) Накнада штете за претрпљене физичке болове;
3) Накнада штете за претрпљене психичке болове;
4) Накнада штете за унакаженост.
Спорно је да ли само оштећење здравља и то: оштећење 

физичког здравља, инвалидитет, да ли губитак једнот дела тела; 
руке, ноге, ок.а и тд., и да ли оштећење психичког здравл>а тз. 
психичка траума, могу бити правни основ за додељивање на- 
кнаде штете.

Од многих важних ттитања из ове материје, по једниома је 
судска пракса заузела доста чврсте ставове, оо  другим питањи- 
ма је колебљива a no трећим питањима Koia су и у теорији спор- 
на, судска пракса се држи негативно. Због многобројности и 
разноврсности случаја овде неће бити обухваћена a ни поменута 
сва важна питан>а па ни она која нису спорна ни она која су 
спорна по нашем мишљењу.

А) Иловинска штета
Код накнаде трошкова лечења и трошкова сахране није 

спорно да штетник који је крив за здравствено оштећење и за 
смрт неког лица треба да плати трошкове леченл, које је имао



оштећени и трошкове сахране усмрћеног лица a висина накнаде 
се зггврђује на основу доказа о стварно учињеним трошковима.

Међутим, епорно је питање да ли у трошкове накнаде спа- 
дају и трошкови за подизање кадгробног споме'Ника усмрћеном 
лицу. Поједини судови су доносили различите контрадикторне 
пресуде. Овде he се навести две одлЈлсе ‘Савезног врховног суда 
и то Рев. 641/60 од 31. VIII 1960. г. која гласи:

„Убица је дзгжан да у име накнаде штете исплати и одго- 
варајзгћи утрошак за подизање на'Дгробно1Г спооменика убијеног.'* 
Из образложевБа: „Правно је ггравило да ко проузрокује смрт 
дрЈггога дужан је да вакнади све трошкове око његове сахране. 
Подизање одгоЕарајућег надгрсбног епоменика је указивање ду- 
жнот пијетета према покојнику као и сама сахрана у ужем сми- 
слу и 'оно представља саставни део сахране, који је данас у  на- 
роду уобичајен. Зато је атогрешно становиште другостепенот су- 
да да тужени нису обавезни да накнаде трсшкова надгробног 
споменика.'*

Правно схватање грађанског одел>ења Савезног врховног су- 
да 2/61 од 8. III. 1961. г. гл,аси: „Потраживање накнаде штете 
услед смрти иеког лица не обухвата трошкове потребне да се 
њему подигне надгробни споменик“ .

Из сбразложењаг „Основни разлог који преовлађује у пре- 
судама којима се досуђује .накнада за подизање надгробног спо- 
меника јесте постојање узрочне везе између повреде тела, услед 
које је наступиља сдгот, са једне стране и имовински издзтак за 
споменик (губитак у имовини) са друге стране, па ко одговара 
за штету услед смрти треба да буде осз^ђен да накн.ади и ове 
трошкове.“

Основни разлог у  пресудама којима се одбија з.зхтев да се 
досуде трошкови за подизање надгробног споменика јесте да ови 
трошкови не спадају у висину штете, која се има накнадити.

Подизање надгрсбнот опоменика је обичај да се тим на- 
чинсм изрази поштсв.ање и чува успомена према умрлом срод- 
нику. Трошкови око подизања надгробног опоменика нису тро- 
шкови сахране у строгсм смислу речи. Украшавање грсбова над- 
гробним споменицијма ни данас ни]е отита пракса. Споменчк по- 
дижу иЈиућни. Подизаше надгробног споменика и није опште 
прихваћено као морална дужност са становишта обичаја, јер у  
великом броју гробова се обележава, чувају и украшавају без 
надгробн-ог споменика, a то не прати 1никаква друштвена осуда. 
Због тста штовршски издаци за подизање надгробног споменика 
не спадају у нужне трошкове услед смрти лш;а. Ово схватање 
је дошло до изражаја у Закону о наслеђивању где се трошкови 
око подизања нздгробног споменика не означују као нужни тро- 
шкови, који терете заоставштину умрлог. На то јасно указује 
и чл. 33 Закона о наслеђивању који одређује начин како се утвр- 
ђује вредност заоставштине на основу које се израчунава нужни 
део. Од утврђене вредности дсбара која је оставилац имао у  
тренутку смрти одбија се износ трошкова сахране оставиоца.



Закон не одређује да се одбије износ трошкова за подизање 
надгробног спомекика оставиоцу.

Питање висине штете, која се има накнадити јесте у својој 
суштини питање правне санкције одговорности за штету и пи- 
тање мере до које се та санкција простире. У колико би били 
обухваћени сбимом штете која се има накнадити, трошкови за 
лодизање надгробног споменика би кесумњиво отежавали мате- 
ријалне услове живота на другој страни. Посматрано са стране 
оштећеног потраживаша ових трошкова не одговара његовом 
оправданом интересу, јер то нису нужни трошкови. Нарочито 
треба имати у виду да се штета у најзећем броју случајева на- 
кнађује из дохтока постигнутог радом те у мањој или већој мери 
отежава услове живота и рада, било радног колектива, било по- 
јединог непосреднот произв-ођ.ача.

И са те стране посм.атрано показује се неправедним захтев 
да се на име накнаде штете услед смрти некот лица досуди из- 
нос трошкова око надгробног споменика.

Према томе одговара начелу заштите опЈ>авданих иктереса 
појединаца, одтовара такође друштвеној и правној целисходно- 
-сти гледиште да у потражив.ању накнаде штете услед смрти не- 
ког лица не улазе трошкови за подизање споменика умрломе. 
И после ове одлуке ово питање је у теорији остало спорно.

Није спорно да треба досуђивати накнаду штете за изгу- 
-бљено издржавање, изгубљено помагање и изгубљену зархаду. 
Судска пракса је заузела становиште да се накнада штете за 
изгублзеко издржавање, помагање и изгубљену зараду даје ле- 
риодично у месечним новчаним износитма, a само изузетно када 
постоје посебни оправдаил разлози накнада се даје у глоб.ал- 
ном изнссу. Ти разлози би на притмер били: када предузеће које 
треба да даје издрхсавање стоји пред ликвидацијсм. Затим, ако 
је оштећеноме потребна већа сума новаца да купи неко превозно 
средство ради лакшег креташа односко накнаде изгубљеног дела 
тела, да реши стамбено питање и тд.

Било је спорно од када треба да тече издржавање да ли од 
дана удеса или од дана подизања тужбе, па је заузето стано- 
впште у судској пракси да се издржавање даје од дана удеса.

Време докле треба да траје издожавање је различито обзи- 
po'M на различите случајеве.

Накнада за изгубљену зараду код телесног оштећењ-а и 
смањења радне способности треба да траје до смрти оштећеног 
лица.

Када је кривицом неког изгубис живот родитељ који је 
издржавао децу накнада за изгубљено издржавање и помагаше 
се даје док је постојала сбавеза родитеља да издржава своју 
мал. децу тј. до пунолетства, односно до завршетк.а школе и ј ш  
запослења. Лко је изтубио живот син који је издржавао своје 
родитеље обавеза давања накнаде траје до смрти родитеља. Ка- 
да је изгубио живот брачни друг који је издржавао свсг брач- 
ног друга спорно је да ли обавеза издржавања треба да траје



до смрти преживелог брачнот друга или до пркзсечног времена 
живота колико би живео супруг који је изгубио живот. Ово дру- 
го решење је правилније.

Висина месечних износа накаде се одређује npeaia висини 
дохотка —  зараде оштећеног односно усмрћеног, коју би шљао 
у време доношења одлуке. Од висине зараде се одбија оио што 
оштећени прима на име инвалидске пензије односно оно што ре- 
довно зарађује a код усмрћења висина породичне пензије и оно 
што би усмрћени потрошио за своје издржавање, па се остатак 
— разлика дссуђује.

Спорно је да ли може да се измени судска одлука којом 
је штетник обавезан да даје издржавање деци усмрћеног лица 
услед промене вредности новца. Мислим да се овде као и код 
издржавања у опште може применити клаузула „Rebus sic stan
tibus” тј. да се са променом 'прилика може тражити и промена 
одлуке у потледу висине издржавања.

Код накнаде штете за туђу помоћ накнада се даје када је 
оштећени радно неспособан са 100%, a висина накнаде износи 
колико износи зарада једног неквалифчкованог радника одно- 
сно једне кућне помоћнице.

Накнада штете за туђу помоћ када је оштећени радно не- 
способан мање од 100% није ми познато да се досуђује.

Код одређивања накнаде штете за туђу помоћ, мислим да 
се оштећеноме чини велика неправда. Најпре висргаа накнаде 
за туђу noMCih лицу које је  здравствено оштећено са 100%, које 
је на пример изгубило обе руке обе ноге или је везано за посте- 
љу треба да буде колико износе зараде два неквалификована 
радника односно двеју кућних помоћница. Ово због тога што је 
таквом лицу потребна стална туђа nciMcfe најмање 16 часова 
дневно, a радно време неквалификованог радника износи 8 ча- 
сова.

Затим, мислим да је неправилно што се накнада за туђу 
помоћ даје само када је неко лице 100% радно неспособно и ка- 
да му је апсолуно потребна туђа помоћ.

Ово се чини због тога што се стоји на становишту да у 
друтим случајевима треба давати накнаду ове врсте штете само 
ако оштећени стварно користи туђу помоћ и у  висини колико 
оштећени стварно даје за туђу псмоћ. Ово је потрешно и због 
тога што је у судсхој пракси заузето погрешно становшпте да 
не треба давати никакву накнаду штете на основу инвалиди- 
тета. Тако на пример једио лице које је  изгубило не само једно 
око, ногу или руку него је изгубило само један прст на пример 
палац, на десној руци, њему ће целот његовог живота недоста- 
јати при раду у исхрани у одевању и тд. тај прст, јер неће моћи 
са том руком да држи неки предмет на пример нож, кашику, 
да закопча дугме, да завеже чвор и тд. и недостајаће му туђа 
помоћ. Ово лице стварно трпи штету, која му се ни на који на- 
чин не надокнађује.



У судској пракси је  заузето становиште да се даје накнада 
у новцу за претрпљеш! страх. Код одређивања накнаде штете 
за претрпљени страх се цени величина страха и време трајања 
ст{>аха.

Постоји мишљење да не треба одвајати претрпљени страх 
од претрпљених психичких болоза и да треба одређивати једну 
накнаду за претрпљени страх и претрпљене психичке болове. 
Ово мишљење мислим да није основано, јер је  једно страх a 
друго су душевни болови.

Код одређивања накн.аде у новцу за 'претрпљене физичке 
болове цени се мишљење лекара у погледу јачине, интензитета 
болова и дужине трајања болова.

Код претрпљених душевних болова треба водити рачуна о 
јачини и времену трајања болова. Јачина болова зависи од сте- 
пена сродства и ранијег личног односа између усмрћеног лица 
и оних који трпе душевне болове.

Код накнаде штете за претрпљене дзгшевне болове спорно 
је ко miLB. активну легитимацију, право да тражи накнаду штете. 
По једном мишљењу то право имају само чланови уже породице. 
По другом мишљењу право да тражи накнаду штете има свахи 
који је претрпео душевне болове. Мислим да се и данас и у бу- 
дЗ̂ ће треба држати основнот правила да сваки који је претрпео 
штету па и неимовинску штету за претрпљене душевне болове 
Јша право да тражи накиаду штете. Међутим, ако постане закон 
чл. 42 нацрта Закона о накнади штете који гласи: „Тако, у  слу- 
чају С1мрти неког лица, суд може досудити члановима његове 
уже породице, независно од имовинске штете као и у одсуству 
имовинске штете, правичну новч;ану какнаду за његове душев- 
не болове.“, чланови уже породице усмрћеног лица «еће бЈсти 
дужни да доказују да су претрпели душевне болове, док 
ће друга лица бити дужна то да доказују. He би било ло- 
гично ни оправдано да неки члан шире породице на пример 
брат усмрћенсг који је претрпео душевне болове не буде имао 
право да тражи накнаду неимовиске штете за претрпљене ду- 
шевне болове. Тако на пример два брата малолетника прелазила 
су улицу и том приликом наиђе тролејбус и прегази једног од 
шргх, који на месту остане мртав. Другом брату суд је досудио 
накнаду неимовиске штете за претрпљени страх и претрпљене 
душевне болове за изгубљеним братом.

Судска 'пракса је усвојила становиште да се даје накнада 
у новцу за претрпљену неимовинску штету збсг унакажености. 
Висина накнаде зависи од степена унакажености. Унакаженост 
се може састојати од једва приметног ожиљка до великих ожи- 
л>ака и изгубљених појединих делова тела, који изазивају не- 
лагодност и стид код оштећеног a одвратност и гађење код оних 
који гледају унакаженог. Код унакажености постоје више ло- 
грешних мишљења. Тако неки мисле да се унакаженост углав- 
ном односи на женска лица a да ожилзак на лицу мушкарца a
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no готову «a  другом делу тела нема значаја и да не представља 
унакаженост. По другом мишљењу код мушкараца, чија је нога 
лреломљена на вгапе места и сва се налази у ожил>1џша, нема 
унакажености јер је нога покривена ногавицом и ожиљци се не 
виде. Исто тако постоји мишљење да код лица чија је нога краћа 
за 10 цм. и које упадљиво рамље нема унакажености и тд. Ми- 
слим да су сва ова мишљења потрепгаа. Унакаженост може бити 
врло различита. Свако одступање од нормалног изгледа и свако 
умањење естетског изгледа, без обзира да ли се ради о мушкој 
или женској особи, о детету или старијој особи, представља уна- 
каженост a код одређиван»а висине накнаде штете треба водити 
рачуна о степену унакажености и о  друтим околностима које 
могу утицати на виоину накнаде.

Постоји мишљење да делсши тела, рука, нота, око, и тд. нису 
роба и да се не могу проценити и платити са новцем. Сама по- 
вреда тела не може бити основ за накнаду штете, већ само штет- 
(не последице, које повреда проузркзкује представл>ају штету. 
To могу бити <mio: Умањена радна споообност, која проузрокује 
умањену зараду, претрпљени страх, физички и псрпсички болови 
и унакаженост, који представл>ају односно проузрокују неимо- 
винску штету. Са досуђивањем накнаде штете по овим основтга 
је испрљена сва накнада, која се може дати за телесно, здрав- 
ствено оштећење и да се не може давати никаква друга на- 
кнада.

Чини ми се да је ово мшшвење погрешно и да треба давати 
накнаду и за здравствено оштећење — инвалидитет, за тубитак 
важног дела тела и за психичку треуму.

Ради илустрације наводе се следећи примери из судске 
праксе, док се судске одлуке не наводе пошто још нису постале 
коначне:

1) Раднику је за време рада машина одсекла шаку деоне 
руке. Предузеће је радника пребацило на друго радно место и 
исплаћује Ћту исту зараду коју је раније имао. Радник није пре- 
трпео имовинску штету у умањењу зараде. Првостепени суд је 
радниху досудио 250.000 динара за претрпљене физичке болове 
и 250.000 динара за унакаженост. Са оваквом одлуком се сложио 
и вгапи суд. Међутим, првостепени суд је нашао да раднику није 
накнађена сва штета за изгЈ^л>ену шаку са износом од 500.000 
динара Tia му је досудио још  и један мллион дргаара за губитак 
шаке. Са овим делом првостепене одлуке виши суд се није сло- 
жио налазећи да губитак дела тела не може бити правни основ 
за досуђивање накнаде неимовинске штете.

2) Један земљорадник је у саобраћајном удесу претрпео 
телесне повреде и постао инвалид са 50%. Овај земљорадник 
обавља исте послове као и пре здравственог оштећеша и не трпи 
имовинску штету. По једном лшшљењу овом земљораднику тре- 
ба досудогги накнаду неимовинске штете за здравствено оште- 
ћење јер, иако исти ради све послове као и пре здЈ>авственог 
оштећења он тим радом оптерећује своје оштећено здравље и



трпи штету. По другом мишљењу инвалидитет не може бити 
правни основ за накнаду неимовинске штете и овом земљорад- 
Јиику се не може досудити никаква накнада штете за здравстве- 
но оштећење.

3) Возач трамваја претрпео је саобраћајни удес. Гледао је 
како му јури у сусрет други трамвај коме су отказале кочнице 
и он је укочио свој трамвај и чекао судар. To је  све што је мо- 
гао да учини. У судару је претрпео тешке телесне повреде са 
потресом мозга. По лекарском налазу поред телесних повреда 
добио је и психичку трауму чије су последице стални неурасте- 
нични болови и честа трзања. По једном мишљењу овом возачу 
поред накнаде неимовинске штете за претрпл>ене физичке бо- 
лове, страх и унакаженост треба дати и накнаду неимовинске 
штете за претрпљену психичку трауму. По другом мишл>ењу 
психичка траума не може бити правни основ за додел>ивање 
неимовинске штете.

4) Један службеник и његова супруга ушли су у тролејбус 
здрави. Збсг наглог зауставл>ања тролејбуса оба супрута су пала 
у тролејбусз'’ и муж је добио повреду колена и поцепане пан- 
талоне a жена је сломила ногу. Тужено саобраћајно предузеће 
је исплатило и једном и дрЈггом супругу накнаду неимовинске 
штете за претрпљене болове a мужу и накнаду штете за исце- 
пану ногавицу, док је тужбени захтев жене да јој се накнади 
штета што јој је нога постала краћа одбијен као неоснован од 
стране суда, јер краћа нога не може послужити као основ за 
накнаду штете.

5) Један грађанин је шетао улицом. Неко је пуцао из ваз- 
душне пушке и овоме грађинину истерао око. По једном мишље- 
њу кривац треба дд плати оштећеном неимовинску штету поред 
накнаде за прехрпљене физичке болове и унакаженост и за из- 
губљено око. По другом мишљењу изгубљено око не може бити 
правни основ за накнаду неимовинске штете и тд.

Нема сумње да је оштећени губитком руке, ноге, ока пре- 
трпео огромну неимовинску штету и да штета није накнађена 
са добијеном накнадом за претрпљене физичке болове и за уна- 
каженост, узитиајући у обзир висину накнаде која се у судској 
пракси даје. Када је оштећени претрпео стварну штету треба 
му ту штету накнадити, пошто се добијањем накнаде неимовин- 
ске штете за претрпљене болове, унакаженост и добијањем имо- 
винске штете за изгубл>ено издржавање и изгубљену зараду 
не накнађује и штета за изгубљену руку, изгубљену ногу, из- 
губљено око итд. Ако су делови тела непроцењиви то не зна- 
чи да не треба накнаду штете уопште дати, јер и унакаженост, 
болови, част и тд. су непроцењиви па се ипак досуђује накнада 
штете у  новцу за исте. Када је већ усвојено стаиовиште да се 
и неимовинска штета може платити са новцем, треба дати и на- 
кнаду штете за изгубљену руку, ногу, око и тд. када није спорно 
да оштећени губитком делова тела трпи стварну штету, која 
му по другим основизта није надокнађена.
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Колика je вредност делова тела види се из тота да ни један 
нормалан човек неће пристати да му се извади здраво око, од- 
сече зд1>ава рука, или нога ни за коју суму новаца, јер здрави 
делови тела вреде више од сваке суме новаца. A шта да се каже 
за делове тела уметника, на пример за руку једног Балоковића, 
за ногу једне балерине, Мире Сашине или ногу једног Шеку- 
ларца и тд. Да ли је накнадом штете за лретрпЈБене болове и 
унакаженост накнађена сва штета коју би ови уметници ггре- 
трпели губитком рутсе, односно ноге. Свакако да претрпљена 
штета не би била надокнађена па би било неоправдано да им се 
не досуди шгкаква накнада за стварну и то огромну штету, која 
им је причињена.

У таблицама Завода за осигурање предвиђа се накнада 
штете за губитак делова тела, на пример за губрггак руке 250.000 
динара. Без обзира да ли висина одговарка вредности руке у 
основи се предвиђа накнада за губитак руке односно дела тела.

Накнада и ове неимовинске штете би се могла досуђивати 
на основу правних правила грађанског права о накнади штете на 
основу којих се досзфује накнада остале имовинске штете.

Де леге ференда питање 1накнаде неимовинске штете за из- 
губљени део тела, за инвалчдитет и психичку трауму не решава 
се довољно јасно али мислим да ће бити досуђивана.

Нацрт Закона о накнади штете предвиђа да се и неимовин- 
ска штета може платити са новцем.

Тако чл. 4. Нацрта гласи;
„Под штетом се подразумева не само свако умањење нечије 

имовине (претрпљени губитак или проста штета, и шречавање 
њеног повећања, измакли добитак) него и повреда права лично- 
сти; слободе, части, угледа, стида, личног и породичног мира, 
и другр1х личшгх добарха, као и наношење друтоме физичког или 
психичког бола (морална или неимовинска штета).‘'

Чл. 29. ст. 1. Нацрта гласи:
„У случају смрти, телесне повреде или оштећења здравља 

накнада се одређује по правилу у облгтку новчане ренте дожи- 
вотно или за одређено време“ .

Чл. 40. ст. 2. Нацрта гласи:
„Суд ће поред такве накнаде или место ње и независно од 

накнаде имовинске штете, као и у одсуству имовинске штете, 
досудити повређеноме на његово тражење одређену своту нов- 
ца, за претрпљену нешиовинску штету, кад нађе да је таква 
новчана накнада у датом случају оправдана тежином кривице и 
тежином Hai^ecene штете.“

Иако цитиране одредбе Нацрта закона о накнади штете не 
говоре изричито да се може досуђивати накнада неимовинске 
штете за изгубљени део тела, за оштећење физичког здравља 
и за оштећење психичког здравЈва, инвалидитет и лсихичку 
трауму, мислим да се из истих може закључити да је досЈфи- 
вање ове врсте лакнаде лЈтете дозвољено. Ово се види из одре- 
даба: „ , . и других личних добара“ —  чл. 4; ,,у случају смрти,



телесне .повреде или оштећења здравља накнада се одређује. .
— чл. 29 ст 1 и најзад у чл. 40 ст. 2 се каже; „Суд ћ е . . .  до- 
судити повређеноме одређену своту коваца за претрпљену не- 
имовинску штету када нађе да је таква новчана накнада у датом 
случају оправдана."

Међутим, како се овде ради о веома важној накнади штете, 
требало би да будући закон о накнади штете исту изричито 
предвиди и ово спорно питање одређено и јасно регулише.

He само после ослобођења и данас него и убудуће ће суд 
Јтмати саљ1осталну, велику и значајну улогу код решавања епо- 
рова из ове материје и код одлучивања не само колику накнаду 
треба дати за претрпљену неимовинску штету, него и по ком 
основу треба дати накнаду. To се види из чл. 40 Нацрта.

Нацрт 'предвиђа само општа начела и упутства у  погледу 
накнаде штете a оставља суду да у  сваком конкретном случају 
испита и одлучи да ли треба и колику накнаду досудити оште- 
ћеноме. Стога је веома значајно становиште суда и устаљеност 
судске праксе по појединим плтањима a нарочито по основним 
кључним питањима из накнаде штете за изгубљени део тела и 
усмрћење, као извора права и то; По којим се правним осно- 
вима може досудити накнада штете и колику накнаду треба 
дати код неимовинске штете.

Пошто суд има тако велику улогу и овлашћења да по сло- 
бодној оцени одређује и оенов и висину накнаде за неимовин- 
ску штету не би требало и не би смело да се дешава да одлуке 
поЈединих судских већа буду различите и чак супротне. Судови 
не могу по свом субјективном критеријуму да одређују накнаду 
за неимовинску штету различито у истоветним случајевима, већ 
мора да се заузме једно објективно становиште и да се имају 
исти објективни критеријуми.

Постоји становиште да наквада неимовинске штете не тре- 
ба да буде велика да се на тај начин не би оштећени богатили. 
Једно судско веће је досудило оштећеном код телесне повреде 
од уједа пса: за претпљени страх, за претрпљене физичке бо- 
лове и за унакаженост, укЈттно 5.000 динара.

Овакво становиште је погрешно a оваква накнада је само 
симболична, док накнада штете треба да буде реална.

Обзиром да је неЈшовинска штета непроцењива висина на- 
кнаде се мора одређивати у смислу чл. 212 ЗПП по слободној 
оцени суда, тако да одређена накнада ако не замени пречрпље- 
ну штету a оно бар да је знатно ублажи и да досуђена накнада 
буде оправдана, основана.

Приликом одређивања висине накнаде треба ценити те- 
жину кривице и тежину нанесене штете и затим треба водргги 
рачуна о имовинским приликама оштећеног и онога који штету 
треба да накнади и како ће се одређена нахнада одразити на 
њихове имовинске ггрилике.
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Мислим да је неправилно становиште судске праксе у  по- 
гледу висине накнаде за претрпљену неимовинску штету која 
се сада досуђује, јер се накнада креће од 5.000 до 250.000 ди«а- 
ра, по једном правном основу и за губитак дела тела и оште- 
ћење здравЈва се недосзфује никаква штета, већ би требало об- 
зиром на имовинске могућности онога који штету накнађује да 
се висина накнаде креће према данашњој вредности новца на 
лример од 20.000 динара, за претршвени страх до 20,000.000 1ди- 
нара на пример, за губитак обе руке или обе ноге.

Војислав Д. ВулићевиК

О  ОДГОВОРНОСТИ ПОШТЕ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ПОГРЕШНО ИСПОРУЧБНИХ ТЕЛЕГРАМА

(Наставак)

По нама цитиране пресуде Вишег привредног суда АПВ 
прихватиле су становрппте да је пошта питање одговорности за 
штету насталу услед потрешно испоручених телеграма регули- 
сала СЕОЈим интерним прописима и то у чл. 57 Упутства за те- 
леграфску службу — прописаним на основу тач. 3 чл. 42 Уредбе 
о организацији, пос.ловању и управљашу југос.ловенским пошта- 
ма, телеграфима и телефонима. (Службени лист ФБРЈ, бр. 
53/53). Ова је Уредба престала да важи 1. јануара 1961. године 
на основу прописа Закона о организацији Југословенских пошта, 
телеграфа и телефсна (Службени лист ФНРЈ, бр. 50/60).

Међутим још док је тај пропис био ка снази није он садр- 
жавао то нашта се Врховни суд позива. Наиме тач. 3 чл. 42 Уред- 
бе (Сл. лист ФНРЈ, бр 53/53) је  прописивао да управни одбор Ге- 
нералне дирекције ПТТ доноси техничке прописе о вршењу по- 
штанског, телеграфског и телефонског саобраћаја, a чл. 57 Упут- 
ства за телеграфску службу (које Упутство нкје ни објављено 
у службеном лмсту ФНРЈ, него представља само интерни пр>о- 
пис поште) даје само дефиницију телеграма са сравњењем (по- 
менЈггим на страни 2 овог рада). Тај пропис још упућује на чл. 
43 Упутства које говори детаљно о телеграму са понавл>ањем. 
Чл. 84 (тач. 1, 2 и 3 б) истог Упутства регулише питање враћаша 
таксе за телеграм ако исти „кривицом телеграфске службе није 
испоручен примаоцу“ или „ако телеграм кривицом телеграфске 
службе није могао постићи циљ.“

Ово би било, гсворећи обичним језиком, веома мршава са- 
тисфакција! Питање накнаде штете није уошпте чак ни додир- 
нуто.

Но чак и да стоји то да је пошта на погодан начин објавила 
ове своје интерне прописе, може ли се рећи у овом случају да 
је то аналогно једном законском пропису, a да не познавање за- 
кона никог не извињава?
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Ca правом ce међутим треба поставити гштање могу ли се 
интерни прописи поште изједначити са законом? Има ли пошта 
права да прописе о својој унутрашњој организацији камеће по- 
словним круговрша? Пошта није законодавац и сшурно је да јој 
и не припадају та права која припадају законодавцу.

Сем тога функција коју пошта врши приликом отправл>ања 
телеграма је несумњиво задавоЈвење једне јавне службе (fonction 
public) која јој намеће не само право да наллати своје услуге, H e 
ro и дужнсст да испуни нримљену обавезу —  у овом случају пра- 
вилну испоруку телеграма — и да одговара ако није била у  мо- 
гућности да у свему поступа нрема уговору.

Већ је римско право познавало установу одговорности за при- 
чињену штету оних који су вршили уз накнаду неку услужну де- 
латност. Тако је већ у римском праву преторски едикт о recep- 
tum nautarum, cauponum, et stabulariorum налагао бродарима, го- 
стионичарима и власницнма штала б е з у с л о в н о  ј е м с т в о  
и одговорност за ствари поверене им од стране путника. To зна- 
чи чак и у случају ако је штета нанешена од неког намештени- 
ка или другог путника, одговарали су припадници rope наведе- 
них професија безусловно. Због чега је настала потреба да бро- 
дари, гостионичари и власници штала морају да одговархају без 
своје кривице и за дела својих намештеника и других лица?

Rumelin (3) каже да данас можемо само да натађамо који су 
били разлози што су Римл>ани увели пронисе да припадници 
горенаведених професија морају да одговарају мимо своје кри- 
вице и за дела својих намештеника па и других путника. He мо- 
же се утврдити да ли су лађари и гостионичари доброволЈ|НО 
примили на себе одговорност за поверена нм добра, да би путни- 
цима изашли у сусрет, или им је та обавеза наметнута од стране 
законодавца с обзиром да су припадници тих професија важили 
као лица веома сумњивих моралних квалитета. Вероватно је да 
су морали бити натерани да сносе широку одговорност и за туђа 
дела, да би се заштитио интерес оних лица која су била силом 
ггрилика принЈфена да им се обрате и да користе њихове услуге. 
Luchsinger (4) је мишљења да се тешко може претпоставити да 
би припадници једног затвореног круга људи, једне професије, 
који су итиали тако рећи монополистички положај, добровољно 
пристали на отраничавање њихових нрава, односно на проши- 
ривање њихових обавеза према публици да их није на то неко 
приморао.

Сличног је мишљења и Dernburg (5) који наводи да је тај 
пропис био нужно зло изазвано несигурношћу која је владала 
на путевима пред крај републике, и да је тај пропис важио без 
изузетка.

Међутим Dernburg наводи да је та строга одговорност и јем- 
ство припадника појединих професија ублажена у доба царства, 
ако су обвезници доказали да их је у извршењу обавезе опре 
чила виша сила — vis maior.
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Грешке поштанских службеника који су отпремили депешу 
са назнаком да се роба шаље у Сисак, место у  Осијек или у Je- 
лину место у Бјел>ину, да се шаље две хил>аде кгр. карфиола 
место 200 кгр. итд. СЕ.акако се не могу сматрати вишом силом, за 
коју се и не одговара.

Развојем технике и сасбраћаја, пртгменом парне и електрич- 
не енергије у производњи све је више продирало у право схва- 
тање 0 оправданости теорије о  објективној одговорности за на- 
сталу штету — тј. о одговорности без кривице — и прихваћен 
је појам о прсфесионалном ризику, или о опасности ,услед за- 
нимања.

Тако је крајем прошлог века аустријски професор, ексноми- 
ста и државтгк Виктор Матаја у  свом делу: Das Recht des Scha- 
denersatzes vom Standpunkt der Nationalekonomie, Wien — 1888. 
— наводи да сваки треба да сноси оне штете које проистичу као 
последица његове активности и атри свим м от^им  'предузетши 
мерама ггредострожности. Те штете треба да уђу у  режиске тро- 
шкове предузећа тј. оне треба да умаше његову рентабилност. 
Уколико тс' не би био случај настала би ситуација да предузеће 
дсбија неоправдано субвендију од друштва, тиме што не би мо- 
рало да плати сне штете које су настале као последица делатно- 
сти предузећа. Ако неко предузеће —  вели Матаја —  то не може 
да псднесе, оно нема право постојања, оно друштзу ?шје потреб- 
но и O'HO би имало карактерне оеобине паразитског предузећа. 
Да С8 то не деси конструисан је појам прсфесионалног ризика 
који прлмењује у наше доба начело; Ubi emolumentum, ibi onus 
esse debet.

Слична -гледишта тј. да се одговара не само за штету која је  
проузрокована лично сопственим делом или пропустом, него и 
за штету насталу као псследице дела других лица н,ад којима се 
врши надзор или за штету насталу услед дејства ствари која су 
неком поверења на чување —  су заузели грађа.нски законици у 
новије доба. To произлази нарочито из чланова 1382, 1383 и 1384 
францускот грађанског законика, као и одговарајућих чланова 
свих законшса донесених после њега у X IX  и X X  веку.

См.атрамо да је данас ван дискуспје и да је опште прихваће- 
но да правна лица, установе, и организ.ације које врше јавну 
службу одговарају грађанима за штету коју су им нанеле неза- 
конитим или неправилним радом лица или органа који врше ту 
службу или делатност. (6)

Какав став заузимају према атхезионом уговору (какав 
имамо без сумње у случају предавања телеграма) наше законо- 
давство односно пракса. Пссле рата није донет закон о пошти, 
телеграфу и телефону. У предратној Југославији важио је за- 
кон о ПТТ-у од 16. јула 1931. године (Службене новине од 29. ју - 
ла 1931. године, број 170-LV) који је у параграфу 11 прописао: 
„Пошти припада искључиво право редовног преноса отворених 
и затворених писама, дописница и другог дописивања из места 
у место или из иноземства у земљу и обратно и нико други не
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сме установити нити држати пошту или друго што ои мотло 
служити преношењу псменутих пошил.ака.“ Такође се у пара- 
графу 60 истог закона вели: „Држави прилада искључиво право 
гра1ђења и експлоатације телеграфа и телефона зз. јавни саобра- 
ћај“ . Предњи 'прописи би се укизнули уколико би били у супрот- 
ности са тековинама Народно ослободилачке борбе или одлукз- 
ма народних власти (У смислу одлуке о укидању правних про- 
писа који су били на снази у часу непријатељске окупације — 
Службени лист ДФЈ, бр. 4 од 13. фебруара 1945. године). Међу- 
тим ако се ради о арописима који нису у супратности са Уста- 
вом и другим важећим прописима донетих од надлежних органа, 
ти се прописи могу 1примешивати на односе који нису уређени 
важећим прописима (чл. 4 Закона о неважности правних пропи- 
са донетих пре 6 априла 1941. године и за време непријатељске 
окупације, Службени лист ФНРЈ, бр. 86 од 25. X  1946. годиие). 
Прописи 0 организацији поште уколико нису у супротности са 
циљем Јзчословенске народне револуције — имају своју приме- 
ку и због тога је основано гледиште да је пошта била и да јесте 
јавна служба. To иначе констатује како «аш  Устав из 1946. го- 
дине у чл. 14 нарочито у ставу 2 који вели; „Сва рудна и друга 
•блата у утроби зежље, воде укључујући минералне и лековите, 
извори природне воде, средства железничкот и ваздушног с-ао- 
браћаја, пошта, телегркаф, телефон и радио јесу опште народна 
имовина.“ To је прихватио и чл. 8. Преднацрта Устава Федера- 
тивне Социјалистичке Репз^блике Југославије који вели;‘ ‘Сред- 
ства за производшу и друга средства друштвеног рада, као и 
рудна и друга природна богатства, друштвена су својина и као 
таква неотуђива су. Под средствима за производњу и другим 
средствима друштвенот рада обухваћена је свакако и ПТТ слу- 
жба. На ову делаткост се свакако односе напред поменути про- 
писи у чл. 57 преднацрта о одтоворности за штету нанету гра- 
ђанима од стране државних орга«а односно установа или орга- 
низација која врши службу од јавног интереса — ако је штета 
нанесена незаконитим и неправилним радом лица или органа 
који врши ту службу или делатност.

Наше Опште узансе за .промет робом говорећи о закључива- 
њу уговора о приступању (атхезионих уговора) у узанси 32 ка- 
жу: „Уговор је закључен по приступању кад једна странка при- 
хвати 'генералну 'понуду друге странке за закл>учење уговора. 
Као генерална понуда оматрају се општи услови под којрша по- 
нудилац нуди закључење уговора, без обзира у ком су облику 
дати. Општи услови чине садржину уговора и обавезују стран- 
ку која приступа само уколико су јој били познати у тренутку 
закључења уговора. Сматра се да су општи услови били позна- 
ти странци која приступа, ако су јој пре закључења уговора би- 
ли предати, или су били објављени на прсписан или уобичајен 
начин“ .

Међутам, прописи који садрже „све оне мере пословне пре- 
дострожности које у редовном пословању пружа телеграфска 
служба“ — нису готово никако познати онима којих се тичу тј.
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странкама које се користе услугом предавања телеграма. Jep 
кстини за вољу прописи поште о телеграмршља са сравњењем или 
о телеграмшља са понављањем нису позкати не само широком 
кругу људи, него ни самим пословним круговрша. Ови прописи 
нису публиковани у службеном листу, a нису ни афишама или 
плакатима обнародовани на местима приступачним публици. 
Имали смо прилмке да обиђемо много поштанских уреда у  на- 
шој земл>и, но нигде нисмо 'нашли ни трага ни гласа о  овим про- 
писима. За те интерне'агрописе смо сазнали тек у току 01брађива- 
ња материје која је у вези са садржином ове расправе.

Сматрамо да пошта чини озби.љ.ан пропуст што та саошпте- 
ња не одштампа на тисканицама које се добијају бесплатно на 
свакој пошти на шалтерима на којима се предају телеграми. Ми- 
шљења смо надаље да штетне последице тот пропуста не треба 
да сноси корисник поштанских услуга него ПТТ предузеће.

На крају вал>а приметити да би се могло слабодно рећи да се 
овде не ради о директном сутгобу права и неправа, него евенту- 
ално о сукобу два права: Права корисника услуге телекомуни- 
кационог уређаја и права поште.

У конкретном случ.ају се поставља питање чије је право 
претежније. Или још одређеније: Ко треба да сноси штетне по- 
следице погрешно урученог телеграма? Кога треба да потоди не- 
згодна последица услед деформације текста депеше. За кога тре- 
ба да се јави као „прсфесионални ризик“ лоше отпремљени те- 
легрзм?

Као што је већ истакнуто, гледиште поште је да то трвба 
да поднесе странка, јер се није послзгжила телеграмом са понав- 
љањем или телехрамом са сразњењем. A становиште странке је 
да штету треба да поднесе псшта, јер је због њеног деловатва, 
односно немарности шених службеника дошло до грешке и до 
штете.

Сматрамо да би у  конкретном случају било и праведније и 
целисходније да штету поднесе попгта јер:

1. Општи прописи о накнади штете по прописима облигаци- 
оног права то налажу.

2. Што се интерним прописима (који уз то јавности нису 
много ни доступни) о отраничењу одговорностк —  условл>авају- 
ћи исту предајом телеграма по специјалном поступку — не могу 
дерогирати опште усвојена начела облигационог права о одго- 
ворности за причињену штету.

3. Што пошта не врши делатност бесплатно, a из природе 
двостраних и теретних уговора произлази да стракке одговара- 
ју  једна другој за квалитет међусобних пр>естација.

4. Лоше или погрешно испоручени телеграм је у сушигни 
исто што и роба са физичким манама за коју продавац одговара 
купцу. He сматрамо оправданим да пошта штету насталу као по- 
следица својих (поштанских) мана покуша пребацити на кори- 
снике својих услута.
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5. He сматрамо умесним становиште да је телеграм сличан 
роби 'Која 'се купује „таква-каква“ a за чији се квалмтет ,не од- 
говара јер је „купљен без пребирања и издвајања делова бољег 
квалитета“ . (узанса бр. 144). 0'зде се ради о јавној служби која 
треба да води рачуна о свом иоправнотл функционисању.

'Све ово важи како за ситуацију, de lege lata тако и за оне 
de lege feranda.

Ми још немамо закон о  облигацијам, али смо убеђени да док 
он буде донесен, неће толерисати ситуације да правно лице уоп- 
ште —  a привредна организација или држав1ни орган 1ПОсебно> 
не одговарају за омашке својих службеника и органа, јер би то 
било у супротности са прописима важећих закона и Устава.

Наше законодавство и сада већ даје могз%ност да у случају 
ако се износ штете може тешко проценити или би њено израчу- 
навање изискивало несразмерне трошкове суд може одре.дити 
одштету по слободној оцени. (7)

Ово је у  смислу начела justum et aequm и не видимо разло- 
га да судови не поступе овако у ониж случајевима у којима је 
очигледно да до странке нема кривице него је  до штете дошло 
искљзгчиво грешком поште.

He оспоравају^ГИ тачност навода да је дозвољено у облига- 
ционом праву да једна уговорна странска (контрахент-пошта) мо- 
же другој странци наметати обавезу да предуз|Јша нарочите ме- 
ре опреза -— као што су слање телеграма са понавл>ањем или 
са сравњењем. Но мислимо да то није целисходно чинити код 
једне јавне службе као што је поштанска, него би било много 
корисније послужити са установом оситурања и тиме отклонити 
или бар ублажити штетне последице погрешно уручених теле- 
грама.,

Постоји могућност да се склапањем уговора о осигурању о 
накнади целе или делимичне штете пошта обезбеди од евентуал- 
них одштетних захтева. Ово треба да се сматра као професио- 
нални ризик и треба предузети мере обезбеђења да се евентаул- 
не штете отклоне уз плаћање извесне премије за сваки теле- 
грам, ма то и донекле да и поскупи цене телекомуникационе 
услуте.

Предуслов код накнаде би наравно био да се докаже да је 
до штете дошло управо због погрешно упућеног телеграма с јед- 
не стране, a да код OHor који Je штету претрпео није постојала 
ни најмања кривица «и  пропуст —  те да није био у стању да 
прокснтролише исправност садржине телегратма. Суд ће у слу- 
чају спора ценити ове околности и онемогућити да неко извла- 
чи неоправдане имовинске користи из околности да је један те- 
леграм омашком погрешно испоручен.

На основу до сада изнетог сматрамо да се не може једно- 
страно искључити одговорност поште за штету насталу услед 
погрешно испоручених телеграма јер је пошта јавна служба 
(fonction public), a to je  обавезује.
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Требало би дакле de lege ferenda да пошта води такву тари- 
фалну политику да се осигурањем покрију сви евентуални ри- 
зици 'који су неминовни у свакој па и у овој делатности. Данас 
у свету оеигурање постаје сваким даном све важнији фактор. 
Обавезно оситурање од одговорности у извесЈним делатностима 
које крију у себи латентну мотућност наступања штете — је да- 
нас у многоме прихваћен принцип пословног живота. Сматрамо 
да би у O'BOM домену било неопхедно увести овај вид осигураша. 
Ако би то и изискивало извесно неосетно поскупљеше услута те- 
лекомуникација — несумњиве користе које би настале услед по- 
већане сигурности (да се добије накнада за прегрпљену штету) 
умногоме би реконпензирале те издатке.

Осигурање од одговорности: разликује се од осигурања из- 
веоних ризика (поплаве, пожара, провала, грома итд.) у томе што 
у овим напред поменЈггим случ.ајев1ша осигураник жели да от- 
клони путем осигурања штету, која је проузрокована директно 
на његовој имовини. Код осигурања од одговорности према тре- 
ћим лицима, оситураник жели да буде обезбеђен од оних евен- 
туалних одштетних захтева, који су проузроповани у туђој (не 
у осигураниковој) имовини — те жели да његова одговорност 
буде отклоњена.

Тиме би у  слзгчају доказане штете пошта од осигуравајућег 
завода добила одштету, пошто је обештетила странку. Сматра- 
мо да би на тај начин била отклоњека ситуација да неко услед 
погрешно испоручеиих телеграма лретрпи материјални губитак.

Ово решење би било у складу са принципом да свако одго- 
вара за штету која је произашла поводом његове делатности. 
Ова солуција би била у складу и са тежњом да субјекти права 
не трпе штету — за коју нису криви. Тиме би били у знатној 
мери појача1Ни сигурност и поверење у ефикасност службе теле- 
комуникационих уређаја.

Др. Карло Ковач

(3) Dr М. Riimelm: Der Zufall im Recht, str. 20.
(4) Dr iur. J. R. Luchsinger: Das Verschuldungsprinzip in der Lehre von 

der Schadenersatzpflicht im romischen Rechte imd die romische vis major, 
Ziirich, 1909. str. 134.

(5) Dernburg: System des romischen Rechts, Berlin, 1912, str. 625.
(6) Beh поманути члан 57 преднацрта Устава говори о томе. Ово пига- 

ше побудило је и живо интереоовање наше шире јавиости. Тако у рубрици 
дискуоија о преднацрту Устава „Политика" од 26. октобра 1962. годиие до- 
носи натпис; накнада штете причињене незаконитим и неисправним радом. 
Један грађанин пита и интеЕ>еоује се да ли се чл. 57 преднацрта одноои на 
све државне органе и устансве или само на специфичне установе и ор- 
ганизације. Исто тако га интересује неће ли тај члан унеколико штитити 
лица запослена у поједагним органима и установама у погледу непредви- 
ђених, незаконитих или самовол>них радњи којима причињавају грађа- 
нима штету. У одговору на исто питање (које свакако потиче са меродав- 
ног места) се вели да у смислу чл. 57 преднацрта грађакин има право на 
накнаду штете коју му је у  вршењу службе или друге делатности др- 
жавних органа односно установе и организације, која врши службу од 
јавног интереса, причини својим незаконитим или неправилним радом 
лице или орган који вр>ши ту службу или делатност. Штету је, у таквом
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слзгчају дужна да надокнади друштвено-политичка заЈедница, установа, 
односно организација у којој се служба или делатност врши. Овим се не 
дара у одговорност лица које је причинило штету — по ошптим пропи- 
сима. Из изложеног се види да се чл. 57. преднацрта односи на све др- 
жавне сргане као и установе или организације које врши службу од јав- 
иог интереса. (To значи, на пример Народни одбор и његови органи, a 
такође и такве организације као што су Доз, ПТТ — (даасле управо случај 
који се у овом чланку третира. Подвукао К. К.) — Градско саобраћајно 
предузеће и сл.). Смисао наведене одредбе је у томе да пруже гаранцију 
грађанима којима је причињена штета незаконитим или неправилним ра- 
дом органа, установе или организације које врше службу од јавног иите- 
реса да ће им штета доиста бити накнађена. Као што је познато, по оп- 
штим начелима имовинског права овако лице које противправном радшом 
ггричини друго.ме какву штету дужно је да такву штету надоЕнади. По 
ово.ч основу могло би бити одговорно и свако лице које ради у одређеном 
органу, установи или организацији и које у вршен>у службе причини гра- 
ђани.ма какву штету. Међутим, може се догодити да такво лице по својим 
имовинским приликама није у могућности да штету коју је причинило 
ефикасно надокнади. Услед тога чл. 57 преднацрта предвиђа да ће ште- 
ту у оваквим случајевима оштећеном лицу надокнадити друштвено-по- 
литичка организација (што значи федерација, република, срез, општина 
— зависно од тога чији је орга« у питању) одноено организација или 
установа у којој ради лице које је штету причинило. To, разуме се, не 
дира — као што је у чл. 57. изричито истакнуто — у одговарнсст лица ко- 
је је штету учинило, што значи да he оно бити дужно да надокна!ди ор- 
гану, установи, односно организацији, која је штету накнадила, износ ис- 
плаћен по овом основу. To такође «е  искл>учује ни дисциплинску, однооно 
кривичну одгоБорност таквог лица, ако у радњи којом је штету причи- 
иило има и елемената за дисциплинску или кривичну одговорност.

Ми >са своје стране у томе одговору видимо потврду по нама заузе- 
тог •становишта.

(7) Чл. 212 Закона о  парничном постутгку предвиђа: ако се утврди да 
странци прршада право на накнаду штете, новчани износ или иезамењ1иве 
ствари али се висииа износа односно количина ствари не може утврдити 
или би се могла утврдити само са несразмерним тешкоћама суд he о овом 
одлучити по слободној оцени.

ПОЉСКА ШТЕТА И ЊЕНА РЕПАРАЦИЈА

У материји грађанскшс деликата важи празило да се штета 
накнађује по начелу еквиваленције. To значи да се настоји да 
накиада буде, и по својој прирнзди и по своме износу, по могућ- 
ности равна нарави оштећене ствари и висини шеног сштећења. 
Примени овог правила подлежи, нема сумње, и поступак одре- 
ђивања висине накнаде у пољским штетама, потрама, односно 
штетама које су проузрочене на њивама засејанмм плодоносним 
културама. Особености случаја — то нарочито подвлачимо — 
играју велику улогу и њиама треба, при утврђив.ању чињеница 
као подлоге за примену изнетог правила, поклањати продорну 
пажњу, размишљање и удубљиван1е. Међутим, у  нашој судској 
пракси често се греши о то 1правило, не само зато пгго се не води 
довољно рачуна о специфичности ове материје, него и зато што 
се, у недостатку адекватних правних прописа или правила, и 
још примешују правна правила нашег предрхатног права, које је,
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као бзфжоаско, првенствено имало у виду градску привреду и 
робионовчане односе.

Одређивање висине накнаде у пољским штетама — потра- 
ма — веоша је осетљиво, a мерила која се у томе употребљавају 
прилично су колебљива и релативна. Под претпоставком да је 
правилно репродуциран, наредни случај из судске праксе пока- 
заће нам и деликатност тога поступка и у њему садржану мо- 
гућност да се скрене или, 'боље, склизне с пзгга који водм сходној 
солуцији.

У кооперацији са земљорадничком: задругом самостаЈшм 
сељак је засејао ^воју њиву гппеницом италијанске сорте. Не- 
посредно после ницаша те шпешгце стока суседног сељака иаи- 
шла је на ту њиву и више погазила него попасла шен увев. Пра- 
тећи путем својих стручних лица развој италијанске сорте пше- 
нице и на њивама самосталних сеЈвака, својих контрахената, 
односно коопераната, земЈворадничка задруга је одмах образо- 
вала комисију за процену штете. Крмисија је  изишла на лице 
места и проценЈ’  ̂ штете извршила на основу критеријума вред- 
ности агротехнмчких средстава уложених у обраду потрвене њи- 
ве, вредности семена које је  посејано, површине изгаженог и по- 
трвенот дела њиве, дубине његове утабаности и др. С обзиром 
на време када је та процена вршена, a нарочито с обзиром на 
почетну фазу вегетације потрвене ишенице, кољтисија к није 
могла да изврши процену са гледишта прршоса те врсте пшени- 
це. Али, насупрот томе, у записнику о процени оштећење је из- 
ражено у поприличном новчаном износу. Власник стоке је  од 
кшшсије позват да у новцу накнади штету власнику њх̂ гве, и 
то одмах, без икаквог осврта на питање да ли ће се та потра 
негативно одразити на коначни принос те врсте тппенице или 
не, односно да ли ће та пшеница, у  даљим фаза!ма своје веге- 
тације, поправити своје стање и изравнати се са околним пше- 
ницама исте врсте на њивама које нису излагане потрама.

Незадовоља« начином и резултатом тгроцене, власник сто- 
ке није хтео да накнади износ из лроценбеног записника, те се 
оштећених обратио суду тужбом са предлогом са издавање 
платног налога, којој је као доказ приложио записник о процени 
штете с-верен печатом земљорадничке задруге; a у случају пар- 
нице псзвао се на чланове комисије за процену штете као све- 
дохе. Тужбени захтев је био испод 50.000 динара.

Не упуштајући се у питање да ли су за то испЈгњени за- 
конски услови, срески суд је издао платни налог.

У приговорима на платни налог власник стоке је, поред 
осталога, истакао да је процена штете нереална, да су се про- 
ценитељи служили несигурним мерилима и да су  полазили од 
чиниоца који се не одражавају на коначан принос у толикој 
мери да би се он по њипуха могао предвидети, као и да је у датом 
случају уогаите немогућно одредити висршу штете све док се
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пшеница са угрожене њиве не покоси и оврше и док се тако 
добивени принос не упореди са просечним приносом те врсте 
пшенице са околних њива, узимајући за јединицу површине то- 
га упоређења 'површЈшу потрвене њиве. Туженик је уз то иста- 
као да није нижало компатибилно са прописима чл 426 и 427 
ЗПП да се ради накнаде штете из потре издаје платни налог, 
утолико пре што се ради о веома спорном 1Потраживан.у и са 
релативним и несигурним елементима.

Иако су приговори поднети благовремено, негде одмах иза 
потре, суд је расправу одржао након косидбе и вршидбе хипени- 
це, тако да су, силом прилика, избили у први план елементи 
спора које тужба није обухватила.

Да би компликације биле веће, власник њиве је, пре рас- 
праве, покосио пшеницу са потрвене њиве и помешао је са пше- 
ницом са својих других њива, без обзира да ли су те пшенице 
биле исте сорте. Из потврде коју је издала земљорадничка за- 
дру1;а могао се само видети укупан принос шпенице са свих њива 
тога власника, али се никако није могао констатовати принос 
пшенице са спорне њиве.

У доказаном поступку утврђено је да је пшеница са угро- 
жене њиве, и поред тога што је у тгочетној фази своје вегета- 
ције била изложена штети, била боља него /пшеница са околних 
њива које нису биле угрожене потрама. Сведок агроном земљо- 
радничке задруге, изнео је колики је био просечни принос те 
врсте пшенице по јединици површине на атару односне земљо- 
радничке задруге, као и колики је принос та задруга планирала 
са потрвене њиве. Нарав-но, пошто су те године планови о прино- 
су италијанске сорте пшенице били псдбацили, приказани про- 
сечни принос био је прилично иопод приказаног планЈ-граног при- 
носа, па је туженик, за већу сигзфност утврђења ств-арног оште- 
ћења, предложио да се од статистичког уреда среза прибави из- 
вештај о просечном приносу по јединици поврпшне са подручја 
среза, На жалост, суд је овај предлог одбио као сувишан.

Правилно је суд поступио када је висину штете одредио 
према стању спорне пшенице наксн њене косидбе и вршидбе, 
a не према записнику комисије за процену штете на тој њиви у 
почетној фази вегетације те пшенице. Међутим, никако се не 
може одобрити поступак када је суд висину штете, која се огле- 
да у смањењу приноса спорне пшенице услед поменуте потре, 
одредио одузимањем просечног приноса пшенице са свих њива 
тужиоца од планираног приноса са тхотрвене њиве који је у вре- 
ме сетве предвидела земљорадничка задруга. Зато је суд и до- 
нео пресуду којам је обавезао туженика да тужиоцу изда пше- 
ницу италијанске сорте у већој количини нето што се то могло 
нормално очекивати.

Ни жалба није помогла у конкретном случају, јер је жал- 
бени суд, ваљда руковођен више вредншпћу тужбеног захтева 
него суштином и значајем спора, потврдио такву пресуду и на- 
чин на који је срески суд одредио износ накнаде.
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Kao што ce види из наведеног примера, ирвостепени суд је 
донео, a друтостепени потврдио једну лотрешну одлуку у пита- 
шу одређивања висине накнаде у  потри, тако да је обавеза ту- 
женика испала 1нереална, претерана, те у сваком случају не- 
сразмерна са стварном штетом.

Да би се донела правилна и по мотућности тачна одлука, 
одштетне парнице захтевају да се суд служи оигурним мерили- 
ма, да тачно или, ако је апсолутна тачност непостижна, прибли- 
жно тачно утврди чињенице релативне за пресуђење, логргчки 
и психолошки хтзматрајући и процешујући све битне околно- 
сти случаја.

У датом случају суд се служио несигурним кретеријумима. 
Наиме, уместо да утврди стварни принос пшенице са односне 
њиве, па да га одузме од просечног приноса те врсте пшенице 
на атару односие земљорадничке задруте (или, боље, на терито- 
рији среза), он је просечниг приное са спорне њиве одузео од 
планираног приноса те врсте пшенлце са исте њиве. Тиме је, 
одузимајући један несигуран износ од једног још несигурнијег 
износа, репшо једно питање на начин који тужиоцу даје више 
•права него што niy у ствари И1рипада и који туженику натура 
већу абавезу него што треба. И природа материје и начело ма- 
теријалне истине у одттттетним парнш^ама, јасно је, захтевају 
сасвим друкчији поступак.

Иако оправдано и корисно као смишљено усмеравање и кон- 
центрисање средстава и напора ради постизања економских ци- 
љева, планирање у пољопривреди, насупрот очекивањима и ж е- 
љама, услед зависности- ове привредне гране од утицаја елемен- 
тарних сила чије је предвиђање и отклањање скопчано са те- 
шкаћаома или немогућностима, у односу на стварчо постигнуте 
приносе трпи у много слзгчајева знатна негативна одступања. 
Подбацивање планова је често неминовно. Ово тим пре у потле- 
ду нових сорти култура, као што је сорта италијанске пшенице, 
чије прилатођавање нашем терену и ^нашем поднебљу садржи 
приличне неизвесности. На те неизвесности планкрања и уво- 
ђења нових сорти култура суд нарочито треба да пази прили- 
KO'M одређивања висине штете код потри. Планиране приносе 
узети као мерило за одређивање висине штете, с обзиром на из- 
ложене елементарне факторе и неизвесности које су за њих ве- 
зане,- значи поступати супротно логичком току ствари; непозна- 
то и несигурно одређивати помоћу непознатог и несигурног! Ни- 
када није сјгвишно да се подвуче: у одштетним паршгцама, a на- 
рочито у парницама због штета на усевима, треба искл>учиво 
оперисати стварним критеријумима, служити се реалним, про- 
вереним и поверљивим елементима, те поступати у тежњи за по- 
стизањем математичке тачности или, ако је то немогућно, по- 
ступити по начелу математичке приближности.

У штетама које стока изазива на усевима висина накнаде се 
најбоље и најсигЈфније одређује према приносу оштећене кул- 
туре и то у завршној фази њш е Bereraunje — зшоређивањем
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стварног приноса те јкултуре на односној њиви са приносом те 
културе на другим околним њивама које нису биле предмет по- 
тре, те одузимањем стварног тгриноса оштећене културе од про~ 
сечног прршоса исте културе са околног подручја, узимајући за 
основу обрачунавања површину потрвене њиве. Тако на пр., —  
да се вратимо на третирани случај, —  ако је спорна њива дала 
стварни принос од 20 аитц, ако је приликом сетве на њој пла- 
ниран принос од 32 мтц, те ако просечни принос те врсте култу- 
ре са дотичног подручја износи 24 мтц, онда се висина штете, 
односдо смањење приноса услед потре у почетној фази вегета- 
ције те културе, одређује разликом између 24 и 20 мтц, a не раз- 
лика између 32 и 20 мтц. To значи да висина штете износи 4 
мтц, a не 12 мтц, или да накнада коју туженик треба да плати 
тужиоцу износи свега 4 мтц, a она је, у ствари, три пута мања 
него да се израчунала до критеријуму који смо критиковали у 
овом напису.

Применом објективних и стварних мерила у одређивању ви- 
сине штете код потри суд би дошао до не само тачних или при- 
ближно тачних него и правичних одлука. Правичност је  садр- 
жана у начелу законитости, које је база целокупног нашег пра- 
ва, па и грађанског. A очигледна је неправда када неко буде оба- 
веза« да накнади штету или део штете за коју «и је оигурно да 
ју  је искл>учиво сам проузроковао, већ постоји вероватноћа да 
је она настала и под утицајем чидилаца независних од његове 
воље.

Др Душан П. Радоман

ВЛАДИМИР ВОЈНОВИЋ

После кратке и тепхке болести у Београду је 23, децетмбра 
1962. године преминуо Владимир Војновић, адвокат из Беле 
Цркве.

Рођен 21. новембра 1898. године у Врачев Гају, гимназију је 
завршио у Белој Цркви, a Правни факултет 1926. године у Су- 
ботици.

Још за време студирања је слз^жбовао код разних установа, 
a адвокат је, са мањим прекидима, од 1. октобра 1932. па све 
до смрти.

У круговима правника био је цењ.ен својим солиднићх прав- 
ним знањем.

Слава Tviv!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одлука РадничЕог савета не даје 
овлашћење за заступање. (Врховни 
привр. суд Сл. бр. 2262/63-3^

Привредна организација је подне- 
ла тужбу против надлежне општи- 
не ради накнаде штете. У току во- 
ђеног поступка тужилачка привред- 
на органивација је престала само- 
стално постојати услед припајања 
другој привредној организацији, ко- 
ја је започети поступак наставила.

Међутим, приликом доношења ре- 
шења о припајању на заједничкој 
седници радничких савета оба пре- 
дузећа донесена је између осталог 
и одлука према којој се ранији ди- 
ректор припојене привредне орга- 
низације овлашћује да парницу да- 
ље води и оконча. На основу ова- 
квог овлашћења поменуто лице је 
у име тужиоца против донесене пр- 
востепене пресуде изјавило жалбу, 
a првостепени суд је исту одбацио 
као недозвољену сматрајући да је 
поднесена од неовлашћеног лица јер 
је тужилац предходно изјавио да 
сматра својом жалбом.

Против решеша првостепеног суда 
о одбачају жалбе, подносилац жал- 
бе је изјавио нову жалбу, коју је 
другостепени суд одбио a побијано 
решење потврдио из следећих раз- 
лога:

„Размотргаши жалбене наводе, о- 
ва суд је нашао, да је првостепени 
суд правилно одбацио жалбу жали- 
оца пошто је иста поднета од стра- 
не неовлашћеног лица (чл. 364. у Be
an чл. 355. ст. 2 Згш). Правилно је 
првостепени суд нашао да је закон- 
ски заступник привредне организа- 
ције у овом случају тужиоца његов 
директор (чл. 73 и 74. Зпп, с тим да 
је он овлашћен у смислу чл. 82 Зпп 
да изда парнично пуномоћје за за- 
ступање у парницама.

Правилно је првостепени суд на- 
шао да је без утицаја околност, што 
је наводно заједничхи раднички са- 
вет тужиоца и припојеног му пре- 
дузећа, донео одлуку да ову парни- 
цу у име тужилачке стране води жа- 
лилац до окончања. Оваква одлука 
представља унутрашњу ствар тужи- 
оца, док према трећим лицима нема 
правног дејства. Самим тим не може 
да мења правне гфописе о, заступа- 
њу привредних организација који 
су принудног карактера.

Путви трошкови и дневвице пу- 
номоћниЕа и странке нису увек 
трошкови потребни за вођење пар- 
нице. (Из решења Врх. привр. сгуда 
Сл. број 2195/62)

Првостепени привредни суд је 
приликом одлучивања о парничним 
трошковима одбио да странци при- 
зна трошкове које је она имала по- 
водом предлога за повраћај у  пре- 
ђашше стање због пропуштања од- 
ређене парничне радње, a поред то- 
га и део трошкова који се односе 
на путне трошкове и дневнице за 
путовање пуномоћника и странке из 
пословног седишта до места у коме 
је седиште суда. Приликом доноше- 
ња овакве одлуке о трошковима суд 
је нашао да се странци не могу при- 
знати они трошкови који су настали 
поводом предлога за повраћај у пре- 
ђашњо стање, јер ове трошкове има 
да сноси сама странка будући да је 
иначе дужна да пруотивној странци 
накнади трошкове настале поводом 
таквог предлога. С друге стране, суд 
је такођер одбио да странци при- 
зна трошкове путовања јер је H a -  
mao да ови у конкретном случају 
нису били потребни за успеншо во- 
ђење парнице.

Поводом жалбе странке на пред- 
ње решење о трошковима другосте- 
пени суд је жалбу одбио a решење 
потврдио из следећих разлога;

Парничне трошкове, које је стран- 
ка проузркжовала својом кривнцом 
или случајем који се њој десио, сно- 
си у смислу члана 145. Зпп сама та 
странка, без обзира на исход пар- 
нице. Према томе, трошкове које је 
жалилац имао у поступку за повра- 
haj у пређашње стан>е, т^а сам да 
сноси, јер су ти трошкови несум- 
њиво проузроковани случајем који 
се жалиоцу десио.

Сем овога, при одлучивању који 
ће се трошкови странци накнадити, 
суд у смислу члана 144 став 1 Зпп, 
узима у обзир само оне тхх>шкове 
који су били потребни ради вођења 
парнице. Првостепени суд је ггрема 
томе правилно постуггио када није 
досудио туженом путне трошкове и 
днбвнице пзгномоћника туженог, с 
обзиром на чишеницу да је тужени 
имао могућности да именује адво- 
ката у седишту првостепеног суда
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или да тужеников пуномоћник при- 
суствује расправи путем супститута. 
Доследно изложеном, туженику не 
припада ни трошак путовања и 
лневница за приступ на расправи 
његовог представника, поред адво- 
ката.

Тестамент брачних другова да је- 
дан другог наследе, по својој садр- 
жини је у суштини заједнвчвв те- 
стамент. — Облик заједничког те- 
стамента није предвиђен у Закону о 
наслеђивању, па такав тестамент 
састављен после ступања на свагу 
Закона о наслеђивању не може би- 
ти основ наслеђивања по тестаиен- 
ту, већ се оставина има расправити 
по законском реду наслеђивања. У -  
колико би то био уговор о наслеђи- 
ван>у, такав утовор ве важи. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 778/62).

I. ст. пресудом утврђено је да за- 
једнички тестамент није пуноважан.

Тужени је поднео жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Према чл. 6 Закона о наслеђивању 
наследити се може на основу Зако- 
на и на основу тестамента, a према 
чл. 7 истог Закона завешталац мо- 
же тестаментом располагати својом 
имовином на начин и у границама 
који су одређени овим законом, што 
значи да је то једнострана изјава 
воље завештаоца о располагању 
шеговом имовином за случај њего- 
ве смрти.

Спорни тестамент од 7. августа 
1961. године по својој садржини је 
у суштини заједнички тестамент 
брачних другова да један наследи 
другога. Облик заједничког теста- 
мента није предвиђен Законом о на- 
слеђивању па не може ни бити ос- 
нов наслеђивања по тестаменту. 
Стога је I. ст. суд у побијаној пре- 
суди правилно одлучио да оставина 
X. 3. има да се расправи по закон- 
СКО.М реду наслеђивања a не по за- 
једничком тестаменту између ње и 
њеног мужа. Ако би ово био уговор 
о наслеђивању такав уговор не ва- 
жи по чл. 108 ЗН.

Смрћу једног брачнод друга пре- 
стаје брак, па према томе престаје 
и брачни спор. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 1008/62).

Окружни суд је развео брак кри- 
вицом обеју страна. Жалбу је уло-

х^ила тужена, како због угврђива- 
ња и њене кривице, тако и због ире- 
бијања трошкова. Врховни суд је 
одбио жалбу, па је тужена уложи- 
ла ревизију, a уједно предложила, 
да се ггоступак прекине, обзиром да 
је тужилац у међувремену у саобра- 
ћајној .несрећи погинуо, и да има 
места примвни чл. 71. ст. 1 ОЗБ.

Окружни оуд је овај предлог ту- 
жене одбио, обзиром да тужилац и- 
ма заступника у опору.

Тужена је против овог решења у- 
ложила жалбу,, коју је Врх. суд 
АПВ као неооновану одбио, али је 
ЗЧ1УТИО I ст. 'суд да обавести тужи- 
очеве наследнике о томе да је ту- 
жилац подигао тужбу ради развода 
брака и да им укаже на овлашће- 
ње које им даје чл. 71. ст. 1 ОЗБ тј. 
да могу продужитм поступак у ци- 
љу доказивања основности тужбе, 
a из разлога:

Из слиоа је видљиво да је тужи- 
лац умро још док је текао рок за 
жалбу против пресуде, па је брак 
престао услед смрти једног брачног 
друта, a не разводом брака. Према 
томе, смрћу једног брачног друта 
престаје и брачни опор. За случар 
смрти тужиоца у брачном спору не- 
ма места примени одредбе чл. 201. 
тач. 1. ЗПП, која предвиђа да he се 
када странка умре поступзк преки- 
нути само онда ако умрла странка 
нема пуномоћника у теј парници, јер 
се не може првкидати поступак ко- 
ји више иије у току, пошто је брач- 
ни опор 'смрћу једне странке ггре- 
стао да тече.

Међутим, одредбе чл. 71. ст. 1. ОЗБ 
овла1шћ.ују тужиочеве наследшгке 
да продуже већ започети посгупак, 
али са нужно измењеним захтевам 
којим се сада више не тражи раз- 
вод брака, пошто је овај већ пре- 
стао, него се тражи само то да се 
угврди основаност тужбе за развод 
брака. Поступак који продуже на- 
следници тужиоца није више брач- 
ни спор, већ се ради само о поступ- 
ку ради улчврђивања да је била ос- 
нована тужба ради развода брака, a 
утврђивање основаности тужбе за 
развод брака, повлачи одређене и- 
.мовинскоправне и наследноправне 
последице.

С тим у вези пред I. ст. суд се 
сада поставља само задатак да оба- 
вести наследнике о томе да .ie ту- 
жилац по/^гао тужбу за развод 
брака и да им укаже на овлашће- 
ње које им даје едредба чл. 71. ст.
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1. ОЗБ тј. да могу продужити по- 
ступак у ЦИЉ1У доказивања основа- 
ности тужбе.

У споровима за заштиту патент- 
ног права има места изрицању niepe 
одузимања алата и готових произ- 
вода (Врх. привр. суд Служб. број 
2370/62)

Тужилац је у покренутом соору 
за заштиту признатог права патен- 
та и дооуђивање накнаде штете на- 
етале повредом овог права тражио, 
између осталог, да се пресудом из- 
рекне одузимање алата и срвдстава 
која су служила у сврхе производ- 
ње заштићеног производа, као м о- 
дузимање готових производа. Суд 
овом делу тужбеног захтева није у- 
довољио, и ако је пресудом изрекао 
даљу забраиу производње и прода- 
је заштићеног производа, него је 
захтев одбио са образложењем да је 
одредбама члана 98 Закона о патен- 
тима и техничким усавршешима 
(Службени лист ФНРЈ, бр. 44/1960) 
тужиоцу, као лицу чије је право па- 
тента иовређено, признато да може 
од учиниоца повреде, прред накна- 
де штете, тражити да се изрекне 
забрана даљег вршења повреде и да 
се ова пресуда објави о трошку о- 
суђеног. Према првостепани:
суд је (пошао са становишта да за- 
коном није предвиђена мера одузи- 
мања алата и готових производа, па

сматрао такав захтев неоснова- 
ним.

Поводом жалбе 1Т1ужиоца друго- 
степени суд је потврдио побијану пре- 
суду У наведеном делу, али не из 
разлога изнесвних у првостепеној 
пресуди, него из следећих разлога;

„Одузимање тужениковог алата и 
његових готових производа — али 
не и бесплаина предаја истих тужи- 
оцу — свакако да би служило ефи- 
каснијем спровођењу изречене за- 
бране даље повреде тужиочевог па- 
тентног права. Зато се ,не може ре- 
ћи, како то погрешно узима прво- 
степени суд, да би такав захтев и- 
шао преко одредбе чл. 98 Закона о  
патентима и техничким унапређе- 
њима (Службеии лист ФНРЈ, број 
44/1960).

Изрицању ове мере, међутим, у о- 
вом случају ипак није било места. 
Тужилац наиме ничим не указује 
на постојање опаоности која би на- 
стала отуд што би тужени убудуће 
односним алатом производио речене 
прекидаче, односно да би преостале 
прекидаче стављао у сгромет. Поред 
тога, тужилац није прихватио ту- 
женикову понуду да му речене ства- 
ри (алат и преостале прекидаче) 
преда уз накнаду, чиме би најефи- 
касније била осигурана изречена 
забрана даље повреде његовог пра- 
ва. Са ових разлога је жалбу по ре- 
ченом шггању вал>ало одбити и по- 
бијану преоуду у односном делу по- 
тврдити“.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

I.
На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржака 

дана 27. децембра 1962. године донесена су још к следећа ре- 
шења:

1. Решењем бр. 400/1962. узима се на знање преселење седи- 
шта адв. канцеларије Симе Павкова, адв. из Пландишта у Уљму.

2. Решењем бр. 401/1962. брише се из именика адвоката, са 
31. дец. 1962. услед заошвања радног односа, Ћирић Љубомир, 
адв. из Бач. Паланке, a за преузимател>а његове адв. канцела- 
рије одређује се др. М. Милованов, адв. из Бач. Паланке.

3. Решењем бр. 402/1962. брише се из именика адвоката, са 31. 
дец. 1962. услед заснивања радног односа, Галечић Александар, 
адв. из Бач. Паланке, a за преузиматеља нЈегове адв. канцела- 
рије сдређује се Душан Митпков, адв. из Бач. Паланке.
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4. Решењем бр. 403/1962. бршпе се из Јшеника адвоката, 
услед пресељења седишта адв. канцеларије на подрзгчје друге 
Коморе, Милорад Вукосављевић, адв. из Срем. Митровице, a за 
преузиматеља се одређује адвокат др. Федор Араницки, из 
Срем. Мтггровице.

5. Решењем бр. 404/1962. узима се на знање да Сава Грујић, 
адв. из Чуруга, пресељава седиште овоје канцеларије у Нови 
Сад, са даном 1. јануара 1963.

6. Решењем бр. 406/1962. брише се из именика адвоката, 
услед смрти, Владимир Војнов1ић, адв. из Беле Цркве, a позива- 
ју се чланови Фонда посмртнине да уплате 400 дин. на име до- 
приноса за смртни случај.

7. Решењем бр. 358/62. Ј в̂има се на знање да је Синђелић 
Јован, адв. из Сомбора поднео записник о примо-предаји архиве 
пок. адв. Бергл Николе из Сомбора.

8. Решењем бр. 384/1962. узима се на знање уговор о удру- 
женој адвокатској канцеларији адвоката Жарковић Жарка, 
Жива Славка, Крсгић Ивана и Псшовић Михајла, из Зрењани- 
на. Почетак рада 1. јануара 1963. године.

9. Решењем бр. 375/1962. узима се на знање утовор о удру- 
женој адв. канцеларији ГруЈ1Љ Саве, др Варади Јосипа и Мол- 
куд Мојсеа, из Зрењаиина, са почетком рада 1. јануара 1962. год.

10. Решењем бр. 370/1962. узима се на знање уговор о удру- 
женој адвокатској канцеларији др. Цабафи Нандора, др. Рекец- 
ки Јожефа и др. Гараи Золтана, из Кањиже. Почетак рада 1. ја- 
нуар 1963. годаше.

П

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 22. 
јануара 1963. године донесена су следећа решења:

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

2) Прихваћен је биланс Адвокатске коморе у АПВ за 1962. 
годину.

3) Прихваћен је биланс „Гласника“ АК у АПВ за 1962.
4) Решењем бр. 32/63 a на основу чл. 41 Закона о адвокату- 

ри уписује се у именик адвоката АК у АПВ Жарко Путинчанин 
са седиштем адвокатске канцеларије у Беочину, услед преселења 
седишта адвокатске канцеларије са подручја друге Коморе.

5) Решењем број 50/63 региструје се уговор о пружању по- 
моћи од 18. јануара 1963. године који је склопио адвокат Стојан 
Михајловић из Зрењанина са Предузећем за сервисну делатност 
„Наш дом“ Зрењанин.

6) Решењем бр. 387/62 региструје се уговор о удруженој ад- 
вокатској канцеларији са дејством 1. јануара 1963. који су међу- 
собно СКЛ01ШЛИ адвокати; Атанацковић др Михајло, Јарковачки 
Илија, Зарија Трифун и Анкић Стеван кз Панчева.
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7) Решењем бр. 24/63 узима се на знање уговор о удруженој 
адвокатској канцеларији са дејством од 1. јануара 1963. који су 
склопили адвокати Субаков Здравко, Радић Ђорђе и Клинко 
Стеван из Бечеја.

8) Решењем бр. 49/63 a на основу чл. 54 Статута АК у АПВ 
привремено одсутном адвокату Хаџи Владимиру из Новог Сада 
одређује се за привременог заменика Оташевић Јован, адвокат 
из Новог Сада.

9) Решењем број 381/62 узима се на знање извештај Тајковић 
Ђорђа, адвоката из Срем. Митровице да је преузео архиву адво- 
катске канцеларије Павловић Саве.

10) Решењем 328/62 узима се на знање да је Јовановић Мио- 
драг адвокат из Срем. Карловаца преузео архиву адвокатске кан- 
целарије Тасић Александра.

11) Решењем бр. 322/62 узима се на знање извештај да је др 
Лозанић Славко адвокат из Зрењанина преузео архиву адвокат- 
ске канцеларије др Анкић Боже.

12) Решењем бр. 48/63 брише се из евиденције уговор о пру- 
жању правне помоћи који је склопио адвокат Стипић Владислав 
из Новог Сада са предузећем „Електрово]водина“ из Новог Сада, 
услед отказа.

13) Решењем број 24/63 узима на знање преселење седишта 
адвокатске канцеларије са 1. јануаром 1963. Клинко Стевана из 
Бач. Петровог Села у Вечеј.

14) Решењем бр. 406/62 услед смрти са даном 23. децембар 
1962. брише се из именика адвоката Војновић Владимир из Веле 
Цркве, a за преузиматеља његове адвокатске канцеларије одре- 
^ен је адвокат Гуцул> Васа из Беле Цркве.

15) Решењем бр. 40/63 брише се, услед пензионисања, са да- 
ном 25. децембра 1962. из именика адвоката АК у АПВ Сабо Ти- 
бор, адвокат из Сомбора a за преузимателва је одређен Ристић Пе- 
тар адвокат из Сомбора.

16) Решењем бр. 26/63 брише се, услед пензионисања, a са 
даном 4. јануар 1963. из именика адвоката АК у АПВ Павковић 
Паја адвокат из Зрењанина, a за преузиматеља се одређује адво- 
кат Миљковић Васа из Зрењанина.

17) Решењем бр. 401/62 разрешава се дужности преузимате- 
ља адвокатске канцеларије Ћирић Љумобира адвокат др Мило- 
ван Милованов a за преузиматеља се одређује Бороцки Прока 
адвокат из Бача.

18) Решењем бр. 47/63 a на основу чл. 51 ЗОА узима се на 
знање да је са 1 јануаром 1963. године адвокат Милутиновић 
Велибор преселио седиште своје адвокатске канцеларије из 
Пландишта у Уљму.

19) Решењем бр. 41/63 a на основу чл. 51 ЗОА узима се на 
знање да је Никшић Предраг преселио седиште своје адвокат- 
ске канцеларије са 1. јануаром 1963. године из Нове Пазове у 
Инђију.
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20) Решењем бр. 28/63 брише се из именика адвокатских; 
приправника са даном 1. јануара 1963. Примовић Живко на адв1 
припр. вежби код Примовић Јована адвоката из Срем. Карлова- 
ца, услед заснивања радног односа.

21) Решењем бр. 39/63 брише се из именика адвокатских 
приправника са даном 31. децембар 1962. Варади Тибор на адв. 
припр. вежби код др Варади -Јосипа адвоката из Зрењанина, a 
због заснивања радног односа.

22) Решењем бр. 411/62 узима се на знање да је адвокатски 
приправник Мирковић Новак 1. јануара 1963. године промениа 
адв. припр. вежбу и да се сада налази на вежби код Рончеви!! 
Стевана, адвоката из Новог Сада.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се сви адвокати да је нов жиро рачун Адво- 
катске коморе у АПВ бр. 151-13-603-99, те све уплате за Комору 
и „Гласник" треба вршити на овај ков жр1ро рачун.

2. Извештавају се сви адвокатк да им је са даном 19. јануар 
1963. послат извод из књиге о дуговањима адвоката, па ее умо- 
љавају да све своје дугове одмах исплате. У задужењу се нала- 
зи и допринос Фонду за посмртнике за смртни случај адвоката 
Војновић Владимира, из Беле Цркве.

3. Извештавају се сви адвокати да је хгреминуо адвокат В ој- 
новић Владимир, из Беле Цркве, те се умољавају да уплате до- 
принос посмртнине у износу од 400 динара, и то иа нов жиро ра- 
чун: Адвокатска комора у АПВ 151-13-603-99.

Књиговодство коморе

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОВЛАШЋБНЕ ВОЖЊЕ

Према прописима адвакати, чланови њихових породица имају 
право да користе повлашћену вожњу као и прошле годиче и под 
истим условима.

Корисник повл. вожње мора да плати 3.200 динара на збирни 
рачуч бр. 338513 „Рачун пазчпалне накнаде за повластице у сао- 
6pafeajy“ и код требовања легитимације за повл. вожњу мвра по- 
тврду о уплати приложити требовању. За децу од 4 до 10 годииа 
плаћа се 1.600 динара.

Према акту железничке станице Нови Сад број 201 од 10. ја- 
нуара 1962. године напомиње се да установе и предузећа могу са-
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MO једном месечно достављати спискове на оверу и никаква обра- 
зложењ-а неће се узимати у обзир на хитност. Према томе, молимо 
све адвокате да своја требовата ‘подносе најкасније до 26. у  ме- 
сецу, јер ће Комора своЈа требовања подносити свакот 1. у месе- 
ду. Комора уопште uehe примати нити издавати обрасце за повл. 
зожњу мимо редовног рока подношења спискова.

У опискове ради требовања повл. вожње треба унети:
I. За адвокате: 1) презиме, очево име и име;

2) занимање;
3) место становања.

II. За остала лица која са наслова адвоката имају право на 
ловластиду:

1) презиме, очево име и име
2) занимаље и однос према адвокату (брачни друг, син, 

кћер итд. тј. односно уколико лице по упутству има пра- 
во на коришћење повластице)

3) место становања корионика.
За децу испод 10 година живота дан, месец и година рођења.
За лице које адвокат издржава и с ким живи у кућној зајед- 

ници a није опособно за при1вређивање и уверење органа којшл 
се потврђује ова чињеница.

За свако лице за које се тражи повластица има да се достави 
и тачан број личке карте, a за децу изнад 16 година исто тако и 
број личне карте.

Поближе одредбе могу се наћи у Службеном листу ФНРЈ, бр. 
18. од 10. маја 1961. тодине.

Поред паушалне уплате од 3.200.—  однооно 1.600.—  дршара 
кориснику ће Комора обрачзгнати и ефективне издатке.

Адвокатска комора у АПВ

ТАКСЕ КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ У ПОСТУПКУ КОД КОМОРЕ

Пошто је примећено да адвокати и адв. приправници, те 
остала лица, која се обраћају Комори са молбама, тражењима 
уверења и решеша, непрописно таксирају своје поднеске, то се 
објавЈвује, понова, износ такса.

I. У државним таксеним маркама плаћа се:
1. Молба ради уписа у именик адвоката и адв. приправника, 

по Tap. 1 ЗАТ динара 50.—
2. Решење за упис у именик адвоката Tap. бр. 28 ЗАТ 8.000 

.динара.
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3. Решење за упис у именик адв. приправника, Tap. 7 ЗАТ 
200 динара.

4. Молбе за преселење седишта адв. канцеларије или про- 
мене вежбе адв. приправника, осим упућиваша на једногодишњи 
судски стаж, по Tap. 1 ЗАТ са 50 динара.

5. Решење за преселење седишта адв. канцеларије и проме- 
ну праксе, осим упућивања на једногодишњу вежбу код суда, 
по Tap бр. 7 ЗАТ 200 динара.

6. Све молбе ради издавања потврда и уверења о радном 
стажу, осим за доказивање радног стажа код пензионисања, 
молбе у вези са повлашћеном вожњом, и молбе адв. приправ- 
ника за доказивање радног стажа код полагања адвокатског ис- 
пита, за молбу 50 дин. за уверење 150 динара.

7. За оверу преписа дипломе, уверења о положеном адвокат- 
ском или судиском испиту по Tap. 58 ЗАТ 100 динара.

8. Молбе за брисање из именика адвоката, осим случаја код 
пензионисања и радног односа, 50 дин. a за решење 200 динара. 
Исто ово важи и за адв. приправнике.

Ако је поднесак непрописно таксиран, Комора ће позвати 
подносиоца да таксу плати, и да плати и таксу на опомену у из- 
носу од 100 дин. по Tap. 73 ЗАТ.

II. Таксе у готову које се плаћају Комори:

1. Адвокати:
а) Уписнина у именик адвоката
б) Оглас код уписа у именик
в) Такса за преселење седишта адв. 

канцеларије
г) Оглас за брисање из именика адвоката 

(осим код пензионисања и заснивања 
радног односа)

2. Адвокатски приправници:
а) Уписнина у именик адв. припр.
б) Оглас код уписа
в) Промена праксе (осим код суда 

и од суда)
г) Брисање из именика адвок. припр. (осим 

због уписа у именик адвоката —  заснивања 
радног односа)

4.000 динара 
500 динара

3.000 динара 

500 динара

1.000 динара 
200 динара

500 динара

200 динара

Коморске таксе се уплаћују у готову, или на текући рачун 
Адвокатска Комора у АПВ бр. 151-13-603-99.

Адвокатска комора у АПВ
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ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА 
И АДВ. ПРИПРАВНИКА

За упис у именик адвоката потребни су следећи документи:
1. Извод из матице рођених молиоца;
2. Уверење о државл>анству ФНРЈ, које је у важности;
3. Уверење о пословној способности;
4. Уверење о здравственом стању;
5. Уверење да молилац није под истрагом;
6. Увере1Б0 да молилац није кажшен;
7. Уверење да молилац није у службеничком односу у мо- 

менту подношења молбе;
8. Оригинал и препис дипломе Правног факултета;
9. Оригинал и преггис Сведочанства о положеном адвокат- 

ском или судијском испиту;
10. Уверење о обављеном судском и адв. приправничком 

стажу.
11. Виографија у два примерка;
12. Четири фотографије молиоца.
Осим тога, означити место у коме се отвара адв. канцеларија.
За упис у именик адв. приправника потребна су иста доку- 

мента, осим докумената под тачкама 9 и 10. Осим тога, молби 
ваља приложити и из1аву принципала којом прима молиоца на 
адв. приправничку вежбу.

Свака молба мора бити таксирана са 50 дин. држ. таксене 
марке, a у смислу Tap. 1. ЗАТ, док ее решења таксирају, када 
је молба решена.

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА У АПВ

Пошто су се оба органа Коморе, који одлучују о упису у име- 
ник адвоката Адв. коморе у АПВ сагласили да постоје услови за 
упис на основу чланова 93. т. 3, 87. т. 3. 13 т. 1— 7 и 23 Закона о 
адвокатури, те чл. 6. т. 1— 2 и 7 Статута АКУ у АПВ, уписују се 
у именик адвоката АК у АПВ, са даном 29. јануара 1963. и то:

1. Решењем бр. 395/62. Миковић Д. Милан, са седгаптем адв. 
канцеларије у Панчеву;

2. Решењем бр. 405/62. Рапаји}! Вера, са седиштем адв. кан- 
целарије у  Новом Саду;

3. Решењем бр. 27/63. Имреи Вилмош, са седиштем адв. кан- 
целарије у Суботици;

4. Решењем бр. 355/62. Јоковић Р. Дзчпан, са седиштем адв. 
канц. у Веочину.

Адвокатска комора у АПВ
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БИЛАНС
..ГЛАСНИКА” АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АУТ. ПОКРАЈИНИ ВОЈВО-

ДИНИ ЗА 1962. ГОДИНУ

П рим ањ а : И зда в а њ а :

1. Пренос из 1961. г. 28.078.— 1. Штампа и хартија 1,134.982.—
2. Претплатници 639.141.— 2. Трошкови уређив. и
3. Радни одбори 492.900.— ауторски хонорари 872.725.—
4. Субв. Адв. коморе 1.000.000.— 3. Поштарина 45.380.—
5. Огласи 43.855.— 4. Канц. материјал 32.295.—
6. Разна примања 35.438.— 5. Отлжси ггретплата 83.100.—

6. Разни издаци 40.760.—Свега: 2.239.412.— 7. Уштеда жао пренос у
1963. годину 11.793.—

Свега: 2.239.412.-

Хон. књиговођа: 
Б. Б о р о јев и ћ , с . р.

Уредник; 
Коста Х а џ и , с. р.

Овај биланс „Гласника” Адвокатеке коморе у АПВ прихваћен је 
на седници Управног одбора АК у АПВ, која је одржана дана 22. ја- 
нуара 1962. године.

Секретар, 
О лга ЦариН, с. р.

Председник, 
Ш ил орад  Ботић, с. р.

ПРЕТПЛАТА НА .,ГЛАСНИК“ ИЗНОСИ ГОДИШЊЕ 
1.200 ДИНАРА, A УПЛАЋУЈЕ СЕ НА ЖИРО РАЧУН 
АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ 151-13-603-99. На поле- 
ђини извештаја означити тачну адресу.

„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 банке 151-13-603-99 / Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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