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ПРАВНИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ
ОДРЖАЈЕМ

Правни институт одржаја као оригинарног начина прибав- 
љана својине познаје још Римско право и то као usucapio i longis- 
simi temper is praescriptio, према томе коме је ова установа имала 
да користи. Тако се још у Римском праву, у зависности од раз- 
витка друштвешгх односа, ова установа —  одржаја и модифи- 
цирала.

Одржај је правна установа слична застарелости. Ту се у још 
већој мери заштићује фактичко стање стзари и привидност коју 
то фактичко стање ствара. Ако, под извесним условима, једно ли- 
це — држалац врши фактичку садржину неког права (на при- 
мер: користи ствар као власник илч титулар службености), a ти- 
тулар права не спречава то вршење, фактичко вршење права-др- 
жавина се претвара у право у корист држаоца уз истовремени 
губитак тога права за титулара.

Одржај је важна корекција неслагања правног и економског 
промета. Она државину, фактичку власт, претвара у правну 
власт, и тако успост.авл>а склад фактичког-ексномокот стадва и 
правног. Одржајем се државина, под извесним условима, претва- 
ра у  својину. Ти услоки су тежи него 'дри стицању овојине од не- 
власника: одржај је само супсидијарна, у други ред стављена ко- 
рекција несклада између правног и економског промета.

Буржоаска права предвиђају могућност прибављања права 
својине путем одржаја. To је правило a изузетка је било само у 
случају кад је требало да се заштити интерес од посебног знача- 
ја. Тако и по буржоаским правима право својине се може при- 
бавити одржајем, само ако је објект подобан, односно ако је у пи- 
тању ствар која може у опште бити у својини дотичног суб- 
јекта.

Наше позитивно право, истина, нема изричитих одредаба ко- 
је би предвиђале у којим случајевима може, a у којима не мо- 
же да дође до примене одржаја, као начина за прибављање пра- 
ва својине. Применом одредаба Закона о неважности правних 
прописа донетих пре 6. а1пр1ила 1941. тод. 'и за време иеприја- 
тељске окупације, нема сумње да је одржај могућ када су у 
питању ствари у приватној својини. У томе случају ће се у све-



му применити правна правила грађанског права, која регулишу 
установу одржаја.

Одржај je оригинарни начин стицаша својине, јер одржај 
заснива својину у корист поседника, иако његов претходник ни- 
је био власник па му и није могао уступити власништво. У томе 
и јесте практично правна вредност одржаја: да посед под одре- 
ђеним условима преображава у право својине.

Својим дејством (преображавањем поседа у својину) и у 
условима под којима настаје, одржај одговара (или треба да од- 
roBOipa) !начелу иравне сигурности и стабилнвсви у екс!Н01маким 
односима у којима ствар или право на ствар — правни односи 
међу појединцима у погледу ствари — играју одговарајућу улогу.

Одржај је, дакле, као један од оригиналних начина прибав- 
љања ирава 'својаше у однооу на приватну својину задржао исти 
онај значај, који је имао и према правним правилима нашег гра- 
ђанског права. Међутим, у нашем социјалистичком праву ова у- 
станова је у знатној мери модификована, када се ради о стварима 
из друштвене својине, које не могу да пређу у приватну својину 
путем одржаја, јер би иначе, у крајњој линији била угрожена 
друштвена својина у корист приватне својине. To значи, опет, 
да све већим ограничавањем приватне својине у корист друштве- 
не својине, наше социјалистичко право мора да штити друштвену 
својину и путем недопустивости одржаја, односно прибављања 
права приватне својине на стварима у друштвеној својпни.

Као што смо напред изнели, правна правила о стицашу сво- 
јинеодржајем једстаују још уодносу на приват1ну овојину, која је 
још одлзгчујући фактор у ситно-сељачким приватним газдинстви- 
ма на нашем селу, где ова установа најчешће и долази ДО' пуног 
свога изражаја. Но да би неко лице стекло својину применом и 
на основу овог стварног-правног института, мора да испушава 
одређене услове, који сви у својој међусобној уској повезанссти 
чине правни основ за стицаше својине на овај начин.

Правна .правила свих грађа1нских закона, која су се приме- 
шивала на територији наше дрх^аве између два светска рата, 
предвиђала су за одржај следеће услове и то: 1. Да је предмет 
одржаја био у државини узукапиенса; 2. Законитост државине 
(поседа); 3. добра вера; 4. истинити посед; 5. да је протекло за- 
коном одређено време; и 6. да је та државина у том времену би- 
ла непрекидна.

1. ДА ЈЕ ПРЕДМЕТ ОДРЖАЈА БИО У ДРЖАВИНИ УЗУ- 
КАПИЕНСА. Сваки власник ствари има по правилу и тзв. вла- 
сничку државину, али будући фактичка a не правна власт, др- 
жавину може, у одређеним случајевима да има и незласкик, 
треће лице, па је за одржај од значаја само ова невласничка др- 
жавина, тзв. узукапиона државина, јер би у противном испало 
да власник стиче својину одржајем на својој ствари. За одржај 
је подобна само државина-посесио a не и прмдржништво-детен- 
цио. У правиој теорији су jaiCHO р>азгра1ничена сва 'дова правна пој- 
ма. To исто чини и Аустријски грађански закон у параграфу 309 
„Ко има неку ствар у својој власти или ка чувању зове се при-



држник“ . Ако придржник неке ствари има вољу да исту задр- 
жи, онда је он њен држалац". За државину су дакле потребни 
корпус и акимус да се ствар, која се и'ма у пртггежању !сматра и 
као своја.

Одржајем стиче' својину држалац (поседник) који врши фак- 
тичку власт на ствари и понаша се као власник, односно као су- 
бјект права коришћења ствари. Својинска државина постоји, кад 
ко држи ствар у своје име, има вољу да ствар задржи као своју 
и према ствари се понаша као власник. Овакво становиште је 
утврђено и у нашој судској пракси која нарочито ово истиче као 
питање од превасходног значаја за стицање својине путем одр- 
жаја.

2. ЗАКОНИТОСТ'ДРЖАВИНЕ (поседа). На св;им правним 
■подручјима пре 6. априла 1941. г. важило је правило да је за одр- 
жај по-требиа заксеита државтна. Незаконита држазича нз може- 
да доведе до застарелости кити сг пак нес.авестан држалац 'може 
користити одржајем за прибавл>£1ње права своЈ5?!не. До сдржаја мо- 
же довести само државина базирана на правном послу, којим се 
преноси своЈина, тј. којим се преноси својинска државина. Прав- 
ни посао којим се преноси само изведена и посредна државина 
никад не може довести до одржаја. Према томе, државина мора 
базирати на купопродаји, поклону, замени, давању уместо плаћа- 
ња, једностраном обећању награде итд. док послуга, закЈШ, на- 
јам, остава, секвестар итд. не могу довести до одржаја. Но, ко 
одржај заснива на време које је у закону предвиђено као дуже 
време одржања, није ни морао да доказује ни да показује зако- 
нитост свога поседа. Дуже време одржаја било је различитс. 
уређено.

Тако дуговремени посед ослобађа поштеног поседника дуж- 
ности да у спору са власником доказује правни основ, по Доме 
је прибавио посед.

Но по овом питању наша судска пракса у новије време стојп 
на становишту, да дугозремени посед који се штити застарело- 
шћу мора у себи да садржи и остале битне услове за одржај. Jep 
се застарелошћу не може никако да користи онај који ствар не 
држи у своје име нити по основу којег се стиче право својине, тј. 
без titulusa и modus-a aquirendi, ina да путем одржаја, a уз ггред- 
постазку да је био свестан и законит, тј. уз animus rem sibi ha- 
bendi, стекне и право својине.

3. ДОБРА ВЕРА. Одржајем стиче својину поштени поседник 
(posesor bonae fidei). У томе су једнодушни стари правни извори. 
Они су једнодушни и у погледу начела да се поштење (bona fides) 
поседни1ка претпостаавља: У погледу самот појма добре верг и на 
чела, да се добра вера тфетпоставља, пракса судова се руксводи 
традиционалним правним схватањем. Ке појављује се сумња у 
правилност тога схватања, мада се (то се не сме губити из вида) 
савесност односно несавесност конкретно одређује и појављује у 
зависности од општих услова живота у нашој друштвеној ствар- 
ности. Савесгност би требало да докаже онај, ко се на њу позива. 
Непбсредни доказ о постојању савесности тешко би било дати, по-



што је TO феномен унутарње свести, који само субјект може не- 
посредно да опази. Зато 'се савесност гиретпоставља, тако да снај 
који тврди да је држалац био несавестан, треба то и да докаже. 
Несавесност се доказује посредним путем, из околности које су 
пратиле прибављање државине.

4. ИСТИНИТИ ПОСЕД. За одржај је потребан посед који је 
начином постанка истинит. He може се на одржај позвати по- 
седник, који је посед прибавио тако, што је ствар заузео силом 
или лукавством или се у посед увукао потајно (vi, clam, preca- 
rio), или je фактичку власт на ствари добио по молби. To је тра- 
диционално правно схватање о квалификацији поседа погодног 
за одржај. Ово питање је, нераздвојно повезано са питањем за- 
конитости поседа, те уколико законитост представља битан у- 
слов за одржај и истинити посед је нераздвојни његов атрибут 
и чини оправданим правно схватање о квалификацији поседа по- 
годног за одржај чији је он битни услов.

5. ПРОТЕК ВРЕМЕНА. За одржај је потребно да државина 
траје извесно време одређено законом (правилима материјалног 
права). Јединствено је гледиште (код кога треба и остати), да одр- 
жај почиње наредног дана по настанку одређеног броја година 
потребног за одржај.

Тај протек времена 1потребног за одржај је различито третиран 
у старим П1равни1м изворима у судској пракси, која се 1различито 
развија. По О. Г. 3 -у  време одржаја за непокретности је 30 година, 
a за покретности 3 године, a ко не показује законитост у стицању 
поседа може и покретне ствари прибавити одржајем за дуже 
зреме од 30 година. На исти начин било је уређено време одржаја 
по српском грађанском законику с том разликом што је дужи 
рок одржаја износио 24 a не 30 година. Поред ових редовних 
рокова, оба законика предвиђају и ванредне рокове за одређене 
случајеве — longissimi temporis praescriptio. Према управитељи- 
ма државних, општинских, црквених и других допуштених тела 
за одржај је потребно за покретне ствари 6 година по оба зако- 
ника, за непокретне ствари потребно је 12 година по С. Г. 3-у, 
a 6 година по О. 3. Г-у ако је је у питању табуларни одржај. 
Ако пак државина није уписана у јавне књиге онда је по С. Г. 3-у 
потребно време од 36 година, a no A. 3. Г-у 40 година. Правним 
правклима бившег параграфа 1417 А. Г. 3-а предвиђен је и тзв. 
апсолутни одржај, по коме држалац покретности по протеку од 
30 година, a непокретности по протеку од 40 година, стиче сво- 
1ину и ако државина није законита, односно и ако уопште не 
може да покаже правни основ државине.

У вези овога протека времена потребног за стицање своји- 
не одржаје]м потребно је нагл,аоити да је наш Закон о  насле- 
ђивању предвидео примену института одржаја, и то са крајњим 
тј. објективним роком од 20 година, којим се предвиђа застаре- 
лост захтевати заоставштину (чл. 144 ЗОН-а). Из овога, аргу- 
мента a contrario, би произлазило да држалац заоставштине мо- 
Јхе да стекне право својине на стварима из заоставштине по про- 
теку законом одређеног времена путем одржаја.



За ову застарелост предвиђени су како субјктивни тако и 
објективни рокови. Субјективни рок износи једну годину дана, 
рачунајући од дана када је наследник (законски или тестамен- 
тални, универзални или сингуларни) сазнао за своје право и за 
држаоца ствари заоставштине. Протеком овог субјективног рока 
држалац ствари заоставштине стиче право својине одржајем, 5и- 
ло да се ради о покретним или непокретним стварима. Објектив- 
ни рок је различит у односу на савесног и на несавесног држаоца. 
У односу на савесног држаоца овај рок износи десет година a за 
несавесног држаоца двадесет година. Почетак ових рокова се исто 
тако различито рачуна, обзиром на то да ли је наследник закон- 
ски или тестаментални. Тако,’ за законског наследника застаре- 
лост почиње да тече од дана смрти оставиоца a за тестаменталног 
наследника од дана проглашења тестамента. Несумњиво је да је 
овакав став законодавца у нашем Закону о наслеђивашу по овом 
питању навео Савезни Врховни суд да донесе начелно мишљење 
о примени јединственог правног правила у погледу трајања вре- 
мена потребног за одржај. Проширена општа седница Савезног 
Врховног Суда 4. Априла 1960. год. размотрила је проблем одржа- 
ја и донела је по тој правној материји начелно мишЈвење бр. 
3 1960 год. у којем наглашава да правни партикуларизам који се 
на овај начин практично одражава, применом старих праввих 
правила и различите праксе наших судова, није у складу са на- 
челом јединственог привредног и правног система ФНРЈ и по- 
ставља начелно мишл>ење да на целом подручју наше државе 
треба као јединствено правно правило „применити време потреб- 
но за одржај у истом тр'ајању“ . У даљој обради овога проблема 
начелно мишљење конкретно установљује јединствено време одр- 
жаја: за одржај непокретких ствари време од 20 година, за одр- 
жај покретних ствари краће време од три године, a за одржај 
покретних ствари у дрзгштвеној својини дуже време од шест го- 
дина (двоструки редовни рок).

Начелно мишљење означава двадесетогодишњи рок и као 
апсолутно време одржаја, како покретних тако и непокретних 
ствари. Тиме се афирмише раније правно правило по коме, када 
се ко у спору са власником, као поштени поседник, позива на 
максимално време одржаја, није дужан доказивати да му је по- 
сед законит. Начелно мишл>ење стоји на становишту да макси- 
мално време одржаја не треба да буде дуже од 20 година.

Двадесетогодишњи непрекидни и поштени посед како непо- 
кретне тако и покретне ствари треба правно заштити као право 
власништво, јер то одговара безбедности нашег правног и еко- 
номског промета.

6. НЕПРЕКИДНОСТ ДРЖАВИНЕ (поседа). —  За одржај је 
потребно да државина траје непрекидно за све време потребно 
за одржај. Непрекидност се изражава у томе, да се држалац за 
све то време понаша као сопственик те ствари. Али, није потреб- 
но да је посесија за време одређено законом, била искључиво у 
рукама једног те истог лица, па да се може говорити о непрекид- 
'ности. Право својине одржајем стиче онај у чијој је државини



дотична ствар последњег дана времена предвиђеног за одржај, 
без обзира да ли је баш он ту ствар држао за све време или ви- 
ше његових претходника. У овом последњем случају имамо тзв. 
акцесију државине. тЈ. спајање државине двају или више лица, 
односно урачунавање времена државине претходникове у време 
државине следбеникове. У сваком слзгчају, од свих држалаца- 
претходника тражи се само она државина која је подобна за 
одржај.

Одржај може бити и прекинут (овај прекид може бити како 
природни тако и цивилни). После прекида раније време одржаја 
сматра се изгубљеним и одржај почиње да тече изнова ако ло- 
стоје за то услови. Према параграфу 1497 А. Г. 3-а како одржај 
тако и застарелост лрекидају се ако је онај који се иа њих хсће 
да позове, пре истека времена застарелости, право другога при- 
знао изрично или прећутно, или ако je овога онај, коме то пра- 
во припада, позвао на суд и тужба буде уредно продужена. Али 
ако се тужба извршном пресудом за неумесну огласи, онда се 
држи да застарелост није прекинута. Исту одредбу садржи и па- 
раграф 945 С. Г. 3-а.

Прекид може да наступи и вољом држаоца, ако он изричито 
(пред сведоцима писменим актом) или прећутно (почне да даје 
плодове и приходе власнику) призна туђе право над објектом 
одржаја.

Исто тако могуће је да наступи застој (суспензија) времена 
одржаја, и то из оних разлога из којих долази до суспензије за- 
старелости у опште. Код прекида одржаја је и раније време 
одржаја изгубљено. Код застоја (суспензије), ако је време одр- 
жаја већ почело тећи, онда то време неће бити изгубљено, и оно 
ће се узети у обзир чим престану узроци суспензије, застоја 
одржаја. Узроци суспензије могу бити следећи:

а) Време одржаја престаје да тече, ако је својина прешла 
на пословно неспособно лице. Тако, ако је власник непунолетно 
лице или душевно болесно a нема старатеља, онда ради зашти- 
те интереса ових лица одржај престаје да тече све док не до- 
бију старатеља. Чим добију старатеља, рдржај се наставља, a 
протекло време одржаја се урачунава. Неће се урачунавати вре- 
ме од обуставе до поновног почетка, ако овака лица имају ста- 
ратеља, јер се у том случају одржај не обуставља.

б) Време одржаја престаје да тече и кад постоје извесни 
лични односи између држаоца и лица против кога тече одржај. 
Тако док траје брак, прекидао би се одржај између брачних дру- 
гова. Надаље, између родитеља и малолетне деце, и старатеља 
и њихових штићеника.

в) Ако би суд престад са радом (услед рата, епидемије итд.), 
хао и кад би лице против кога тече одржај боравило у иностран- 
ству службеним послом, па би било у немогућности да штити 
сзоје интересе.

Материјалним правом бдређено је, које чињенице прекидају 
одржај и какво је дејство прекида. Као код спречавања одржа- 
ја, тако се и овде појављује питање, могу ли се на прекид при-



менити правила садржана у старим правним правилима ко]а су 
у супротности са одредбама о прекиду застарелости предвиђе- 
ним у Закону о застарелости потраживања.

Постоје важећи прописи о спречавању и о прекиду заста- 
релости садржани у одељку главе III и IV Закона о застарелости 
потраживања. Но постоје важећи прописи о спречавању и пре- 
киду сдржаја. Иззесно је, међутим, да сп1речаван>е и прекид одр- 
жаја практично важи у одговарајућим условима. Поставља се 
питање, могу ли се и далзв тгримењивати ранија правна правила 
о томе, кад имамо важеће прописе који уређују спречавање и 
прекид застарелости. Начелно мишљење проширене ошпте сед- 
нице Савезног Врховног Суда бр. 3/60 од 4. априла 1960. године 
полази од становишта, да Закон о застарелости потраживања не 
важи непосредно за оддржај, јер су застарелост и одржај ипак 
различити правни институти, и тичу се различитих односа. Но, 
то су институти суштински истоветни, јер зе карактеристика 
једног и другог да протек времена под одређеним условима де- 
лује као правни разлог промене права и правног односа. Зато 
чињенице, које по Закону о застарелости потраживања делују 
као разлог спречавања и као разлог прекида застарелости, тре- 
ба на сходан начин уважити и применити као разлог спречава- 
ња и прекида одржаја. Овај став изражава и поменуто начелно 
мишљење које истиче да; „Разлози услед којих засларелост не 
тече, као и разлози услед којих се започета застарелост не мо- 
же довршити, гаредврфеии у одредбаоиа Закона о  застарелости по- 
траживања примењују се на сходан начин и као-разлсхзи спре- 
чавања одржаја. Разлози услед којих се прекида застарелост 
предвиђени у Закону о застарелости потраживања, прршењују 
се сходним начином и као разлози прекида одржаја“.

Тако начелно мишљење упућује да се на однос одржаја по 
аналогији примене одредбе Закона о застарелости потраживања 
садржани у одељку Ш и IV тог Закона. Закон о застарелости 
потраживања у овом делу противставл>ен је ранијим правним 
правилима о спречавашу и прекиду одржаја. Доследно станови- 
шту, да ice одредбе Закона о застарелостк ■потражи1вања по ана- 
логији примењују и у погледу одржаја, поменуто начелно ми- 
шљење истиче становиште да се: „Правна правила о спречава- 
Hby и прекиду одржаја садржана у законима и другим правним 
прописима који су били на снази 6. априла 1941. год., не могу 
примењивати уколико су супротни овом начелу слободне при- 
мене важећих прописа о спречавању и прекиду застарелости са- 
држаии у Закону о застарелости потрагкивања'*.

Дакле ранија правна правила о прекиду и спречавању одр- 
жаја могу се применити само ако нису у супротности са законом 
о застарелости.

Анало1Гном 'применом Закона о застарелости потражива1ња на 
одржај, до суспензије би дошло, поред случајева које предви:- 
ђају правна правила и у слзгчају мобилизације чл. 25 као и за 
све време за које власнику није било могз^е због неоавладљи- 
вих препрека да судским путем захтева повраћај државине (чл.



26). Ако пак застаревање није могло почети да тече због закон- 
ског узрока, оно ће почети да тече кад тај узрок престане (чл. 27).

У односу на малолетнике и друга пословно неспособна лица 
наш нови закон предвиђа сасвим нову ситуацију од оне коју су 
предвиђали стари грађански законици. Наиме, према члану 27 за- 
старевање односно одржај тече и против малолетника и других 
пословно неспособних лица, без обзира на то да ли имају закон- 
ског заступника или не.

Наша судска пракса заузела је становиште да између брач- 
них другова, док брак постоји, време застарелости односно одр- 
жај це тече и у случају када је заједница престала, већ уколико 
би овом случају дошло до одржаја имао да се рок застаре ра- 
чунати од дана када је брак правоснажном пресудом разведен.

На овом становишту стоји и Врховни Суд HP Србије у сво- 
ме решењу од 23. марта 1959. год. према којему; „Рок за одр- 
жај не рачуна се међу брачним друговима од дана када је брач- 
на заједница раскинута, већ од дана кад је брак правоснажном 
пресудом разведен“ .

Савезни Врховни Суд у својој пресуди Рев. 212/58 од 28. 
маја 1958. год. стоји на становипЈту да; „Док брак постоји, вре- 
ме застарелости, односно одржај међу брачним друговима не те- 
че и у случају кад је заједнички живот престао“ .

Напред изнета судска пракса, је потпуно правилно решила 
овај правни проблем, у складу са правилом да време одржаја 
престаје и кад постоји извесни лични однос између држаоца и 
лица против кога тече одржај. Такав лични однос у конкретном 
случају је трајање брака између држаоца ствари и лица против 
кога тече одржај.

Из напред изложенога произилази, да је одржај (usucapio) 
нарочити начин прибављаша својине, на основу фактичког ста- 
ња државине која је трајала дуже времена под условима да је 
ова државина квалификована, тј. да садржи у себи и све напред 
изнете правне услове. Таква квалификована државина, на осно- 
ву које се стиче право својине путем одржаја, може потврдити 
a у неким случајевима чак и обеснажити земљишнокњижно ста- 
ње. Према томе, разликује се одржај, који је у сагласности са 
земљишним књигама и онај, који је у противности са њима. Ако 
је држалац уведен у земљишне књиге, одржај оснажује земљи- 
шнокњижно стање. Ако пак држалац није уведен у земљишне 
књиге, земљишна књига постаје нетачна због одржаја. Ради си- 
гурности правног промета, одржај права својине које није упи- 
сано у земл>ишне књиге у важности је само против трећих лица, 
која се не могу позвати на поузданост земљишне књиге. Такав 
је случај, 1кад се одржај јавља на сувласничким непонретиости- 
ма, тј. кад један сувласник стекне путем одржаја део другог су- 
влајсника. Окружгни суд у  Загребу у свом решењу Гж. 477/53 од 
8. априла 1953. год. стоји на становишту да; „Један сувласник' 
може путем одржаја стећи сувласнички део другог сувласника 
под истим предпоставкама и условима под којима се нека ствар 
може стећи на основу одржаја“ .

8



y  првом случају, у коме је одржај у сагласности са земљи- 
шним књигама, наша судска пракса је утврдила мотућност по- 
стојање табуларног одржаја, ако укњижени власник непокрет- 
ности испуњава услове за то.

На овом становишту стоји и Врховни суд HP БиХ-а у сво- 
јој пресуди Гж. 628/55 од 16. Јануара 1956. год. према којој: 
„Посједник који је на основу решења о предаји заоставштине 
укњижен у земљишне књиге као власник може се позвати на 
одржај послије оваквог (табуларног) трогодишњег посједа“ .

На крају, завршавајући овај теоретско-практични приказ о 
правним условима потребним за стицање својине одржајем, ис- 
тичемо да тиме није исцрпљена ова правна материја о одржају 
као оригинарном начину стицања, који у оквиру нашег стварног 
права има још видну улогу као важна корекција неслагања 
правног и економског промета, којим се штити фактичко стање 
ствари и привидност ко]у то фактичко стање ствара.

Правна проблематика овог стварног-правног института не 
исцрпљује се у оквиру овог приказа, који је рађен методом упо- 
ређивања теоретских и практичних поставки о овом стварно- 
-правном институту, већ има за циљ да послужи правницима 
практичарима ради њиховог што бољег упознавања и пронала- 
жења јединствених решеша у конкретним спорним случајевима. 
С обзиром да важећих прописа о одржају, о условима и граница- 
ма његовог постојања и дејству нема, осим прописа који искл>у- 
ју  одржај ствари у друштвеној својини, полазна тачка за праксу 
судова, што се тиче примене старих правних правила о одржају, 
јесте опште законодавно становиште да су она изгу€ила обавезну 
правну снагу, a могу користити за то и утолико што изражавају 
сажето л.удско искуство и потврђени метод у сређивању односа 
међу људима. Баш зато наша судска пракса и теорија има пред 
собом пионирски задатак да у  конгломерату старих правних пра- 
вила обезбеди правилну примену законитости у проналажењу 
јединствених решења у овој грађанско-правној материји, a у 
складу са најновијим достигнућима наше правне науке и прин- 
ципом заштите законских права наших грађана.

Коста М. Месаровић

КАКО ЋЕ СЕ ОЗВАНИЧИТИ ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ ИЗМЕЊЕНО 
СТАЊЕ КОРИСНИКА СТАНОВА

Уговор о коришћењу стана треба да буде одраз правог ста- 
ња корисника стана. Исто тако је то и најмеродавнија исправа о 
праву становаша.

Свака измена како у погледу носиоца станарског права тако 
и корисника стана треба на буде на законит начин проведена и



кроз уговор о коришћењу стана. To изискује склапање новог уго- 
вора на основу сагласности даваоца стана на коришћеше, односно 
одговарајућег поступка.

Кад се давалац не сагласи

Најједноставније се решава измена носиоца станарског пра- 
ва или корисника ако је стан у грађанској својини или у поро- 
дичној стамбеној згради, потписивашем новог уговора о коришће- 
њу стана од стране приватног власника.

Међутим, када приватни власник одбије да се сагласи с из- 
меном или ако је, пак, стан у друшгвеној својини онда то питање 
изискује поступак.

По чл. 31 ICT. 1 ЗОСО кад нооилац станареког права трајно 
престане да користи стан, чланови његовог породичног домаћин- 
ства између себе споразумно ће одредити новог носиоца станар- 
ског права и о томе ће обавестити другу уговорну страну. И та 
„друга уговорна страна“ — давалац стана —  не прихвати тог спо- 
разутиног изабраног носиоца станарског права. Ако давалац стана 
на коришћење сматра да ни један од корисника заосталих у ста- 
ну нема право да настави коришћење стана по чл. 30 ст. 2 и чл. 
31 ст. 3 ЗОСО тужбом тражи њихово исељење, онда нема места 
расправљању овог спорног предмета пред стамбеним органом. У 
том случају у парничном поступку код редовног суда има да се 
дефинитивно реши питање даљег становања заосталих лица у 
том стану.

Давалац није поднео тужбу суду по чл. 31. ст. 3 ЗОСО, a и не 
прихвата споразумно изабраног новог носиоца станарског права, 
како ће онда бити решено питање уговорног стања? Обратили 
се нови носилац станарског права стамбеном органу да донесе ре- 
шење које замешује уговор у смислу чл. 123 ЗОСО, биће одбијен 
јер орган тражи писмену исправу која може служити као закон- 
ски основ. У том случају странка се обрати стамбеном органу да 
својом одлуком прихвати новог носиоц станарског права. И на тај 
начине не ymeBia да то по1стигне те остаје отво1рено inHTaiBe, a 
ста!НОва1Њ,е се наставЈва без новог уговора.

Може се то исто догодити и у вези члана 31 ст. 2 када нема 
изабраног носиоца станарског права по чл. 31 ст. 1 ЗОСО, па то 
својство припада брачном другу ранијег носиоца станарског пра- 
ва, односно најстаријем детету.

По чл. 31 ст. 2 ЗОСО предвиђено је да ће давалац стана на 
коришћење одредити које ће лице међу члановима породичног 
домаћинства бити носилац станарског права.

По чл. 46 ЗОСО давалац стана у друштвеној својини је стам- 
бени орган општинске скупштине, a no чл. 55 ЗОСО приватни 
власник за своје породичне стамбене зграде, односно станове.

Тако предвиђају законски прописи стамбеног законодавства 
али се у пракси по њима не поступа и дошло се у једно безизла- 
зно правно стање тако да су стари уговори остали незамењени, 
још се појављују стамбене дозволе и решења о усељењу, лица се
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усељавају без уговора о коришћењу стана што је у супротности 
са чл. 128 ст. 1 ЗОСО, уговори о коришћењу станова нису више 
0'дра;з правог стања кор*и1сника станов.а и rySe своју важност и 
смисао, више се незна на основу чега се стиче право становања, 
a најмање се зна како ће бити на законит начин утврђено да је 
некоме настало или престало право. коришћења стана. Најважни- 
је је то што се због несталне, различите праксе догађа да нико 
није надлежан да расправи питање измене уговора о коришћењу 
стана, како у погледу носиоца тако и корисника.

Иико није надлежаи

По rope наведеним прописима постоји могућност да се кори- 
сници једног стана споразумеју о-измени личности носиоца ста- 
нарског права. И о томе одлучује давалац стана на коришћење. 
Приватни 'власник може по слободној вол>и, без икаквог поступ- 
ка, потписати нови уговор с измењеним носиоцем станарског пра- 
ва стана. Тако исто он може поступити ако је у  питању да се у 
уговор унесе нови корисник или пак да се из уговора изостави ко- 
рисник који се одселио. На исти начин ово може регулисати и 
стамбени орган када је давалац стана у друштвеној својини пи- 
сменом потврдом која служи као основ — оправдање кућном са- 
вету као органу управљања за склапање новог уговора о кори- 
шћењу стана.

Сада тек настаје највећа компликација ако један и други да- 
валац не прихвати измењену ситуацију у погледу носиоца ста- 
нарског права или корисника и ако постоје оправдани разлози. 
Стари уговор је и надаље на снази, с овером која представља у - 
правни акт и који је сачињен још у 1955 или 1956 години и пред- 
ставља преживелу исправу о праву становања лица у једном 
стану.

Тако у један стан поједини корисници долазе, други одлазе, 
уговор остаје непромењен и више се незна стварна ситуација у 
погледу коришћења тог стана. И уместо да се поступа по чл. 30 и 
31 ЗОСО и свака промена како у погледу косиоца станарског пра- 
ва тако и осталих корисника стана регулише у управном поступ- 
ку и та измена одрази кроз уговор о коришћењу стана, долази се 
до једне немогуће и неодрживе ситуације како у погледу сами>: 
давалаца тако и корисника станова.

Због тога што на правилан начин и у духу поменутих за- 
конских прописа се ово не расправља, догађа се да, врло често, 
кућни савети на своју руку сачињавају нове уговоре без сагла- 
сности даваоца, користећи прилику што се ти уговори сада ви- 
ше не оверавају од стране стамбеног органа. На другој, пак, 
страни приватни власник, у великом броју случајева, да би при- 
хватио измењену уговорну ситуацију тражи знатне материјал- 
не накнаде и на тај начин доводи носиоца станарског права или 
ако се исти одселио кориснике тога стана да незнају просто шта 
да учине и како да се понашају у једној таквој прилици.
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y  оваквој ситуацији у каквој се сада налазимо у погледу 
измене раније постојећег стања коришћења стана врхунац је 
свега то да се поједини носиоци станарског права обраћају стам- 
беном органу за доношење решења које замењује уговор у сми- 
слу чл. 123 ЗОСО, без сагласности даваоца. Том приликом поје- 
динци користе да убаце и понеко ново лице које се у међувре- 
ме1ну наст£«ило или иаж предложило 'новог :нс10иаца станарског 
права. Сасвим раззпиљиво да у оваквим случајевима стамбени 
орган одбија захтеве јер за примену члана 123 ЗОСО треба да 
постоји или :ра1нији пуноважан yiroiBcp, стамбена дозвола тли по- 
добна исправа стамбеног органа о усељењу или пак сагласност 
даваоца стана на коришћење за ту измену.

Исто тако стамбени орган не може по чл. 123 ЗОСО донети 
решење које замењује уговор и у случају проширења у зајед- 
ничком стану по чл. 184 ст. 2 ако је власник стана или поро- 
дичне стамбене зграде преко суда по чл. 184 ст. 3 ЗОСО тражио 
исел>ење заосталог сустанара сматрајући да нема право на про- 
ширење у аом стану, јер би прошерењем нерационално користио 
тај стан, противно члану 11 ЗОСО.

Шта каже правна пракса

Из члана 30 и 31 ЗОСО јасно произилази да је стамбени ор- 
ган када је давалац надлежан да расправља о свакој измени 
личности носиоца станарског права или пак корисника једног 
стана. Међутим, у пракси се поступа сасвим супротно, што се 
види из појединих одлука.

Тако, Врховни суд Југославије у одлуци УЖ-3173/60 од 8. 
априла 1960. 1године и одлуци УЖ-58/62 о.д 26. jainyapa 1962. го- 
дине истиче: „Из1мена носиоца станарског хграва уз одобрење 
стамбеног орагана може бити али да се не вређа одређено стам- 
бено право сустанара и трећих лица (чл. 31 и 145 ЗОСО)“ .

Исти суд у својој одлуци УЖ-3765/62 од 27. априла 1962. го- 
дине наводи: „Није надлежан стамбени орган да одлучује које 
ће лице у смислу чл. 31 ЗОСО бити носилац станарског права. 
По Закону је предвиђен споразум и приоритетни ред —  и онда 
тек давалац одлучује ако је стамбени орган.“

У одлуци Врховног суда Југославије УЖ-11349/62 од 22. де- 
цембра 1962. године предвиђено је да стамбени орган није овла- 
шћен да одлучује о томе коме ће се од преосталих чланова до- 
маћинства умрлог корисника стана дати стан на коришћеше, већ 
такво спорно питање треба да реши надлежни редовни суд. Пра- 
во носиоца станарског права не може се утврђивати управним 
актом.

Поменућемо одлуку највишег суда објављену у часопису 
..Народни одбор“ бр. 10/1962. године, у којој се подвлачи да стам- 
бени органи нису овлашћени да у управном поступку одлучују 
о томе има ли места уношењу нових чланова домаћинстава у 
уговор о коришћењу стана. У овом спорном случају подвучено 
је да су стамбени органи одбили да удовол>е захтеву тужиоца
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да се измени његов уговор о коришћењу стана у том смислу што 
би се у њега унели сви чланови његовог домаћинства са којима 
он живи у свом стану. Врховни суд Србије је прихватио оваквр 
становршгге и одбио тужбу против другостепеног решења стам- 
беног органа. Највиши суд у Већу за управне спорове донео је 
пресуду Уж-5278/61 од 16. јуиа 1961. године и преиначио поби- 
јену првостепену пресуду у том смислу да се ништи решење ту^ 
женог стамбеног органа. Ово због тога што је за разлику од пр- 
востепеног суда нашао да стамбени органи нису уогапте овла- 
шћени да у управном поступку решавају по таквим захтевима 
странака за измену уговора о коришћењу стана. Уколико се ра- 
ди о новим члановима породичног домаћинства тада њихово у- 
ношење у уговор о коришћењу стана није ни потребно, већ се 
уколико би тај стан из разних разлога напустио досадашњи но- 
силац станарског права тада о праву на даље коришћење тога 
стана решавао независно од чињенице да ли су ти чланови по- 
родичног домаћинства унети у уговор о коришћењу стана или 
нису, нити је то питање од утицаја код решавања о томе да се 
њима призна право на даље мирно и несметано коришћење ис- 
тог стана.

Постоји још низ одлука највишег суда које излажу исто 
правко схватање, али ми сматрамо да нам је довољно што смо 
се позвали и на наведене одлуке како бисмо се осврнули на пи- 
тање измене уговорног стања.

У целој овој ствари ми сматрамо да је најбитније то што из 
ових појединих одлука највишег суда произилази да он сматра 
да није важан уговор већ је битно да та лица станују и кори- 
сте стан. Баш такво схватање доводи до тога да, врло често, би- 
ло код редовног суда илм стамбеног органа непотребно треба у- 
тврђивати чињеницу становања таквих лица. Мислим, да би се 
све то избегло и постигло доследно тумачење и примена члана 
12 и 128, 132 ЗОСО када би у одређеном поступку било то кон- 
статовано и дошло до склапања нових уговора о коришћењу 
стана.

Још можемо разумети ако се носилац станарског права од- 
селио у новодобијени стан или пак ако је умро па давалац неће 
да прихвати ни једно од заосталих лица —  чланова породичног 
домаћинства и тужбом код редовног суда тражи њихово исеље- 
ње, да се не склапа нови уговор нити одлучује о тој измени до 
правоснажног постуттка код суда. У таквом случају давалац 
стана је реаговао у односу на ново створено стање у стану a што 
му даје 'право одредба члана 31 ст. 3 ЗОСО.

Међутим, стамбени органи у свим случајевима увућују стран- 
ке да код редовног суда докажу своје станарско право. Тако у 
случају где је донето решење по чл. 123 ЗОСО, које замењује 
уговор, наведена је унука као члан породичног домаћинства сво- 
је сад пок. бабе као носиоца станарског права, па у добровољној 
замени станова стамбени орган не прихвата то решење већ ту 
странку упућу-је на општински суд да код истог докаже своје 
станарско право. И у многим другим случајевима где нема носи-
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оца станарског права из било којих разлога iio захтевима неког 
од корисника тог стана се не поступа већ се сви они такође упу- 
ћују на редовни суд да докажу своје станарско право, и ако је 
ово очигледно у супротности са чланом 31 ст. 3 ЗОСО јер такву 
врсту спороза може само искл>учиво покренути давалац, a не ко- 
рисник стана. Тако, у управном поступку не решава се о ново- 
створеној ситуацији у извесном стану, стамбени орган се огла- 
шава ненадлежним и упућује на редован суд, a овај пак упућује 
iia стамбени орган и тако то остаје нерешено, без носиоца станар- 
ског права и без уговора о коришћењу стана.

Док с једне стране се ово догађа и странка незна ко је надле- 
жан и ако чл. 30 и 31 предвиђају надлежност стамбеног органа 
хао даваоца, a сада се тражи да редован суд утврђује станарско 
право и не позивајући се ни на један пропис Закона о стамбеним 
односима по коме би била овде судска надлежност, дотле стам- 
бени органи издају потврде за кућне савете који на основу истих 
склапају са новим носиоцима станарског права уговоре о  кори- 
шћењу станова и у те уговоре уносе и нове чланове породичног 
домаћинства као кориснике стана. Има и таквих случајева у 
праксч, да стамбени орган као давалац писмено обавештава да се 
не саглашава о измени личности станарског права и на то се жа- 
ли незадовољна страна, започиње управни поступак и ствар се 
расправља као да је донет управни акт од стране стамбеног ор- 
гана.

Пре свега, требало је већ давно старе уговоре заменити но- 
вим, јер то налаже и измењена висина станарине и остале про- 
мене, a што је најважније ти ранији уговори са овером стамбеног 
органа која представља управни акт не могу се више побијати 
ни по члану 249 ЗУП-а ни по праву надзора јер је  протекао оп- 
шти рок застарелости од пет година. A има таквих уговора где је 
при врху констатовано да је склопЈвен без стамбене дозволе, има 
их и не потписаних од закуподаваца али овера као управни акт 
треба да и надал>е озваничава и правно одржи такве уговоре. И- 
мали смо случајева да је редован суд сматрао овакве уговоре који 
cv без покрића као правно неважеће али и ту се дуго расправ- 
љало и истицало како је само надлежан управни орган да стор- 
нира оверу уговора као управни акт без обзира како је издата. 
Имамо случајева да постоје и два оверена уговора са ранијим и 
каснијим датумом у односу на исти стан и странка која је пого- 
ђена другим уговором истиче правоваљаност првог уговора у ко- 
ме се лице не налази чије се исел>ене тражи те суд треба да од- 
лучи који је угоБор од правне важности. Заиста, све ово указује 
да је потребно најхитније интервенисати од стране највишег суда 
да већ једном буду у примени нови уговори који ће заиста одго- 
зарати правом стању ствари.

Сматрамо да би у том правцу требало да стамбени органи као 
даваоци одлучују о свакој измени стања корисника једног стана, 
a у случају када је у питању приватни власник па је одбио да 
склопи нови уговор, да приликом одлучивања доношења решења 
које замењује уговор у смислу чл. 123 ЗОСО стамбени орган је
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овлашћен ако не постоји исправа да испитује и утврђује основ 
њиховог права становаша и да одлуку стамбеног органа која за- 
мењује уговор регулише то измењено стање.

С обзиром на све изложено мишљења смо да би већ једном 
требало ускладити постојеће стање с уговорима о коришћењу ис- 
тих и да се надлежност етамбених органа не пребацује на редов- 
не судове који никада нису утврђивали станарско право јер за то 
законом нису овлашћени и не би требало да се наставл>а ова по- 
грешна пракса сада у време настојања за све веће учвршћеше 
законитости у нашој држави.

Милан А. Николић

КАД СЕ РАСПРОДАЈА ПОЈАВЉУЈЕ КАО ДЕЛО 
НЕЛОЈАЛНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Свакодневно се сусрећемо са разним огласима привредних 
организација у којима се оглашавају разне распродаје појединих 
контигената робе, почев од оне која је демодирана па до робе 
која је фелерична или потпуно без мана, у циљу бржег испра- 
жњења постојећег лагера и залиха, захваљујући одређеном сни- 
жењу цена. Такви огласи упућени потрошачима психолошки де- 
лују на ове и купци привучени повољним изгледима на купо- 
вину по нижим ценама, приступају често куповини не испиту- 
јући квалитет добијених предмета, тако да баш због „психоло- 
шког мамца“ распродаје постоје велике могућности да несаве- 
сни трговац обмане потрошача у погледу цене робе оглашене 
распродајом, и да му под видом повољне цене прода један одре- 
ђени артикал по стварној цени коштања. Распродаја излази из 
оквира текућег нормалног пословања мамећи публику због сни- 
жења цене. Публика купује радије на распродаји, пошто сма- 
тра да су цене сниженије него обично. Стога је неопходно одре- 
дити норме по којима ће се овај вид ванредног пословања одви- 
јати по правилима одређене „трговачке коректности“ према 
купцима, уз поштовање добрих пословних обичаја који важе у 
промету, санкционишући сваку повреду нелојалног поступања. 
Скоро све земље које су донеле специјалне законе о нелојалној 
конкуренцији, без обзира да ли имају само генералну клаузулу 
шта се сматра као дело нелојалне конкуренције'), или да поред 
генералне клаузуле о конкуренцији егземплификативно набра- 
јају поједине карактеристичне нелојалне поступке, третирају 
распродају са којом се обмањују потрошачи о циљу распрода-

1) Најчешће та генерална клаузула гласи: Нелојална конкуренција 
обухвата сваку радњу предузету у промету противно добрим пословни:,! 
обичајима, ако се н>оме наноси или би се могла нанети штета другим кон- 
курентима.
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je и o ценама као дело келојалне утакмице на тржишту. И на- 
ши нови позитивии прописи ofincy могли да заобиђу овај нов 
и врло чест феномен масовне тржишне привреде, већ су му по- 
светили посебну пажњу. Тако је у Закону о регулисању послов- 
них односа на тржишту од 20. јула 1962. године („Службени лист 
ФНРЈ“, бр. 30/62) у конкретизацији генералне клаузуле о  нело- 
јалној конкуренцији, међу егземплификативно набројаним по- 
ступцима у чл. 23 ст. 2 тачка 3 речено да се сматра нелојалним 
поступком „довођење у заблуду потрошача у погледу цене робе 
оглашавањем распродаје, фиктршним снижењем цена робе или на 
други сличан начин“ .

Размотрићемо који све видови распродаје постоје и кад сва- 
ки од тих видова 'излази W3 онвифа здраве утакмице на Т1рж1И11ггу 
у којој се поштују не само интереси конкурената, већ и интереси 
друштвене заједнице и потрошача.

Врло важан облик распродаје, због хитности, је распродаја 
чији је разлот напуштање целокупног иосла од CTipaMe једне при- 
вредне организације, (ликвидација на пример) или напуштања 
посла само у једном погону или огранку предузећа, као и распро- 
даја условљена напуштањем пословања само са једном одређе- 
ном врстом робе (привредна организација неће више продавати 
на пример рубље и конфекцију). Публика купује утолико радије 
уколико јој се чини да је извршено веће снижење цена, a no пра- 
вилу она сматра и без изричитог навођења цена у огласу за рас- 
продају да су цене ниже уколико је  принуднији карактер саме 
распродаје. Тако је на пример она склонија да купује робу на 
распродаји због напуштања целокупног посла од једне привред- 
не организације, чији је разлог ликвидација него на распродаји 
сезонске робе.

Код наведених случајева раопродаје је карактеристачно да на 
страни привредне организације која оглашава распродају постоји 
принуда за испражњење складишта. У огласу о таквој распродаји 
није уопште потребно изричито наводити да су цене за робу сни- 
жене. Довољно је само истаћи разлог (ликвидације) па да купци 
сматрају да he кроз хитности испражњењ.а складишта и цене би- 
ти ниже од уобичајених за такву врсту робе. Ко без снижења це- 
на организује распродају, доводи потрошаче у заблуду о ценама 
за које С1НИ претпостављају да су ниже од уабичајених, предузи- 
ма радњу која се не може ускладити са добрим пословним оби- 
чајима и принципима савесности и поштења у промету. Снижење 
цена по правилу не мора се односити на целокупну робу изло- 
жену распродаји, али се она мора тицати већег дела робе. Колико 
треба да износи то снижење цена не може се генерално одгово- 
рити. To зависи од конкретног случаја. За привредну организа- 
цију која организује овакву распродају диктирану напуштањем 
посла због ликвидације или због напуштања посла само са одре- 
ђеном врстом робе, нмје неопходно да за продају робе употреб- 
љава изричито реч „распродаја“ . Довољно је ако се само наводи 
разлог „посебне цене због ликвидације предузећа“ или „SOVo
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снижења цена због напуштања продаје у одељењу конфекције“ .̂ )
Привредна организација због повреда правила о распродаја- 

ма, које се појављују као дело нелојалне конкуренције одговара 
за привредни преступ (чл. 24 Закона о регулисању пословних 
односа на тржишту и чл. 14 Закона о регулисању промета робе 
и услуга са иностранством од 1962“). Поред ових чисто казнених 
мера, такву привредну организацију ће погодити и одређене гра- 
ђанскоправне последице, по имовинскоправним тужбама због не- 
лојалне конкуренције; тужбе за забрану даљег нелојалног посту- 
пања, уклањања неисправног стања и накнаде штете уколико је 
до стварног оштећења дошло (чл. 25 Закона о регулисању послов- 
них односа на тржишту и чл. 114 Закона о регулисању промета 
роба и услуга са иностранством).

Много чешће, од наведених видова распродаје су распродаје 
у којима се тежи да се растури одређена залиха робе. Ове рас- 
продаје означавају се као „распродаја робе и залиха или брза 
распродаја"®), треба разликовати од распродаја диктираних на- 
пуштањем целокупног посла. Овај врло често примењиван облик 
распродаје у трговини има своје карактеристике и опецифично- 
сти. Продаја се врши у циљу испражњења одређеног робног ла- 
гера. Испражњење у овом смислу не значи само повећање про- 
мета, за које је заинтересован иначе сваки трговац, већ смање- 
ње робних залиха које треба да доведе до потпуног испражњења 
лагера. Да ли je овај резултат постигнут распродајом или не без 
икаквог је значаја. Намера за испражњење робног лагера треба 
да буде видљива из огласа, рекламе о распродаји. Наравно испра- 
жн>ен>е лагера мора се извести убрзано, због тога и сама распро- 
даја излази из домена уобичајеног дармалнот 'послсвањ.а. He ради 
се о распродаји у случају ако се у реклами која позива на ре- 
довну трајну продају одређене робе на пример каже: „продаја 
фротира са малим фелером уз 25“/о снижења цене'*''). У реклами 
у којој се не указује на циљ брзог растурања робних залиха, куп- 
ци не рачунају на снижење цена као код распродаја које излазе 
из редовног тока пословаша, већ да најављено снижење цена од- 
говара смањеној вредности фелеричне робе®).

Продаја која није ограничена на једну одређену робну зали- 
ху, не спада у ову врсту распродаје. He постоји никаква сумња 
о томе да се ради о одређеној залихи робе, ако се у реклами на- 
води да се продаја 500 пари мушких одела свих бројева у оделе- 
њу конфекције. Просторно одвајање овог контигента робе наме- 
Њ0НОГ раопродаји, од осталих роба у одељешу ксифекције, мсра 
се стриктно спровести да не би дошло до мешања и забуне код 
потрошача. Навешћемо више случајева делимичне раепродаје од- 
ређених залиха робе из немачке судске пракгсе, у којима је ис-

-) Eduard Riemer, Wettbewerbs und Warenzeichenrecht, Koln, 1954, c. 675. 
c., 675.

3) Види Callmann. Der unlautere Wettbewerb 1932, §§ 7 напомена 1 и
12.

■*) Eduard Reimer, on. цит. C. 679.
S') Becher, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

Miinchen 1932, c. 145.
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правно наведена количина робе, врста, њена својства итд. „Про- 
дајемо пар хиљада метара штофа које ргмамо још на лагеру.“ 
„Хил.аду одела различитих бројева“ . „Имамо поједине артикле 
ван асортимана, тепихе, мебл-штофове, завесе, које сасвим јеф- 
тино нудимо на продају". „Свим ципелама снижена цена 30“/о“ . 
„На новинарском балу коришћени теписи продају се уз снижеше 
цена од 33®/o“ итд. Навођење да је мотив распродаје рушење до- 
тадашње пословне просторије (прошле године је таква распро- 
даја одржана у Београду у продавници „Народне радиности“ у 
Кнез Михајлов1ој улици која је порушена), збот чвг.а је  потребно 
испразнити робни лагер, доволјНО индивидуализира количину 
робе која се распродаје. Међутим, случајеви оглашавања „рас- 
продаје у свим одељењима робне xyte за сву робу уз снижење 
цена од 10®/о и „у току октобра снижење цена за сву робу од 6 
до 8®/g“ не карактеришу овакве распродаје као распродаје пре- 
дузете у цилјУ делимичног испражњења лагера, оошто се не 
ради о једној тачно одређеној количини робе.

Снижење цена је тесно везано за појам распродаје. Распро- 
даја као посебан в.ид лродаје робе делује прлвлачно на купце 
и буди у њима оправдану наду да ће цене бити ниже него што 
су уобичајене цене за такву врсту робе која се продаје при нор- 
малном и редовном пословању једног таквог трговца. Фиктивно 
снижене цене за робу која се продаје путем распродаје, пред- 
ставља акт нелојалне конкуренције којим се вређају не само 
интереси конкурената већ и интереси потрошача.®)

У објављивању распродаје разним модерним средствима ре- 
кламе (новине, радио, телевизија итд.) треба навести разлог за 
|рас1прсдају (због рушеша пословних просторија, лсжара, треме- 
штања радње итд.). Ако се распродаја односи само на једну вр- 
сту робе коју поседује трговац у свом пословном локалу, по- 
требно је осим разлога за распродају навести и врсту робе на 
коју се односи распродаја.

Од случајева распродаје која је усмерена на делимично ис- 
пражњење лагера робе, треба јасно разликовати оне распродаје 
чије објављивање код потрошача не побзфује утисак да се ра- 
ди о делимичном испражњењу лагера, зашто постоје озбил>ни 
разлози на страни приређивача распродаје, већ о таквим прода- 
јама које су уобичајене и редовно се у одређеним периодима го- 
дине понављају. Код њих се не ради ни о каквом принудном 
разлогу који трговца гони на распродају, већ само о жел>и да се 
повећа промет робе. Оне се у доктрини називају „слободним рас- 
продајама" (на пример уобичајене распродаје пред новогодишње

0) Недавно је Виши привредни суд iy Сарајеву казнио са пола мили- 
јона динара и одузимањем противправно стечене добити трговинско пре- 
дузеће „Нови магазин" које је нрајем прошле године разгласило путем 
штампе и радија да he у своје две продавнице вршити рг.зпродају жен- 
ских и мушких штофова уз снижење цш е од 50%. Међутим, суд је утвр- 
дио не само да цене штофовима нису биле снижене за 50% него их је 
„Неви магазин" продавао чак изнад калкулативне цене, зарачунавајући 
уместо 15%, 20% марже. На тај начин су потрошачи били преварени и не- 
дозвол>еним начином привучени на куповину штофова.
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праанике, ipaicrapoAaje рбстл'01ва итд.) sa распродаје рестлоеа као 
рестлови смат'рају се само такви 'комади целине који су преостали 
из раиијих прадаја, којиузети за celSe ва« целине немају више пу- 
ну иредност какву су  имали до'К су били у вези са целинсм. Ксд о- 
EaiHBjfx распродаја тр^ба од случаја до случ;аја исшггати да ли је 
публика из нав!ина њјихов1ог рекламирања 'Мстла да закључи да се 
ради 0 повољној понуди по сниженој гхени. Уколико је понуда 
код публике оправдано побудила очекивања о одређеним кори- 
стима, a те користи су уствари биле фиктивне, пошто је прода- 
вац обмануо публику о стварним ценама, ради се о акту нелојал- 
не конкуренције за који приређивач распродаје треба да одго- 
вара.

У досадашњим облицима распродаје и њеном третирању по- 
себно место заузима тзв. сезонска распродаја. Разлог за распро- 
дају код сезонске распродаје је у врсти и својствима лагера или 
саме робе. Сезонска распродаја се врши да 5и се сезонска роба 
(на пример летња и зимска одећа или обућа) на крају главне про- 
дајне сезоне убрзано распродала. Разлог за то је  што би таква 
роба касније због промене моде тешко могла да се прода и не- 
потребно би оптеретила лагере продавца. На тај начин се трго- 
вина у форсираној форми ослобађа робе за коју је због измака 
сезоне смањена потражња од стране потрошача, ослобађајући 
своје капацитете за нове врсте роба које више одговарају вре- 
менским потребама купаца.

Ако трговац у својој реклами на крају летње сезоне каже 
„јефтини летњи штофови због предстојећег преоријентисања на 
зимску ро1бу“ , ради ае о сезснској раопродај.и, иако она у рекла- 
ми изричито није споменута. Исто важи и за следећу рекламу: 
„Због одмакле сезоне изузетно јефтино“ , И код сезонске распро- 
даје потрошачи рачунају на снижене цене. Због тога код таквих 
распродаја уколико се не ради о снижењу цена, потрошачи се 
доводе у заблуду што свакако представл>а повреду добрих iio- 
словних обичаја и акт нелојалне конкуренције.

И потпуна и делимична распродаја не могу се организовати 
према слободном нахођењу привредне организације. Неопходно 
је потребно, да не би распродаја била злоупотребл.ена у недо- 
пуштене сврхе, да би се спровела nper.ia принципима пословне 
коректности која влада у промету, да свака намеравана распро- 
даја буде благовремено пријављена надлежним општинским ор- 
ганигла који имају увид над тржиштем (тржрпиним кнспекција- 
ма). To пријављивање да би задовољило сврху треба у потпуно- 
сти да прикаже о каквој се врсти и распродаји ради, који је раз- 
лог за распродају, време одржавања распродаје (кад почињз и 
кад ће се вероватно завршити), затим податке, о количини и вр- 
сти робе која се продаје (број комада, мера и тежина), цена по 
којој се роба продаје. Подаци морају одговарати стварном по- 
стојећем стању. Тек тада се може говорити о распродаји као о 
допуштеном начину трговања који одговара и диктиран је одре- 
ђеним економским потребама, чије остварење не вређа ни инте- 
ресе других конкурената који се појављују са истом робом на
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истом тржишту, ни интересе потрошача који  су привучени рас- 
продајом донели одлуку за куповину. Одлука за куповину од 
стране потрошача је психички догађај за који је потребан сти- 
муланс продавца. Уколико је јача шегова вол>а да купи, утоли- 
ко снажније продавац може да утиче на њу. To утицање се сва- 
како врши и путем оглашавања распродаје. Међутим, оно не 
сме да пређе одређене границе. Сигурно је  да су те границе до- 
звољеног утицања прекорачене, ако се како је речено у Закону 
о релугисању пословних односа на тржишту доведени у заблуду 
„потрошачи у погледу цене робе оглашавањем распродаје, фик- 
тивним снижењем цене робе или на други сличан начин“ (члан 
23 став 2 тачка 3). Привредне организације дужне су у свом по- 
словању придржавати се начела здраве утакмице и уздржавати 
се од поступака који су управл>ени да наносе штету другој при- 
вредној организацији, друштвеној заједници или потрошачима.

Др Драгољуб Стојановић

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Редован 1Пле1нум Савеза адвокатских комсра Југговлавије одр- 
жан је у Сарајеву 22. и 23. јуна 1963. године. У време када се 
врше 1придреме за icsiraaiiia'BaiBe свих Закона Уставу Социјали- 
стичке Федерати1вне РепублЈИке Југослав1ИЈе, .па следствено томе, 
и 'за саглашавање проииса Закона о адвокатури, дневни ред, по- 
ред доношења одлука no оталним ш1тањ!рша, био је усредсређен 
на питања, и то н,ачелна китавва оаме адвсхатуре: Днев^ни рвд
био је вео1ма обиман, јер је садржавао и реферате: др Владшиира 
Шукљеа, |прелседника Савеза; „Основни принципи новот Закона 
о адвокатур!и“ , реферат Дратослава Тршгнића; „Предлог за ,ре- 
шење материј.алиих обавеза адвоката лрема друштвеној заједни- 
ци“, реферат Тоше MmnaHOBidia; ,,Предлсг за решење социјалног 
осигурања адвоката“ , реферат др Рудолфа Бедеика; „Предлог 
нове Тарифе за адвокатске услуге“ , реферат председника Дисци- 
ПЛИН1СК1ИХ судова и извештај представника адво1катских приорав- 
ника. На Пленуоиу је обављен 'И избор члаЈНОва Председништва 
Савез.а.

Пленуму су лрисуствовали >сви чланови Савеза тј. ове Адво- 
катоке iKOiMcpe 'из зеаиве у 1пунс.м саставу. Адвокатску 'номору у 
АПВ 'застутхали icy: Милорад Ботић, председник Коморе, Олга Ца- 
рић, секретар iKoMope, др Иван Мелвингер, пр>едседник Савета 
Комсре, Ксста Хаџи, секретар Савега, a Плену.му су присуство- 
валги и: др Јулије Кениг, !председник Дисц. суда Коморе, Стева« 
РсичеЕ:и]ћ, дисц. тужилац, a као референгт Савеза за питаше со- 
цијалног осигуран>а адвоката Тошо Ишпановић.
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Пленум је одабрио 'извештај секретара Савеза Мила'На Ж и- 
кића о  раду (председнршптва Савеза од 'последњег до овог Плену- 
ма, као и решио нека текућа .гаита|ња.

Св'и реферати 1били с у  свестрано, дскументо1ва!но сбрађени, 
али по HijiiMa' ни:је дснесс1на још  ни1ка‘К!ва одлука, јер  је  закл>у- 
че1но, a на предлог Ншс-оле |Срзентића, држ . подсакретара у  СИ В-у 
за послсве травосуђа, да се сва пихања јсш  iipoyBaiEajy, сбзиром 
да 'не иредсгоји екоро донсшење ороахиса о изменапиа шта допу- 
нама HOiBioir SaiRoraa о арвокатури. Али, ксистатовано је  'да се го- 
рЗ^ћа 1пмтања адвокатуре: Тзрифа, 1Социјално оаигзграње, ггитање 
опорезивања, цреба одмах да реше, без обзира 1када ће се при- 
ступити доношеЈБу HciBor За'кода о адво^катурм:, иа је  у  том смјг- 
слу Председништву Савеза дата обавеза.

Разм,атрајућ'И рад Пленума, каме су при1суствовали Никола 
Срзентић, држ. подсекретар iCMB-a, др. Иво Суна)рић, држ, се- 
кретар за ;1трав. управу СР Босне и Херцего'Виие, др Б. Перић, 
декан ПраБНОг факултета у Сарајеву, 'затим icbh 1на'ј|випш пред- 
ставници правосудних установа из iCapajeiBa, председници свих 
Комора, и то: Беоврад, Милсван Јозавовв1ћ; Загрвб, др Аурел Кр- 
стуловић; Љубљана, др Саво ГЦифер,; Скопје, Трајко Јовев; Са- 
раЈево, Момир ВидоврЉ; и Нови Сад, Милорад Ботић, са осталим 
представницима тих Комора, 'може се констатовати да је Пленум 
обавио 'овој задатак на одтоварајућ'и HaiaMH.

За председнмка Савеза адвокатоких Koaviopa Југославије иза- 
бран је МилоБа« Јовановић, Т1редсе|дн!и.к Адвокатске Kocvroipe у Бе- 
ограду, за потпрвдседнике сви председници осталих KoMOipa, a за 
генер. секретара Мрхлан Жикић, адвокат и̂з Бео1града, досадашњи 
ген. ‘секретар Савеза.

Значај рада овог Пленума биа је подвучен чи!ње1Шгцом, да је 
једно веће изасланство Плбнума |било иримљвно од стране друга 
Ђуре ПуцаЈМ, председника Скушптрше Соц. Pen. Босне и Хер- 
цеговине, који се еа иза1слаЈнством Пленума задржао у једноча- 
совном разговору. :Осим тота, председиик Ску|Ш1гти1не среза Сара- 
јево друг Васо Ра:ди.ћ, приредио је за 'ове учеснике пријем.

К. Хаџи

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Годишња скупштина Адвокатске коморе Србије, одржана је 
на Правном Факултету у Београду дана 1. и 2. јуна 1963. године. 
Скупштини је присуствовао нови секретар за правосудну упра- 
ву Србије Милијан Јеремић, јавни тужилац Србије Милорад До- 
станић и председници судова у Београду. Скупштини су подне- 
та два реферата. Милован Јовановић, председник Коморе под- 
нео је реферат о стању и проблемима у адвокатури. Адвокат 
Бранислав Жикић из Београда, поднео је реферат о улози ад- 
воката у заштити и остваривању права грађана и организација. 
Председник Јовановић, је подвукао значај уставних одредаба о
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адвокатури и упознао Скупштину о припремама за измену За- 
кона о адвокатури. Надаље је говорио о сређивању прилика у 
адвокатури и повољнијој атмосфери за рад адвоката у односу на 
прошлу годину. Референт Жикић је темељно и документовано 
изложио улогу и значај адвокатуре у заштити слобода, права и 
интереса грађана, те о односу адвокатуре према судовима.

Скупштину je поздравио Милијан Јеремић, подвлачећи да 
је адвокатура део правосуђа и да има видно место у нашем си- 
стему правосуђа, изразио је наду да ће сарадња адвакатуре и 
судства добкти нове облике и развијати се у повољнијој атмо- 
сфери. Скупштину је поздравио-и др. Владимир Шукл>е, пред- 
седник Савеза адвокат. 'камора Југославије који је сдаа ир'И'зна!Њ'е 
органима Адвокатске коморе Србије, на њиховом активном раду 
у Савезу адвокатских комрра, a посебно председнику Јовано- 
вићу.

Поводом реферата развила се веома жива и богата диску- 
сија у којој је учествовало преко 20 дискутаната. По броју уче- 
сника у дискусији као и садржини ове, Скупштина је добила ка- 
рактер једног стручно-професионалног конгреса, што издваја ову 
Скупштину од уобичајених годишњих Скупштина Комора. У- 
главном су третирана професионална питања, као и питања ве- 
зана са изменом Закона о адвокатури, која су претресана са раз- 
них становишта што ће знатно допринети да се правилније осве- 
тле нека питања и нађу боља решења у настојању да се унапреди 
наша адвокатура.

Скупштина је била изборна. Јавним гласањем једногласно 
су изабрани сви органи Коморе, па је поново за председника иза- 
бран Милован Јовановић, a за заменика председник Слободан Су- 
ботић, За председника дисциплинског суда изабран је Бранислав 
Жикић.

Све Адвокатске коморе у земљи биле су заступљене на Скуп- 
штини путем својих делегата. Адвокатску комору Војводине 
представљали су: Милорад Ботић. Андрија Шарчевић, Олга Ца- 
рић, Бора Стефановић и Тоша Ишпановић.

М. Б.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЉУБЉАНИ

8. јуна 1963. одржана је у ЈБубљани годишња Скупштина 
Адвокатске коморе за СР Словенију. Скупштина је била из- 
борна.

На скупштини су били присутни друг Франц Кутин, др- 
жавни секретар за т1равосуђе СР Словеније, као и сви представ- 
ници судова и других правосудних установа. Од стране Савеза 
адв. FCOMopa Југославије скупштини су присуствовали Милан 
Жикић, ген. секретар и Момчило Митровић, админ. секретар. 
Све Коморе из земље су биле представљене делегатима, a Адво- 
катску комору у АПВ заступао је Андрија Шарчевић, зам. пред- 
седника.
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Дискусија се, углавном, кретала у правцу изношења иску- 
става од стране представника колективних адвокатских канце- 
ларија, који су указивали на успехе истих у раду.

За новог представника Адвокатске коморе за СР Словенију 
изабран је др. Саво Шифер, a за заменика др. Владимир Креч.

К. X.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
С. Р. МАКЕДОНИЈЕ

Дана 9. VI 1963., одржана је у СкопЈву изборна годишња 
скупштина Адвокатске коморе СР. Македоније.

Као гости, истој су присуствовали републички секретари за 
унутрашње послове и за правосудну управу- као и бројни пред- 
ставници тамошње државне и правосудне управе. Најзад, путем 
својих делегата, биле су на овој скугаптини представљене и све 
Адвокатске коморе.

Кроз поднете реферате и путем настале дискусије, живо су 
била третирана свеврсна гшташа која су сада по адвока-
туру актуелна.

Ток скупштине пратили су безмало сви адвокати СР Маке- 
доније.

На крају је изабран нови Управни одбор, са Јовев Трајком 
на челу, као председником.

Како скупштина, тако и заједнички ручак, одржани су у 
одмаралишту „Сарај“ .

Нашу АК на овој скупштини, представљао је Б. Стојковић 
(Панчево) члан Управног одбора.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У САРАЈЕВУ

22. јуна 1963. одржана је 1редо.вна годијшња Окупштииа Ад- 
вокатоке iKOMope у Сарајеву. Како се истог дана одржавао и Пле- 
нум Савез.а адвокатсиих комсра Ју1гославије, то су cr :i представ- 
•ници Комора на |Плвнуму присуство'вал1и раду |Скулштиие Ко- 
море.

На Ску1шпти1ни је било 1присутно 80 адвоката сд 136, колико 
их је yiracaiHo у тој Комори.

Дискуеија на 'Скушптиии сбухватила је цело'ку!Гшу пробле- 
матику ,наше адвскатуре, a и из аопекта .прилик.а у  Босни и Хер- 
цеговини. Ое‘И су MOBeuirajM ‘примљени. За новог председника Ко- 
море 'изабран је Мсмир ВидаковЈЉ, а.цвокат из Сарајева.
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БИХАРИ, О.: ТЕОРИЈА ПРЕДСТАВНИЧКИХ ОРГАНА ДРЖАВ- 
НЕ ВЛАСТИ (Az AUamhatalmikepviseleti szervek elmelete); Bu
dapest, 1963; •cup. 322.

Кшига коју желипмо приказати у редов'има који следе, по ме- 
тоду Koj'KM је у  шој извршен преглед материје, као и по сзом 
цшву прввнствено долази у  област уставног тарава. Прецизније 
речено, разматрајући жжуства in 'научне резултате у области 
устаинот права не само М а^рске већ и других сскцијалистичких 
3€1мал>а, (ша истов|ремено иредставља m вреда)Н допринос науци 
упоредног уставнот права.

Проблем суверенитета и најважнији буржоаски принципи 
у изградњи државне организације. — Разматрања су започета 
шрилажењем л јш и ји  развоја проблема суверенитета. Настао у 
крилима грађанске идеолотије суверенитет, односно јединство су- 
верено.сти, требао је да !буде остварен у 'потпуности у апсолутној 
монархији. Фраицуска револуција, која је  у суштини била гра- 
ђанска револуција, уопоставила је народни су1верени:тет у првит« 
данима своје |Победе да 'би га после, 'низсауг 'ра'знС'врсних мера, 
потисла саовим у позадину. И 1како аутор каже „С1стварење на- 
родног суверенитета остало је да сачека победу радничке класе 
и лерисд изррадње социјализома*'.

Остварење јединства суверенитета у 'једној држави захте- 
ва једииство државне организације власти, јединство у  в.ршењу 
те власти. До 1П0;дел:е власти дола'зи у краћ'И1м периО|ДИ1ма успо- 
стављања равнотеже сната између јкласе која нестаје и класе 
која се рађа. Па и када до те поделе дође, треба имати у виду да 
он у суштиЕи тфедста!вља специфичну поделу 'рада која прати 
класну поделу у |свакој зеамљи.

Када се већ говори о  подели власти, треба нешто рећи и о 
улози локалних органа вла1сти у грађанској историји. Ови органи 
су само у периодима борбе за формирање централне 1власти игра- 
ли значајну улогу, да' би се у доцнијем периоду прегворили у 
извршну снагу државног апарата, «а  известан 'нач1И'н, у адашни- 
стративне органе без своје надлежности.

Само ‘народно представништво као битан елвменат народног 
суверенитета, доживело је у одређеном историјском моменту 
своје 'псхри'цан>е у схватању о држави лартија. Уместо народног 
'представништва потггуну превласт лреузима бирократоки апарат 
буржоа10К!их ^партија, да би ica тиме уједно и отпочела 1ко«ачна 
ликвидација н̂а̂ родног суверегоггета.

Нови облици и устапове државне организације у  социјали- 
стичкој држави и социјалистичкој теорији. — Савети организо- 
вани у току револуције 1905— 1907. представљали су органе ма- 
СОВ.НОГ политичког штрајка, „слабу, почетну" форму у стварању 
државе, државе која то више iHehe бити у правом омислу речи“ . 
(Леањин). Парола „сва власт !саветима“ управо и значи да сви за- 
даци треба да буду подврвнути саветима, уз одрицање било ка- 
кве поделе власти.
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Прва шема организације после актобра 1917. годаше била 
је  следећа: CBeipycKH Конлрес радничк1их, свЈБачких и војгаих де- 
путата, Цвнтрални изкршни Комитет, Савет народних комесара 
и савети.

Према Уставу од 1936. године |држа1В1Н!и: аоарат подељен је 
на органе државне власти, органе државне yrapaBe, судоке сргане 
и органе тзгжилаштва.

Избории органи држашне власти су но1сиоци народног 1суве- 
ренитета и њипма су подчињени сви остали органи. HajB̂ Mnni ор- 
ган државне власти је Државна ску(шштина. B'hiiiih изборни ор- 
гани лржавне власти одређују надлежност- иижих органа. Они су 
дужни поверити Ш1жим орга1ни!ма 'једа« део својих функција у 
области !пр|ивредне и културнснпраоветне делаттности.

Подела државних аргана по принципу сдиоса према држав- 
ним органима власти noKasyje да постоје ортанм које су органи 
државне вла1сти иепосредно изабрали, било 'из својих 'редова, тј. 
од депутата и чла«01ва савета или од лица хоја нису представици 
избсрних оргаЈна државие власти, као и такви: оргагаи у чијем 
стварању органи државне власти 'имају icaiMO пссредну улсту. 
Међу 'органима који су 'саставл>еш1 од депутата неки имају своју 
самосталну надлежност, код <неких је она врло сграиичена или 
је уопште немају.

У ciKB'iipy ових „сопствених“ органа који делују у представ- 
ничким opraHM'Ma државне власти, у:ст.ановљене су и разне ко- 
мисије, чији icy чланови зискључиво депучати и које имају углав- 
ном, стручни карактер. У државама где постсје вишепартијски 
сшстеми 'постоје тзв. „савети старешина“ . Сем тога, фср'миране су 
и групе депутата, клубсви и 1кружоци који imajy задатак да буду 
што више у  В03И са бирачима. Камиоије 'као помоћни органи 'и 
већином: стручног iKapaKTeipa офорашвене су и у саветима.

При'нци.п народног суверенитета 0:ств.арен у  'Соци.|алЈ'1СТ‘ич- 
ким државама, већ у садаи1ње1м моменту укл>учује у  себи инсти- 
туте стварне де1М0|Кратије као што су спозив, сеоске скушптине, 
ксигреси, друштвеш'1 ииструктори, друштвени активисти, иарод- 
на законодавна иницијатмва итд.

Органи државне власти обухватају paE'HcnpaBHO П11>едстав- 
ништво радничке класе и свих слојева становиичптва. Према лш- 
шљењу аутора овакав јсастав органа државие власти не проти- 
вуречи идеји диктатуре радшгчке класе, јер партија на основу 
■идеологије радничке 'кла1се руководи и  усмерава целохупну др- 
жавну делатност.
, Правни акти представничких органа државне власти. — 
Када је реч о правним акти1м;а оредставнич!ких органа државне 
власти, запажа се да 'се делатност на овом (плану са!Стоји у  доно- 
шењу обавезних правних аката и контроли њиховог извршеша. 
Треба 'нагласити, да код представиичких органа |државне власти 
у Мађарској није могуће опровести оштру враиицу у томе сми- 
слу да ли ти акти имају само оишти или и индивидуални ка- 
рактер.
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СкушитЈше као нај(втшг 1ПЈ>едста1ВШ1!чки орган дсноси Устав, 
заЈсоне и друге правне акте. Усгав сших звмаља, према м!И!шљењу 
аутора, 'карактершпе опште одсуство фикције, искључивост као 
ссновног за'КОна и трајност. За његову промену потребна је ква- 
Јтификсвана sehiffla.

Заиггита устаЕ1НО€ти iBpiun се, као (и у другим aeiMjtaiMa, сред- 
ствима контроле у чувању законитости, мада овде Партија има 
изузетно важну уЈгсту. Као орган једино је скугш1ти1на овлагпћена 
да 'врши кснтролу уставности.

Сам Устав тачно « е  одређује које све врсте з-аксна донс!Си 
скупштина. У законор|даЕној хмјерархији сви закони заузимају 
p a e iH o iip a B H O  fM e c r o .

Што се  тиче надлежности 1савета, она до |Данашњи'х дана 
није била сдређена; уместо тога у закснима је само установљен 
круг њихозих исслова и задатака. Потреба за за1КОНода®ном де- 
лат1Н0|Шћу савета јавља се када савет, ino сили своје иокључмве 
надлежнссти или на сенову одредбе централног закснодавства. 
доноси исрме, или када савет путем норме локалнот xapaicrepa 
регулише ститање од локалног значаја које није регули)са'0 цен- 
трални срган.

Досадашши развој тесрије и праксе држаЕигих власти у со- 
цијалистичким aenvuBanvra показује да ови уживају све eefey улагу 
и значај, као и да псстоје две лииије развр1тка код ших: једна, 
која је  за што строжије разграниче1ње изборних органа од органа 
управе и друга, која у 1принципу одбацује такво разграничење, 
стојећи на становишту г̂гуног јединства ;рада органа државне 
власти и органа државие управе. Такође је  све очи1Гледнија тен- 
денција .ка спровођењу децентрализације и прецизеом одређива- 
њу 'надлежности између вгатгх и 1нижр1Х органа.

Сматрамо да с сбзиром на значај постављене ,прабле!матике, 
књига о 'којој је  до сада било речи втоже корксно послужЈсти 
свима онима који се интересују за гголожај и рад сртана државне 
власти у содијалистичким зеомљама.

Ксенија Сшулински

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Отисак прста пронађен на лмцу 
места након извршења кривичног 
дела може се прихватити као пот- 
пун доказ извршења кривичног де- 
ла. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 563/963).

I. ст. пресудом проглашен је опту- 
жени кривим за извршење више 
кривичних дела. Оптужени је при- 
знао извршење 5 крађа, док 6 није 
признао, па је уложио жалбу, која 
је као неоснована -одбијена, a из 
разлога;

Приликом увиђаја на ли1џ̂  места 
након извршења крађе пронађен је 
отисак прста за који је накнадно 
утврђено да одговара отиску прста 
оптуженог. По нахођењу Врх. суда 
АПВ овакав доказ може се прихза- 
тити као потпуно доказно средство 
и када оптужени не би био познат 
као извршилац више кривичних де- 
ла тешке крађе и то на сличан на- 
чин као што је извршена и ова 
крађа.
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Отказ коришћења стаиа због не- 
плаћене закупвине не може се под- 
нети пре док нису протекла пуна 
три календарска месеца за које ста- 
нарина није плаћена. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 165/63).

Пресудом Сресзког суда уважен је 
тужбени захтев ради отказа стана. 
Окружни суд је  пресуду преиначио 
и тужбу одбио. Тужител>ица је уло- 
жила ревизију, која је као основа- 
на уважена, пресуда Окружног су- 
да преиначена, пресуда Среског су- 
да потврђена, a из разлога:

Није спорно међу странкама да је 
тужени закупнину имао да плаћа 
најкасније до петог у месецу уна- 
пред. Није спарно да тужени није 
платио закуггаину за март, април и 
мај 1962. него је тек 2. јуна исту по- 
слао поштом, и да је тужитељица 
одбила имту да прими.

Међу странкама је само спорно то 
да ли постоји разлог за отказ ста- 
на, јер је тужени тек након проте- 
ка 3 месеца у конкр. случају у че- 
твртом месецу покушао да плати за- 
купнину.

Према становишту Врх. суда АПВ. 
постоји разлог за отказ стана у кон- 
кретном случају, јер је тужени тек 
након протека 3 .месеца тј. у четвр- 
том месецу покушао да плати за- 
купнину. Пропис чл. 130 ст. 1 тач. 
3 Закона о стамбеним односима тре- 
ба тако применити, да се отказ не 
може под(^ети пре док нису проте- 
кла пуна три месеца, за које време 
закупнина није плаћена. Како је, 
пак, у конкр. случају тужени био 
овлашћен да станарину за март пла- 
ти најкасније до 31. маја, a он то 
није учинио, већ је станарину поку- 
шао да плати тек 2. јуна, ревизија 
тужитеља је усвојена.

нице. Према томе, у  кснкр. случају 
постоји само један захтев a то је 
предаја поседа тужиочевих покрет- 
иина које се налазе код тужене и то 
по праву власништва. За изложеии 
захтев постоји исти чињенични и 
правни основ, a то је: посебна имо- 
вина и право својине. Стога Врх. суд 
АПВ налази да је решење Окруж- 
ног суда којим се огласио стварно 
ненадлежним за решаван>е овог спо- 
ра позивом на чл. 36. ст. 2 ЗПП не- 
основан, јер се овај пропис на кон- 
кретни случај не може применити.

Па како вредност свих ствари из- 
носи 278.000 динара, то је за рас- 
прављање овог спора стварно над- 
лежан Окружни суд, чија је над- 
лежност и у горњем решењу утвр- 
ћена.

Код утврђивања стварне аадлеж- 
ности у тужби ради издаважа по- 
кретности на основу зласништва 
ствзрна надлежност се утврђује 
према збиру вредвости свих пред- 
метних ствари. (Врх. суд. АПВ бр. 
Р. 30/63).

Тужилац тужбом тражи да се ту- 
женик обвежв да му изда у тужби 
наведене покретнине као његову 
својину a које је он делом доиео у 
стан тужене, када је са њом засно- 
вао ванбрачпи однос, a делом купио 
за време трајања ванбрачне зајед-

За суђење у споровима којн на- 
стају у  току и поводом судског из- 
вршења искључиво је надлсжан 
Срески суд који спроводи извршење 
ако је истовремено и стварно над- 
лежан за те спорове, ако пак није 
у том случају стварно је надлсжан 
онај Окружни суд на чијем се под- 
ручју налази Срески суд који спго- 
води извршење. (В.рх. суд АПВ бр. 
Гж. 395. 63.

Тужилац је тужбом поднесеком 
код Окружног суда у С. М. тражио 
да се укине пресуда Окр. суда у Н. 
С. — Тужбени захтев је  одбијен, a 
уложена жалба није оенована, и као 
таква одбр1јена, a из разлога:

Према одредби чл. 57 ст. 1 ЗПП за 
суђење у споровима који настану у 
току и поводом судског извршног 
поступка искључиво је надлежан 
Срески суд који спроводи изврше- 
ња односно Окружни суд на чијем 
се подручју налази извршни суд.

Из овог прогглса произилази да је 
за поступак у оваквим опоровима 
надлежан Срески суд који спроводи 
извршење само ако је истовремено 
и стварно надлежан. за поменуте ту 
жбе. Међутим, ако то није случај 
за поступак је  стварно надлежан 
надлежан Окружни суд на чгијем се 
подручју налази Срески суд који 
сггроводи извршење.

У конкр. случају извршење спјх)- 
води Срески суд у Н. С. па пошто 
је вредност предмета епора већи од 
износа од 200.000 динара, то је за 
поступак у  овој ствари у смислу чл. 
57. ст. 1 и чл. 28 ст. 1 ЗПП надле- 
жан Окружни суд у Н. С.
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Захтев родитеља погинулог лица 
за накнаду штете за изгубл.ено из- 
државање у виду месечне ренте има 
карактер захтева за накнаду штсте 
a не законске алимеитације. —  Та- 
ква потраживања застаревају по 
истеку три године. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 404,63).

Окружди суд одбио је тужбени 
захтев због застарелости потражи- 
вања.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је као неоснована, одбијена, a из 
разлога:

Син тужитеља је погииуо 13. фе- 
бруара 1958. године, a тужба је лод- 
несена 24. марта 1961. дакле по ис- 
теку рока од 3 године од сазнања за 
штету и учиниоца па је  потражива- 
ње тужиоца застарело иа основу ст, 
1 чл. 19 Закона о застарелости по- 
траживања. Неосновано је станови- 
ште тужиоца да су застарела само 
поједина месечна давања ренте a не 
само право на накнаду штете ми- 
слећи вероватно на одредбе Закона 
о зает. потраж. из чл. 15 ст. 1 и чл. 
16 који регулишу застарелост потра- 
живања повре.мених давања. Та о- 
колност што тужитељи захтева|ју 
накнаду штете у виду месечне рен- 
те не мења ништа на правној при- 
роди предметног потраживања и оно 
има карактер захтева за накнаду 
штете a не законске алиментације.

Тужбом за поништај отказа рад- 
ног односа не прекида се застаре- 
лост потраживања-накнаде уместо 
плате за време док радник услед 
отказа није могао да ради и да о- 
ствари личан доходак. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 226,63).

I. ст. пресудом тужбени захтев ту- 
житеља је делимично уважен и ту- 
жено предузеће обвезано је на ис- 
плауу 144.000 дин. док је вишак ту- 
женог захтева одбијен.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога;

Тужиочево потраживање накнаде 
уместо плате за време од пре 22. II 
1960. године је свакако застарело, 
зато што потраживања радника, на- 
мештеника и службеника која npo- 
истичу из радног односа застарева- 
ју за 2 године у смислу чл. 21 ст. 1 
тач. 1 Закона о застарелости потра- 
живања.

Погрешно је правно становжнте 
тужиоца да је шеговом тужбом за 
поништај 'незаконитог отказа пре- 
кинута застарелост његовог потра- 
живања спорне накнаде уместо пла- 
те за време док услед незакошггог 
отказа није могао да ради и да ос- 
тварује лични доходак, јер су то два 
различита самостална потраживан»а 
која су могла бити остварена јед- 
ном тужбом истовремено са захте- 
вом да се поништи незаконити от- 
каз радног односа између парничних 
странака, и да се тужена обвеже да 
му исплати одређени износ на име 
накнаде уместо плате коју је  тужи- 
лац изгубио од времена престанка 
његовог рада до његовог поновног 
запослерва, у конкр. случају понова 
код тужене.

Тужено предузеће одговара за 
нбкнаду штете проузроковане не- 
при::1ањем приговора од стране над- 
лежиог сргаиа илн службеника на 
стказ дат жени која је у другом 
стању. (Ввх. суд АПВ бр. Рев. 1036,' 
62).

I. ст. суд је  пресудио и обвезао 
тужено предузеће да исплати ту- 
жиљи на име одштете износ од 
126.562 д. На жалбу тужене Окр. суд 
,1е овај .изнсс j смањио на 87.269 ди- 
нара. Обе странке су уложиле ре- 
визију, па је р>евизија тужитељице 
уважена, пресуда Окр. суда преина- 
чена, пресуда Среског суда птовр- 
ђена, a из разлога:

Тужено предузеће је  тужиљи 29. 
октобра 1960. године уручило отказ 
радног односа. Тужил>а је хтела код 
надлежног службеника да уложи 
поиговор, јер је у другом стању, па 
јој се отказ не може дати, али је 
< Bai одбио приговор да прими без 
доказа; лекарског уверења да је ту- 
жил>а заиста у другом стању. Ово 
стг,новиште је погрешно, јер се при- 
говор имао да прими, a лекарско у- 
верење се могло и касније прикљу- 
чити. Пошто је  тужил>а заиста била 
у другом стању, очито је да би се 
њен приговор морао да уважи, па 
је службеник туженог предузећа да- 
јући погрешну упуту тужиљи нанео 
штету, за које предузеће одговара, a 
према пропису чл. 294. Згкбна о рад- 
ним односима.
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Пословођа мање угоститељске рад- 
ње само је један од органа управ- 
љања том радн>ом. — О-злашћен да 
потписује ту радњу a склаиање и у- 
говора о извођењу радова он се ие 
обвезује лично него обавезује рад- 
њу. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 201/63).

Тужитељица Стамбена заједница 
издала је платни налог против по- 
словође мање угоетитељске радње. 
По приговору пословође платни на- 
лог је укинут.

Тужитељица је поднела жалбу, 
која је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

Пргма чл. 13 Уредбе о угост. пред. 
и радњама општи прописи о преду- 
зећима и радњама сдносе са и на 
угост. пред. и радње, ако 'Овс.м У- 
редом није друкчије одређено.

За уггрављање мањим угост. рад- 
н>ама Уредбом је другачије одређе- 
но iiero што је одређено Уредбом о 
оснивању орздузећа и радњл, јер је 
у чл. 32. Уредбе о угост. пред. и рад- 
шама у којима ради до 3 радника не 
врши коиституисање према одред- 
бама Уредбе о оснивању предузеЈја 
и радњи већ у смислу правила рад- 
ње која прав.ила доноси народни 
одбор општине.

Те мање угост. радње предају се 
радницима на управљање путем пи- 
сменог прихватања правила од стра- 
не радника — чл. 32 ст. 2 и чл. 34 
ст. 1 Уредбе о управљању угост. 
пред. и радњама.

Таква радња има пословођу, али 
у управљању таквом радњом радни- 
ци имају сва гграва која по пропи- 
сима припадају органима радње, ако 
одредбама ове радње или правили- 
ма радње није другчије одређено.

Према томе, пословођа мање угост. 
радње само је један од органа у- 
правлаања том радњом.

Уговором за извршеше радова а- 
дапгације пословођа је обзезао са- 
му радњу, a не себе лично, па је 
жалба ради тога неоснована.

Тужени као наследник за себе не 
може бити обвезан да трпи укњи- 
жбу права својине у корист тужио- 
ца на целим некретнинама оставине 
ако није једини наследник. Такав 
спор се може решити једино уз уче- 
nihe свих наследника оставине. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 586 62).

Пресудом Среског суда обвезан је 
туженик да трпи да се све некрет- 
нине оставине укњиже у власни-

штво тужитеља. Жалбу је Окружни 
суд одбио, па је тужени уложио ре- 
визију, која је као основана ува- 
жена, пресуде 'нижих судова уки- 
нуте, a из разлога;

Из оставинских описа је видљиво 
да туженик није једини наследиик, 
јер поред њега имају ораво наслеђ-а 
и његсза браћа. Пошто тужени за 
себе не може бити обвезан да трпи 
укшужбу права својине у корист ту- 
жиоца на целим спорним некретни- 
нама јер није сигурно да ће он би- 
ти једини и искључиви наследник, то 
се ова ствар може решити једино 
уз учешће свих наследника покој- 
ника, јер је у питању нужно и је- 
динствено супарништво и опор се 
не може решити без учешћа осталих 
наследника.

He може бити сведок на писменом 
теотаменту стриц оставиоца a није 
забрашено да стриц тестаменталног 
наследника буде сзедок. (Врх. еуД 
АПВ бр. Рев. 195/63).

Против решења о наслеђивању 
поднео је жалбу жалилац наводећи 
да тестаменат mije ваљан, јер је је - 
дан од сведока био стриц тестамен- 
талног наследника.

Окружни суд је жалбу одбио, па 
је жалилац поднео ревизију, која је 
као неосноваиа одбијена, a из раз- 
лога:

Чл. 73. Закона о наслеђивању 
предвиђено је да при прављењу те- 
стамента тестаментални сведоци мо- 
гу бити пунолетна лица којима није 
одузета пословна способност и која 
знају читати и писати. Ставом 2 ис- 
тог члана предвиђено је да не могу 
бити сведоци при прављењу писме- 
ног тестамента потомци завештаоца, 
његови сродници у побочној линији 
до 4 етепена закључно као и брач- 
ни друг завештаоца. Дакле, овим 
пропиоима као ни другим прописи- 
ма није забрањено да стриц теста- 
менталног наследника буде сведок, 
већ само да стриц оставиоца не мо- 
же бити сведок.

У  споразуму о месној надлежно- 
сти странке могу уговорити месну 
надлежност суда по избору тужиоца
(Реш. Врх. привр. суда Сл. 431/63)

Тужба је поднесена Вишем при- 
вредном суду као првостепено.м су- 
ду против тужених који имају no-
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словно седиште изван подручЈа тога 
суда. Уз тужбу је приложен уговар 
закључен између странака из кога 
проистиче тужбено тражење, a у ко- 
ме су странке између осталих уго- 
ворних одредаба, лредвиделе да ће 
се решавање свих .спорних питања 
поднети стварно надлежном при- 
вредном суду према избору тужи- 
оца.

Првостепени суд је ири испитива- 
њу тужбе оцењујући своју меону 
надлежност нашао, да утоворна кла- 
узула према којој се тужба може 
поднети стварно надлежном суду 
ггрема избору тужиоца, не би била 
довољна да се одстули од принципа 
опште месне надлежности из чл. 40 
Зхш, јер да су странке приликом 

уговарања озакве посебне месне на- 
длежнрсти биле дужне да истовре- 
мене и одреде оуд који би у случају 
спора био меено иадлежан односно 
да га поименично означе.

Поводом жалбе тужиоца на реше- 
ње којим се првостепени суд огла- 
сио 'Месно ненадлежан, другостепе- 
ни еуд је укинуо ово решење и 
предмет вратио утврдивши надле- 

жност суда коме је  тужба поднесе- 
на, из следећих разлога:

„Правно је погрешно становиште 
суда првог степена да је за приме- 
ну члана 64. Закона о  парничном 
поступку нужно да су странке по- 
именице означиле суд који ће им 
судити у првом степену.

Споразумом странаха под адређе- 
ним условима може се мењати ме- 
сна надлежност првостшеног суда. 
Тим споразумом странке могу пред- 
видети да he одређени суд бити и- 
скул>ичиво надлежан или пак да 
предвиде више надлежних судова 
по избору, a нема законских смет- 
њи да уговоре како he им у одре- 
ђеном спору или одр»еђеном прав- 
ном односу судити онај суд, кога 
буде неко од странака одабрао. При 
томе се израз „оуд који није ме- 
сно надлежан“ у цитираној одред- 
би Закона о парничном поступку и- 
ма свакако тумачити тако да није 
искључиво месно надлежан, као што 
и у овом слзгчају, када је  по тужи- 
оцу изабрани стварно надлежан при- 
вредни суд уједно и месно надле- 
жан као суд на чијем је подручју 
штета учињена (чл. 46. Зпп).“

Део одлуке о трошковима платног 
налога који је непобијан пригово-

рима није постао правоснажан (Đpx. 
привр. суда Сл. брзј 548/63-3)

Тужееом је  издатим платним на- 
логом наложеио плаћање износа 
главнице од дин. 19,682.362 са 8% ка- 
мата на поједине износе из којих 
се састојала главница, те на плаћа- 
ње дин. 229.403 на име т|ро(шкова из- 
давања платиог налога.

Благовременим приговорима ту- 
жени је оспорио део главнице од 
даш. 12,278.019 са припадај[ућим ка- 
матама и сразмерним парничиим 
трошковиЈла који се односе на поби- 
јани део главнице. Поводом ових 
приговора странке су вансудским 
споразумом -постигле нагодбу о пред- 
метном дуговању, па је  услед тога 
тужилац у даљем току поступка из- 
јавио да повлачи тужбу, те предла- 
же да се платни налог укине и по- 
ступак обустави.

Тужени се сагласио са предложе- 
ним повлачењем тужбе и Јгкјидањем 
платног налога, па је првостепени 

■ суд на расправи на коју после тога 
странке нису приступиле, a која је 
већ раније била одр>еђена решешем 
узео на знаше повлачење тужбе, у- 
кину платни налог у оспореном де- 
лу главнице за дин. 12,278.019 са 
припадајућим каматама, a истовре- 
мено је  утврдио да је у 'непобијаном 
делу за износ од дин. 7,404.328 глав- 
нице са каматама на тај износ плат- 
ни налог остао на снази у емислу 
одредбе чл. 430 став 2 Зпп.

Међутим, у  погледу одлуке о тро- 
шковима, првостепени оуд је пола- 
зећи од одредбе чл. 430 став 2 Зпп 
аашао да је остао на снази не само 
део главнице са припадајућим ка- 
матама, него и део трошкова плат- 
ног налога који приговорима није 
био побијан, па је стога наведеним 
решењем поново одмерио трошкове 
из платног налога у односу на пра- 
воснажни део главшше и ове тро- 
шкове утврдио у висини од динара 
104.123 уместе ранијег износа ових 
трошкова из платног налога у сво- 
ти рд динара 229.403.

Поводом жалбе туженог на део 
првстепеног решења о  трошковима 
другостепени суд је преиначио тај 
део решења којим је тужени по пра- 
воснажном делу платног налога об- 
везан да тужиоцу плати дин. 104.123 
и одлучио да евака странка сноси 
своје парничне трошкове, a из сле- 
дећих разлога:

„Приговорима против платног на- 
лога тужвни је побијао исти „до ви-
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сине од 12,278.019 дин, надаље ка- 
мата и оразмерних парничних тро- 
шкова“. Из чињенице што је туже- 
ни побијао платни налог у  погледу 
„сразмерних парничних тЈххшкова ' 
не следи закл>учак да је он тиме 
платни налог признао као оснаван 
у погледу осталог дела трошкова 
издавања платног налога; исто та- 
ко не следи да је платни налог у 
погледу Tora дела трошкова постао 
правоснажан. Напротив, у погледу 
трошкова, како издавања платног 
налога тако и даљих парничних 
трошкова, остало је да одлучи суд, 
зависно од одлуке о главној ства- 
ри, у поступку проведеном по при- 
говорима пЕК>тив платног налога."

Ако је плаћа&е везано за насту- 
пање неизвесвог услова сматра се 
да је доспело за исплату по истеку 
једног разулног, нормалног рока 
(Врх. привр. суд Сл. бр. 589/63).

Тужилац је преузео обавезу да за 
рачун туженог изради инвестициони 
елаборат по утврђеној цени ic тим 
да исплата цене ове услуге има у- 
следити у року од 10 дана по одо- 
брењу ревизионе комисије банке 
којој је тужени израђени елаборат 
предао у циљу исхођеша инвести- 
ционог кредита.

Тужилац је елаббрат израдио и 
предао туженом a тужени је дана 
19. априла 1962. године примљени 
елаборат поднео банци. Према по- 
тврди банке од 21. априла 1963. го- 
дине захтев туженог за добијање 
кредита није био решен до издава- 
ња ове потврде.

Међутим, тужилац је тужбом тра- 
жио да се тужени обавеже. на пла- 
ћање уговорене цене услуге за из- 
раду елабората, a тужени се бранио 
приговором преурањености тужбе, 
јер да у конкртном случају иије 
испуњен уговорени услов за плаћа- 
ње дуга односно да још није насту- 
пила доспе.лост улуженог потражи- 
вања.

Првостепни суд је приговор туже- 
ног уважио пост>'пајући у смислу 
одредбе међусобног уговара у погле- 
ду плаћања, a међутим другсх;тепе- 
ни суд је гф есу^  којој је тужбени 
захтев био одбијен, укинуо по жал- 
би тужиоца и предмет вратио на 
поновни поступак из следећих раз- 
лога:

„Тачно је да је уговором предви- 
ђено да he се плаћање извршити

„по одобрењу ревизионе комисије 
банке“ . Тиме су странке плаћање 
везале за један неизвестан услов, a 
нису тачно фиксирале дан дсспело- 
сти туженикове обавезе за плаћа- 
ње цене израђеног елабората и про- 
јекта. ГЕрема томе наведену уговор- 
ну одредбу треба тако тумачити да 
су странке имале у виду један ра- 
зуман —  нор-малан рок у коме he 
банка донети своје решење и да по 
i-iCTexy тога рока доспева тужиочево 
потраживање по основу цене за из- 
рађени пројект и елаборат. Другим 
речима, наведеном уговорном одред- 
бом странке су предвиделе приме- 
ран рок у коме се има извршити 
плаКање. С обзиром на то, a пошто 
први суд услед заузетог становишта 
није ствар мериторно ценио, ваља- 
ло је уважити жалбу и укинути по- 
бијану пресуду, с тим што ће први 
суд, пре свега, утврдити примере- 
ност рока у коме је доспело тужи- 
очево потраживање, a који је ркж 
по нахођењу овог суда истекао нај- 
касније подношешем тужбе и затим 
донети нову одлуку.“

Оштећена има право на накнаду 
неимовинске штете због нарушеног 
угледа услед клевете туженика. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 178, 963).,

Пресудама нижих судова обвеза- 
ни су тужени да исплате тужитељи- 
ци-оштећеној 100.000 динара на име 
одштете због нарушеног угледа.

Тужени су уложили ревизију, 
која је само делимично уважена; 
ниже пресуде преиначене, те виси- 
на одштете утврђена са 60.000 дина- 
ра, a из разлога:

Нижестепени судови имали су у 
виду да је тужител>ица старија же- 
на (58 -година), да живи у породици 
са мужем и са одраслом децом, да о 
њеном поштењу нема никаквих об- 
јективних сумњи, те еу правилео 
нашли да је радња тужених била 
подобна за уношење немира у по- 
родици a и за разговоре о  тужите- 
љици ван породице, да се све то 
штетнв одразило на душевно рас- 
положеше тужитељице и штетно у - 
тицало не само на њену психичку 
већ и телесну конституцију. Врхов- 
ни суд АПВ прихвата правно ста- 
новиште нижестепених судова да 
тужитељици припада право на нак- 
наду неимовинске штете, јер je  у 
кокр>етном слзгчају понашање туже-

31



них лрема тужитељрхци било изра- 
жено у таквој форми, да је несум- 
н>и!во мордло код ње хгроизвести оне 
последице, које су нижестепени су- 
дови 'утврдили. Међутим, досуђени 
износ штете је  са 100.000 динара

превисоко одмерен, јер je у  крив. 
поступку сама тужитељица тражи- 
ла маши износ, a то је било у вре- 
ме када Je њен бол био интензив- 
ниј, 'Па је ваљало износ одштете 
смашити.

НАГРАДНИ КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Универзитет у Новом Саду расписао је анонимни наградни 

конкурс у циљу унапређења проучавања актуелних правних, 
друштвено-политичких и економских научних и стручних про- 
блема и њиховог обухватног истраживачко-студијског продуб- 
љивања. Овај ваградни конкурс \се одржава да би Универзитет, 
и са своје стране, обележио двадесетогодишњи јубилеј Другог 
заседања АВНОЈ-а.

У наградном конкурсу могу учествовати студенти Правног 
факултета у Новом Саду I и II степена студија.

Наградни конкурс обухвата све гране права и дрзгштвених 
и економских наука, a један део темата може врло добро да се 
обради на тлу нових економско-друштвених и правних односа 
у нашој Покрајини.

Ову одлуку Универзитета у Новом Саду треба топло поздра- 
вити, јер заиста нема погоднијег начина да се од стране Уни- 
верзитета обележи велики и значајни јубилеј од овог.

К. X.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
Извештавају се адвокати да 1. јула 1963. доспева обавеза 

уплате треће рате чланарине за 1963. годину.
Чланарина износи за сваки квартал 3.900 динара, a на осно- 

ву одлуке Скупштине Коморе која је одржана 19. маја 1963. 
године.

Сви они адвокати који нису уплатили за првих шест месеци 
разлику од 1.800 динара, треба уплату да изврше.

Уједно доспева обавеза уплате 1“/о коморског доприноса, од 
бруто прихода адвоката, па се моле и ту уплату да изврше.

Уплате се врше на текући рачун: Адвокатска комора у АПВ 
број 151-13-603-99.

Позивају се они адвокати који још нису поднели писмен 
извештај о бруто промету-приходу у 1962. години да то одмах 
учине, да би се могао извршити обрачун уплаћиваних аконта- 
ција.

Књиговодство 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 књига и брошура
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