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С A Д Р Ж А  J ;

др Љ. Вагнер 

Ђ. Павић

К. Хаџн

О. Царић 

>0. Новаковић

Позив на Скупштину Адв. коморе у 
АПВ;

Извештај Управног одбора Скуп- 
штини о раду Адв. коморе у АПВ 
у 1962. години;

Овлашћења, пуномоћство и одобре- 
ње у њиховом међусобном односу;

Пријенос права трајнрг кориштења 
на национализираном грађевин- 
ском неизграђеном, земљгапту;

Доприноси које плаКају адвокати за 
своје социјално осигурање не под- 
лежу плаћању пореза;

Пленум Савеза адв. комора Југо- 
славије;

др Драгољуб В. Димитријевић: Кри- 
вично процесно право;

Из судске праксе;
Службена саошптеша.



П O 3 и в
На основу чл. 81, тач. 1 и 2 Закона о адвокатури и чл. 18 

и 19 Статута адвокатске коморе у АПВ Управни одбор Адвокат- 
ске коморе у АПВ сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ
Адвокатске коморе у АПВ која  ̂ ће се одржати у НЕДЕЈБУ 

19. МАЈА 1963. године у Новом Саду у сали Парк хотела (новог) 
у Новом Саду са почетком у 9 часова, ег са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ;
1 1) Отварање скупштине;

2) Утврђивање броја присутних чланова;
3) Избор радног председништва;
4) Читање заплсника скупштине од 13. маја 1962. године;

- 5) Извештај Управног одбора о раду у 1962. години (Мило- 
рад Ботић председник — извештај је објављен у бр. 5 „Гласни- 
ка“ за 1963. год.);

6) Завршни рачуни Адвокатске коморе и ,^Гласника“ за 
1962. годину (Објављени у бр. 3 „Гласника“ за 1963. год.);

7) Извештај Комисије за преглед финнасијског послова' Ко- 
море у 1962. (др Војин Мијатовић, председник Комисије за фи- 
кансијско пословање);

8) Реорганизација Радних одбора (Андрија Шарчевић за- 
меник председника);

9) Дискусија по извештајима и реферату;
10) Предлог буџета Коморе и „Гласника“ за 1963. годину 

(предлози су објављени у броју 1- „Гласника" за 1963. годину);
11) Избор једног, члана Савета Адвокатске коморе (по чл. 86 

тач. 2 Закона о адвокатури);
12) Избор једног члана Дисциплинског суда по чл. 97 Закона 

0 адвокатури;
13) Избор једног заменика дисциплинског тужиоца;
14) Разно. —
Право учешћа на скупштини имају сви чланови Коморе — 

адвокати, изабрани чланови Савета по Народној скупштини АПВ 
и изабрани представници Удружења адвокатских лриправника 
у.АПВ.

Ако се у заказано време не сакупи довољан број чланова 
Скупштина ће -се одржати сходно пропису чл. 20 Статута Коморе 
један час касније без обзира на број присутних.

Сва техничка обавештења биће циркуларом достављена Рад- 
ним одборима адвоката и адвокатских приправника.

Управни одбор позива све чланове Коморе да безусловно 
узму учешћа у раду скупштине.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана дана 24. априла 1963. године.

Секретар 
Олга Царић, с. р.

Председник 
Милорад Ботић с. р.
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ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У АПВ О РАДУ У 1962. ГОДИНИ

I.

ОПШТИ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТУРЕ

У протеклој години југословенска адвокатура, па и адвока- 
тура у Војводини, преживела је озбиљну кризу од које ће се по- 
следице свакако у догледно време осећати. Поводом дискусија о 
потреби реорганизације адвокатуре, као и поводом појачане бор- 
бе против негативних појава у нашем привредном и друштвеном 
животу појавила се у јавности разна погрешна тумачења како 
о значају, тако и о раду адвокатуре у садашњим нашим усло- 
вима, па и разни забрињавајући предлози о опстанку адвокатуре. 
He само да се у јавности водиле дискусије по питањима адво- 
катуре, него су у једном делу наше штампе изнете и неке теже 
дезинформације о раду адвоката. Све је то имало за последицу 
да су неки необавештени кругови предлагали и предузимали и 
конкретне мере за ограничење рада адвокатуре. Стога су, наро- 
чито на тероторији Соц. Републике Србије (укл>учујући овде и 
АП Војводину), a поводом изнетих приговора у јавности о не- 
ким високим и лаким зарадама адвоката, спроведене мере кон- 
троле прихода адвоката и ревизија пореских даваља адвоката 
на изузетан начин и неуобичајеним методама, што је довело до 
огромног срозавања угледа адвоката, па и саме адвокатуре. Исти- 
на, да су откривене извесне неправилности у раду неких адво- 
ката на овом плану, али оне нису ни издалека такове да би у 
целости мог,ле оправдати изванредне мере које су неке општине 
предузеле, јер су ове озбиљно подриле углед једне тако важне 
јавне службе. Исто тако, да би се ограничили приходи адвоката 
од заступања привредних организација даване су препоруке при- 
вредним организацијама, чак и путем органа власти и управе, 
да убудуће ангажују јавна правобранилаштва за заступање, иако 
ова, по закону, нису овлашћена да заступају привредне органи- 
зације. На тај начин велики број адвоката изгубио је своје кли-



јенте, јер су по негде и сами јавни правобраниоци писмено или 
усмено од предузећа захтевали да откажу пупомоћје адвокати^^а 
и потпишу њима генерална пуномоћја. Ово је не само нанело 
материјалне штете адвокатима, него је и дал>е разарало углед 
адвокатуре, a адвокатуру ограничило у обилту њених задатака из 
члана 3 Закона о адвокатури.

Услед свега овога многи адвокати су прешли у друге службе, 
a старији затражили пензију. Отуда велики број исписаних адво- 
ката у 1962. години. Док је у 1961. години брисано из именика 
адвоката 24, дотле у 1962. години брисано је 49 адвоката. Због 
тога је знатно опало интересовање дипломираних правника за 
адвокатски позив, па је тако у 1962. години уписано у именик 
адвокатских приправш1ка свега 11 и то са факултета 5, док 6 
из осталих служби, док је исписано 16 адвокатских приправника, 
од којих 9 због заснивања радног односа.

Савез адвокатских комора реаговао је на ове појаве подсти- 
цан од Адвокатске коморе у Београду и Новом Саду на тај начин 
што је упознао надлежне савезне факторе о штетним последи- 
цама оваквог стања у адвокатури, a исто тако упознао је са про- 
блемима адвокатуре и надлежне републичке органе. Већи резул- 
тати нису иостигнути не кривицом Комора или Савеза, али је пи- 
тање правилно осветл>ено од стране представника адвокатских 
организација, имало повол>ног одјека у дискусији око преднацрта 
Устава, па се коначно прихватио предлог Савеза да се адВокатура 
уврсти у савезне уставне институције, као служба која по Уставу 
обезбеђује правну помоћ. Изјаве које су се чуле у дискусији по- 
водом питања обезбеђења правне помоћи путем адвокатуре дале 
су оправдану наду представницима адвокатских организација да 
ће се садашња тешка ситуација изменити на боље, јер да је пре- 
брођена једна озбиљна криза која је нарушавала организам адво- 
катуре, a коју ће коначно ликвидирати нов Устав и будући За- 
кон о адвокатури.

Адвокатура и друге службе правне помоћи

У протеклом периоду адвокатура се морала борити за свој 
опстанак угрожена потискивањем других служби правне помоћи, 
првенствено јавног правобранилаштва, правне службе општина 
и унутрашњих правних служби код привредних организација. 
Иако јавно правобранилаштво по Закону није служба правне по- 
моћи, сем делом као законски заступник државе и политичко 
територијалних јединица, она се у овом периоду оштро конку- 
рентски појавила у односу на адвокатуру користећи ауторитет 
општине, односно државног органа. Правне службе општина иако 
основане да попуне једну осетну празнину у пружању правне по- 
моћи грађанима још увек настоје да потисну адвокатуру и да 
преузму послове које по Закону врши адвокатура. Оптерећене 
организационим и кадровским слабостима ове једва задовоља- 
вају на ужем сектору пружања правне помоћи грађанима. Како 
наступају са мањим ауторитетом, то су и мање угрозиле адвока-



туру од јавних правобланилаштава. Правни службе које имају 
или оснивају привредне организације апсорбовале су један део 
исписаних адБоката или и дал.е регрутују слабије и неискусније 
кадрове. Ова служба у тесној организационој повезаности унутар 
предузећа тешко може да замени адвокатуру, јер су правни са- 
ветници и правни референти предузећа директно везани, одго- 
Еорни и обавезни да се придржавају упутстава руководилаца сво- 
јих организација, тако да немају довољан радиус слободног одлу- 
чивања и нису у стању постићи потребну еластичност, коју је- 
дино има адвокатура која у том погледу има предност и у односу 
на јавно правобранилаштво, општинске службе и све друге неса- 
мосталне правне службе.

*

Материјална питања

Нерешеност неких основних материјалних питања такође је 
имало негативног дејства на стање у адвокатури. Адвокатска та- 
рифа се од 1959. године није мењала иако су примања јавних 
службеника у неколико наврата повишавана, a исто тако индекс 
животних трошкова знатно повисио. Отуда је, можда, долазило 
до чешћег пробијања адвокатске тарифе што је опет критико- 
вано у јавности. Пензионо осигурање са завршним IV пензијским 
разредом не може задовољити потребе пензионисаних адвоката 
и ови су данас на задњој скали факултетски образованих струч- 
њака у погледу пензионисања. Иако је опорезивање углавном 
правилно решено у односу на Федерацију. општински порези оп- 
теретили су адвокате тако да се побољшање није могло осетити. 
Сем тога, непотребно је заоштрено питаше наплате порезе тако 
да је током године долазило до неодговарајућих несразмерних 
аконтација и нереалних разреза пореза, тако да се, нажалостЈ 
иитање адвокатуре као јавне службе свело на пореско питање. 
Сума пореза коју уносе адвокати у друштвену заједницу безна- 
чајан је фактор и несме да буде мирило вредности ове службе. 
Првенствено мерило вредности ове службе јесте н>ен рад и успех 
у .остварењу њезиних задатак према члану 1 и 3 Закона о адво- 
катурп, a према подацима са којима располажемо они су задо- 
вољавајући. To, међутим, није довол»но истакнуто у јавности.

II.

РАД ОРГАНА КОМОРЕ 
Управни одбора Адвокатске коморе у АПВ

Рад Управног одбора Адвокатске коморе током 1962. године 
одвијао се нормално.

У Управном одбору наступила је једна измена, јер је  секре- 
тар Управног одбора Ненад Јовановић тражио да се разреши ду- 
жности секретара, коме захтеву је Управни одбор изашао у су-



срет, па је за секретара Управног одбора изабрана Олга Царић, 
члан Управног одбора.

У 1962. години Управни одбор одржао је тринаест седница 
од којих је једна била ванредна, a донео је тристотинеосамдесет- 
пет (385) записничких решења. Седници Управног одбора редовно 
су присуствовали сви чланови сем када су услед спречености би- 
ли одсутни. На седници Управног одбора на којима су расправ- 
Јвана општа питања адвокатуре или важнији проблеми ове Ко- 
море позивани су и председник Д и сцрш линског суда, дисциплин- 
ски тужилац и председник Комисије за финансијско пословање, 
што се показало нарочито корисним за координацију рада са овим 
органима Коморе.

Управни одбор, поред решавања текућих питања, бавио се 
посебно и питањем будуће реорганЛзације адвокатуре, у ком ци- 
љу је била формирана заједничка комисија са Саветом коморе, 
те и са положајем и стањем адвокатуре. Своје ставове изнео је 
Управни одбор преко Савеза адвокатских комора Југославије, a 
наступио је и непосредно код надлежних органа.

У 1962. години опао је број адвоката у односу на 1961. годину 
са 29. Док је у 1961. години било уписано 367 адвоката, у 1962. 
години било је уписано са стањем 31. децембар 1962. године 338 
адвоката.

Током године у именик адвоката уписано је 20 адвоката и 
то: 6 из редова адвокатских приправника, 1 судија, 3 из управе, 
7 преселењем седишта адвокатске канцеларије са територије дру- 
гих Комора, 2 пензионера и 1 који није био у радном односу.

Број уписа нових адвоката у поређењу са 1961. годином по- 
растао је са 3.

У 1962. години брисано је из именика адвоката 49 и то: услед 
смрти 5, због пензионисања 20, због заснивања радног односа 13, 
7 због пресељења седишта адвокатске канцеларије на територије 
других Комора, по кривичној пресуди 2, по пресуди Дисциплин- 
ског суда 1, услед одрицања од вршења адвокатуре 1.

Током 1962. извршено је 7 преселења седишта адвокатске 
канцеларије на подручју саме Коморе.

У 1962. години постављена су два заменика оболелим адво- 
катима, постављено је 6 привремених заменика и 51 преузиматељ 
адвокатске канцеларије.

Адвокатске канцеларије су углавном распоређе у седиштима 
среских и окружних судова, док 17 адвоката има своје адвокат- 
ске канцеларије у местима (15 места) у којима нема суда.

Адвокатски приправници

У именику адвокатских приправника у 1961. години било је 
уписано 32 адвокатска приправника, a 31. децембра 1962. године 
у именику адвокатских приправника било је уписано 27. адвокат- 
ских приправника.

У 1962. години уписано је 11 адвокатских приправника, од 
којих са факултета 5, док остали из других служби.



Брисано је из именика адвокатских приправника у 1962. го- 
дини 16 адвокатских приправника и то: 6 због уписа у именик 
адвоката, 1 услед смрти, a остали због заснивања радног односа.

Током године извршено је 6 промена адвокатско приправ- 
ничке вежбе адв. приправника. Адвокатских приправници обав- 
л>ају вежбу у 17 места Војводине, увек у седишту судова.

Савет Адвокатске коморе

Савет Адвокатске коморе у АПВ одржао је у току 1962. го- 
дине 6 седница. Поред решавања о молбама ради уписа у именик 
адвоката, Савет је разматрао и општа начелна питања адвока- 
туре, разматрао одлуке Пленума Савеза адвокатских комора Ју- 
гославије. Савет је проучавао питање евентуалне реорганизације 
адвокатуре, питање удружених адвокатских канцеларија, питање 
Комуналних адвокатскр1х заједница. Заузео је став по представци 
Радног одбора адвоката и адв. приправника, a no питању рада 
Бироа за пружање правне помоћи НОО Нови Сад.

Савет је активно суделовао у раду Пленума Савеза адвокат- 
ских комора у Југославији. На Пленз^му који је одржан дана 23. 
и 24. јуна 1962. године у Београду Савет су заступали председник 
др Иван Мелвингер, a на Пленуму који је одржан у Скопљу 15. 
и 16. децембра 1962. године секретар Савета Коста Хаџи. Пред- 
ставници Савета су на оба Пленума узели учешћа у дискусијама 
по појединим питањима дневног реда.

И Савет и Управни одбор Коморе имали су у основним на- 
челним питањима скоро исте ставове, иако- је  Савет, код конкрет- 
них одлука о упису у именик адвоката, имао и другачије мишље- 
ње од Управног одбора. Али, мохсе се констатовати да су оба 
органа Коморе складно сарађивали.

Радни одбори адвоката и адвокатских приправника

Радни одбори адвоката и адвокатскпх приправника у 1962. 
години одржавали су своје уобичајене састанке и годишње кон- 
ференције и на -истима расправљали како своје локалне пробле- 
ме, тако и проблеме од општег значаја за адвокатуру.

Радни одбори су са различитим успесима извршавали своје 
задатке. Док су поједини Радни одбори успели да реше повољно 
своје локалне проблеме, дотле су други то запоставилхр да реша- 
вају, или нису успели да реше.

Поједини Радни одбори успоставили су непосредни контакт 
и сарадњу са локалним властима и активно су сарађивали са 
друштвеним организацијама. Међутим, има и таквих, који то нису 
учинили.

Радни одбори извештавали су Управнм одбор Коморе о своме 
раду на састанцима и годишњим конференцијама.



Посебно можемо истаћи рад Радних одбора у Панчеву, Зре- 
њанину, Суботици, Сремској Митровици итд.

На основу Статута Коморе Управни одбор је донео у про- 
шлој години Правилник о раду радних одбора адвоката и адво- 
катских приправника, у коме су утврђени задатци и одређене 
организационе форме Радних одбора.

У прошлој години одржан је годишњи састанак представника 
Радних одбора са члановима Управног одбора и члановима Са- 
вета ове Коморе. Годишњи састанак одржан је 11. новембра 1962. 
године имао је нарочити значај обзиром на важност питања, која 
су била ставл>ена на дневни ред. Донета је резолуција, којом је 
указано на тешку ситуацију у адвокатури Војводине, те предло- 
жене мере за санирање прилика у адвокатури.

Радни одбори одиграли су важну улогу и око стручног узди- 
зања својих чланова и на решаварву CBojicx професионалних про- 
блема Међутим, у будуће, поред тих задатака, Радни одбори тре- 
ба нарочито да обрате пуну пажњу на успостављању контакта и 
сарадње са органима власти и државне управе, a исто тако треба 
да развију живу сарадњу са друштвеним организацијама.

Дисциплински суд и Дисциплински тужилац

У току 1961. године у раду код Дисциплинског суда, Дисци- 
плинског тужиоца и Комисије за мање дисциплинске преступе 
било је свега 177 предмета. Од тога у години 1961. је решено 128 
предмета, a пренето је у 1962. годину 49 предмета. 1962. години 
стигло је 140 нових пријава, тако да је у раду код дисциплинских 
органа било 189 предмета.

Од ових предмета Дисциплински тужилац је обуставио у сво- 
јој надлежнрсти 78 предмета, уступио је Комисији Управког од- 
бора за мање дисциплинске преступе 9 предмета, издао је 11 оп- 
тужница и поднео предлог за обуставу дисципликског поступка 
у погледу 12 предмета.

Комисија Управног одбора за мање дисциплинске кривице 
решила је у 1962. годин исвих 9 предмета, a Дисциплински суд 
је одржао 6 главних претреса и две нејавне седнице па је на 
истим обуставио дисциплински поступак у 12 предмета и донео 
пресуду у 8 предмета по којима је казнио дисциплински опту- 
жене новчано. Против пресуде дисц. суда поднесено је 6 жалби 
поводом којих је Врховни суд АПВ у 5 предмета потврдио прво- 
степену пресуду, a у једном случају је изречену новчану казну 
повисио. На овај начин током 1962. године дисциплински суд је 
укупно решио 20 предмета, a у раду код дисциплинског суда на- 
лазе се свега три предмета који су пренети у 1963. годину. Код 
дисциплинског тужиоца остало је нерешено 51 предмета и пре- 
нети у 1963. годину.

У 1962, години дисциплинске пријаве поднели су: судови, ту- 
жилаштва и правобранилаштва 10, Управни одбор АК у АПВ, 
6, привредне организације 2, Покрајински секретаријат за право- 
судну управу 1, грађани 121 пријаву.



По врстама пријаве су се односиле: на мање повреде дужно- 
сти угледа адвокатуре 21, за почињена крив. дела 5, за неизвр- 
шени обрачун са странком 10, неприкладан тон у поднесцима 6, 
сукоб са судијод! 1, и за несавесно вршење адвокатских по- 
слова 106.

Још је увек велики број неосновано поднесених дисциплин- 
ских пријава нарочито од стране грађанства, што се најбоље види ■ 
по томе што ie сам дисц. тужилац у својој надлежности обуста- 
вио 78 предмета, a дисциплински суд 12.

Највећи број неоснованих дисциплинских пријава одкоси се 
на пријаве у којима се странке жале на несавестан рад адвоката. 
Од тога највећи број пријавл>ивача жале се због несвршених зем- 
Лзишкокњмжних предмета, но анализом поднесених пријава током 
ислеђења утврђено је да се углавном ради о неоснованим прија- 
вама и да се не ради о кривицама адвоката. Наиме, ради се о 
томе да странке у великом броју случајева захтевају од адвоката 
састав купопродајних и даровних уговора, иако је земљишнокњи- 
жно стање кесређено било из разлог што претходни админи- 
стративни посЈупци нису окончани, a било са разлога што нису 
спроведени потребни оставински поступци. Протеком извесног 
времена странке се жале на адвокате који не сврше посао. Било 
је неколико пријава против адвоката и због наводног одуговла- 
чења поступка. Међутим, током дисциплинског поступка утврђе- 
но је да се у већирш случајева ради о спорости рада суда, a наро- 
чито у погледу решавања жалби против првостепених пресуда. 
Било је, осим тога, неколико пријава против појединих адвоката 
што нису поднели благовремено правни лек против првостепених 
пресуда па је ове адвокате дисциплински суд прогласио кривим 
и осудио на адекватне казне. Поднето је свега 4 пријаве због из- 
речене кривичне пресуде ради пореске утаје, a поступак у вези 
ових пријава налази се у току, но сви ти адвокати су сами затра- 
жили брисање из именика адвоката, што, међутим, не спречава 
спровођење дксциплинског поступка.

Известан број адвоката још увек не одговара својим дужно- 
стима за давање изјашњења на тражење дисциплинског тужиоца, 
што несумњиво успорава дисциплински поступак. У свим овим 
случајевима дисциплински тужилац је све ове случајеве предао 
Комисији Управног одбора за мање дисциплинске преступе, па се 
може констатовати да су ови адвокати, након тбга, удовољили 
својим дужностима за давање изјашњења.

У односу на 1961. годину може се констатовати да је број 
почињених дисциплинских преступа у опадању, но, са друге стра- 
не, пак, појављује се нови вид дисциплинског преступа који се 
односи на почињена кривична дела утаје пореза од стране неких 
адвоката, који се пријавл>ују Комори поводом кривичног поступка 
против адвоката.

У



Ill

ОДНОСИ И ВЕЗЕ КОМОРЕ СА САВЕЗОМ АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА И ОСТАЛИМ КОМОРАМА

У 1962. години у Савезу адвокатских комора Југославије 
Управни одбор Коморе представљао је Милорад Ботић председ- 
ник, a као заменик Олга Царић секретар УО. Савет Коморе пред- 
ставл>али су у Савезу др Иван Мелвингер председник, a заменик 
Славко Мишић, заменик председника Савета.

Комора је активно суделовала у раду Савеза, учешћем на 
заседањима Пленума путем представника Управног одбора и Са- 
вета Коморе, те других делегираних адвоката од стране Ко- 
море. Сем тога, активним радом у председништву Савеза, као и 
у разним комиситама Савеза.

Преко Савеза адвокатских комора Југославије Комора је по- 
везана са Међународном унијом адвоката у којој организацији 
као чланови Савета су: Милорад Ботић и Андрија Шарчевић. 
Приликом заседања Бироа Међународне уније адвоката у Бео- 
граду Адвокатска комора Војводине преко својих делегата узела 
је учешћа у раду овог заседања и поделила улогу домаћина са 
Адвокатском комором у Београду, те приредила пријем у Комори 
и на Тврђави за учеснике овог заседања.

Са осталим Коморама у земЈви одржавана је најприснија 
веза, у личном контакту представника разних органа Коморе, 
мењана су искуства у раду, усменим или писменим путем и во- 
ђене разне заједничке акције. Нарочито присан однос у раду 
остварен је са Адвокатском комором у Београду, обзиром да се 
обе Коморе налазе у. истој Републици и суочавају се са истим 
проблемима.

Савез адвокатских комора омогућио Je на своме Пленуму 
у Београду одржаном 23. и 24. јуна састанак председника свих 
дисциплинских судова и дисциплинских Т5'^жилаца, свих пред- 
ставника Организација адвокатских приправника, те свих се- 
кретара Комора, где су претресана питања из рада ових органа 
Коморе и заузета нека начелна становишта ради постизавања 
унификације рада свих Комора.

Оргнизација адвокатских ппиправника Војводине, услед 
малог броја чланова и сталног опадања није развила потребну 
активност, a везе са Удружењем одржаване су у личном кон- 
такту органа Коморе са председником или секретаром ове орга- 
низације. Удружење је по потреби бирало своје пред;ставнике 
у органе Коморе и исте укључивало у рад ових органа, где су 
ови иначе и корисни и активни.
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„ГЛАСНИК“ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

„Гласник“ је са 1963. годином ушао у 12 годину излажења. 
И у минулој, 1962. години, „ГЛАСНИК“ је редовно излазио, a 
објављено је 12 бројева на укупно 384 стракица.

„Гласник“ је као и ранијих година тежио да, у првом реду, 
обрађује проблематику адвокатуре, да доноси чланке, студије и 
написе из свих области права, нарочито из аспекта практичне 
иримене права, да доноси вести из наше и иностране адвокатуре, 
да објавлЈује судске одлуке, и доноси службена саопштења Ад- 
вокатске коморе у АПВ.

„Гласник“ је објавио на 71 страни 25 чланака и информа- 
ција из адвокатуре, на 143 страни 30 чланака из грађанскоправ- 
не материје, на 60 страна 11 чланака из кривичноправне мате- 
рије, на 9 страна 2 чланка из привредног права, на 13 страна 3 
чланка из радног права, на 6 страна 1 чланак из управног права, 
на 3 стране 7 некролога, судску праксу на 47 страна и службена 
саопштења Адвокатске коморе у АПВ на 32 стране.

„Гласник“ је објавио 102 одлуке виших судова, и то; 1 од- 
луку Савезног врховног суда, 21 одлуку Врховног привредног 
суда и 80 одлука Врховног суда АПВ (45 грађ. жалбени посту- 
пак, 27 одлука грађанско равизиони поступак, 3 одлуке по пи- 
тању сукоби надлежности грађанских судова, и 5 одлука у кри- 
вичном жалбеном поступку).

V

БИБЛИОТЕКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ
Библиотека броји 1977 дела, док је у прошлој години имала 

1873 дела, што значи да је у 1962. години набављено 104 дела, 
a у вредности од 87.954.— динара.

Број читалаца у библиотеци био је 132, a ван библиотехе 
192. Коришћење часописа било је 63, a разних других листо- 
ва 187,

Као и ранијих година библиотеком су се служили не само 
адвокати и адвокатски приправници него и правници осталиЈС 
струка, па и студенти права.

IV .

VI.

ФОНД ПОСМРТНИНЕ КОМОРЕ

У чланству Фонда посмртнине 31. децембра 1962. године 
налазило се 338 активних адвоката и 58 пензионисаних адвоката 
који су задржали чланство у Фонду.

Током 1962. године умрло је 4 активна адвоката и 4 пензи- 
онисана адвоката члана Посмртног фонда.



АДМИНИСТРАЦИЈА КОМОРЕ

Администрација Коморе се одвијала нормално. У деловод- 
ном протоколу администрације запримљено је 413 предмета, од 
којих су сви решени до краја године, сем 3 молбе за упис у име- 
ник адвоката. Књиговодство је имало дописа 1776, од тога Рад- 
ним одборима 172, повлашћене вожње 166. Према томе, укупан 
број предмета који је администрација Коморе имала у раду из- 
носи 2.527.

У администрацији Коморе раде два стална службеника и 
хонорарни књиговоћа. Непосредан надзор и руководство рада 
администрацијом у Комори вршио је секретар Управног одбора.

V I I .

Подносећи овај извештај о раду органа Коморе Скупштини 
Управни одбор моли Скупштину да овај извештај узме на по- 
вољно знање и одобри рад органа Коморе за 1962. годину.

Овај извештај je прихваћен на седници Управног одбора 
Адвокатске коморе у АПВ која је одржана 22. јануара 1962. 
године.

Секретар 
Олга Царић, с. р.

Председник 
Милорад Ботић, Р-

ОВЛАШЋЕЊЕ, ПУНОМОЋСТВО И ОДОБРЕЊЕ У ЊИХОВОМ 
МЕЂУСОБНОМ ОДНОСУ

Законодавац употребљава израз „овлашћење“ у различите 
сврхе. Покушамо ли да поједине случајеве скупно обухватимо, 
можемб рећи да се овај израз примењује за означавање три раз- 
личита појма.

1) Најпре се реч „овлашћење“ употребљава као синоним из- 
раза „сагласност“ у смислу чл. 17, 20—22, 28 Закона о промету 
земл>ишта и зграда (Сл. л. ФНРЈ. бр. 26/54). Овде се мисли на оне 
случајеве код којих је за предузимање одређеног посла потребно 
прикл>учити изјави воље једног од контрахеката, вољу трећега да 
би наступило одговарајуће правно дејство. Ова изјава трећега о- 
значава се као сагласност (овлашћење). У том смислу је реч „одо- 
брење“ (овлашћење) примењена n j :  чл. 25 ст. 1 и 26 ст. 2 Основ- 
ног закона о старатељству према којим прописима старалац не 
може без одобрења органа старатељства предузети посао који 
прелази оквир редовног пословања или управљања малолетнико-
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BOM имовином или закључити какав правни посао са малолетни- 
KOlM о коме се стара.

2) Израз „овлашћење“ појављује се и као појам изједначен са 
пуномоћијем. Правним правилима грађанског права (Пар. 899 
грзз. и 1426 Огз) или чл. 46 Уредбе о угоститељским предузећима 
и радњама (Сл. л. ФНРЈ, бр. 6/54), чл. 24 Уредбе о занатским рад- 
њама и занатскиб! предузећима (Сл. л. ФНРЈ бр. 5/54) итд. утвр- 
ђује се, да је подносилац признанице истовремено и лице које је 
овлашћено за пријем чинидбе.

3) Најзад, „овлашћење" се употребљава и у значењу пуно- 
моћства. Овлашћено лице, сходно правним правилима Пар. 609 
грзз. или 1002 Огз., своју правно пословну изјаву даје у име за- 
ступаног у  циљу да правно дејство његове изјаве воље наступи у 
личности заступаног. Овлашћење, у овом последњем значењу, 
има за последицу произвођеше правне последице, за другог, дава- 
шем изјаве у сопствено име. Нпр. правна правила из Пар. 894 
грзз. и 1424 Огз. овлашћују примаоца налога да у сопствено име 
извршр! чинидбу (наплати потраживаше од дужника) док су друге 
стране, овлашћују у пуномоћију означено лице, да за рачун нало- 
годавца изврши исплату дуга налогопримцу одн. његовом пуно- 
моћнику.

Ако би се „овлашћење“ хтело да прикаже као посебан појам, 
као што се то у литератури покушава, онда се реч „овлашћење" 
може користити само за случајеве означене у тач. 3. Према томе, 
потребно је да обухватимо бит „овлашћења“ . Нарочито треба ра- 
светлити разлику између овлашћења у техничком смислу и оног 
означеног у тач. 1 и 2 приказа.

Пре но што би се упознали са изразом „овлашћење“ у тех- 
ничком смислу нужно је објаснити суштину пуномоћства.

Важеће право полази од разумл>иве основе: да се произишла 
последица, из својом вољом засноване неке уговорне обавезе, од- 
носи на онога који je дао обавезујућу изјаву. Обрнуто, ако неко 
треба да буде обавезан или овлашћен на какву чинидбу, пропу- 
штање или нерадњу, онда он то може бити само на основу соп- 
ственог одн. еадејствујућег правног посла. Другојаче је код засту- 
пања. Сходно правним правилима, из Пар. 609 грзз. и 1002 Огз., 
дејствује изјава воље неког који је даје у границама пуномоћија 
у име заступаног, непосредно за и против заступаног. Ово значи: 
да ако заступник Б. поставља неки правни посао, има овај изу- 
зетно исту правну последицу као и да je заступник А. сам овај 
посао поставио. Правне последице које је заступник Б. прихватио 
својим заступањем ступају за личност А. Оне се приписују А-у и 
ако А. није дао никакву изјаву. С друге стране, заступник Б. нема 
права или обавезе из тога посла, и ако је „обавезујућа изјава“ 
„његова изјава“ тј. изјава његове обавезујуће воље. Заступан>е је, 
према томе, изузетак од означеног основног правила, по коме је 
редовно само онат уговорно обавезан или овлашћен који је правно 
пословну изјаву дао. Посебко правило важи код пуномоћства и 
то само ако је пуномоћник „делао з^нутар граница датог овлашће- 
ња“ . Из овога несумњиво произилази и суштина овлашћења. Ma
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давање овлашћења за заступање значи испуњеше чињенице чије 
се правно дејство састоји у томе, да се правне последице које за- 
ступник Б. својом правно пословном изјавом поставља, изража- 
вају у личности заступаног А.. Заступање, као правно сташе пак, 
претпоставља такву правну квалификацију заступника Б. на ос- 
нову које произилази последица за заступаног А, изазвана изја- 
вом вол=е Б-а као да је A дао сам ту изјаву.

Изнете опаске указују јасно, да из овлашћења за заступање 
никада не произилази право на предузимање и закључивање 
правног посла. Право на закључивање правног посла за заступа- 
ног никада није последица опуномоћења. Пре нам изгледа, да се 
правно пословно делање заступника у правном институту засту- 
пања појављује само као услов. Реченица . којом се ко прима 
наложеног му каквог посла. . из правних правила Пар. 1002 
Огз. значи: „ако“ заступник закључи неки правни посао, да ће се 
у том случају правне последице истог приписати заступаном. T o
mb насупрот, опуномоћење нема никад за последицу да је заступ- 
ник само на основу подељеног овлашћења, овлашћен и на закљу- 
чење неког одређеног посла за заступаног.

Како из овлашћења за заступање не произилази и право на 
делатност, већ у институту заступања стоји само услов за спро- 
вођење правног дејства својственог заступању, —  то поред пуно- 
моћија мора бити испуњен и посебан услов који има за последицу, 
да се његово испуњење претвори у право и дужност — правни 
однос. Према томе, правни однос, којим се ово право и дужност 
заснивају, је основни однос за провођење у живот овлашћења за 
заступање. Ово је код пуномоћства уговор (налог, уговор о делу) 
a код законских овлашћења: засноване обавезе на закону (основ- 
на правила привредних организација, право родитеља према де- 
ци, право стараоца према старанику и др.).

Из реченог произилази појамна супротност између основног 
односа и овлашћења. Док пуномоћије увек има у виду посебне вр- 
сте правних последица које произилазе из заступања, основним 
послом се ствара право и дужност употребе овлашћења. Утолико, 
дакле, овлашћење има само формални значај.

Ово се нарочито види у случајевима где је дато пуномоћије 
али није дат основни посао. Овакви случајеви нису ретки и могу 
настати на различите начине. Нпр. неко овласти малолетника за 
закључење правног посла и изда му овлашћење. Овим је мало- 
летник овлашћен, али налог није дошао до изражаја због недо- 
статка сагласности зак. заступника малотетника, или неки дирек- 
тор предузећа пред службени пут преда службенику овлашћење 
да изврши неки налог уз посебан услов“ да службеник не дела 
док он за то не да изричит налог“ , или адвокат уложи жалбу на 
првостепену пресуду и ако није било договорено њено улагање 
и т. сл.

У свим овим случајевима заступник има овлашћење, али на- 
супрот томе нема основног односа. Пуномоћник је стварно у мо- 
гућности да правоваљано склапа уговоре са трећим лицима који-
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ма ће његов властодавац стицати права и обавезе, али насупрот 
томе из самог пуномоћства не произилази овлашћење за ово. Уко- 
лико ипак дела, дејствује он у односу на свога властодавца као 
негоциорум гестор.

Поменута констатација није опште призната у теорији. На- 
против, против ње истичу се следећи приговори: код негоциорум 
гесцио разликују се два потпуно различита правна односа с једне 
стране, квазиуговорни однос између налогодавца и налогоприм- 
ца a с друге стране, однос између налогопримца и трећег лица. 
Налогопримац дела у сопстведо име, он хоће да сам себе обаве- 
же па макар то и не било у интересу носиоца права. Код пуно- 
моћства, за лице које дела без налога ствар је другојача. Пуно- 
моћник нема вогоу сам себе да обавеже већ обавезује даваоца пу- 
номоћства. Према томе, док негоциорум гестор дела истина у ин- 
тересу носиоца права али у сопствено име, неовлашћени пуно- 
моћник дела у име даваоца пуномоћства. Пуномоћник сам не ж е- 
ли да ступи ма у какве правне односе са трећим већ исте заснива 
између свога властодавца и трећега, због чега се, по мишљењу ове 
групе правника, неовлашћени пуномоћник у унутрашрвем односу 
не може сматрати као него, циорум гестор.

Овај приговор HHje основан. Паралелу неовлашћеном вођешу 
послова чини мандат. Под мандатом подразумева се редовно та- 
кав уговор на основу кога налогопримац у сопствено име обавља 
посао наложен му од свога властодавца. У овом смислу налог код 
нас добија широку примену код комисионара или шпедитера —  
бр. 34 Општих узанси за промет робом (прилог уз Сл. л. ФНРЈ, 
бр. 15/54). Опште је' признато да налог и онда постоји када нало- 
гопримац дела у име налогодавца a то је баш случај када је налог 
везан за пуномоћство. Налог се односи на делатност a пуномоћ- 
ство на одређену врсту делања са дејством на заступаног. Наве- 
дени приговор не односи се на основни однос који се сматра на- 
логом мада у односу на овај постоји иста разлика као n код ман- 
дата у опште. И овде при извођењу налога не стоји правни однос 
налогопримца према трећем, као нпр. комисионара, већ се спол>ни 
однос одмах јавља у личности налогодавца. У унутрашњем одно- 
су пуномоћник се означава као налогопримац и тако и третира.

Упоредимо ли овлашћење у техничком смислу са пуномоћ- 
ством појављује се разлика тј. да овлашћвник дела у своје име. 
Према томе, правне последице радње овлашћеног делимично на- 
стају у односу на његову личност a само извесна рефлексна деј- 
ства погађају издаваоца налога. Па ипак правно теоријска кон- 
струкција овлашћења указује на велику сличност са пуномоћ- 
ством.

Да би институт овлашћења теоријски могли анализирати тре- 
ба поћи од налога, код којег је, како је назначено, дато овлашће- 
ње у техничком смислу. Код налога треба разликовати с једне 
стране основни однос (између асигнатора и асигната тзв. валутни 
однос или однос покрића) и налог који садржи овлашћење. Пре- 
ма правним правилима из Пар. 872— 873 грзз. и 1400— 1401 Огз 
налогопримац је налогом овлашћен, да за рачун налогодавца из-
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врши чинидбу предаје примаоцу налога a овај је опет овлашћен 
да чинидбу у своје име призна. Значај садржаног овлашћења у 
овим правним правилима видљив је из основног односа садржа- 
ног у њима.

Редовни случај односа преузимања састоји се у томе да асиг- 
натар код асигната има какву имовину — потраживање (нпр. де- 
позит код банке). Из тог односа налогопримац је оцлашћен да 
код означеног лица, код кога се ствар налази, тражи исту за се- 
бе. Садржај ове обавезе гласи на плаћање-намирење асигнатара 
од стране асигната с тим да асигнант претходно обавештава асиг- 
ната да њему дугујућу чинидбу исплати-намири асигнатару. О- 
вом чинидбом не мења се дуговински однос.

Сходно бр. 51 Општих узанса за промет робом (правна пра- 
вила Пар. 847 Грзз и 1375 Огз) за измену садржине дуговинског 
односа потребан је уговор између заинтересованих страна. Ме- 
ђутим ипак се овде чини изузетак од поменутог правила јер ду- 
говински садржај и поред налога гласи: „чинидба налогопримца 
налогодавцу“ a правно дејство истог састоји се у томе, што ће 
„налогопримац“ бити овлашћен да дуг плати повериоцу с тим да 
ће се дуг првобитног дужника-налогодавца угасити. Ово ће бити 
и онда када налогопримац извршава чинидбу према'повериоцу 
без налога налогодавца сходно садржају налога обзиром да се 
обавеза има сматрати извршном и ако у односу на налогопримца 
не стоји.

Из горњег следе следеће конструкције овлашћења које про- 
изилазе из налога налогопримца; тиме што асигнант налаже асиг- 
нату да изврши чинидбу-исплату асигнатару испуњава се чиње- 
нично стање чији се правни развој састоји у следећем —  да јед- 
на правна радња овлашћеног (плаћање примаоцу налога) мада 
чињенично не следи (не исплатом асигната —  асигнатару већ тре- 
ћег лица асигната-асигнатару) ипак правно има исту последицу 
(гашење постојећег дуга због исплате) као када би и чињенично 
уследило (као када би дуг био непосредно исплаћен асигнатару).

До сада је било речи само о томе да асигнант нешто дугује 
асигнатару по основу покрића. Но то није увек тако. Нпр. код 
кредитног налога плаћањем налогодавца налогопримцу тек се за- 
снива дуговински однсх; примаоца према пошиљаоцу. Али и овде 
је теоријска конструкција налога иста. И овде се исплатом-по- 
шиљком ствара чињеница чије се правно дејство састоји у томе, 
да правна радња пошиљаоца, и ако у поређењу са редовним слу- 
чајевима није следствено чињеницама преузета, правно ипак има 
исту последицу као и да је правилно чишенично преузета. Према 
томе и овде овлашћење, које произилази за примаоца налога из 
пошиљке, има исти значај као и код асигнације. Прималац нало- 
га овлашћен је да пошиљку прими у своје име, мада он у односу 
покрића није ни поверилац ни крајњи корисник чинидбе. Њего- 
вим садејством он располаже постојећим потраживањем асигна- 
тара према асигнанту, јер га је  наплатио, онд. ако наплата још 
није извршена заснива се дуг асигната према асигнанту.

14



Из ове анализе следи: да из налога као обичног овлашћења, 
исто као ни из пуномоћства, не може бити изведено право или ду- 
жност делања. Овлашћење у техничком смислу значи само, да 
се издвајањем истог оно ставља у покрет, с тим да се правно 
дејство овога састоји у  томе, што ће делатност овлашћеника у 
границама овлашћења, без обзира на постојање'радњи, произво- 
дити изузетно исте ггравне последице као и да су правне радње 
одговарале претпоставкама. Утолико је, како смо то већ рекли, 
значај овлашћења само формалан јер се истим санкционише са- 
мо посебна врста и начин правно пословне делатности која од- 
ступа од општих принципа. И овде је, као и код пуномоћства, 
делатност овлашћеника услов за наступање специфичних прав- 
них последица важећих за овлашћење. Али, ако испуњење'по- 
следице треба да буде обезбеђено тако, што оно неће подлежати 
слободној оцени овлашћеника у иогледу делања онда се овоме 
мора додати нови, ван овлашћења постојећи елеменат, који he за 
овлашћење створити обавезу-дужност остварења. Док се ово код 
овлашћења обезбеђује основним односом, следи то код налога, 
акцептирањем налога од налогопримца. Ако налогодавац хоће да 
има и јемство о томе да he налогопримац његов налог испунити, 
онда се то има обезбедити посебним уговором којим асигнант оба- 
везује асигната на прихват налога.

Поред горњег треба ncTahn још једну битну последицу која 
пружа приказана анализа. До сада је само наглашено, да кроз 
овлашћење или nyHOMohcTBO, заступник или овлашћеник стиче 
правну квалификацију да произведе правну последицу „одређе- 
не врсте“ сходно одређеним правилима и дужностима. Треба 
чстаћи да поменута правна последица означеним правним инсти- 
тутом може бити само „произведена“ . Друго је питање, дали та 
правна последица има и „одрживост“ . Позната је појава, да у од- 
ређеним случајевима могу бити створене правне последице на 
основу позитивних прописа с тим да закокодавац истовремено 
пружа странкама правна средства да ове последице спрече (нпр. 
неоправдано обогаћење). На питање, дакле, да ли nyHOMohMjeM 
или овлашћењем произведена правна последица може бити одр- 
жива, не може се дати одговор из бити пуномоћија или овлашће- 
ња као таквих, као ни из права и дужности на делање, већ се 
ово цени из посебних правних односа који леже ван пуномоћија 
и овлашћења. Код пуномоћија је за ово питање битан основни 
однос, код налога између пошиљаоца и примаоца n ocT o je h n  ва- 
лутни однос. Оба ова односа су правно призната и представљају 
правни узрок произведене последице с тим да се одрживост прав- 
не последице управља према основном односу. Ако ти односи не- 
достају, тада nyHOMohraiK или oвлaшheник у односу на даваоца 
пуномоћија-овлашћења дела без правног повода и у односу на 
н>ега појавл>ује се као негоциорум гестор.

Из претходно реченог произилази и разлика која постоји из- 
међу oвлaшheњa у техничком смислу и оног под тач. 1 овог из- 
лагања. Наиме овлашћсње се односи на посебну врсту правног 
односа у коме треба да буде произведена правна последица док
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сагласност значи одобрење произведене правне последице и од- 
носи се на правно стање исте.

Ово важи како за сагласност тако и за одобрење (нпр. чл. 25 
Основног закона о старатељству, чл. 66 УЈзедбе о оснивању пре- 
дузећа и радњи, чл. 36 Уредбе о земљорадничким задругама, чл. 
10, 30, 34, 42, 47—50 Закона о промету земљишта и зграда итд.). 
Ако би посебно код одобрења до шеговог издавања, провођење 
правне последице било и радржано, не би и поред тога ово- било 
супротно са реченим. Мисао се своди само на то, да правна по- 
следица не може наступити ако нема одобрења потребног за 
стварање исте.чак ако би овлашћено лице које је легитимисано 
пуномоћијем или овлашћењем наложило располагање туђим пред- 
метом. Ако је располагању следило одобрење тиме је правно ста- 
ње одобрено тј. услов је накнадно испуњен. Према томе накнадно 
дата одобрења не искл>учују овлашћења и обратно већ се овла- 
шћење и одобрење утолико разграничавају, што се првим прав- 
на последица проводи a другим ова последица накнадно одобра- 
ва. To је случај и са бр. 41 Општих узанса када пуномоћник де- 
ла без налога властодавца и властодавац да накнадни пристанак 
за тај правни посао. Појамно, одобрење и овлашћење не могу 
у техничком смислу никада да се споје већ је  појамна различ- 
ност истих непремостива, због чега ова два појма треба оштро 
одвојити једно од другог.

Др Љубомир Вагнер

ПРИЈЕНОС ПРАВА ТРАЈНОГ КОРИШТЕЊА НА НАЦИОНЛ- 
ЛИЗИРАНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ НЕИЗГРАЂЕНОМ 

ЗЕМЉИШТУ

Расписом Државног секретаријата Савезног извршног вијећа 
за правосудне послове, Бр. 959/1-62. од 21. I. 1963, дане су су- 
довима поближе инструкције за поступак око пријеноса права 
трајног коришћења на национилизираншм грађевинском неизгра- 
ђеном земљишту, у смислу одредаба чл. 39. и 40. Закона о наци  ̂
онализацији најамних зграда и грађевинског земљишта.

У наведеном распису, a у цил>у спријечавања злоупотребе и 
осигурања правилне примјене чл  ̂ 40. цит. Закона и Обавезног 
тумачења овог члана („Сл ' лист ФНРЈ“ бр. 1/63), одређено је да се 
један примјерак рјешења којим се дозвољава упис пријеноса 
трајног кориштења на национализираном грађевинском неизгра- 
ђеном земљишту са пријашњег власника на трећу особу, достав- 
л.а оргаву опћинског народног одбора надлежном за послове фи- 
нанција. Овај орган имао би испитати случај и по потреби поду- 
зимати .мјере у цил>у побијаша пријеноса.

Разлози за овакво регулирање овог питања налазе се у по- 
јави све чешћег заобилажења прописа и злоупотреба које су се 
првенствено састојале у томе што су ранији власници, којима
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cy остављене читаве парцеле, приступали парцелацији и прено- 
шењу права кориштења на тако парцелираним честицама на ве- 
ћи број особа, без судјеловања народног одбора, па су на тај 
начин избијали из таквих послова неоправдану имовинску ко- 
рист.

Наиме према одредбама чл. 40. Закона a национализацији 
и Обавезног тумачења овог члана, ранијем власнику национа- 
лизираног грађевинског земл>ишта, на његов захтјев, даје се то 
земљиште на кориштење ради подизања породичне стамбене 
зграде под увјетом да већ нема у власништву максимум стам- 
беног простора (одређен у члану 2. Закона), и да се на том зем- 
љишту, с обзиром на урбанистички план, може подизати поро- 
дична стамбена зграда, и да се од националицираног грађевин- 
ског земљишта може дати на кориштење само онолика површина 
колика је по грађ. нормама, одн. урбанистичким планом, пред- 
виђено за подизање и редовну употребу породичне стамбене 
зграде.

Особа на коју је ранији власник национализираног неизгра- 
ђеног грађевинског земљишта пренио своје право кориштења, 
такођер мора испуњавати све оне увјете који се траже за при- 
јашњег власника с тим да и он може добити на кориштење, ради 
подизања породичне стамбене зграде, само онолико земљишта 
колико је по грађевинским (и урбанистичким) нормамама пред- 
виђено, уз увјет да ни он (стјецалац) ни ранији власник не би 
изграђеном зградом прекорачили максимум стамбеног власни- 
штва одређен у чл. 2. Закона. He може се додјељивати земљи- 
ште ради подизања породичне стамбене зграде ранијем власни- 
ку који има у власништву максимум стамбеног простора, што 
једнако вриједи и за особу на коју је ранији власник трајно пре- 
нио своје право кориштења.

Из овога слиједи да је неправилна пракса неких народних 
одбора кад су у смислу чл. 40. Зак. оставл>али пријашшим вла- 
сницима ради изградње породичне стамбене зграде, по двије гра- 
ђевинске парцеле, као што је противна прописима пракса ако 
је поред породичне стамбене зграде пријашњем власнику, без 
икаква ограничења и увјета, остављена на кориштење по једна 
парцела грађевинског неизграђеног земл>ишта.

Такав у ствари неправилан став, произлазио је из погрје- 
шног тумачења чл. 22. цит. Закона, a нарочито његове треће али- 
неје према којој грађани могу стјецати и имати у власништву 
„двије породичне стамбене зграде са највише два стана и тре- 
ћим мањим станом.“ Ако је законодавац дозволио да грађанин 
може имати двије породичне стамбене зграде, тада му, према 
овом схватању, треба и омогућити додјелом одговарајућег неиз- 
грађеног грађевинског земљишта да може изградити онолико 
стамбених зграда колико по закону може стјецати и имати. Ако, 
дакле грађанин нема уопће никакав стамбени објекат, — имао 6и
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no овом мишљењу право да изгради двије породичне стамбене 
зграде са по једним станом или трећим мањим станом, па би му 
требало у ту сврху и додијелити двије парцеле грађевинског 
неизграђеног земљишта. Ако пак грађанин има једну породичну 
стамбену зграду са једним станом или уз то још и један мањи 
стан, будући да може имати два стана и трећи мањи стан у двије 
породичне стамбене зграде, неби било противно закону ако би 
му се оставило на коришштење или дозволило стјецање још је- 
дне парцеле грађевинског неизграђеног земљишта у сврху из- 
градње још једне породичне стамбене зграде са једним станом 
или уз то још и једним мањим станом.

Овакво становиште оправдавало се позивањем на одредбу 
чл. 40. ст. 1. цит. Зак. у коме није било посебно истакнуто неко 
ограничење. Наиме, прије Обавезног тумачења овог члана („Сл. 
лист ФНРЈ“, бр. 1/63), према тексту чл. 40. цит. Закона излазило 
би да би грађанин могао добити на трајно коришћетве цкјело 
грађевинско неизграђено земљиште (без обзира на његову по- 
вршину и могућност евент. парцелације) у сврху подизања по- 
родичне стамбене зграде, ако се таква зграда може подићи на 
томе земљишту, сугласне с урбанистичким планом или одлуком 
народног одбора која замјењује тај план. Међутим, из стилиза- 
ције ове одредбе ипак произлази да се ранијем власнику може 
дати на кориштење неизграђено грађевинско земљиште ради 
подизања „породичне стамбене зграде“ , дакле једне зграде a не 
више зграда. Да је законодавац имао на уму и желио омогућити 
пријашњем власнику изградњу више зграда од једне, без сумње 
би то изразио и одговарајућом другачијом формулацијом, као 
нпр.: „стамбених зграда што их по закону може имати у вла- 
сништву“ . Интересантно је да у оваквој формулацији чл. 40. 
ст. 1. што га је законодавац дао прије обавезног тумачења овог 
члана, уопће није споменут максимум стамбеног власништва из 
чл. 2. Закона. A то би упућивало на закључак да је већ код до- 
ношења закона, Законодавац имао намјеру да не дозволи из- 
градеву више од једне породичне стамбене зграде од стране јед- 
ног субјекта, без обзира на његов стамбени максимум из чл. 2. 
Другим ријечима, грађани могу 'стјецати и имати у власништву 
и двије породичне зграде са по једним станом и једним трећим 
мањим станом, при чему начин и правни основ стецања нису од 
значаја (осим у случају насл>еђивања кад долази у обзир право 
избора по чл. 24. цит. Зак.); али.ако се стјецање стамбене зграде 
темељи на основу грађења постоји ограничеше из чл. 40. Зак., 
јер се грађевинско земљиште може дати ради изградње само 
једне a не више породичних стамбених зграда.

Ово становиште је јасније дошло до изражаја у Обавезном 
тумачењу којим је отклоњена дилема у погледу величине грађ. 
земљишта, на начин да се ради изградње породичне стамбене 
зграде може додијелити само онолико тог грађевинског земљи- 
шта колико је према грађевинским нормативима, односно према
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урбанистичком плану, потребно за подизање и редовну употребу 
породичне стамбене зграде. У Обавезном тумачењу употребљена 
је једнина a не множина, исто као и у чл. 400 цит. Закона, што 
значи да се грађанину може додијелити на трајно кориштење 
само једна парцела за изградњу само једне породичне стамбене 
зграде.

У Обавезном тумачењу као увјет за добивање грађевинског 
неизграђеног земљишта, одређено је да ранији власник већ нема 
у власништву максимум стамбеног простора који грађанин може 
имати у власништву по закону (чл. 2. Зак. о национализацији). 
A TO значи да грађанин може добити грађевинско земЈвиште за 
изградњу само такве дородичне стамбене зграде чијом изградњом 
неће бити прекорачен стамбени максимум. Ако грађанин већ има 
породичну стамбену зграду с једним станом или уз то још и јед- 
ним мањим станом, може добити неизграђено грађевинско зем- 
љиште за изграднву једне породичне зграде само с једним станом, 
или уз то још и једног мањег стана, ако још нема такав мањи 
стан уз постојећи. Међутим ако грађинан уопће нема у власни- 
штву стамбене површине, може добити грађевинско земљиште 
за изградњу само једне породичне стамбене зграде у којој може 
имати два стана уз један трећи мањи стан. Ово стога што се 
изградњом једне зграде може остварити максимум дозвољеног 
власништва стамбеног простора из чл. 2. Закона, па нема ни по- 
требе за додјељивањем двију земљишних парцела.

Потврду овог становишта налазимо и у трећем ставу Оба- 
везног тумачеша чл. 40. став 1. Зак. о национализацији, гдје је 
изричито речено да уколико пријашњи власник национализира- 
ног гпађевинског неизграђеног земЈвишта пренесе своје право ко- 
риштења на том земљишту у смислу одреаба чл. 39. ст. 1. цит. 
Закона и Обавезног тумачења уз тај план („Сл. лист ФНРЈ‘‘ , бр. 
24/59) на другу особу, тој другој особи на коју је ово право пре- 
несено, народни одбор дати ће на њен захтјев, у смислу одре>даба 
чл. 40. ст. 1. Закона о национализацији и под увјетима из става 
2. истог члана, —  ради подизања породичне стамбене зграде, оно- 
лико од тога земл>ишта на трајно кориштење колико је у складу 
с урбанистичким планом (одлуком која тај план замијењује) по- 
требно за подизање и редовну употребу такве зграде. Ово под 
увјетом ако опћински народни одбор ништа од тог земљишта 
није већ дао на кориштење пријашњем власнику истог зем.твишта 
ради подизања породичне стамбене зграде и ако ни пријашњи 
власник ни особа на коју је он пренио своје право кориштења 
на том земљишту немају већ у власништву максимум стамбеног 
простора који грађанин по чл. 2. Закона о национализацији може 
имати у власништву, или ако изградњом те породичне стамбене 
зграде не би премашио тај максимум.

Ако je дакле народни одбор већ дао пријашњем власнику 
грађевинско неизграђено земљиште или дио тог земл>ишта у по- 
вршини потребној по грађевинско урбанистичким нормативима за 
изградњу породичне стамбене зграде па макар са радило само
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o једној парцели тог земљишта, —  .не може пријашњи власник 
нити добити више земљишта, дакле још једну парцелу поред оне 
коју је већ добио, a нити вршити располагања с дијеловима до- 
бивеног земљишта (парцелацијом) у сврху уступања другим осо- 
бама, a нити би те друге особе могле од пријашњег власника тилг 
путем (парцелацијом) стјецати грађевинско земљиште, па макар 
немају у власништву максимум стамбеног простора. Такве особе, 
међутим, могу непосредно од народног одбора путем додјеле до- 
бити потребно грађевинско земљиште за изградњу породичне 
стамбене зграде чијом изградњом неће прекорачити дозвољени: 
максимум, према одредбама чл. 2. алинеја трећа Закона о наци- 
онализацији.

Ђуро Павић

ДОПРИНОСИ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ АДВОКАТИ ЗА СВОЈЕ 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ HE ПОДЛЕЖУ ПЛАЋАЊУ ПОРЕЗА

Када су адвокати 8. децембра 1952. године склопили уговор 
о социјалном осигурању било је стављено у изглед, да ће се основ 
као и допринос за социјално осигурање сматрати одбитним став- 
кама од прихода тј. да се на ове износе неће наплаћивати ни- 
какав порез.

Влада ФНРЈ је, преко Привредног савета, донела упутство 
под бр. 241 од 16. јануара 1953. године према коме се „од утврђе- 
Hor прихода од адвокатске праксе, односно од накнаде за адво- 
катске услуге треба одбити 144.000 динара (основ ондашње ви- 
сине социјалног осигурања годишње, примедба К. X.), па у осно- 
вице за разрез порезе на доходак односно пореза на промет уне- 
ти само остатак прихода".

Ово је стање било тако до измене Уредбе о порезу на дохо- 
дак, која је ступила у живот 9. априла 1961. године, a према којоЈ 
је ова погодност за адвок&те укинута.

Ово је било потпуно јасно, јер је такав пропис донесен, и 
тај су пропис адвокати примили и разумели.

Али што се тиче доприноса који адвокати плаћају на име 
социјалног осигурања, ту су настала разна схватања. Наиме, по 
чл. 45 т. 4. Уредбе о порезу на доходак која је важила до измене 
и допуне Уредбе о порезу на доходах („Сл. лист ФНРЈ“ , бр. 
22/1961), „допринос за социјално осигурање . . које плаћају адво- 
кати .. . на основу уговора о социјалном ослгурању" су трошкови 
потребни за остварење прихода од тековинске делатности", ситу- 
ација је била јасна. Међутим, измене и допуне Уредбе о порезу 
ita доходак објављене у „Службеном листу ФНРЈ“ , бр. 22/1961. 
сада у чл. 64. т. 4 не садрже више реч „адвокати“ , па су неке 
Управе прихода заузеле становиште да сада адвокати више не 
могу бити ослобођени плаћања пореза на оне износе, које пла-
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ia jy  на име доприноса за своје социјално осигурање, јер да су 
лзостављени из дотичног текста Уредбе о порезу да дрходак.

Адвокати и њихове организације, Адвокатске коморе, ста- 
јале су на становишту да је ово и овакво схватање погрешно, јер 
да пропис чл. 64. т. 4 није таксативан, обзиром на пропис чл. 64. 
став 1 Уредбе о порезу на доходак, према коме од постигнутог 
бруто прихода од тековинске делатности одбијају се стварно учи- 
н.ени трошкови који су били потребни за остварење тога при- 
хода. Ово је општи пропис, a остали, у том члану, наведени из- 
даци нису таксативно наведени, него само примера ради.

Како су поједине Управе прихода заузимале од горњег су- 
протне ставове, то је поднето неколико тужби Врховним судо- 
вима, ради поништења другостепених решења, као на закону не- 
-основаних.

Поводом једне такве тужбе Врховни суд СР Србије је својом 
пресудом бр. У. 11492/62. од 12. фебруара 1963. године поништио 
решење Комисије за пореске жалбе града Београда 51 број 8194 
«д  9. октобра 1962. године, a са следећих разлога;

„Супротно становишту туженог органа да према одредби чла- 
ва 64. тачка 4 Уредбе о порезу на доходак („Сл. лист ФНРЈ“ , бр. 
22/61) допринос за социјално осигурање адвоката само због тога 
што није изричито предвиђен као одбитна ставка при утврђи- 
вању чистог прихода не треба одбијати од постигнутог бруто при- 
хода, суд налази да овај издатак као нужан треба признати при 
утврђивању чистог прихода. Наведеним прописом предвиђено је 
да се као трошкови потребни за остварење прихода признаје и 
одбија од бруто прихода и допринос за социјално осигурање лица 
која се налазе у радном односу, допринос који плаћају свеште- 
ници на основу уговора о њиховом социјалном осигурању као и 
допринос који плаћају занатлије фонду за узајамно материјално 
помагање ч.ланова v случају болести, инвалидности, старости и 
смрти, основаним среским занатским коморама. По схватању су- 
да, ови трошкови нису таксативно, већ примера ради наведени 
па нема разлога да се и допринос за обавезно социјално осигу- 
рање адвоката не признаје, кад је овај издатак нужан у смислу 
члана 64. став 1 назедене Уредбе“ .

Овако гласи образложење пресуде Врховног суда СР Србије.
To је становиште Врховног суда СР Србије потпуно правил- 

но, јер када се делатност адвоката не може обављати, без да је 
адвокат социјално осигуран тј. када је социјално осигурање адво- 
ката обавезно, онда је јасно да се на то обавезно давање не може 
још и порез наплаћивати. Но, има још један аргуменат, који није 
коришћен у пресуди Врховног суда СР Србије, a то је да је у 
смислу чл. 1. Закона о адвокатури, адвокатура јавна служба која 
обезбеђује пружање правне помоћи грађанима, установама и ор- 
ганизацијама ради остварења и заштите њихових права и инте- 
реса заснованих на закону. Када је адвокатура јавна служба, 
онда адвокати врше ту јавну службу, специфичног карактера,
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па када су за вршење те јавне службе обвезани да буду социјална 
осигурани, онда тај издатак адвоката, за доприносе социјалног 
осигурања, има карактер издатка који је нужан за обављање ад- 
вокатуре.

Коста Хаџи

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пленум Савеза адвокатских комора одржан је 30. и 31. марта 
1963. године у ЈБубљани.

На Пленуму су биле заступљене све Адвокатске коморе у 
земљи путем cboJpix представника у Савезу.

На Пленуму су узели учешћа као гости: Ненад Петровић 
помоћник секретара СИВ-а за правосудне послове, Маријан Ви- 
вода заменик Савезног Јавног тужиоца, Мирко Маројевић помоћ- 
ник савезног јавног правобраница, Јоже Павличић државни се- 
кретар за правосудне послове HP Словеније, као и други.

Рад Пленума су пратили многобројни адвокати из ЈБубл>ане 
као и са територије СР Словеније.

Пленум је саслушао извештај генералног секретара Жикић 
Милана о раду председништва Савеза од прошлог Пленума до 
данас.

Извештај „О организацији адвокатуре по Уставу и новом 
Закону о адвокатури изнео је др Владимир Шукље, председник 
Савеза адвокатских комора Југославије.

Реферат „О непосредним задацима око спровођења у живот 
комуналних заједница“ изнео је Славко Шиматовић, секретар 
Адвокатске коморе СР Хрватске.

Реферат „Адвокатски приправници данас и сутра“ изнео је 
Владимир Креч, председник Удружења адвокатских приправни- 
ка СР Словеније.

Након изнетих реферата по реферитима се развила диску- 
сија у којој су узели учешћа: др Рудолф Беденко из Загреба, 
Панта Поленак, председник АК СР Македоније, др Аурел Кр- 
стуловић председник, Адвокатске коморе СР Хрватске, Царић 
Олга секретар Адвокатске коморе Војводине, Видовић Момир се- 
кретар Адвокатске коморе СР Б и X.

Дискутанти су се у својим дискусијама углавном осврнули 
на реферат Славка Шиматовића секретара Адвокатске коморе 
СР Хрватске.

У дискусији је узео реч друг Ненад Петровић, помоћник 
секретарата СИВ-а за правосудне послове, који је рекао: Немам 
намере на овде говорим о неким решењима. Сви скупа смо све- 
сни да је проблем реорганизације адвокатуре врло сложен 
проблем.
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Пред нама стоји један озбиљан рад и ја верујем да ћемо на 
основу садашњих предлога Пленума моћи прићи једном упорни- 
јем раду око припремања новог Закона о адвокатури. Ja разумем 
и слажем се с тиме да би један преднацрт требало припремити 
кроз дуги период да би се нашла одговарајућа решења. О томе 
је било говора у реферату и дискусији, a само би још поновио 
да при томе морамо имати у виду одредбе Устава из чл. 14, 67 
и 150 итд. који су свима познати, али поред тога нужно је по- 
сматрати положај адвокатуре и са гледишта других служби у 
вези са пружањем правне помоћи.

Даље, рецимо, није решено питање у вези са организацијом 
адвокатуре с обзиром баш на чл. 150 Устава, да адвокатура спада 
у основно законодавство. Значи, у том погледу можемо разми- 
шљати и тражити извесна одговарајућа решења.

У вези са дискусијом коју смо имали до сада дошло је до 
таквих схватања, који имају искључиво штетне последице. To 
схватање је врло широко, чак га имају и неки одговорни фактори, 
и то једни: да се сматра од стране друштва да је наша адвокатура 
анти социјалистичка, a други; да се она у задње време прогонила 
итд. Имам утисак да говорите како да су се сви у нашој земљи уро- 
тили да угуше адвокатуру. Међутим, и поред извесних напада 
и у штампи и код појединаца и поред извесних поступака Оп- 
штина то још не значи, да се може закључити, да је адвокатура 
анти социјалистичка.

У даљем излагању Ненад Петровић је говорио о проучавању 
свих питања у вези са реорганизацијом. Централно је питање, 
не контрола прихода, како неки мисле, него питање како поло- 
жај адвокатуре ускладити са нашим друштвеним развојем, како 
треба да изгледа организација адвокатуре у нашем садашњем 
уставном систему. На првом месту морају се наћи решења за ово 
питање, a остала he се решити упоредо.

30. марта после подне одржао је др Владимир Гросман, ре- 
ферат „О етици у адвокатури“ .

Даље у дискусији су узели учешће др Аурел Крстуловић 
из Загреба, Трајко Јовев сркретар АК СР Македоније, др Јожеф 
Матковић из Суботице, члан Савета АК у АПВ, Фрања Алић из 
Птуја, Божидар Вујовић представник адв. приправника из Бео- 
града, Славко Шиматовић из Загреба, Андрија Шарчевић ппред- 
седник АК у АПВ из Суботице и Олга Царић секретар АК из 
Новог Сада.

Након дискусије оформљене су две комисије по рефератима 
и Пленум је донео следеће закључке;

1) Пленум констатује да је хитно потребно да Савез пркступи 
изради основних начела која треба да садрже нови Закон о ад- 
вокатури.

У том циљу препоручује се свим Коморама да на основу ре- 
ферата друга Шукљеа и дискусије ова питања ставе на дневни 
ред предстојећих скупштина.
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y  циљу остваривања овог закључка Пленум је образовао ко- 
мисију у следећем саставу: Председник др Владимир Шукље, 
чланови; Милован Јовановић, Милорад Ботић, Славко Шимато- 
вић, Момир Видовић и Трајко Јовев.

2) У вези ранијег закл^учка Пленума Савеза и реферата дру- 
га Шиматовића као и дг^скусије препоручује се Коморама да 
приступе формирању Савета при нижим коморским организаци- 
јама. Препушта се Коморама да организационе форме и њихову 
реализацију прилагоде својим условЈша.

3) Пленум ставл>а у задатак председнрштву да и даље поради 
на решењу актуелних материјалних питања адвокатуре и то на 
јединствен начин, a посебно на јединственом решењу плафони- 
рања општинског приреза.

4) Закључак комисије за етику. Комисија сматра да je по- 
требно да се формира при Савезу стална Комисија у циљу при- 
куплззња и разраде материјала о професионалној етици југо- 
словенске адвокатуре, те да Савез препоручи Адвокатским комо- 
рама да формирају исто тако сталне комисије чији задатак би 
био стално прикупљање овог материјала. Даље, да се организује 
општа јавна дискусија о професионалној адвокатској етици ii 
да се у „Југословенској адвокатури" објави досадашњи прику- 
пљени материјал и да се сви материјали стално објављују у 
„Југословенској адвокатури“.

Пленум је решавао и друга текућа питања, па између оста, 
лог и питање социјалног осигурања адвоката у вези склапања 
новог уговора са Савезним заводом за социјално осигурање. С 
обзиром на то да је предлог уговора Савезног завода за соц, оси- 
гурање био штетан за адвокате, Савез адвокатских комора је 
одбио да исти прихвати, па се предмет налази код СИВ-а на ре- 
шавању, као арбитра.

Олга Царић

ДР ДРАГОЉУБ В. ДИМИТРИЈЕВИЋ: КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО
ПРАВО

„Савремена администрација“ издавачко-штампарско преду- 
зеће у Београду издало је недавно у  оквиру Библиотеке кратких 
курсева друштвених наука Кривично процесно право од др-а 
Драгољуба В. Димитријевића, професора Правног факултета у 
Београду.

У овој запаженој и вешто одабраној едицији досад су се ја- 
вили радови угледних научних радника из обалсти привредног, 
грађанско-процесног и породичног права. Објављивањем књиге 
професора Димитријевића потврђен је реноме издавачке куће и 
попуњена осетна празнина која је постојала у овом домену наше 
савремене кривичнопроцесне литературе.
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Већ прво летимично читање потврђује навод аутора дат у 
предговору, да је његов уџбеник, „иако ограничен по обиму, у 
потпуности израз једног схватања и учења.“

Др Драгољуб Димитријевић је изразити представник савре- 
меног учења о кривичном поступку као кривичнопроцесном од- 
носу‘ схваћеног из друштвено-динамичног аспекта. Ова концеп- 
ција је доследно спроведена, како кроз систематику, тако и кроз 
сваки одељак уџбеника понаособ.

Кривичнопроцесни однос, др Димитријевић дефинише као 
међусобни однос кривичнопроцесних субјеката одређен фондом 
кривичнопроцесних права и дужности ради расветљаваша и ре- 
шења кривичне ствари. Овом сажетом и прецизном дефиницијом 
утврђује се истовремено и опредељење за један и јединствени 
кривичнопроцесни однос у кривичном поступку и за његову тро- 
страност манифестовану функцијама кривичнопроцесних су- 
бјеката.

Аутор упорно остаје при својој тези да кривичнопроцесни 
однос егзистира током читавог кривичног поступка, јављајући 
се или у латентном или у отвореном виду.

Појам расправљања, т т о  је сасвим оправдано, не мора се 
обавезно изражавати само у наизменичном усменом излагању 
кривичнопроцесних странака пред судом, него се расправност 
може сагледати' и кроз усмено и писмено изношење чињеница, 
доказа и захтева у извиђају или истрази.

У погледу кривичнопроцесних странака писац савршено тач- 
но примећује и истиче, да је јавни тужилац „у односу на дру- 
штво — државу државни орган, дох ie у кривичном поступку у 
односу на окривљеног кривичнопроцесна странка.“ Из овога 

произлази да сва спорна питања између тужиоца и окривљеног 
треба да реши кривични суд, не дајући притом никакав при- 
оритет ни једној од странака.

Што се тиче кривичнопроцесне радње професор Димитрије- 
вић сматра, потпуно тачно, да је она по својим квалитетним ка- 
рактеристикама подређена кривичнопроцесном односу, јер би у 
противном, било доведено у сумњу законито разрешење кривичне 
ствари.

Како због краткоће простора нисмо у могућности да ула- 
зимо у дубљу анализу, не можемо, a да не нагласимо врсну си- 
стематику уџбеничке материје. Књига је фактички подељена на 
општи део, у коме се даје уводно излагаше и расправља о кри- 
вичнопроцесним субјектима и односима, и на посебни део, у коме 
се третира ток кривичног поступка. Изузетак чини одељак о до- 
казима издвојених у посебну целинз'  ̂ више из „дидактичких раз- 
лога“ него што би то захтевала концепцијска подела.

1 Др Драгољуб В. Димитријевић: Кривични поступак као кривично- 
процесни однос (Годишњак Правног Факултета у Сарајеву) Сарајево, 1955.
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Ha крају треба нагласити да је уџбеник писан вешто, стил- 
ски јасно и на завидном научном нивоу, па ће као такав бити 
добродошао и студентима и кривично-процесуалној пракси.

Оливер Новаковић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Слободно пуштање ждребета на про- 
метној улици је општеопасна радња 
којом се може изазвати опасност за 
живот људи. (Врх. суд АПВ. бр. Кж. 
10/63).

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

У чл. 268. ст. 1 КЗ изричито су на- 
ведена средства којима се може и- 
зазвати опасност за живот људи и 
за и-мовину већег обима. Међутим, 
оптужени се неосновано позива на 
пропис чл. 268. ст. 1 КЗ, јер је I. ст. 
суд на његову радњу применио чл. 
268. ст. 2 КЗ. У овом законском про- 
пису је наведено да кривично дело 
чини онај ко каквом општеопасном 
радњом или општеопасним средством 
изазове опасност за живот људи или 
и.мовину већег обима. Према томе, 
поред посебно наведених општеопа- 
сних средстава у чл. 268. ст. 1. КЗ, 
законодавац инкриминише и друге 
општеопасне радње и општеопасна 
средства који нису поименично на- 
ведени.

Утврђено је да је оптужени про- 
тивно забрани пустио у  прометну у- 
лицу своје ждребе које је налетело 
на тротоар и погазило девојчицу. 
Слободно пуштање ждребета у про- 
метној улици је општеопасна радња 
којо.м се може изазвати опасност за 
живот људи. Ноторно је позната чи- 
њеница да се мала деца играју на у- 
лици, па пуштати ждребе, a не ве- 
зати га за кола, је општеопасна рад- 
ња која може да изазове, a у конкр. 
случају је изазвало, опасност за жи- 
вот.

Када су оптужени већ правосна- 
жно осуђени за кривично дело нак- 
надно пронађено истоврсно, истовре- 
мево извршено, није ново кривично 
дело, него се ради о продужењу кри- 
вичног дела за које је већ изрече- 
на правомоћно казна. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 1413/962).

Оптужени су проглашени кривим 
за крив. дело из чл. 303. ст. 2 КЗ и 
кажњени. Пресуда је правоснажна. 
После тога се установило да су оп- 
тужени још у два случаја помогла 
лицима, из користољубља, да пређу 
илегално државну границу, па су 
понова оптужени, проглашени кри- 
вим за крив. дбло из чл. 303. ст. 2 
КЗ, и кажњени.

Оптужени су уложили жалбу, ко- 
ја је као основана уважена, I. ст. 
пресуда преиначена, оптужба одби- 
јена, a из разлога:

Истина да се овде ради о посеб- 
ном кривичном делу омогућавања 
из користољубља другим лицима да 
недозвољену пређу државну грани- 
цу, као што се и у радњама описа- 
ним у правомоћној пресуди ради о 
два посебна кривична дела, но како 
постоји стварна међусобна повеза- 
ност ових кривичних дела све ове 
Јшкриминисане радње по оцени Врх. 
суда АГШ чине само једно продуже- 
но крпвично дело из чл. 303. ст. 2 
КЗ. Оптужени су се бавили преба- 
цивањем других лица преко грани- 
це Југославије из користољубља у 
месецу јуну и јулу 1962. године, па 
су због овакве делатности правомоћ- 
но и осуђени. Поред раније обухва- 
ћених осам лица по правомоћној 
пресуди, накнадно је установљен и 
инкриминисан догађај, 'који се одно- 
си на исти временски период, ква- 
литативно не мењд правну ситуаци- 
ју. Постоји, дакле, у овим случаје- 
вима истоврност делања, као и исто- 
врсност повређеног добра, те вре- 
менски континуитет и јединство у- 
мишљаја, па се по оцени овог суда 
у конкр. случају ради о пресуђеној 
ствари. Пошто, према томе, постоји 
повреда кривичног закона на штету 
оптужених, јер је у питању ствар 
која је  већ пресуђена правоснажно 
(чл. 344. тач. 3 ЗКП), то је овај суд 
на основу чл. 329. тач. 5 ЗКП жалбу 
уважио, и I. ст. пресуду' преиначио.
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Оптужена као домарка која није 
~члан кућног савета ни благајник ис- 
•стог присзајањем убране закупнине 
не чини кривично дело из чл. 322, 
него утају из чл. 254 КЗ. <Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 7/963).

I. ст. прссудсм је оптужена про- 
тлашена к1ривом за крив. дело irpo- 
невере из чл. 322. ст. 2. КЗ, јер је 
тсао домарка стамбене зграде убрала 
У1 приовојила износ од 583.665 дина- 
ра, па је кажњена казном строгог 
затвора у трајању од 3 године.

Оптужена је уложила жалбу, ко- 
ја  је основана делимично, па је I. ст. 
пресуда преиначена и дело квали- 
фиковано као крив. дело утаје из 
чл. 254. ст. 3 КЗ, a из разлога:

I. ст. суд је у чињеничном стању 
утврдио да је оптужена била само 
домар у стамбеној згради, да је  у  тој 
згради био изабран Кућни савет, ко- 
ји је  имао свог председника и бла- 
гајника, па је била дужност изабра- 
ног благадника да убира закупнину 
и новац предаје у банку и преко 
банке врше исплате. Међутим, бла- 
гајница Кућног савета је оптуженој 
— домарки — предала дужност уби- 
рања закзшнина, a о убраним свота-- 
ма Кућни савет није водио никакву 
контролу, па је на овај начин опту- 
жена могла убрани ноац да присво- 
ји. Пошто оптужена није била члан 
нити б.дагајник Кућног савета она 
није дело учинила налазећи се на 
раду у органу друштвеног управља- 
ња, па стога у  њеној радњи нема о- 
бележја кривичног дела проневере 
из чл. 322. ст. 2 КЗ, него кпивичног 
дела утаје из чл. 254. ст. 3 КЗ, па је 
жалбу у том правцу требало уважи- 
ти и квалификацију изменити.

За понављање кривичног поступ- 
ка због лажвог сведочења потреб- 
но је претходно правоснажном пре- 
судом доказати да је pamije дат ис- 
каз лажан. (Врх суд АПВ, бр. Кж. 
989/962).

Осуђени је затражио по«авл>ање 
крив. поступка на основу чл. 380. ст. 
1. т. 1 ЗКП, a био је осуђен због 
крив. дела из чл. 179. ст. 1 КЗ.

Његов је захтев одбијен, па је  у - 
ложио жалбу, која је одбијена, a из 
разлога;

Из захтева се види да се понав- 
љање поступка тражи из разлога из 
чл. 380 ст. 1. тач. 1 ЗКП, јер се твр- 
ди да је оштећена, после правосна-

жности пресуде којом је осуђени 
проглашен кривим и осуђен, призна- 
ла да је лажно сведочила. Пошто 
се ради о оонову за понављање кри- 
вичног поступка из чл. 380 ст. 1. тач.
1 ЗКП поаребно је претходно у сми- 
слу чл. 380 ст. 2 ЗКП правоснажном 
пресудом доказати да је ранији ис- 
каз лажан, па стога измењени ис- 
каз оштећене сам по себи не може 
бити основ за понављање кривичног 
поступка. Он само указује на то да 
постоји сумња да је  оштећена у ре- 
довном поступку лажно сведочила 
па је требало цео спис доставити 
јавном тужиоцу на одлуку да ли he 
против оштећене покренути криви- 
чан поступак због крив. дела из чл. 
283 КЗ.' Уколико се протав ње не 
може донети осуђујућа пресуда, јер 
је у време када је дала исказ у ре- 
довном поступку била малолетна, 
чињеница да је тај њен исказ ла- 
жан може се утврдити и решењем 
којим ће према њој бити изречена 
нека од васпитних мера, a у крај- 
њем случају та чињеница може се 
доказивати и другим средствима. 
Због тога је захтев осуђеног за по- 
нављање крив. поступка преурањен.

Само припреипе радње или поку- 
шај повреде ауторског права из чл. 
63. ст. 3 Закона о ауторском праву 
нису под кривичночпазном сачк- 
цијом. (Врх. суд АПВ, бр. Кж. 
1372/962).

Побијанр™ решењем је одбијен 
пр>едлсгг оштећеног као тужиоца за 
наставак крив. гоњења охривљеног, 
те је обустављен крив. поступак због 
крив. дела из чл. 63. ст. 1 Закона о 
ауторском праву.

Оштећени као тужилац ггоднео је 
жалбу, која де решен»зм, одбијена, 
a из разлога:

Назупрсгг наводима жалиоца, не- 
ма доказа да је 'охривљени учинио 
крт/ш. дело за које га жалилац те- 
рети тј. да је користио податке а- 
уторског дела оштећеиог у радио е- 
мисијама Радио сганице Новог Са- 
да. Само, пак, преписиваиве кален- 
дара у 1980. годиии са историјским 
податцима у три примерка, када би 
тз била и чињеница, у  конкр)етним 
условима и под претпоставком по- 
сг:-јан.а намере коришћења у радио 
емисија.ма, зашто нема доказа, мо- 
же пр1адставл>ати само припремну 
радњу или евентуално покзгшај крив. 
цела пов1>еде аз^тор>ског права из
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чл. 63. ст. 1 ЗАП-а, који није под 
кри1вичнопраЕно.м санкцијом (чл. 16 
ст. 1 КЗ).

Даном склапања уговора о купо- 
вини и продаји грађевинског зем- 
љишта ризик за евентуално одузи- 
мање земљишта у смислу чл. 38 
Закона, о нациоиализацији вајам- 
них зграда итд. прелази на купца, 
јер купац купује само право кори- 
шћења грађевинског земл.ишта. 
(Врх. суд АПВ, бр. Гж. 59/963).

Пресудом I. ст. суда обавезан је 
тужени да тужиоцу исплати 220.000 
дин.

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

Између странака је закл>учен ку- 
попродајни уговор у смислу којег 
тужени је купио од тужиоца не- 
кретнину за 820.000 дин. и то поло- 
вину права коришћења грађевин- 
ског земљишта. Тужени не тврде да 
били доведени у заблуду или да су 
били у заблуди без своје кривице у 
погледу предмета куповине и прода- 
је. Они су купили оно што су хтели 
да купе. Незнање закона никог не 
извињава. По чл. 34 Закона о нац. 
најамних зграда итд. национализу- 
ју се сва изграђена и неизграђена 
земљишта која се налазе у ужим 
грађев. рејонима градова и насељи- 
ма градског карактера. Власник 
зграде Koja ни1е национализована 
има ппаво бесплатног коришћења 
земљишта на основу чл. 37 и 38 цит. 
Закона. Међутим, по чл. 38 цит. За- 
кона, грађевинско неизграђено зем- 
љшпте Koie .ie национализовано о- 
CTaie у поседу рани1ег сопственика 
само, до одлуке општинског одбо- 
ра о одређивању локације за из- 
градњу некпг објекта на том грађ. 
земЈчишту. Поема томе, тужени ку- 
пујући неизграђено грађ. земљи- 
ште мовали су бити свегни да им 
се одлуко.м иадлежног НОО може 
одузети цело земљиште или један 
део тога земљишта на основу чл. 
38 цит. Закона. Пошто cv тужени 
купи.ли само птзаво коогтшћења грађ. 
земљишта то ie ризик за евентуал- 
но одузимање земл>ишта у смислу 
чл. 38. цит. прешао на њих, купце. 
даном гтг.дапз№а уговооа о куповини 
и продаЈи грађ. землЈИшта.

Ако суд CBO.ioM пресулом утврди 
да туженик врши повреду права 
патента и забрави му дал>е вршење

позреда тог заштићеног проналаска> 
туженик не може даље вршити ,ту 
повреду ни на основу покретања 
поступка ради признања новог па- 
тентног права. (Врх. суд АПВ. бр. 
Гж. 1529/962).

I. ст. пресудом је делимично ува- 
жен тужбени захтев те је туженој 
фабрици забрањена производња е- 
лектричне пржилице за кафу по 
моделу који је  заштићен.

Тужена је поднела жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

I ст. суд је на основу изведених 
доказа правилно утврдио да пржи- 
лице за кафу које производи ту- 
жена фабрика уживају заштиту па- 
тентног права тужиоца, пошто је у 
суштини иста са тужиочевим за- 
штићеним проналаском пржуље. За- 
то је I. ст. суд правилно утврдио 
да туженик врши повреде тужиоче- 
вог права патента и забранио ту- 
женој фабрици даље вршење по- 
вреде тужиочевог заштићеног про- 
наласка, јер је  та одлука суда за- 
снована па чл. 98 ст. 2 Закона о 
патентима итд.

Даље вршење те повреде туже- 
на фабрика не може чинити ни на 
основу покретања поступка ради 
признања новог патентног права на 
заштићени проналазак тужиочев на 
коме је она извршила незнатне из- 
мене, како то I. ст. суд правилна 
утврђује, јер би таквим поступцима 
тужене тужилац био лишен свога 
законом заштићеног права да кори- 
сти свој проналазак у смислу за- 
кона.

Тог права тужилац поготово не 
може бити лишен гшдношењем ту- 
жбе од стране тужене фабрике за 
поништај или за оспоравање при- 
знатог му патентног права, већ по 
захтеву заинтересованог лица такви 
спорови се забележавају само у ре- 
гистар патената. Та забелешка 

кма само дејство да одлука у спо- 
ру важи и према лицима на чије је 
име извршен ма који упис у регис- 
тар патената после утгиса забелешке 
спора — чл. 69. напред цит. закона.

Из напред наведених разлога је 
пеосновано тврђење тужене фабри- 
ке да је суд требао да прекине по- 
ступак применом чл. 11 ЗПП, док се 
не донесе одлука по његовој прија- 
ви модела на основу кога производи 
спорне пржул>е, односно док се не 
реши спор по њеној тужби за по- 
ништај тужиочевог патента.
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Није дозвољена ревизија против 
решења другостепеног суда којим се 
потврђује и исправља одлука прво- 
степеног суда о одбачају тужбе по- 
грешно донето у облику пресуде, 
јер II ст. суд побијаним решењем 
није одлучио да се укида I ст. пре- 
суда и одбацује тужба. (Врх. суд 
АПВ, бр. Рев. 1007/962).

I. ст. суд је CBojo-Ai пресудом од- 
бацио тужбени захтев. Другостепени 
суд је својим решењем по службе- 
ној дужности исправио 1. ст. пре- 
СУДУ утолико да је исту заменио 
решењем с тим да се одбацује ту- 
жба, a не тужбени захтев, те је  ту- 
жиочеву жалбу као неосновану од- 
био и исправљено решење потврдио.

Тужилац је уложио ревизију, ко- 
ја је као недозвољена одбачена, a 
из разлога:

Према одредбама чл. 380 ЗПП 
странка може изјавити ревизију и 
против решења II. ст. суда и у слу- 
чају ако је П. ст. суд решио да се 
укида I ст. пресуда и тужба одба- 
цује, уколико је иначе у дотичном 
предмету ревизија уопште дозвоље- 
на према условима из 368 ЗПП.

I. ст. 'суд је у суштини одбацио 
тужбу из разлога што се ради о за- 
хтеву који не спада у судску над- 
лежност, али је своју одлуку погре- 
шно донео у облику пресуде уместо 
у облику решења. Ову погрешку је 
својим решењем исправио II. ст. суд 
и истовремено је I. ст. решење о од- 
бачају тужбе потврдио.

Према томе, II. ст. суд побијеним 
решењем није одлучио да се укида 
I ст. пресуда и одбацује тужба, јер 
I. ст. пресуде којом је одлучено о 
усвајању или одбачају тужбеног за- 
хтева стварно ни нема.

Стога не предсгоји случај када је 
према одредби чл. 380 ст. 1 тач. 1 
ЗПП ревизија против решења II. ст. 
суда дозвол>ена, па је у смислу од- 
редбе чл. 335 ст. 2 у вези чл. 379 
ЗПП вал>ало ревизију тужиоца као 
недозвољену одбацити.

Лко се ради о спору из чл. 25. ст. 
1 и 2 тач. 4 и 5 ЗПП за дозвол>еност 
ревизије меродавна је ова вредност 
коју има предмет спора у резизио- 
ном поступку, па се да ли је реви- 
зија дозвол>ена нли ве цеви врема 
вредвости која је још у свору за 
ову стравку која изјављује ревизи- 
ју. (Врх. суд АПВ, бр. Рев. 956/62).

I. ст. суд је вишак туженог за- 
хтева у износу од 36.800 дин. одбио,

док је тужби дао места за износ од
34.200 дин. Тужилац је уложио жал- 
бу, која је  од П. ст. суда одбијена. 
Тужилац је уложио ревизију, која 
је одбачена као недозвољена, a из 
разлога:

Према одредби чл. 368 ст. 2 тач. 
1 ЗПП против пресуде окружног су- 
да донете у II. степену странке мо- 
гу изјавити ревизију ако је П. ст. 
пресудом одлучено о спору из чл. 
25 ст. 1 и 2 тач. 4 и 5 ЗПП, a вред- 
нбст предмета спора прелази износ 
од 50.000 динара.

Иако закон не говори изричито о 
томе која је вредност предмета спо- 
ра меродавна код улагања ревизије, 
очито је да се ова одредба има схва- 
тити тако да је меродавна она вред- 
ност коју предмет спора има у ре- 
визијском поступку. Према томе, да 
ли је ревизија дозволаена има се це- 
нити према вредности која је још 
у спору за ону странку која изјав- 
љује ревизију.

Вредност спора у I. ст. поступку 
била је 71.000 дин. II. ст. пресудом 
је тужитељу правомоћно досуђено
34.200 дин. тако да је за тужитеља 
остао у спору још износ од 36.000 
дин. дакле испод 50.000 динара.

У таквом случају у смислу одред- 
,бе чл. 368. ст. 2 тач. 1 ЗПП тужи- 
очева ревизија није дозвољена, па 
је исту ваљало одбацити.

Застаревав1 е вотраживања преки- 
да се када тужилац стави вредлог 
за остваривање имовивсковраввог 
захтева у кривичном воступку и 
траје све до дава када је довета 
вресуда којом се тужилац упућује 
да имовивскоправви захтев оствари 
у грађавској парвици. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 1482/962).

Против I. ст. пресуде уложио је 
жалбу тужени. Жалба је одбијена, 
као неоснована, a из разлога:

По чл. 32 Закона о застарелости 
потраживања застаревање се пре- 
кида подизањем тужбе и сваком 
другом радњом повериочевом пре- 
дузетом против дужника пред судом 
у цилјУ утврђивања, обезбеђивања 
или остваривања потраживања. Пре- 
ма правилној примени овог прописа 
застаревање тужбеног захтева је 
прекинуто 5. септембра 1957. године 
када је тужилац у с.лшслу чл. 98 
ЗКП ставио предлог за остварива- 
н>е имовинског правног захтеза у 
кривичном поступку. Тај прекид за-
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1961. године када је донета пресуда 
кривичног суда којом је тужилац 
упућен да у целости имовинскоправ- 
ни захтев остварује у парници. Ка- 
ко од доношења те пресуде до под- 
ношења тужбе, што је  уследило 2. 
септембра 1961. године, није проте- 
као застарни рок од три године лро- 
писан чланом 19 Закона о застар. 
потраживања, то је I. ст. суд у кон- 
кретном случају правилно применио 
материјално право када је изрекао 
да досуђени тужбени захтев није 
застарео.

Прилнком иселења радника одно- 
сно службеника по чл. 134 тач. 1 За- 
кона о стамбевим односима није у 
сваком случају довол>но да се оси- 
гура вужни смештај, већ ако је пре- 
дузеће стекло MorytaocT располага- 
ња пређашњим станом радвика од- 
носно службеника у том случају оно 
треба да осигура не нужан смештај 
већ стан који одговара стану који 
је радниЕ односво службевик кори- 
стио пре O H o r  стана који му се отка- 
зује. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 1051/ 
962.)

Нападнутом пресудом Среског су- 
да у Н. Саду, коју је  потврдио О- 
кружни суд у Н. Саду усвојен је 
отказ уговора о коришћењу стана, 
те се тужени обвезује да се исели 
из стана, уз обезбеђење нужног сме- 
штаја.

Туженик је уложио ревизију, која 
је основана, ниже пресуде укинуте, 
a из разлога:

Утврђено је и међу странка.ма ни- 
је спорно да је тужени пре усеље- 
н>а у наменски стан, који је пред- 
.мет овог спора, становао у стану ко- 
ји се састоји из 3 собе и нузпросто- 
рије и да се у тај стан уселио други 
службеник тужиоца, предузећа „Не- 
имар“ . По становишту Врх. суда 
АПВ приликом исел>ења радника 
односно службеника по чл. 134. ст. 
1 Закона о стамбеним односима није 
у сваком случају довол>но да се о - 
сигура нужни смештај, јер ако је 
у овом конкр; случају тужилачко 
предузеће стекло .чогућност распо- 
лагања са тужениковим пређашнзим 
станом и ако је тужилачко преду- 
зеће тај стан дало на коришћење 
једном од својих службеника, у том 
слулају тужилачко предузеће треба 
да осигура не нужни смештај већ 
стан који одговара стану који је ту- 
женик користио пре овог стана ко- 
ји му се отказује.

Па како је погрешно правно ста- 
новиште оба нижа суда a чињенич- 
но стање за правилну примену ма- 
теријалног права није потпуно ра- 
шчишћеко, то је  ваљало обе ниже 
пресуде укинути.

У новом поступку I. ст. суд he у -  
тврдити да пи је  тужилац распола- 
lao стварно са ранијим туженико- 
вим станом и да ли је  тужилац тај 
стан стварно дао свом другом слу- 
жбенику обзиром на његов радни 
однос ра тужилачким предузећем^ 
те после тога донети нову одлуку 
имајући при томе у виду напред из- 
ражено правно становиште Врх. су- 
да. АПВ.

Сувласнику се ве може доделити 
у восед и уживање део става — co
da — у заједвичкој кући ако је ти- 
ме аовређево право корисвика пред- 
метног става одвосно ДQдeлbeвe собе 
или се стварају вшви сустанарски 
односи. (Врх. суд АПВ, бр. Гзз. 2/ 
963).

Решењима нижих судова усвојен 
је предлог предлагача да му се до- 
дели у посед и уживање једна соба 
у заједничкој кући.

Јавно ту^жилаштво АПВ поднелоје 
3с1хтев за зашгиту закош1тости, ко- 
ји је  основан, оба решења нижих 
судова укинута, a из разлога:

Нападнути-м решењем суд је пред- 
лагачу доделио на коришћење јед- 
ну собу односно део породичне 
стамбене зграде.

Да би се оваква одлука могла до- 
нети нижи судови били су дужни 
да утврде ко је  корисник станар- 
ског права у предметној кући одно- 
сно у додељеној соби. као и то да 
ли се у пр>едметним одлукама ства- 
рају нови сустанарски односи. По 
схватшБу Врх. суда АПВ наведене 
чињенице су битне за правилну 
примену .материјалног права a обзи- 
ро.м на пропис чл. 180 Закона р 
стамб. односима, по ко.ме сустанар- 
ски односи који постоје на дан сту- 
пања oBor Закона остају на снази, 
a no чл. 181. истог Закона сустанар 
је носилац етанарског права у по- 
гледу оних стамбених просторија 
које користи као станар, a no чл. 
182. истог Закона no ступању на 
снагу овог Закона празан стан мо- 
же се дати на коришћење само јед- 
ном носиоцу стач.арског права, a no 
чл. 184 истог Закона ако се један су- 
станар исели просторије које је  он 
користио не .могу се дати на кори-
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шћеше новом сустанару већ другом 
сустанару. Из овог јасно следи да 
се по ступању на снагу Закона р 
стамбеним односима нови сустанар- 
ски односи више не могу заснивати. 
Како би нападнутим одлукама мо- 
гло бити повређено право корисника 
стана a које је право у нашем со- 
цијалистичком поретку једно од ос- 
новних права, то у поступку оба ни- 
жа суда постоје битне повреде од- 
редаба поступка услед чега није 
могло бити примењено правилно 
материјално ттраво, па су зато обе 
ниже одлуке укгауте.

Носиоцу станарског права у слу- 
чају реализације права власвика 
породичне стамбене зграде из чл. 
165 Закона о стамбеним односима 
не може се наметнути тежи стамбе- 
ни режим. (Врх. суд АПВ бр. Рвв. 
1095/962).

Нападнутим решежем Окр. суда 
укинута је пресуда Среског суда, 
којом је одбијен тужбени захтев да 
се усвоји отказ уговора о коришће- 
љу стана.

Против OBor решеша уложио је 
тужени ревизију, која је основана, 
па је укинуто решење II. ст. суда и 
овај упућен да донесе нову одлуку, 
a из разлога;

У конкр. случају тужени станује 
у породичној стамбеној згради чији 
је власник тужилац a нуди му се 
одговарајући стан са којим распо- 
лаже предузеће у коме су обе пар- 
ничне странке запослене.

По налазу Врх. суда АПВ погре- 
шно је становиште II. ст. суда да 
није мања вредност предметног ста- 
на који се туженом даје у замену 
a обзиром на његов радни однос у 
наведеном предузећу које му ствар- 
но даје стан на коришћеше. Пресе- 
љењем у стан који му се даје обзи- 
ром на његов радни однос, туженик 
би био везан прописом чл. 134 ЗОСНО 
тј. не би могао по своме нахођешу 
прекинути радни однос са даваоцем 
стана на коришћен>е и засноваги 
нов радни однос, јер би тиме про- 
узроковао отказни разлог из чл. 134 
цит. Закона са правом на обезбеђе- 
ње нужног смештаја. Носиоцу ста- 
нарског права у случају реализаци- 
је права власника породичне зграде 
из чл. 165 цит. Закона не може се 
наметнути тежи стамбени режим, a 
следствено чл. 134 цит. Закона стан 
који се даје у замену за други стан 
за ко.1и важи општи режим по За- 
кону о стамбеним односима не мо- 
же се сматрати одговарајзгћим ста- 
ном из чл. 147 цит. Закона.

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа, Управни одбор и Савет, надлежни 
за доношеше одлуке о упису у именик адвоката Адвокатске ко- 
море у АПВ, сагласили да постоје услови за упис, на оснрву чл. 
93. т. 4, чл. 87. т. 3. чл. 13 т. 1—7, чл. 23 Закона о адвокатури, 
те члана 6. т. 1—2 и чл. 7. Статута Адвокатске коморе у АПВ, 
уписују се у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ, са да- 
ном 16. април 1963. године, и то:

а) . Решењем бр. 69,̂ 1963. Лекић Никола, са седиштем адв. к^н- 
целарије у Белој Цркви;

б) . Решењем бр. 43/1963. Иванчевић Милан, са седиштем адв. 
канцеларије у Новом Саду;

в) . Решењем бр. 108/1963. Радојчић Лазар, са седиштем адв. 
канцеларије у Новом Саду;

г) . Решењем бр. 79/1963. Каназир Милан, са седиштем адв. 
канцеларије у Жабл.у.

Адвокатска комора у АПВ
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ
У  АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је  одржана 24. априла 1963. године донета су следећа решења;

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и рефераната о раду Коморе између две седнице.

2) Решењем бр. 406/62 узето је на знање да се Војновић Ми- 
одраг адв. припр. из Беле Цркве од 23. децембра 1962. године 
налази на адв. приправничкој вежби код адвоката Гуцуљ Васе 
из Беле Цркве.

3) Решењем бр. 118/63 уписује се у именик адвокатских при- 
правника Лападат Ливијус са даном 24. април 1963. године, a на 
адв. приправничкој вежби код др Варади Јосипа адвоката у Зре- 
њанину.

4) Решењем бр. 124/63 узима се на знање уговор о пружању 
правне помоћи који је склопљен између адвоката Милана J. Ми  ̂
кина из Н. Сада и Модне конфекције „Углед“ из Темерина, дана 
1. априла 1963. године.

5) Решењем бр. 24/963 узима се на знање извештај да удру- 
жена адвокатска канцеларија Субаков Здравка, Клинко Стевана 
и Радић Ђорђа у Бечеју престаје са радом 30. априла 1963. го- 
дине.

6) Решењем бр. 132/63 a на основу чл. 49 ЗОА узима се на 
знање да адвокати Радић Ђорђе и Клинко Стеван из Бечеја од 
1. маја 1963. године воде заједничку адвокатску канцеларију.

7) Решењем бр. 103/63 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ, са даном 31. март 1963. године, услед заснивања радног 
односа, Салонтаи Адолф адвокат из Новог Сада, a за преузима- 
тел.а његове адвокатске канцеларије одређен је адвокат др Пав- 
ковић Милан из Новог Сада.

8) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката као и 
о осталим текућим пословима.

9) Годишња Скупштина Адвокатске коморе у АПВ сазвана 
је за 19. мај 1963. године, a позив се објавл.ује посебно у бр. 5 
„Гласника“ Адвокатске коморе у АПВ.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
б 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 кшига и брошура
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