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ПРЕТРЕС ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ
у кривичном псх:тупку

I  —  У в о A

Институт претреса пред другостепеним судом у кривичном 
поступку — како је у суштини утврђен Закоником о кривичном 
лоступку од 10. IX 1953. године — представља значајан инстру- 
менат за правилно решавање и убрзавање тока кривичног по 
ступка у одређеним случајевима. Но, тај инструменат је у Зако- 
нику о кривичном поступку само начелно постављен и врло са- 
жето (да не кгиже.мо шкрто) законодавно обрађен, јер о њему 
постоје само 4 (четири) члана, тј. чланови 350 —  353 (где није 
наведен одређени закон, чланови се односе на Законик о кри- 
вичном поступку — ЗКП), што се ни у ком случају не може сма- 
трати ни приближно довољним за релативно потпуно регулиса- 
н.е свих проццесних ситуација и решење која проистичу из једне 
такве институвдије. Када се томе дода да чл. 353 само упућује 
на аналогију —  које је и иначе дозвољена у кривичнопроцесном 
праву — и то у ограниченом обиму (о  чему ће даље бити речи), 
онда се већ може назрети приближан круг питгива и проблема 
који се појављују у практичној примени ових одредаба.

У прво време од ступања на снагу Законика о кривичном 
лоступку, тј. од 1. јануара 1954. године, па надаље, примена одре- 
даба о претресу пред друтостепеним судом била је практично 
минимална, тако да одговарајуће одредбе нису ни биле фактички 
оживотворене, те се нису ни указивали сви проблеми који су 
отворени пред практичном примено.м овог института. Но, псх:леА- 
1ВИХ година све је већи број претреса пред другостепеним судо- 
вима, a нарочито пред врховни.м судовима, тако да је интере- 
сантно — и са становишта теорије и са становишта праксе — 
видети која су питања и процесне ситуације нербшене и спорне, 
те како и на који начин решлти практичне дилеме, и најзад како 
би нека питања требало решити де леге ференда.

Када се може одржати претрес (не главни претрес) пред 
другостепеним судом јасно је одређено у чл. 351. ст. I, где се 
лзмеђу осталог каже: „ . . .  одржаће се само у случају ако је по
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требно да се због погрешно или непотпуно утврђеног чињенич- 
ног стања изведу нови докази или понове већ раније изведени 
докази и ако постоје оправдани разлози да се предмет не врати 
првостепеном суду на поновни главни претрес” . To значи да 
морају кумулативно постојати и погрешно или непотпуно утвр- 
ђено чињенично стање и оправдани разлози, a да постојање само 
једног од ових основа ипак не даје право другостепеном суду да 
одреди одржавање претреса. Ако је у неком случају чињенично 
стање непотпуно или погрешно утврђено онда другостепени суд 
мора укинути пресуду на основу чл. 363. ст. I или П одн. Ш, a 
не може само због тога разлога одређивати одржавање претреса, 
како би избегао укидање првостепене пресуде. Такође се не мо- 
же одрсћивати претрес пред другостепеним судом због откла- 
њања неке битне повреде одредаба кривичног поступка —  чл. 
343. — и то без обзира да ли се ради о апсолутној или релативној 
повреди. Због отклањања повреде кривичног закона — чл. 344 — 
такође се не може укидати првостепена пресуда нити одређивати 
претрес пред другостепени.м судом, јер те повреде мора да отклања 
другостепени суд преиначењем првостепене пресуде на основу чл. 
365. ст. I, према потреби и по службеној дужности на основу чл. 
354. ст. I тач. 2. — ако су на штету оптуженог a у том правцу 
пресуда није нападнута жалбом. Због одлуке суда о казни, мери 
безбедности итд. — чл. 346. такође није могуће одржавати пре- 
трес, јер се те одлуке могу законито расправити и у нејавној сед- 
ници на основу чл. 365. ст. I —  a ако нека од ових одлука није 
образложена (што је практично могућ случај), такав се недоста- 
так не може санирати на други начин сел! укидањем првостепене 
пресуде јер се тада ради о битној повреди одредаба кривичног 
поступка на коју је другостепени суд дужан да пази по службе- 
ној дужности — чл. 343. ст. I тач. 10 у вези чл. 354 ст. I тач. 1. 
Према томе, само питање чињенпчног стања уз постојање оправ- 
даних разлога је основ за одлуку о одржавању претреса пред 
другостепеним судом.

' Кад је чињенично стање norpeiirao или непотпуно утврђено 
одређено је у чл. 345. — уз фактичку оцену сваког конкретног 
случаја — a када постоје и оправдани разлози за одржавање 
претреса пред другостепеним судом оцењује другостепени суд у 
седници већа и о томе доноси одлуку — чл. 351. ст. П. Практично 
је немогуће дати неку шему, шаблон или приближну формула- 
цију која би обухватила основане разлоге за одржавање претре- 
са, али се могу набројати бар неки, најосновнији од њих. Тако, 
на пример, када је првостепена пресуда у некој ствари више пута 
укидана — то (може бити оправдан разлог за одржавање претреса 
пред другостепеним судом — па се при поновном разматрању 
предмета (поводом жалбе) пред другостепеним судом утврди да 
чињенично стање опет није потпуно или правилно утврђено. 
Дал>е, ако се у неком случају ради о продуженом кривичном 
делу, са низом радњи извршења —  или кумулативним радњама 
— па чињенично стање није потпуно или правилно утврђено 
само у односу на неку, или неке, радње из састава продуженог



кривичног дела. На пример: ако се ради о кривичном делу пљач- 
ке из чл. 255. са. П КЗ у вези чл. 314-а ст. И КЗ, које се састоји 
из низа радњи — које свака за себе представљају посебан инди- 
видуалитет квалификован по чл. 314-а ст. I или l l  КЗ, a укупгш 
присвојен износ 1,750.350.— динара, па се појави сумња у утвр- 
ђено чињенично стање у односу на неке радње извршења, којима 
је прибављен износ од 550.000.— динара, онда је очигледно да 
би стајао оправдан разлог за одржавање претреса пред друго 
степеним судом, ради разјашњења питања спорних радњи. Ово 
стога што се у таквом случају пресуда не може делшшчно уки- 
нути на основу чл. 363. ст. Ш, пошго се —  у оваквим случаје- 
вима — делови пресуде не могу укидати издвојено без штете по 
правилно пресуђење. Ако се још ради и о обимном предмету са 
опширним доказним материјалом, што би захтевало дуготрајан 
главни претрес пред првостепеним судом, онда је основ за одр- 
исавање лретреса још евидентнији. Исти је случај и када прво 
стелени суд —  у такво.м лредмету —  оптуженог ослободи од 
олтужбе за неке радње из састава лродуженог кривичног дела, 
ла се ловодом жалбе јавног тужиоца појави сумња у чињенично 
стање у односу на ослобађајући део лресуде.

Илак, најуоллхтеније речено, као оплјти олравдан разлог за 
одржавање претреса лред другостеленим судом —  уз литање 
чињеничног стања — може се узели чињенлца да би се на тај на- 
чин кривична ствар ефикаслиЈС и брже раслравила и окончала, 
јер и ако у том случају лостоји могућност жалбе на суд трећег 
стелена — чл. 369. ст. 1 тач. 2. — лостулак се знатно скраћује. 
To је уосталом локазала и досад^ња пракса. Стога не прихва- 
тамо становиште Др. Т. Васил>евића (Коментар ЗКП, Београд 
1957, стр. 345/6) да се лретресом услорава лостулак, јер треба 
имати у виду да укидање лрвостелене лресуде обавезно повлачи 
за собом нов главни лретрес у цедини, па лоновну жалбу на лр- 
востелену лресуду и нов лостулак лред другостеленим судом, л1то 
све може трајати — и редовно траје —  знатно дуже времена од 
лретреса лред другостеленим судом и судом трећег стелена.

Према таме, институт претреса лред другостеленим судом је 
нужан коректив у кривичном лроцесу, али ипак треба указати 
и на низ недостатака који лроизилазе из чињенице л1то чл. 353. 
улућује на аналогију саЈло у односу на одредбе које се односе на 
главни лретрес, тј. на Главу XXI ЗКП (чл. 271—324), a не и на 
све одредбе које се односе на главни лретрес и лресуду.

II О д л у к а  и л р и л р е м е  за л р е т р е с

Кад другостелени суд ловодом решавања о жалби лротив 
првостелене лресуде — утврди да чињелично стање није лотлу- 
но или лравилно утврђено и да лостоје олравдани разлози да 
се лредмет не враћа лрвостепеном суду на лоновно суђење, до- 
неће одлуку о томе да се одржи лретрес пред другостеленим су- 
дом — чл. 350. ст. П и 351. ст. I. Оваква одлука већа другостеле- 
ног суда одмах истиче у лрви план два значајна претходна пита-



ња, KOja су нерешена; прво — да ли одлука о одржавању пре- 
треса треба да буде донета и формално, и ако треба оида у ком 
облику, и друго —  где се има одржати претрес.

Y  чл. 350. ст. П одређено је да веће другостепеног суда од- 
лучује у седници да ли ће у одређеном случају одржати претрес. 
Ова одредба упућује на одлуку која би требала да буде донета 
и формално. На основу чл. 108. ст. I у кривичнам поступку оД- 
луке се доносе у облику наредбе, решеи.а и пресуде. За конкре- 
тан случај пресуда, наравно не долази у обзир. Искључујући прет- 
ходни поступак, после подизање оптужбе суд може (било сам 
председник већа било веће) донети одлуку у облику наредбе 
само у неколико случајева. Председник већа наредбом одређује 
дан, час и место одржавања главног претреса (чл. 265. ст. I), од- 
ређује прибављање нових доказа — било по службеној дужности 
било по предлогу странака (чл. 266), наредбом одлаже дан пре- 
треса (чл. 269). Веће може наредбом одлучити да се оптужени 
принудно доведе (чл. 284. ст. I )  такође и за сведока и вештака 
(чл. 286 ст. I и Ш ), a све друге одлуке веће доноси у облику 
решења, сем наравно када коначно одлучује пресудом. Према 
10ме ни аналогијом се не може доћи до закључка да би одлука 
о одржавању претреса могла бити донета у облику наредбе.

Значи, остало би, као облик одлуке, само решење. Но, овде 
треба претходно извршити граматичко тумачење одредбе чл. 350. 
Y ст. I тог члана стоји: „ . . .  другостепени суд ДОНОСИ OAAY- 
KY“ (подвукао Б. П.), док у ст. П стоји да о одржавању претреса 
„ ... OAAY4YJE другостепени суд . . .  Очигледно је да законо- 
давац није случајно употребио два потпуно различита тер-мина, 
који сваки за себе има посебно значење. Кад се каже „доноси 
одлуку" онда то значи очигледно јасно да се мора радити о јед- 
ном од облика одлука које могу бити донете у кривичном по- 
ступку — чл. 108. ст. I — што само упућује на форму одлуке 
пошто је суштина одлуке предвиђена у чл. 359—365), a кад се 
каже „одлучује" онда се свакако указује на суштину одлуке, тј. 
на одлуку о томе да ли стоје основи за одржавање претреса 
(спорно чињенично стање плус оправдани разлози) —  чл. 351. 
Ово тумачење несумњиво упућује на закључак да не треба до- 
носити формалну одлуку у облику решења о томе да се има 
одржати претрес пред другостепеним судом. Сем тога, доношење 
решења имало би и неких незгодних реперкусија, које се не би 
могле избећи. Наиме, ово решење би — по аналогији —  имало 
карактер првостепене одлуке пошто се иде у домен првостепеног 
поступка, што значи да би странке имале право жалбе против 
хог, и таквог, решења аналогно чл. 370. ст. П. Очигледно је да 
би жалба на решење у оваквом случају, само непотребно одуго- 
влачила поступак, a посебно би се компликовало питање оцене 
основа за одржавање претреса — те би се тиме на неки начин и 
нрејудицирала одлука по жа.\би —  што свакако није била ИН' 
тенција законодавца. Коначно, закључак би био да одлука о одр- 
жавању претреса пред другостепеним судом не треба да буде до  
нета формално ни у каквом облику из чл. 108 ст. I, a да суштина



одлуке треба да буде фиксирана у записнику о већању код Дру- 
10степеног суда, јер већ тада треба да буде одлучено о томе који 
ће се докази извести на претресу — чл. 351. ст. П.

Питање места одржавања претреса пред другостепеним су- 
дам такође је нерешено. Ако би се ценило по аналогији, онда би 
се претрес , скоро редовно, Aiopao одржавати у седишту друго- 
сгепеног суда, a то би у веома многим случајевима било неце- 
лисходно и неекономично. Главни претрес се по правилу, држи 
у седишту првостепеног суда — чл. 264. ст. I но закон дозвољава 
да се главни претрес одржи и ван седишта првостепеног суда, 
када то одобри председник вишег суда на образложен предлог 
председника првостепеног суда —  чл. 264. ст. Ш. За првостепени 
суд је овакво решење нужно и нормално, пошто предлог редовно 
иницира председник већа првостепеног суда — дакле не веће, 
док код другостепеног суда одлуку о одржавању претреса доноси 
веће (често је то веће састављено од пет судија), па је прихват- 
љиво да то веће доноси и одлуку о томе где ће се одржати 
претрес. Овде треба имати у виду да је веће другостепеног суда 
увек веће оног суда чији председник може да даје одобрење у 
смислу чл. 264. ст. Ш. Сем тога питање је како би се слагало са 
одредбама кривичног поступка да одлуку о месту одржавања 
претреса доноси председник вишег суда — као орган судске 
управе, па да према томе одлука већа другостепеног суда буде 
подложна оцени председника вишег суда у својству органа суд- 
ске управе. Ако веће другостепеног суда оцени да је у неком 
случају целисходно и економично одржати претрес у седишту 
и згради првостепеног суда — због броја сведока, вештака, при- 
вођења оптужених итд. — онда таква одлука треба да буде — 
у том погледу — коначна. Тиме отпада приговор др. Т. Васиљеви- 
ћа (Коментар ЗКП, Београд 1957, стр. 345/6) да је другостепени 
суд врло удаљен и због тога неподесан за одржавање претреса, 
јер се баш на тај начин другостепени суд приближава месту 
догађаја.

Када веће другостепеног суда нађе да треба одржати пре- 
трес онда мора да одлучи и о томе који ће се докази извести. 
Y  овом правцу другостепени суд је ограничен раније изведеним 
доказима и доказима предложеним у жалби — односно жалба- 
ма — a не би могао да одређује извођење неких нових доказа по 
службеној дужности — како то може председпик већа првосте- 
пеног суда на основу чл. 266. ст. Ш. To је процесна ситуација у 
којој долази до изражаја, у одређеном обиму, диспозиција стра- 
нака, те другостепени суд не може испитивати и утврђивати чи- 
њенично стање у односу на оне делове пресуде који се не поби- 
јају жалбом, тј. који су релативно правоснажни. Одлучујући о 
одржавању претреса веће мора —  према потреби —  одлучити и 
о томе у односу на који део — или које делове —  пресуде ће 
одржати пр>етрес (ако пресуда обухвата више кривичних дела), 
односно у односу на ког —  или које — оптужене ће одржати пре- 
трес (ако пресуда обухвата више окривљених лвда). Тада мора 
одлучити и о томе који ће се раније изведени докази поновити.



односно који ће се нови докази, предложени у жалби (односно 
жалбама) извести на претресу. Та одлука наравно не спутава нн 
веће ни странке у погледу доношења нових одлука о доказивању, 
сходно насталој ситуацији и предлозима на претресу.

На основу одлуке о правцу и обиму испитивања првостепене 
пресуде путем претреса и месту одржавања претреса, председ- 
ник већа другостепеног суда наредбам одређује дан и час пре- 
треса, позива странке, њихове заступнике, сведоке, вештаке, и 
стара се да се прибаве сви потребни докази.

Одредба чл. 353. не упућује директно на анологију са од- 
редбама Главе XX ЗКП које говоре о припремама за главни 
претрес, али се мора узети да и те одредбе треба аналогно при- 
мењивати, јер припреме за претрес неопходно морају обухватити 
одређене радње које су нужне за правилно одвијање и несметано 
одржавање претреса. Ту је и озбиљан недостатак одредбе чл. 
353. која упућује само на аналогију са одредбама које се односе 
на главни претрес, a то значи на одредбе чл. 271—324, што би 
значило да су искључене одредбе чл. 263—270 (Глава XX ЗКП), 
које регулишу припреме за главни претрес и одредбе чл. 325—337 
(Глава ХХП ЗКП) које регулишу изрицање пресуде, врсте пре- 
суда, објављивање пресуде и писмену израду и достављање пре- 
суде. Мишљења смо да правилна припрема, одржавање и окон- 
чање претреса пред другостепеним судом несумњиво захтева ана- 
логну примену свих одредаба које се односе на припремање глав- 
ног претреса, претрес и доношење пресуде, тј. чл. 263—337, као 
и других одговарајућих одредаба, и да би де леге ференда то 
несумњиво требало адекватно формулисати.

Кад је већ одређен дан, час и место одржавања претреса, 
онда се одмах поставља питање рока достављања позива опту- 
женоме, тј. да ли се мора одржати рок од осам дана из чл. 265. 
ст. IV  — ако је у питању претрес пред већем врховног суда, од- 
носно рок од три дана — ако је у питању ггретрес пред већем 
окружног суда — чл. 409. ст. Ш. На први поглед изгледа да би 
ту требало правити разлику с обзиром на субјект жалбе, a наиме 
да наведене рокове не би требало аналогно примењивати ако се 
ради само о жалби оптуженог јер према неким мишљењима — 
када се заказује претрес поводом жалбе коју је уложио само 
оптужени, њему и није потребно посебно време за припремање 
одбране пошто је своју одбрану већ изложио у жалби. Но, у 
овом случају се губи из вида да оптуженоме редовно нису познати 
сви аргументи и становишта супротне странке — тј. тужиоца, 
који ретко даје одговор на жалбу, и да тел1ел>но припрамање од- 
бране свакако захтева одређено вре.ме. Одржавање ових рокова 
поготово је нужно када се претрес заказује поводом жалбе ту- 
жиоца, a и у случајевима када су у питању жалбе обеју странака. 
Најзад питање одржавања наведеннх рокова треба решити 
принципијелно једнако без обзира на субјекте жалбе, и то тако 
да се рокови из чл. 265. ст. IV и чл. 409. ст. Ш. имају одржавати 
и приликом припремања претреса пред другостепеним судом.



Одлагање заказаног претреса пред другостепеним судом м о 
гуће је у свако доба, било по предлогу странака било по слу- 
жбеној дужности — наредбом председника већа — на основу 
чл. 269.

Ш П р е тр  е с

Претрес пред другостепеним судом има неке специфичности 
само у почетку, док се доцније одвија у складу са одредбама 
које важе за главни претрес пред првостепеним судом.

Отварање заседања одви]а се у  смислу чл. 295, 296. и 297. 
(сем одредаба чл. 296 ст. Ш у вези чл. 98. ст. П ). По отвара- 
1ву заседања председник већа дужан је да обавести странке о 
томе какву је одлуку донело веће у односу на обим и правац 
испитивања првостепене пресуде, те које је доказе одлучило да 
изведе. Састав већа одређен је у чл. 20. ст. П и чл. 22. ст. I.

Претрес почиње извештајем судије-известиоца о стању ства- 
ри — чл. 352. ст. I и наставља се читањем пресуде или дела пресуде 
у односу на коју се одржава претрес. Из стилизације чл. 352. 
ст. П реч. 1 произлази да се пресуда, или део пресуде, мора про 
читати и то било по предлогу неке од странака, било по службе- 
ној дужности. Ово тим пре што се у реч. 2, истог члана, говори 
о томе да ће се записник о главном претресу прочитати по по  
треби, што значи да је читање записника о главном претресу 
факултативно. После излагања стања ствари и читања пресуде 
и евентуално записника о главном поетресу, добијају реч стран- 
ке, које мећутим образложење жалбе и одговор на жалбу могу
—  по свом нахођењу — дати и на крају претреса, у завршној 
речи, тј. после завршетка доказног поступка.

Испитивање оптуженог, или оптулсених — ако их има више
— и доказни поступак одвијају се у свему као на главном пре- 
тресу, с твм што се и испитиванве оптуженог и обим доказивања 
крећу само у границама дела, или делова, побијене пресуде који 
ie предмет претреса.

Овлашћење у руковођењу претресом, дисциплинска овла- 
изћења председника већа и већа другостепеног суда су истоветна 
са овлашћењима која имају председник већа односно већа на 
главном претресу пред првостепеним судом. Одредбе о одлагању 
n ггрекиду главног пветреса важе у свему и за претрес пред дру- 
гостепеним судом. За записник о претресу важе исти прописи 
како и за записник о главном претресу.

Y погледу предлагања нових доказа странке нису ограничене 
и могу предлагати и оне доказе Koie нису раније предложиле 
у жалби, a ствар је оцене већа да ли ће нове доказе усвојити или 
ие. Наравно да се нови докази могу односити само на онај део 
пресуде који је предмет претреса, односно на оног оптуженог 
V односу на којег се одржава претрес. За читан>е записника о са- 
слушању сведака важе одредбе чл. 314.

Y овој фази поступка тежилац ие може мењати ни про 
ширивати оптулсбу на основу чл. 317. и 318, јер је предмет пре-



треса само чињенично стање које се односи на предмет оптужбе 
која је стала на правну снагу и по којој је донета првостепена 
пресуда. Исто тако тужилац на претресу пред другостепеним 
судом не може одустати од оптужбе, јер то не може учинити ни 
у редовном поступку пред другостепеним судом, али може оду- 
стати од жалбе.

На завршетак доказаног поступка, говоре странке и заврше- 
так претреса у свему се односе одговарајуће одредбе о главном 
претресу, јер на то упућује чл. 353.

Међутим чл. 353, који упућује на аналогију, упућује на ана- 
логију само са одредбама које се односе на главни претрес, a 
ништа не говори о пресуди — Глава ХХП ЗКП (изрицање пресу- 
де: чл. 325—327; врсте пресуда: чл. 328—331; објављивање пре- 
суде: чл. 332—334; писмена израда и достављање пресуде: чл. 
335—337). Но, и поред тога свакако да се и одредбе Главе ХХП 
ЗКП у целини и стриктно, аналогно, имају примењивати и у од- 
носу на пресуде које се доносе након претреса пред другостепе- 
ним судом, јер нема других прописа који би регулисали ту ма- 
терију на други начин у односу на другостепени суд, a нема ни 
оправданих разлога да се та материја регуууише на други начин 
од оног какб је регулисана у односу на првостепени суд.

IV — О д л у к а

Пошто другостепени суд одржи претрес одлуку може донети 
само у облику пресуде — наравно у односу на део пресуде који 
је био предмет прегреса, уколико је пресуда имала више делова 
тј. више кривичних дела или више оптуженнх. Ово стога што дру- 
гостепени суд, кад је започео претрес мора окончати претрес и 
донети пресуду, a не може решењем укидати првостепену пре- 
суду, или део пресуде, у односу на који је одржао претрес. Овај 
закључак несумњиво произлази из одредбе чл. 351. ст. I који 
овлашћује* суд да одржи претрес само због погрешно или непот- 
пуно утврђеног чињеничног стања a ако постоје оправдани раз- 
лог да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни 
претрес. A то значи да другостепени суд мора сам да разјасни 
и утврди чињенично стање битно за закониту одлуку, и не може 
решењем укидати првостепену пресуду, јер би у таквом случају 
било очигледно да није било основа за одређивање претреса, тј. 
да није било оправданих разлога да се предмет не врати првосте- 
иеном суду на поновно суђење. Ако пак оправдани разлози стоје, 
онда значи да другостепени суд не може те разлоге пренебрећи 
II мора донети пресуду.

Кад се првостепеиа пресуда односи на више кривичних дела 
или на више оптужених лица, онда другостепени суд може — 
поводом жалбе — одредити претрес само у односу на поједина 
кривична дела или на појединог оптуженог. Y  таквим случаје- 
вима је могуће да другостепени суд донесе и различите одлуке, 
па може део пресуде и укинути, али само поводом одлучивања 
о де.лу пресуде у нејавној седници, a део пресуде потврдити или
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преиначити на основу одржаног претреса. Таквих одлука може 
бити Y разним варијантама, што —  наравно — зависи од кон- 
кретних случајева.

Пошто након одржаног претреса другостепени суд може 
донети само пресуду, то је јасно да може донети било коју врсту 
пресуде: којом се оптужба одбија — чл. 329, којом се оптуже- 
ни ослобађа од оптужбе — чл. 330. и којом се оптужени оглашава 
кривим — чл. 331, и најзад пресуду којом се жалба одбија a 
првостепена пресуда потврћује — чл. 362. Наравно да у случа- 
јевима када се другостепеном пресудом одлучује друтачије од 
првостепеног суда мора —  поводом уважавања жалбе или по 
служебној дужности — преиначити првостепену пресуду и из- 
рећи пресуду која ће заменити првостепену пресуду, било у це- 
лини било делимично.

Поводом одлучивања на основу претреса другостепени суд 
је везан забраном reformatio in peius —  чл. 356, исто као и кад 
одлучује у нејавној седници, што није ни спорно. Но, може се 
поставити питање да ли је, и у Kojoi мери, друтостепени суд оба- 
везан да pecneKxvje benificium cohaesionis —  чл. 358. Ради се 
наиме о томе да је могуће, када се пресуда односи на више оп- 
тужених, да другостепени суд одлучи да одржи претрес само у 
односу на једног оптуженог, па према томе другог — или друге 
— оптуженог и не позива на претрес. На пример: Н. С. оглашен 
је кривим за кривично дело проневере из чл. 322. ст П КЗ и 
ради се о износу од 535.000.— динара, a опт. С. Н. оглашен је 
кпивим за то исто кривично дело као подстрекач, на основу чл. 
19. ст. I КЗ. Против првостепене пресуде изјави жалбу само опт. 
I I . С. и побија пресуд!’̂ због погрешно утврђеног чињеничног ста- 
н,а, наводећи нове доказе да није присво1ио целокупан износ, 
већ да ie износом од 257.000. динара погрешно задужец, a да ie 
присвојио само износ од 278.000.—  динара. Другостепени суд 
наће да стоје основи за одржавање претреса, закаже претрес и 
vтвpди да су наводи жалбе тачни. Претрес се напавно одржи 
без присуства опт. С. Н., који није ни уложио жалбу. На основу 
утврђеног чињеничног стања другсжтепеки суд препначи прво- 
степену пресуду и опт. Н. С. огласи кривтш за дело из ч.\. 322. 
ст. I КЗ, пошто нађе на је присвојена cy.\ta од 278.000.— динара. 
V оваквом. и сличним случајевима несумњиво је да би се при- 
меном чл. 358. морала преиначити првостепена пресуда и у од- 
носу на оног оптуженог који се није жалио, или се ни1е жалио 
у одређеном правцу (жалио се, рецимо. само због одлуке о 
казни), јер ie то у складу са законом, истином — као основним 
принципом крившшог поступка' — у интенцијама законодавца v 
складу са социјалистичким хуманизмом. Y  таквим случа1евима 
ie без значаја чињеница што оптужени не присуствује претресу, 
iep се таква одлука заснива на истинито утврђеним чињеницама, 
гато несумњиво треба респектовати, a поготову што је то у 
интересу оптуженог. Супротна ситуација не може се исконструи- 
сати, јер ако се тужилац жали против првостепене пресуде, и 
веће реши да одржи претрес, онда је домет жалбе ограничен само



на разлоге жалбе и у правцу онаг дела пресуде који се побија 
жалбом, и у односу на оног оптуженог према коме је управље- 
на жалба, те у случају одржавања претреса тај оптужени мора 
бити позван на претрес — сем изузетака из чл. 284. ст. П. V 
таквом случају тпање чињеничног стања расправља се у при- 
суству оптуженог, те његово право на одбрану није ничим огра- 
ничено.

Објављивање одлуке-пресуде врши се у складу са одредба- 
ма чл. 332, но ако је у питању пресуда која се односи на више 
1,'ривичних дела или вшле оптужених —  a претрес није одржан 
у односу на целу пресуду, тада се истовремено мора објавити и 
део пресуде или решење доиет у нејавној седници, као и пресуда 
донета на основу одржаног претреса.

Одређивање или укидање истражног затвора, након одржа- 
ног претреса, врши се на основу чл. 333, који у целости важи 
и у том процесном стадију. Овде се међутим постављају два спе- 
цифична питања: прво: да ли другостепени суд може укинути 
истражни затвор уошпте, па и у овој фази поступања, на основу 
чл. 181. ст. Ш кад нађе да нема основа из чл. 182. ст. П, и друго; 
да ли се у рок од пет година —  чл. 333. ст. I може, или мора, 
урачунати раније проведено време у притвору или истражном 
затвору поводом истог кривичног дела, па то време одбијати од 
изречене казне, a преостали део (неиздржани део изречеое ка- 
зне) самостално узимати у обзир у смислу чл. 333. ст. I?  Ово су 
два врло интересантна питања, и спорна питања, али њихово де- 
таљције расправљање далеко превазилази оквир претреса.

За пиомену израду и достављање другостепене пресуде важе 
у свему одредбе чл. 335—337.

V Ж а л б а  на п р е с у д у  д р у г о с т е п е н о г  с у д а

Право на жалбу против пресуде другостепеног суда регули- 
сано је одредбама чл. 369. Међутим, чињеница да је другостепени 
суд одржао претрес, сама за себе, не даје право на жалбу, уко 
Аико другостепени суд није пресуду засновао на другачије утвр- 
ћеном чињеничном стању. To значи, ако другостепени суд ка ос- 
нову одржаног претреса преиначи првостепену пресуду у односу 
на правну оцену дела, одлуку о казни или мери безбедности, о 
накнади штете, трошковима кривичног поступка или објављива- 
њу пресуде путем штампе, радија или телевизије странке нема- 
ју право жалбе. Ово стога што све те одлуке може донети друго- 
степени суд и у нејавној седници, па не би било основанб давати 
право на жалбу само због чињенице што је одржан претрес. 
Жалба се може уложити само ако је чињенично стање на пре- 
тресу другачије утврђено и на тако утврђеном чињеничном ста- 
њу заснована пресуда. Наравно да се и у оваквим случајевима 
другостепена пресуда може побијати жалболт само у оном делу 
који је био предмет претреса и измењеног чињеничног стања.

Поставља се питање ко је дужан, и овлашћен, да одбаци ре- 
шењем као неблаговремену (чл. 360) односно као недозвољену
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(чл. 361) жалбу против другостепене пресуде? На основу чл. 347. 
ст. П неблаговремену и недозвољену жалбу против пресуде прво 
степеног суда одбацује решењем председник већа првостепеног 
суда. Аналогијом се мора узети да неблаговремену или недозво- 
љену жалбу против пресуде другостепеног суда одбацује пред- 
седник већа другостепеног суда, који је у случају одржавања 
претреса пред другостепеним судом — изједначен са председни- 
ком већа првостепеног суда, у односу на одређена процесна 
овлашћења. Ова солуција је реална и адекватна, јер би у про- 
тивном случају другостепени суд дошао у ситуацију да одлучује 
по жалби против решења већа председника првостепеног суда, 
који је одбацио жалбу против пресуде суда који треба да од- 
лучује и о жалби против репхења о одбачају. Таква ситуација, 
сем што је процесно неприхватљива, указује и на инколгаати- 
билност.

VI — 3 a к л> у ч a к

Истакнута питања, проблеми и решења одмах указују на 
неколико закључака, који у билном захтевају и адекватне солу- 
ције — наравно де леге ференда — a и на практичне аналогне 
солуције, и то:

1) да се материја о претресу пред другостепеним судом за- 
конодавно-технички детаљније регулише, јер широка, a непре- 
цизна, аналогија из чл. 353. олшгућава разнолику и неуједначену 
праксу,

2) да се реши питање састава већа другостепеног суда за одр- 
жавање претреса, имајући у виду да је то фактичко првостепено 
суђење са специфичним овлашћењима, a да има и елемената не- 
јавне седнице, и

3) да се у  односу на претрес пред другостепеним судом при- 
мењују све одредбе Глава XX, XXI и ХХП ЗКП (чл. 263—337), 
a не само главе XXI (чл. 271—324).

Најзад, треба указати и на то да је ово питање код нас веома, 
веома мало третирано н да би требало у  једном ширем разматра- 
н>у наћи најпогоднија решења, и најприхватљивија, која би била 
и теоретски и практично оправдана.

Ар Бранко Петрић
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DIES A QUO 3A ТУЖБУ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

HacynpoT томе што ce већ дуже времена примењује Закон 
о радним односима, наша судска пракса, првенствено пракса 
нижестепених судова, колеба се у питању —  од кога се дана 
рачуна рок за подношење тужбе из чл. 342. поменутог закона, 
нарочито када се ради о ћутању (оглухи) органа управљања при- 
вредне организације или о интервенцији органа инспекције ра- 
да. To колебање понекад задире у идејну основицу тужбе за по- 
кретање радног спора, на коју је овлашћен само радник чије 
је право повређено од стране привредне организације.

Сматрајући га да није једини и усамљен, указујемо овде на 
овај случај из судске праксе. Наиме, због отказа радног односа 
радник је поднео приговоре органима управљања своје привред- 
не организације. Виши орган управљања није донео одлуку у 
року од 30 дана. У току тога рока и чак након његовог протека 
раднику су у привредној организацији саветовали да се стрпи 
и обећали да ће донети одлуку по његовом приговору и да ће 
она бити повољна за приговарача. Ослањајући се на те савете 
и обећања, радник је пропустио да поднесе тужбу редовном суду 
у даљем року од 30 дана. Међутид'1, виши орган управљања је, 
по протеку 60 дана од дана када је радник уложио приговор, 
донео своју одлуку којом је одбио приговор и потврдио реше- 
ње о отказу радног односа. Одмах по достави ове одлуке радник 
је поднео тужбу редовном суду и тиме иницирао радни спор о 
отказу радног односа.

Без упуштања у мериторно расправљање, општински суд је 
одбацио тужбу радника са мотивацијом да је овај требало да 
се обрати суду у даљем року од 30 дана по протеку рока у коме 
је надлежни орган привредне организације био дужан да донесе 
одлуку по приговору, па како то није учинио, његова је тужба 
неблаговремена и, као таква, мора се одбацити. Решење прво- 
степеног суда о одбачају тужбе радник је напао жалбом, исти- 
чући да је он по закону користио право на подношење тужбе на 
основу тога што му је уручено решење вишег органа управљања 
привредне организације и да је његова тужба поднета унутар 
рока од 30 дана од дана када му је извршена достава одлуке ко- 
јом је незадовољан. He ради се овде о подношењу тужбе са 
разлога ћутања вишег органа привредне организације, већ се 
ради о подношењу тужбе са редовног основа — доставе одлуке 
вишег органа управљања (чл. 342. ст. 4. 1. 1. ЗОРО-а).

Али, окружни суд је жалбу радника одбио и потврдио ре- 
шење првостепеног суда уз прихватање разлога из ожалбеног ре- 
шења, додајући да је дужност како привредне организације тако 
п радника да се у вршењу права и обавеза једно према другоме 
строго придржавају законских рокова, с обзиром на то да односи 
између привредне организације и радника треба да буду извесни 
и одређени.

И један и други суд у датом случају заузели су становиште 
да органи привредне организације морају што пре, a најкасније
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V року од 30 дана од пријема, донети одлуку о захтеву радника, 
a тако исто заузели су становиште да је и радник дужан да пази 
на тај рок, јер ако тај рок безуспешно протече од стране при- 
вредне организације, a радник у даљем року од 30 дана не под- 
несе тужбу, он губи право да води радни спор против привредне 
организације. Другим речима, — на прошЈсе чл. 339—343. Зако 
на о радним односима, било да је реч о раднику, било да је по  
среди привредна организација; оба суда гледају кроз призму 
дужности, a не кроз призму права и овлашћења која из њега 
потичу.

Очигледно је, међутим, да су наведени прописи ЗОРО-а п о  
сгављени под углом заштите права из радног односа, те у корист 
радника. Зато их треба тумачити кроз призму права са с^јектив- 
ним потицајима, полазећн од поставке да се овлашћења која из- 
виру из таквог права врше на бази слободне диспозиције. По 
тим прописима радник има право на подношење захтева, приго- 
вора, тужбе, али он не мора подносити ни једно од тих сред- 
става. Он може, али не мора. Ако ради остварења права из рад- 
ног односа пред њвм стоји више могућности, онда радник, сход- 
но начелу слободног вршења права, може да бира између тих 
могућности и да се одлучи за ону која му је у датој прилици 
најповољнија.

Слободно вршење права увек се претпоставља, па зато 
ограничења тога права морају бити изричито наведена у за- 
кону. Y  чл. 339—343. ЗОРО-а нема таквих лихмитација.

С друге стране, привредној организацији је у закону постав- 
љена дужност да што пре, у законском poicy, одговара, решава 
захтеве, приговоре и притужбе. Као последица пренебрегавања 
те дужности од стране привредне организације, наступа право 
радника да се против тога послужи одређеним правним сред- 
ством. И баш зато што радник делује на бази правног овлашће- 
iba, a привредна организацција на бази дужности, проистиче као 
сигурно да се ова последња не сме и не .може позивати на невр- 
шење своје дужности. Нико нема права, па ни привредна орга- 
низација, да из своје кривице још и користи извлачи. Nemo tur- 
pitudinem suam allegare potest.

Y датом случају, виши орган приврене организацције био је 
дужан да у року од 30 дана по његовом пријему донесе одлуку 
о приговору радника. Али он у томе року није извршио своју 
дужност. Радник је имао да у даљем року од 30 дана против 
оглухе привредне организације, сматрајући ту оглуху као одби- 
јање његовог приговора, поднесе тужбу редовном суду. Ако рад- 
ник било из којих разлога не искористи ту могућност, него са- 
чека да привредна организаицја по протеку поменутог рока до- 
несе одлуку по његовом захтеву, он губи право да подноси тужбу 
са нослова ћутања, оглухе, шутње привредне организације, али 
само са тога наслова, док му, напротив, стоји на расположењу 
друга могућност — да поднесе тужбу по наслову решења које 
му је уручено. Наравно, то подношење тужбе има се извршити у 
року који је за такав случај законом прописан.

13



„За остварење својих законитих права из радног односа рад- 
ник се може обраћати органима управљања у привредној орга- 
низацији, органу инспекције рада и другим надлежним органи- 
ма, као и редовном суду“ — тако стоји у чл. 339. Закона о радним 
односима. To право обраћања такве је природе да га радник 
може, али не мора користити. И у свим прописима који се односе 
на остваривање права из радног односа оперише се изразом 
„може“ , a TO значи да се онај у чију је корист постављено неко 
право слободно односи према овлашћењима из тога права: може 
та овлашћења да врши, a може и да их не врши.

Иницијални акти обраћања радника органима из чл. 339. 
ЗОРО-а, сем тужбе редовном суду, нису орочени, али се само по 
себи разуме да је интерес радника да се за остварење права из 
радног односа што пре обраћа наведеним органима.

Y  чл. 340. ЗОРО-а прогшсан је редован рок у коме радник 
може да поднесе приговор против неповол>не одлуке органа при- 
вредне организације. Тај редован рок износи 8 дана, a рачуна се 
од дана доставе одлуке нижег органа. Закон, међутим, за неке 
случајеве прописује друге рокове, као нпр. рок од 3 дана за 
приговоре против решења о отказу радног односа (чл. 304. 
ЗОРО-а). Рокови против одлука органа ван привредне организа- 
ције којима радник може да се обраћа у цњ1оу остварења права 
из радног односа предвиђени су у другим прописима, и тамо рад- 
ник обично улаже жалбу на односни виши орган, a може, под 
законским условима, да води и управни спор.

На покретање и вођење радног спора радник има право само 
према својој привредној организацији ако је незадовољан ко- 
качном одлуком iBeHor вишег органа управљања. Право на тужбу 
и рокови за њено подношење изнети су у чл. 342. ЗОРО-а.

Према томе пропису, радник може да поднесе тужбу редов- 
ном суду, да покрене радни спор, 1) кад добије неповољну од- 
луку Бишег органа управљања привредне организације, 2) кад 
привредна организацција не поступи по захтеву органа инспек- 
ције рада у смислу чл. 122. ЗОРО-а, и 3) када надлежни орган 
привредне организације не донесе одлуку по захтеву или приго- 
вору радника у року од 30 дана од дана подношења захтева или 
приговора.

Y сва три случаја тужба се подноси у даљем року од 30 дана 
a у случају под 1) и у року од 2 године када се ради о накнади 
штете. Између ст. 1, 2. и 3. и ст. 4. чл. 342. ЗОРО-а постоји пара- 
лелизам у томе што сваком од тих ставова одговара по један 
лем. Тако, у случају под 1), рок од 30 дана за подношење тужбе 
рачуна се од дана доставе одлуке вишег органа управљања, a 
исто тако се рачуна и рок од 2 године када се ради о захтеву за 
накнаду штете. Y  случају под 2), тј. када привредна организација 
не поступи по захтеву инспекције рада, није јасна стилизација 
односног лема у ст. 4. чл. 342. ЗОРО-а. Када би се тај лем тума- 
чио сам за себе, дошло би се до резултата који би противречио 
роковима из цитираног прописа. Да би се избегла ова незгода, 
поменути лем треба тумачити у повезаности са завршним лемом
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из наведеног става, a  наиме са лемом ко ји  гласи — „односно по 
истеку рока у коме је надлежни орган привредне организације 
био дужан да донесе одлуку." Тако излази да је надлелсни орган 
привредне организације дужан поступити по захтвеу органа ин- 
спекције рада у року који му овај постави или, ако му рок није 
поставио, најкасније у року од 30 дана од подношења захтева. 
Према томе, радник може да у да1\>ем року од 30 дана поднесе 
тужбу након протека рока у коме је орган инспекције рада тра- 
жио одлуку, односно након протека рока од 30 дана од дана 
подношења захтева органа инспекције рада. Најзад, у случају 
под 3), када се виши орган управљања оглушио о захтев или при- 
говор радника, те није донео одлуку у року од 30 дана од под- 
ношења тога захтева или приговора, рок од 30 дана за подношење 
тужбе рачуна се од дана истека ранијег поменутог рока.

Y завршном делу ст. 4. чл. 342. ЗОРО-а подвлачи се дужност 
надлежног органа привредне организације да по захтеву или при- 
говору радника или органа којима се он абраћа за заштиту сво 
јих права у року донесе одлуку. He само по томе што је у њему 
назначен dies a quo за тужбу због оглухе привредне организације, 
већ је наведени лем важан нарочито по томе што се у њему од- 
ређује рок у коме је привредна организација дужна да решава 
по захтевима или приговорима радника. Мора се ипак напомену- 
ти да ЗОРО овој дужности привредне организације није посве- 
тио посебан пропис, ни одредио изричиту санкцију за случај 
њеног неизвршења. Али, по нашем мишљењу, та дужност постоји, 
док санкција за њено неизвршење лежи у правилу да се привред- 
на организација, у поступку пред надлежним органом или у 
пост\гпку пред судом, не може бранити стојим пропустом, јер би 
тиме повредила начело да нико не може из своје кривице из- 
влачити користи или права на штету другога, a нарочито не на 
штету онога према коме стоји у обавези. Треба при томе држати 
ка уму да је подношење тужбе против оглухе привредне органи- 
зације право радника, али не и његова дужност.

Међутим, сасвим је посебан случај када випга орган управ- 
љања привредне организаци1е донесе неповољну одлуку након 
протека оглушног рока од 30 дана, па чак и након даљег рока 
од 30 дана, те ту одлуку достави раднику. Овде се више не ради 
о оглухи привредне организације, већ се суочавамо са случајем 
када виши орган управљања донесе и достави раднику неповољ-. 
Hv одлуку по његовом захтеву или приговору (први лем ст. 4. чл. 
342. ЗОРО-а). Очигледно је да радник, у овом случају, има право 
да поднесе тужбу у року од 30 дана од доставе неповољне одлуке 
вишег органа управљања привредне организације. Радник има 
право избора између две могућности; или да тужбу поднесе по 
основу оглухе, или да је поднесе по основу доставе односне од- 
луке. To што радник није користио прву могућност — оглуху —  
ни у ком случају не значи да му није дозвољено користити другу 
могућност. Пропуштање да се искористи прва могућност нема 
значај преклудитета за његову тужбу по основу доставе непо- 
вољие одлуке вишег органа управљања привредне организације.
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Jep, ако ce тај орган, макар и након протека оглушног рока, 
накани да донесе одлуку по захтеву или приговору радника, 
њему је одиста морало бити јасно да радник има право да под- 
несе тужбу против те одлуке и да му се коришћење тога права 
не може ускратити. Ако би привредна организацција истакла 
преклудитет против тужбе радника, позивајући се на то да је он 
пропустио рок за тужбу против оглухе, пала би под удар пра- 
вила — nemo suam turpitudinem aliegare potest.

Ho, и без обзира на предње правило, у случају када привред- 
на организација донесе одлуку након протека оглушног рока, 
a радник није поднео тужбу пре доставе те одлуке, радник не 
губи право на тужбу прттив те одлуке, већ само губи право на 
тужбу против оглухе. Има разлога да се при решавању горњег 
питања послужимо упоредбом ћутања привредне организације 
са ћутањем администрације, те да укажемо на коментар Богдана 
Мајсторовића уз чл. 23. Закона о управним споровима, где се 
у ст. 1., други пасус, каже: „Ако би другостепени орган донео 
решење по жалби после истека ових рокова (адисли се на рокове 
од 60 и 7 дана из чл. 23. Закона о управним споровима), али пре 
него што је странка поднела тужбу, онда странка не би могла 
поднети тужбу по чл. 23. ст. 1., већ само по чл. 21." Први пропис 
се односи на рокове у вези са ћутањем администрације, a други 
на редовни рок од 30 дана за подношење управне тужбе. Важно 
је подвући да ови прописи не фаворизирају неактивност, односно 
злонамерно ћутан>е администрације, него, напротив, стојећи у 
корист странке, подстичу администрацију на активност и зако- 
нит и савестан став према странци. He видимо разлога да би 
тр>ебало заузети друкчији став када се ради о активности при- 
вредне организације према захтевима или приговорима радника.

Y  радним споровима, дакле, радник увек има право да у 
законском року поднесе тужбу против неповољне одлуке вишег 
органа управљања привредне организације, без обзира на то што 
је није поднео у прописаном року након протека оглушног рока.

Код случаја оглухе вишег ортана привредне организације 
треба водити рачуна о три могућности. На првом месту, постоји 
могућност да поменути орган не донесе одлуку по захтеву рад- 
ника у року од 30 дана од подношења захтева, па радник у да- 
љем року од 30 дана поднесе тужбу редовном суду. Друга мо- 
гућност стоји у чињеници да поменути орган донесе одлуку на- 
кон рока у коме је би одужан да је донесе (оглушни рок), али 
пре него што радник поднесе тужбу суду. Трећа могућност јесте 
у томе да поменути орган уопште не донесе одлуку ни у року 
ни након оглушног рока, a радник пропусти да поднесе тужбу 
у року од 60 дана од подношења захтева или приговора. Сама 
по себи јасна, прва могућност не представља тешкоћу за на- 
словно питање, јер је радник у законском року искористио своје 
право. Y погледу друге мшућности ствар је такође јасна: радник 
користи редован рок за подношење тужбе, који се рачуна од 
доставе односне одлуке. Међутим, трећа могућност позива на 
размишљање. Полазећи од поставке да је законодавац право на
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тужоу поставио у корист радника, ми сматрамо да радник може 
да код привредне организације ургира или обнавља свој захтев 
или приговор, па и да интервенише путем органа инспекције ра- 
да, тако да по тој обнови, ургенцији или интервенцији рокови 
из чл. 342. ЗОРО-а почињу да теку изнова. Такоће, наше је миш- 
љење да у томе радник није дужан да се осврће на општи рок 
од 2 године за застару потраживања из радног односа, јер је 
позивање на застару диспозитивне природе и важи у поступку 
код суда. Ствар би стојала друкчије када би право на тужбу за 
радника представљало и овлашћење и дужност: он би изгубио 
право на тужбу, a можда и само право које остварује том туж- 
бом, чим безуспешно претеку рокови из чл. 342. ЗОРО-а. Међу- 
тим, остваривање права из радног односа, обезбеђене тужбом, 
представља за радника право, овлашћење, могућност, факултас, 
a не дужност. За радника, као физичко лице, важи правило да 
у погледу остваривања својих права поступа по начелу слободе 
располагања, док за правна лица, у која спада и привредна орга- 
низација, одговара правило да она делује по начелу надлежно- 
сти, тј. по принципу неразлучивости права и дужности и уз 
нагласак на извршавање дужности.

На основу горњег излагања могу се извести ови закључци: 
1) радник има право на тужбу против негативне одлуке вишег 
ортана управљања привредне организације у року од 30 дана 
од доставе те одлуке; 2) он има право на тужбу у наведеном 
року и онда када негативну одлуку поменутог органа добије 
након претека оглушног рака, чак и након претека рока у коме 
је требало да поднесе тужбу против оглухе; 3) он има право 
на тужбу, у случају потпуне оглухе привредне организације, у 
наведеном законском року пошто је ургирао свој захтев или 
приговор, односно интервенисао путем органа инспекције рада, 
код привредне организације.

Лр Аушан П. Радоман

МОДЕЛ V РЕЗБАРИЈИ БСАО AYTOPCKO ДЕАО

Закон о ауторском праву штити сваку духовну творевину 
без обзира на врсту, начин и облик изражавања, као ауторско 
дело и његовом аутору признаје нарочита овлашћења — аутор- 
ско право. Садржина ауторског права су имовинско правна и 
лично правна овлашћења. Да би постојало ауторско право треба 
да постоји ауторско дело. Да ли постоји ауторско дело, шта је 
ауторско дело односно да ли је извесно дело ауторско дело, 
може бити по неки пут јасно и лаицима, a може бити нејасно 
и бити спорно међу стручњацима и уметницима. Свако дело није
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ауторско дело. Да би једно дело било ауторско дело оно мора 
бити духовна творевина, оно треба да буде, на пример, из обла- 
сти књижевности, уметности или науке, оно мора бити посебно, 
оригинално дело.

Пошто ЗАП признаје ауторима ауторских дела нарочита 
овлашћења, постоји често пута бојазан да се једно дело, које 
није ауторско дело прогласи за ауторско дело и да се његовом 
аутору признају та посебна овлашћења која му не ггрипадају, 
a може се десити и да се неком ауторском делу не призна свој- 
ство ауторског дела и да његов аутор изгуби посебна овлашћења 
и то и лично правна и имовинско правна која му по закону при- 
падају.

Чини нам се да се такав случај десио у конкретном примеру 
код суда, који се наводи:

Тужилац је навео, да је као уметник — резбар, члан Удру- 
жења ликовних уметника примењених уметности Србије, радећи 
више година на резбарији створио своје сопствене идеје и ли- 
ковно решење с применом народних мотива у орнаментном рез- 
барењу предметима од дрвета, те на тај начин створио уметнич- 
ко дело употребом народних уметничких творевина и у смислу 
чл. 9. став 3. Закона о ауторскоЈИ праву постао аутор тога дела.

Туженик је у своме раду користио се тужиочевим аутор- 
ским делом и на 500 комада дрвених чинија секао ивице по идеј- 
ном и ликавном решењу тужиоца.

Туженик одбија да тужиоцу плати ауторски хонорар, у сми- 
слу чл. 25. став 4. Закона о ауторском праву.

Окружни суд у Б. је донео прву пресуду, којохМ је усвојио 
у целини тужбени захтев и исти образложио:

„На основу исказа сведока суд је утврдио да је тужилац 
први почео примењивати свој посебан начин у сечењу и орна- 
ментици разних предмета од дрвета, који је начин у резбарењу, 
односно у уметничком дуборезу и посебно познат под иЈиеном 
„Бранина ивица” . Када је тужилац поднео предузећу Y. покуду 
и узорак за дораду 500 комада дрвених чинија, које су имале 
равну ивицу и због тога слабу прођу, он је на поднетом узорку 
применио те своје посебне идејно и ликовно решење у сечењу 
ивица. Када је тужилац видео да туженик користи његово идеј- 
но и ликовно решење и због тога негодовао, туженик се није на 
то обазирао па је као повољнији понуђач од тужиоца, добио 
од предузећа Y. 500 комада дрвених чинија и исте на тај начин 
дорадио. ИсказИхМа испитаних сведока суд је поверовао јер су 
им искази јасни и логични и у битности се слажу a њина веро 
достојност ничим није доведена у сумњу.

Оно што тужилац означава као своје ауторско дело јесте 
посебна техника сечења ивице уз примену народних шара као 
орнаментике. Из исказа сведока јасно произилази да је тужи- 
лац први увео у резбарију такав начин сечења и орнаментике 
ивице. To је потврдио и сведок В. на кога се позвао тулсеник, 
који је навео да раније на зделама и другим предметима од дрве- 
та није било сечења и резбарења ивице на тај начин.
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Што се пак тиче орнаментике ивица, неспорно је да тужилац 
Y свом ликовном решењу употребљава народне шаре, па је то 
и учинио Y конкретном случају. Тачан је и навод туженика, да 
је употреба народних шара и мотива у примењеним уметности- 
ма, па дакле и у резбарењу свакоме дозвољена, чл. 6. Закона о 
ауторском праву. Али ако се те шаре и мотиви сложе у такву 
комбинацију која ствара одређени уметнички ефекат онда се ту 
ради о стварању једног ауторског дела, чл. 4. став 2. и чл. 9. став 
3. Закона о ауторскам праву. Y  конкретном случају суд је на 
основу резултата извршеног вештачења утврдио да тужиочево 
идејно и ликовно решење при сечењу ивица представља само- 
сталну уметничку творевину, дакле ауторско дело. Вештаци су 
приликом давања свог стручног мишљења имали пред собом јед- 
ну од оних дрвених чинија које је туженик дорадио a за коју је 
напред већ утврђено да је за резбарен^ њене ивице туженик упо- 
требио баш тужиочево већ раније дато и туженику познато идеј- 
но и ликовно решење, a имали су и снимке других предмета од 
дрвета за које је неспорно да их је тужилац обрадио уз примену 
тог истог свог идејног и ликовног решења па су вештаци по из- 
вршеном прегледу дали сагласно мишљење да тако резбарена 
ивица представља једну складну и технички чисту комбинацију 
елемената, што ствара повољан ефекат и добру прођу за тако 
урађене предмете. Са уметничке стране пак овакво ликовно ре- 
шење апсолутно повлачи ауторско право, јер се не састоји из 
једног комплетног народног орнамента, већ из комбанације еле- 
мената народних шара и мотива.”

Овој пресуди се не би имало шта при.метити јер је  на пра- 
вилно утврђено чињенично стање правилно примењен Закон о 
ауторском праву.

Али по жалби тужениковој републички врховни суд је уки- 
нуо ову пресуду окружног суда и предмет вратио на поновно 
суђење са следећим образложењел!:

„Према одредбама чл. 6. и 40. тач. 6. Закона о ауторско.м 
праву сасвим је слободна употреба народних уметничких творе- 
вина у сврху књижевног уметничког или научног обрађивања. 
Исто тако дозвољено је и без одобрења аутора репродуковање 
дела примењене уметности путем идустријске, занатске или кућ- 
не радиности. Из вештачког мишљења није јасно у чему би се 
састојало ауторство тужиоца на спорним израђевинама, јер ако 
је на чинија1ма употребљена у резбарењу орнаментика коју је 
компоновао сам тужилац онда по нахођењу врховног суда у сми- 
слу чл. 40. став 6. ЗАП то не би било забрањено нити би тиме 
било повређено ауторско право тужиоца пошто се и са.ч тужилац 
користио народним шарама и мотивима, чија употреба је за 
сваког слободна и где не .може постојати ауторско право. Оста- 
јало би као спорно питање да ли би се ауторство тужиоца са- 
стојало једино у томе што су народне шаре и мотиви резбарени 
и на самим ивицама чинија и да то представља „Бранину ивицу”, 
или се резбарење ивица вршило и врши од свих резбара и пре 
него што је тужилац почео да резбари ивице чинија. Како на
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ово питање стручњаци нису дали jacaH одговор и како првосте- 
пени суд није ценио све изведене доказе то је пресуда укинута 
и препоручено првостепеном суду да испита да ли се и у дру- 
гим републикама ивице дрвених предмета украшавају народним 
шарама и мотивима као што су намештај, столице, столови, свећ- 
њаци, бонбоњере и слично, те по нахођењу врховног суда тужи- 
лац не би имао ауторско право чак и у случају ако је први почео 
да резбари ивице чинија, јер то не би представљало неки посебан 
изум тужиоца у том смислу да би уживао заштиту по Закону 
о ауторском праву."

После поновног суђења окружни суд је донео пресуду којом 
је одбио тужбени захтев и навео разлоге:

„Према наводима тужиоца он је, бавећи сб резбарством, пре 
око 6 година створио посебпо идејно и ликовно решење при рез- 
барењу разних предмета од дрвета, које се посебно решење са- 
стоји прво у техници сечења ивица тих предмета у циљу резба- 
рења и друго у украшавању (орнаментици) тих сечених ивица 
с применом народних шара и ;мотива и тиме је тужилац, како 
он сматра, створио ауторско дело које је туженик неовлашћено 
користио у доради наведених чинија.

Суд, међутим, налази да тужилац наведеним начином рез- 
барења ивица дрвених предмета није створио ауторско дело у 
смислу чл. 3. Закона о ауторском праву које би уживало закон- 
ску заштиту. Суд је на основу исказа сведока утврдио да се рез- 
барење разних дрвених предмета путем сечења и орнаментике 
њихових ивица још од давннна код нас примењује што је посве- 
дочио и сам тужитељ, али је исти навео да је нова његова техни- 
ка сечења ивица јер он то сечење ради у три димензије у место 
у две како је до сада у нашем резбарству рађено. Према томе 
резбарење путем сечења ивица није по нахоВењу суда никакво 
ново ликовно решење које је тужилац први дао те зато iie пред- 
ставља ауторско дело. Да ли су пак при сечењу и резбарењу иви- 
це зарези дубљи или плићи, да ли су у две или три димензије 
нема никаквог значаја, нити техника тога сечења ивица пред- 
ставља неку посебну и самосталну духовну творевину у области 
ликовне уметности, баш да је тужилац ту технику сечења ивица 
први применио и на дрвене чиниЈе.

Што се тиче орнаментике при резбарењу ивица дрвених пред- 
мета тужилац ни у том погледу није створио неко ауторско дело, 
које би уживало законску заштиту по Закону о ауторском праву. 
Тужилац је у тужби навео да је за орнаментику својих резбарија 
ивица, па и за предмете дрвене чиније употребљавао народне 
шаре и мотиве. Како је по чл. 6. Закона о ауторском праву упо 
треба народних творевина у сврху уметиичке обраде свакоме 
слободна, то тужилац ни по томе законском призпису a у вези са 
чл. 40. тачка 6. Закона о ауторском праву не може захтевати 
ауторство и законску заштиту за такву орнаментику коју он у 
своме раду на резбарењу примењује. Сама пак композиција (ком- 
бинација) тих народних шара и мотива без обзира колико је
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естетски успела не представља неку самосталну м 1ковну творе- 
вину која би се могла сматрати ауторским делом.

Према таквом схватању ствари суд налази да се овде не ради 
о неком ауторском делу тужиоца и да зато он нема право на за- 
конску заштиту по Закону о ауторском праву па следствено то- 
ме ни право захтевати од тужника спорни ауторски хонорар. 
To право нема чак ни ако је туженик свој узорак за дораду 
дрвених чинија који је поднео предузећу Југоекспорт обрадио 
угледајући се на узорак који је тужилац пре тога истом преду- 
зећу био поднео као и да је тужиочев начин резбарења ивица 
познат код неких резбара као „Бранина ивица”.

Против ове пресуде тужилац је изјавио жалбу побијајући је 
у целини због погрешно утврђеног чињеничног стања и због 
погрешне примене материјаног права. Врховни суд НРС одбио 
је жалбу тужиочеву као неосновану a потврдио пресуду окруж- 
ног суда који је у образложењу побијане пресуде за исту дао 
убедљиве разлоге које прихвата и врховни суд.

Против пресуде врховног суда тужилац је изјавио ревизију 
због битне повреде парничног поступка и због погрешне примене 
материјалног права.

Врховни суд Југославије је својом пресудом Рев. 1463/63. од 
20. V II 1963. год. одбио ревизију тужиочеву и потврдио пресуду 
Врховног суда НРС са разлога изнетих у истој као и у пресудн 
окружног суда.

Тужилац је предложио Савезном јавном тужилаштву да по- 
дигне свој захтев за заштиту законитости против пресуде Врхов- 
ног суда Југославији Рев. 1463/63. од 20. V II 1963. год. јер је 
тужилац мишљења да је том пресудом повређен савезни закон.

Савезно јавно тужилаштво је обавестило Југословенску ау- 
торску агенцију у Београду као пуномоћника тужиочевог да за 
подизање наведеног правног средства не постоје законски у- 
слови.

Према наведеном суд је утврдио да тужилац није створио 
ауторско дело и да према томе нема права на ауторски хонорар 
и његов тужбени захтев је у свим судским инстанцијама одбијен. 
По становишту највишег суда, Врховног суда Југославије и Са- 
везног јавног тужилаштва судови су правилно применили Закон 
о ауторском праву и правилно одбили тужбени захтев као не- 
основан.

Ми мислимо, међутим, да судови нису правилно применили 
Закон о ауторском праву и правилно одбили тужбени захтев као 
неоснован, већ да су одлукама судова повређени савезни закони 
и то и Закон о парничном поступку јер је погрешно утврђено 
чињенично стање и Закон о ауторском хтраву који је погрешно 
примењен.

Погрешно је становиште ирвостепеног суда да тужилац није 
створио никакво уметничко дело у смислу чл. 3. Закона о аутор- 
ском праву јер је резбарење разних дрвених предмета путем се- 
чења и орнаментике њиховшс ивица још од давнина познато и
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масовно се код нас примењује и да техника тога сечења ивица 
не представља неку посебну и самосталну духовну творевину у 
области ликовне уметности. Y  тој пресуди се на разликује само 
сечење и орнаментика ивица ,који се примењују од давнина од 
од посебног начина сечења ивице које је створио тужилац a што 
се морало чинити. Погрешно је мишљење да посебно, оритинално 
сечење ивице у три димензије и техника тога сечења не представ- 
љају неку посебну и самосталну духовну творевину у области 
ликовне уметности.

Пошто је ово питање било спорно a од његовог правилног 
решења зависи правилно решење спора, по том питању се морало 
прибавити мишљење вештака стручњака.

Суд је то био и учинио'и преко вештака стручњака Коваче- 
вић Живојина и Митровић Небојше утврдио у пресуди од 9. X II 
1960. год. да је тужилац створио уметничко дело јер његово дело 
идејно и ликовно решење при сечењу ивице представља само 
сталну уметничку творевину то јест ауторско дело и на основу 
тако правилно утврћеног чињеничног стања била је донета пра- 
вилна пресуда којом је био усвојен тужбени захтев. Али ова 
пресуда је укинута од вишег суда, ко1и је по овоме спорном пи- 
тању заузео погрешно становиште. Поступајући по примедбама 
републичког врховног суда и усвајајући његово становиште пр- 
востепени суд је донео другу пресуду којом је одбио тvжбeни 
захтев. V новој пресуди се и не помиње да је пвеко вештака, у 
истом предмету утврђено да је тужилач створио ауторско дело 
и не спроводи се ново вештачење да*би се оповргло и обесна- 
жило раније вештачење него сам суд иако није стручан у новој 
пресуди тврди да тужилац ни1‘е створио \Рметничко дело то iecx 
ауторско дело и каже да нема никаквог значаја начин резбаре- 
ња ивица и да техиика тога сечења ивица не ппедставља неку 
посебну и самосталну духовну творевину у области ликовне 
уметности.

И код друге компоненте овог уметничког дела орнаментике 
резбарења ивице употребом народних шара и мотива заузето је 
погрешно становиште јер се меша сама употреба народних шара 
и мотива. Тужилац не тврди да се његово уметничко ауторско 
дело састоји у самој употреби народних шара и мотива у резба- 
рији што се код нас прил1ењује од давнина већ је тврдио да се 
његово уметничко, ауторско дело састоји у композицији, ко.чби- 
нацији тих народних шара и мотива у резбарији и стварању ори- 
гиналног идејног решења примене народних шара и мотива у 
сечењу ивица. Мешањем ових ствари које се нису смеле помеша- 
ти и ггрелазећи преко по.менутог вештачког мишљења стручњака 
уметника, у пресуди ie заузето погрешно становиште да компо- 
зиција (комбинација) тих народних шара и мотива без обзира 
колико је естетски успела, не представља неку самосталну ли- 
ковну творевину која би се могла сматрати ауторским делом.

Такође је погрешно мишљење да нема никаквог значаја што 
се овај посебан начин у сечењу и орнаментици разних предмета 
од дрвета зове „Бранина ивица” по и.мену тужиоца и што је у
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резоарењу односно у уметничкам дуоорезу овај начин резоаре- 
ња познат под тим haichom јер то свакако упућује на логичан 
закључак да се ради о једном посебном, оригиналном начину, 
моделу у резбарији односно идејном и ликовном решељу са 
применом народних мотива у техници сечења ивица.

По чл. 3. Закона о ауторском праву ауторским делом се сма- 
тра свака духовна творевина без обзира на врсту, начин и облик 
изражавања, a нарочито се сматрају творевине из области књи- 
ж.евности, науке и уметности. Као пример поред осталог наведе- 
на су дела и из области резбарства.

Из чл. 9. став 2. Закона о ауторском праву се види да је аутор 
превода, прилагођеног, музички обрађеног или на начин прера- 
ђеног ауторског дела лице које је то дело превело, прилагодило, 
музички обрадило или на други начин прерадило.

Када се из чл. 4. истог закона види да су и саме збирке аутор- 
ских дела заштићене као ауторска дела чиме се не дира у права 
аутора појединих дела од којих су збирке састављене, зашто не 
би оригиналан модел у резбарији у смислу чл. 3. став 2. и чл. 9. 
став 2. Закона о ауторском праву представљао ауторско дело. 
Ово у толико пре што је у наведеном примеру створено ориги- 
нално уметничко дело, оригинални модел у резбарији. Пошто 
је аутор створио ауторско дело и туженик ово дело користио 
приликом резбарења ивица чинија, то је повредио тужиочево 
ауторско право и у смислу чл. 55 ЗАП дужан је да му накнади 
штету.

Одлуком суда, која аутору не признаје ауторство, аутор губи 
сва ауторска права и то како имовинска права према свил1а они- 
ма који би се користили његовим делом тако и лично правна 
овлашћења која ЗАП признаје ауторима.

С тога мислимо да је требало да се је неки од випшх судских 
органа, који су одлучивали у овоме предмету, више удубио у 
суштину OBora спора и у суштину законских прописа Закона о 
ауторском праву и у примену прописа Закона о парничном по- 
ступку, па би овај спор био боље извиђен и правилније решен.

Војислав Вулићевић

САМОВЛАПтЕ — СМЕТАЊЕ ПОСЕДА

Једно је лице дало на послугу свој сат познанику и то за 
одређено време.

Пошто држалац сата није о року вратио сат сопственику, и 
поред многих тражења самога сопственика, то је сопственик на 
улици искористио прилику и покушао је да отме свој сат од 
познаника, али му покушај није успео.
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Нападач је био осуђен због кривичног дела самовлашћа.
Сличан се случај десио, с том разликом што је нападач у- 

спео у свом покушају.
Осуђен је био нападач, такође, због самовлашћа.
После многих објашљења и препирки, наследник је упао у 

иепокретно имање које је једно лице држало као закупац напа- 
дачевог оца (наследниковог).

Y  спору је утврђено сметање поседа, извршено на штету за- 
купца.

Услед узнемиравања, нападач је извршио чин сметања no- 
седа, на штету држаоца непокретног имања —  према одлуци 
суда — али је држалац и даље остао на имању.

Као што се види, у пракси се ова два правна института за- 
мењују тј. тамо где се појављује сал40влашће узима се да је гш 
среди сметање поседа и обрнуто. Истина, ово се последње ређе 
дешава.

Објашњење за овакав поступак лежи у томе што се ове две 
установе прожимају, и из области самовлашћа неосетно се пре- 
лази у домен сметања поседа и vice versa.

Да бих успешно — донекле —  могао да разграничим ове две 
законске установе, обратићу се текстовима самих института.

Тако, чл. 297/1 КЗ каже: „ко самовласно прибавља своје пра- 
во или право које сматра да му припада (у  даљем тексту „своје 
право” ) казниће с е ....... ”

Одмах пада у очи да је законодавац употребио израз „при- 
бавља” (од трајног глагола прибављати) a не свршен глагол „при- 
бавио” (од тренутног глагола прибавити).

Тумачећи површно законски пропис, могло би се рећи да се 
од кривца тражи да изврши више радњи у цил>у прибављања 
свога права, без помоћи надлежног органа односно без пристан- 
ка лица које држи то парво.

Тако би тумачење било апсурдно. Jep, тешко би се могло 
остварити кривично дело самовлашћа ако би се састојало из 
више радњи, управљених на прибављање свога права —  својих 
права, својом личном помоћи (најшире значење).

Овде отварам заграду. Самовлашће није самопомоћ. Онај 
који врши самовлашће, има активну улогу, док извршилац са- 
мопомоћи има пасиван, одбранбен положај. Заграду затварам.

Прво, те радње обично не би све ^иле управљене према јед- 
ном лицу, и онда би остале неповезане, односно непознате од 
лица против којих су биле извршене.

V таквој ситуацији тешко би се образовало кривично дело 
самовлашћа. После тога, прва би радња могла остати некажње- 
на, ако нападач не би поновио то дело (други објекат —  други 
субјекат), иако оно прво несумњиво представља повреду мира 
и поретка у друштву — озбиљних размера.

Због свега овога мислим да израз „прибавља" треба узети у 
значењу, не да је г*ападач право своје прибавио, већ је приступио
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насилном прибавл>ању (без садејства надлежног друштвеног ор- 
гана или пристанка држаоца права) свога права, и да није ушео 
у своме подухвату тј. није дошао до свога права. Y том случају 
нападач је извршио кривично дело самовлашћа.

Напротив, ако је нападач постигао свој циљ, иако је свака 
веза прекинута између нападача и жртве (држаоца права) a у 
односу на право у питању, онда се више не налазимо пред кри- 
вичним делом самовлашћа према Кривичном законику, већ ула- 
зимо у грађанску област, и то се пред нас појављује институт 
сметање поседа, не водећи рачуна о евентуалном прекршају ко- 
ји се испољио у самој акцији нападача.

Дакле, самовлашће је једна кривично правна, недовршена 
(у  односу на успех) радња, управл>ена противу мира и поретка 
у друштву (налази се у глави кривичнрк дела против јавног ре- 
да и правног саобраћаја) односно представља угрожавање прав- 
ног саобраћаја.

Ово што сам рекао за кривично дело самовлашћа изгледа 
да је у складу са самом дефиницијом института сметања поседа 
(чл. 419 ГПП) — „тужба којом се тражи заштита или повраћај 
последњег стања поседа ствари или права (тужба због сметања 
поседа) мора се . . . .  a у чл. 421 ГПП опет стоји; „искључено је 
претресање о праву на посед, о правном основу, савесности или 
несавесности, или о захтеву за накнаду штете” .

Према томе, код сметања поседа (повраћај последњег стања 
поседа) нападач је дошао до свога права или до неког права ко  
је уопште није његово, својом личном —  посредном или непо- 
средном — акцијом, без пристанка држаоца права односно без 
помоћи надлежног органа, законом одређеног.

Y  овом правцу сметање поседа је шири институт од само- 
влашћа, јер сметање поседа постоји и онда кад неко долази до 
права иако никакав психолошко-правни однос не постоји изме- 
ђу њега (нападача) и права у питању, што није случај са само- 
влашћем.

Тужбом због сметања поседа може се тражити, не само по- 
враћај поседа, већ и заштита последњег стања поседа.

Код заштите последњег стања поседа постоји само узнемира- 
вање нормалног, мирног поседа права, дакле посед права није 
одузет од држаоца права, али је спречаван држалац да га мирно 
ужива.

Иако би онај који узнемирава (нападач) држаоца права у 
мирном уживању ишао на то да, преко честог узнемиравања др- 
жаоца права, дође до свога права — ту не би било сметање по- 
седа већ чист случај самовлашћа. Yзнeмиpaвaњe које није уро  
дило одузимањем државине права од стране нападача (онога ко- 
ји сам остварује своје парво) јесте самовлашће.

Сасвим супротно, ако нападач нема намеру да одузме држа- 
вину права од неког лица, већ просто узнемиравањем тера инат, 
или нападач омета држаоца права у мирном уживању, иако он 
(нападач) нема никакве правне везе са тим правом — то би био 
школски пример сметања поседа.
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Ha крају ce намеће овај закључак у главним линијама: са- 
ма акција прибављања свога права (без његовог остварења) има 
вид кривичног дела салтовлашћа, остварено прибављање свога 
права (и неправа) —  без друштвене помоћи или пристанка др- 
жаоца права — представља правни институт сметања поседа.

Y  овом другом случају указује се могућност и за примену 
неке казнене санкције.

Аушан П. Мишић

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРХ

31. маја 1964, у старој Градској већницн, у Загребу, одржана 
је годшпња Скупштина Адвокатске коморе са СР Хрватску, за 
коју је владало велико интересовање.

На Скупштини је био присутан др. Миленко Протега, секре- 
тар за послове правосуђа СРХ, као и други представници право- 
судних органа и установа. Председник Савеза адвокатских ко- 
мора Југославије Милован Јовановић и делегати свих Комора 
били су исто присутни. Адвокатску комору у АПВ заступао је 
заменик председника Андрија Шарчевић.

Ар. Аурел Крстуловић, председник Управног одбора АК у 
Е1РХ поднео је исцрпан реферат о најважнијим питањжма, која 
су предмет дискусије у вези доношења новог Закона о адвока- 
тури, изнео рад Савеза и Коморе на овом питању, упознао Скуп- 
штину са свим ставовима Савеза, адв. комора и свих Комора о 
свим тим питањима.

Дискусија је била врло конструктивна и плодна. Дискутан- 
ти су сви одреда прихватили све ставове Савеза адвокатских ко  
мора и Комора по овим тако важним питањима.

Ар. Миленко Протега, секретар за правосуђе ИВ СРХ, изнео 
је све примедбе које је овај Секретаријат ставио на тезе изра- 
ђене по Секретаријату за послове правосуђа СИВ-а, и нагласио 
да Секретаријат за послове правосуђа ИВ СРХ сматра да право- 
бранилаштва не би требала да добију овлашћења за заступање 
привредних организација, да је потребно да се адвокатура и 
њена питања решење посебним Законом о адвокатури, да није 
прихватљива мисао да чланови Коморе могу бити и неадвокати, 
a да сама адвокатура треба да учини још већи напор да би се 
сагледала и уочила сва важна питања, како би се донела што 
боља и што садржајнија одлука, код решавања питања адво 
катуре.

Скупштина је протекла у врло високом тону и била је на 
великом нивоу.
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОК4ТСКЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Адвокатска комора за Србију и Црну Гору, одржала је ре- 
довну годишњу Скушптину у Београду 7. јуна 1964. године, уз 
учешће великог броја чланова и представника судова. Државни 
секретаријат за правосуђе Ср^бије, представљао је Петар ПркЈтић, 
начелник.

Председник Коморе Милован Јовановић, поднео је реферат 
Скупштини, о припремама за доношење новог Закона о адвока- 
зури, односно о раду на решавању усаглашавања прописа, који 
регулишу рад служби правне помоћи са новим Уставом. Адвокат 
Миодраг Павићевић изложио је Скупштини предлог за заснивање 
озбиљне и темељне материјалне базе адвокатуре, a који садржи 
и глава П пројекта Закона о адвокатури кога предлаже Савез. 
По извештајима и реферату развила се дискусија, која је 
својим разлозима и озбиљном документацијом подржала ставове 
Савеза адвокатских комора. по питањил1а реорганизације адво- 
катуре и других служби правне помоћи. Основна начела на који- 
ма почива адвокатура, слобода, независност и чување позивне 
тајне, те принцип друштвеног ^шрављања у организационој струк- 
тури Комора, те стварање Комуналних адвокатских заједница и 
предлози за изналажења решења за учвршчивање материјалне 
базе — истакнуто је да морају наћи пуну примену у новим пропи- 
сима Закона о адвокатури. Надаље, овој треба обезбедити искљу- 
чиво право заступања и одбране, док би друге службе правне 
помоћи имале бити допуна адвокатури на другом плану пружања 
правне помоћи (без заступања и одбране), који Је довољно ши- 
рок да оправда опстанак и ових служби. Између осталих у ди- 
скусији је узео реч и Др. Душан Братић. председник Савета 
Коморе, раније адвокат, министар правде. народни посланик ii 
др., који је подвукао значајан допринос адвокат^фе v учвршћи- 
вању соццијалистичке законитости, и истакао посебан профил 
ове службе, који le издваја од осталих служби правне по.моћи. 
као потребан и озби.Л)ан фактор v сисгему нашег правосуђа, без 
кога овај не би могао правилно функционисати. Адвокат Глиша 
Радонић, говорио је о форми вођен.а адвокатуре — облику адво- 
катских канцеларија, бранећи тезу да се адвокатске канцеларије 
не могу водити као радне организације, јер би се изгубили основ- 
ни принципи на којима се заснива ова служба, док су .могуће 
радне заједнице адвоката уз задржавање и индивидуалних адво- 
катских канцеларија. Подупире предлог Савеза о организацији 
Комора, и Среских адвокатских заједница. Адвокат Вељко Кова- 
чевић, истакао је значај адвокатуре као самосталне службе у за- 
штити човекових слобода, права и интереса. Адвокат Радмило 
Миловановић, подвргао је критици поступке неких органа који 
нису Y сагласности са место.м и по.\ожајем адвокатуре коју она 
има у друштву по закону и уставу. И остали дискутанти ишли 
су углавном линијом подржавању ставова Савеза, по питањима 
односа правних служби и адвокатуре, као и предлога за ускла- 
Бивање закона о адвокатури са прописима новог устава. Пред-
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седник радног председништва адвокат Јован Бакић (Крагујевац), 
закључио је Скупштину у нади да ће нови Закон о адвокатури 
прихватити преддоге Савеза адвокатских комора за чију израду 
се много ангажовала и Адвокатска комора Србије.

МБ

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
С. Р. МАКЕДОНИЈЕ

Адвокатска комора С. Р. Македоније, уз учешће готово цело- 
купног броја своја чланства, одржала је 14, VI 1964. своју ре- 
довну годишњу Скупштину у просторијал1а Радничког одмара- 
лишта „Сарај", близу Скопља.

Како је ово прва годишња Скупштина после катастрофалног 
земљотреса, то је почетак исте био обележен са дирљивим речи- 
ма председника А. К. ТРАЈКА ЈОВЕВА, који је том приликом из- 
разио топлу захвалност целокупној адвокатури Југославије, на 
указаној материјалној помоћи, уочивши да је и та помоћ била 
један од доказа јединства и братства наших народа. Овај тужни 
меморијал довршен је тиме, што је свака Адвокатска комора 
Југославије, путем својих опамо присутних делегата, прЈшила по 
једну беспрекорно опремљену „фотомонографију" града Скопља, 
којом је монографијом и речју и фотосом, приказана прошлост 
тога древног града, његова садашњост и напори за његову будућ- 
ност, с освртом на катастрофу од 26. јула 1963. г.

Са посебнол! својеручном посветом, како председника С. О. 
Скопл>а БААГОЈА МАРКОВА a тако и са посветом председника 
А. К. Македоније ТРАЈКА ЈОВЕВА, ова едиција, свечано је уру- 
чена и Адвокатској комори А. П. Војводине.

Међу многобројним гостима, Скупштини су бити присутни: 
републички секретар за правосуђе, секретар за законодавство 
И. В. Македоније, председник Врх. суда Макед,оније, председник 
YcT. суда Македоније, републички јавни правобранилац, председ- 
ник Вишег привр. суда, председници Окружног и Огаитинских 
судова у Скопљу и др. локални представници.

Присутап је био и председник Савеза Адв. комора Југослави- 
је МИАОВАН ЈОВАНОВИК, као и делегирани представници по- 
јединих Адвокатских комора.

Поред годишњег извештаја, Скупштипи су поднесена два ре- 
ферата и то реферат председника ЈОВЕВА са темом „Друштвени 
положај адвокатуре" и реферат секретара А. К. МИАОЈЕВШхА 
на тему „Среске (општинске) адвокатске организацције гледане 
кроз аспект друштвеног управљања".

Председник Савеза Адв. ко.мора М. ЈОВАНОВИБ, поздравив- 
ши Скупштину у и.ме целе југословенске адвокатуре, оценио је
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протекли рад Македонске коморе као познтиван. Осврнуо се, да- 
ље, на садање стање у нашој адвокатури, па је приказао све на- 
поре које подједнако улажу и навш највиши државни органи, 
a и Савез Адв. комора Југославије, да би се питање адвокатуре 
на што бољи начин решило.

Y  дискусијн су учествовали републ. секретар правосуђа Г. 
ДЕМА, те републ. јавни правобранилац Т. НИКОВ. Кроз њихова 
излагања, a на свеопште задовољство, запажено је да они веома 
добро познају проблеме са којима се адвокатура уопште, a посеб- 
но македонска адвокатура, сусреће, па се кроз та њихова излага- 
ња учвршћује веровање да адвокатура Македоније корача све 
већој и чвршћој афирмацији.

Вредно је поменути да А. К. Македоније до сада није имала 
свој часопис, тако да појава првих бројева њиховог „БИЛТЕНА", 
и то баш у време ове Скупштине, указује на правилност пута ко- 
јим и та Комора иде.

Скушптина је завршила свој рад са попуном упражњеног 
п.председничког места у Управном одбору, када је у тохме свој- 
ству изабран МАРКО ВЕАКОВ.

На овој Скупштини, Адв. комору у АПВ представљао је члан 
Y. О. BOrOA>YB СТОЈКОВИН (Панчево).

Б. Ст.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Дана 21. јуна 1964. године, одржана је у Сарајеву редовна 
годишња Скупштина Адвокатске коморе за С. Р. Босну и Херце- 
1'овину. Председник управног одбора Момир Видовић, поднео је 
опширан реферат о стању адвокатуре у Босни и Херцеговини и 
нзнео становиште Коморе по предлозима за усклађивање прописа 
правосудних закона са новим Уставом, a посебно Закона о адво 
катури. Подвукао је кадровски проблеЈЧ у адвокатури Босне и 
Херцеговине, као и другим правним службаЈиа у Републици, који 
треба решавати на ефикаснији и здравији начин, a не прелива- 
њеЈч из једне службе у другу. Истакао је и прва искусгва удру- 
асених адвокатских канцеларија у Сарајеву, за које сматра да 
би се могле успешно развиги уз извесну подршку комуна ве- 
ћих градова. Y дискусији по извештајима и рефератвма узео је 
реч и Државни секретар за правосуђе републике Бих Тахир Хо- 
1!овић, који је подвукао потребу јачања адвокатуре као основног 
вида службе правне по.моћи и који је указао на неке слабости у 
раду адвоката. Адвокат Авдо Татарагић (Сарајево), говорио је о 
заступању предузећа и удруживању у адвокатури, Др. Владимир 
Марић (Сарајево), изнео је неке слабости у раду адвоката. Фадил 
Имамовић (Зеннца), подвукао је потребу стварања бољих усло
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ва од страде код^уна за рад у адвокатури. Фрањо Бановић, (При- 
једор), истакао је потребу доношења нове тарифе. Адвокатски 
приправник Медиха Филиповић, говорила је о потешкоћама рада 
адвокатских приправника. Скушптину је у име Савеза адвокат- 
ских комора Југосдавије и свих адвокатских комора, поздравио 
Милован Јовановић, председник Савеза, који је изразио оптими- 
зам председништва Савеза, да ће се питање усагдашавања про 
писа о службама правне памоћи тако решити да ће адвокатура 
изаћи ојачана.

Y раду Скупштине узело је учешће више од 3/4 уписаних чла- 
пова, као и више представника органа управе и судова из Сара- 
јева, те известан број бивших адвоката који су прешди у друге 
сдужбе. Председник радног председништва др. Стево Јокановић, 
закључио је Скупштину у нади да ће резултати рада ове Скуп- 
штине дати користан допринос за рсшавање постављених питања 
у интересу адвокатуре и друштвене заједнице.

Како су у међувремену неки чланови органа Коморе напу- 
стили адвокатуру то је Сжупштина допунским изборима, попу- 
]шда одговарајућа упражњена места у органима Коморе. Тако је 
за потпредседника Коморе изабран адвокат др Асим Џинић из 
Бања Ауке.

МБ

Ар МИЛОВАН МИЛОВАНОВ

Изненада је преминуо 16. јуна 1964. године др. Ми.\ован 
Милованов, адвокат из Бачке Паланке.

Рођен је 12. .марта 1903. године у Товаришеву. После завр- 
шене ги.мназије, студирао је гграво у Загребу. где је лро.мовисан 
за доктора права 1927. године, па се уписао у Ко.мору као адв. 
приправник. Од 1931. године, са прекидом за Bpe.\ie рата, вршио 
је адвокатуру у Бачкој Паланци.

Као овек био је одличан. Пре рата припадао је напредно.м 
подитичко.м покрету, у коме је узео видно1' учешћа, у борби за 
права народа и де.мократију.

За вре.ме рата био је заробљеник, зати.м неколико .месеци, 
1945. године, у Народноослободилачкој војсци, те председник 
Одбора за утврђивање ратне штете у срезу Бачка Паланка.

Као адвокат био је при.\1еран, сталожен, миран, одлучан у 
одбрани законо.м заштићених интереса својпх странака. Во.д>ен 
од кодега, свих правника, великог броја пријатеља и кдијената, 
био је пример ваљаног адвоката.

Његово.м смрћу адвокатура Војводине губи једног од њених 
врлих чданова.

С.л.ава Му! К. X.
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И З СУДСКЕ П РА К С Е

За успех побојне тужбе у принуд- 
ној ликвидацији потребне су објек- 
тивна и субјектизна претпоставка
(Врх. привредни суд Сл. бр. 148/64).

Ликвидациони управник предузе- 
ha у принудној ликвидацији поднео 
је тужбу ради цобијања правних 
радњи туженог почињених у време- 
ну пре отварања .поступка принудне 
ликвидације над' тужилачким пре- 
дузећем a којима је тужени делими- 
чно наплатио своје потраживање 
према тужиоцу .Тужени је наиме па 
основу правоснажног правног на- 
слова врдио извршење против ту- 
жискца и у том поступку наплатио 
део свога потраживања примајући 
исплате за заплењену робу непосре- 
дно од кзшаца a не путем извршног 
суда.

Поднесеном тужбом тужилац је 
побијао правно дејство наведених 
радњи туженог и предложио да се 
тужени обавеже да у ликвидациону 
масу врати на овај начин наплаћене 
износе.

Првостепени суд је удовољио делу 
тужбеног захтева којим се захтевао 
повраћај наплаћеног дуга, али је и- 
стовремено сматрао да се нису сте- 
кли услови за побијање почињених 
правних радњи. Суд је нашао да је 
тужени до наплате дошао мимо по- 
ступка извршења па такву наплату 
није сматрао правоваљаном.

Поднесеном жалбом тужени је по- 
бијао предњу пресуду у делу којим 
је обавезан на повраћа) наплаћенсг 
износа, a другостепени суд је osy 
жалбу одбио из следећих разлога:

„Над тужилачким предузеће.м о- 
творен је поступак прршудне ликви- 
дације. Наплата, о којој је реч и 
која је предмет побијавва, —  извр- 
шена је непосредно пре отварања 
поступка принудне ликвидације, па 
чак делом и после тога. Већ сама та 
чишеница указује на то да су се 
овде, насупрот станов1<гшту првосте- 
пеног суда, стекле и објективна и 
субјективна претпоставка из става 
II. члана 48. Уредбе о престанку 
предузећа и радњи (Сл. лист ФНРЈ  
бр. 51/1953) за успешно побијање 
тих правнкх радњи ликвидационог 
дужника у поступку принудне лик- 
Еиденције: а) објективна претпостав- 
ка, тј. да се побијаном радњом ре- 
мети равномерно намирење повери- 
лаца ликвидационог дужника, и б)

суоЈбктивна претпоставка, т ј . да je 
овде тужени знао односно морао 
знати да је тужилац презадужен, те 
да је описаним радњама (запленом, 
продајом и наплатом, без обзира на 
то шго је заплену извршио суд на 
основу извршног наслова) он, туже- 
ки, Богодован према осталим ликви- 
дационим повериоцима. Утврђенр 
чињенично стање то у свему по- 
трђује.”

Ако признаница садржи битне 
елементе купопродајног уговора —  
предмет купопродаје и куповну цену 
—  постоји уговор о купопродаји не- 
кретнина сачињен у писменој фор- 
»ш. (BCG, Од. Н. Сад, бр. Гж. 
1538/963).

I ст. суд је уважио тужбени за- 
хтев и обвезао туженика да изда 
тужиљи купопродајни уговор спо- 
собан за земл>књ. пренос права вла- 
сништва.

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

Признаница од 17. марта 1963. го- 
дине садржи битне елементе купо- 
продазног уговора, јрр су у њој на- 
ведени предмет купопродаје и ку- 
попродајна цена, па према томе по- 
стоЈи уговор о купопркЈдаји некрет- 
нина сачињен у писменој форми.

Вавбрачном другу не припада на- 
кнада неимовинске штете за сту- 
пање у ванбрачни однос, ако је н>ен 
ванбрачни друг вије вавео обмавом 
или лажвим обећањем брака да сту- 
ви с н>им у вавбрачну заједвицу 
већ је код обеју страва постојала 
озбиљва вамера да се закл>учи брак. 
Одустајање од намере да се закл»у- 
чи брак са одређево!« особом ве мо- 
же представљати вротиввравву рад- 
њу која вовлачи обавезе за вакваду 
В1тете. (ВСС, Од. Н. Сад б1р. Гж. 
1384/63).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
за накнаду штете у износу од 
300.000.—  динара. Тужиља је под- 
нела жалбу, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Тужиља тражи накнаду неимо- 
винске штете коју је претрпела услед
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тога што je, no наговору туженика 
и његових родитеља да ће доћи до 
брака, ступила са тужеником у ван- 
брачни однос a овај је исти после 
неколико месеци прекинуо, вратив- 
ши тужиљу њеним родитељима .

Тужиља као пунолетна особа мора 
знати да се не мора свака ванбра- 
чна заједница да заврши закључи- 
вањем брака нити да обећање брака 
обезбеђује да he до брака заиста 
доћи, јер се брак закључује на о- 
снову слободног пристанка мушкар- 
ца и жене, a све до закључења бра- 
ка и мушкарац и жена могу да оду- 
стану од своје намере. Одустајање 
од намере да се закључи брак са 
одређеном особом не може пред- 
стављати противправну радњу, која 
би повлачила обавезу накнаде ште- 
те. Супротно становиште би могло 
да утиче на слободно формирање 
воље за закључење брака, a то се 
очито не може уск!ладити са од- 
редбама Осн. закона о браку .

Решењем је I. ст. суд предмет ста- 
вио у архиву налазећи да је тужба 
повучена. Тужилац је поднео ж ал- 
бу, која је основана, решење уки- 
нуто, и упућен I. ст. суд на даљи 
поступак, a из разлога;

Предметна тужба одговара пропи- 
су чл. 174 ЗПП, јер иста садрлси 
одређени захтев у погледу главне 
ствари и споредног тражења, чиље- 
нице на којима тужилац заснива за- 
хтев, наводе и доказе и којима се 
утврђују ове чињенице, као и по- 
датке које мора да има сваки под- 
несак у смислу чл. 95 31111. Heivia 
таквог прописа по коме би тужилац 
већ у тужби морао приложити и 
доказе на које се позива, већ је до- 
воовно да тужилац у тужби докаже 
наводе. Пре.ма томе, I. ст. суд је по- 
грешио када је применио пропис чл. 
98 ст. 4 ЗПП, када је сматрао да је 
тужба повучена, што тужилац у од- 
ређеном року суду није доставио до- 
казе.

Малодобном женско!м детету (4*/г 
године) припада накнада штете за 
претврпљени страх у вези блудних 
радњи које је над њим извршио 
туженик. (ВСС, Од. Н. Сад бр. Гж. 
1511/63).

ТЈ^еник ј€ осуђен и на 30.000 дин. 
накнаде неимовинске штете коју је 
проузроковао блудним радњама, и - 
зазивајући страх, код тужитељице, 
детета од 4Уг године.

Уложена жалба је као неоснована 
одбијена ,а из разлога:

Вештак лекар-неуопсихијатар је 
потврдио да блудне радње које је 
туженик вршио над тужиллм, иако 
је она свега 4‘/2 године старости, 
код ње су изазвале страх, јер је она 
била у амбуланти узнемирена, у- 
плашена, плакала је, па је правилно 
установл>ен>е I. ст. пресуде да је 
тужиља заиста претрпела страх у 
вези са блудним радњама које је 
туженик извршио, те јој припада 
накнада.

Нема таквог прописа по коме би 
тужилац већ у тужби морао да при- 
ложи дов;азе на које се позива, већ 
је довољво да тужилац наведе те 
своје доказе. —  Погрешно је сма- 
трати да је тужба повучена што 
тужилац није у одређеном року 
СУДУ доставио тражене доказе. (ВСС, 
Од. Н. Сад бр. Гж 1524/963).

Мада вема места забележби свора 
због тога јер вије повређево веко 
кн>ижво враво тужиоца, у востав- 
љевом захгеву валази се и захтез 
ради издавања вривремеве мере —  
као ман>и захтев. (ВСС, Од. Н. Сад 
бр. Гж 1452/63).

На захтев тужиоца одређена је 
забележба спора ради признавања 
права својине на некретнинама ту- 
женика. Туженик је уложио жалбу, 
која је делимично уважена, I. ст. 
решење укинуто, a из разлскга:

Из предмета се види, да тужилац 
тражи забележбу спора у земљи- 
шним књигама ради свог обезбеђе- 
ња у случају успеха у спору, и ако 
нема у конкретном случају повреде 
његовог нер:ог књижног права.

М^еђутим, иако такав захтев ту- 
жиоца није основан, према стано- 
вишту Врх. суда у постављеном за- 
хтеву се налази и захетв ради изда- 
вања привремене мере —  као мањи 
захтев.

Иако у конкр. случају нема места 
забележби спора због тога, јер није 
повређено неко књижно право ту- 
жиоца, I. ст. суд је пропустио да 
предмет размотри са становишта из- 
давања привремене мере у конкр. 
случају. У  новом поступку I. ст. суд 
he постављени предлог тужиоца 
сматрати као предлог за издавање 
привремене мере, те he спрсжести



потребно доказивање и одлучити да 
ли је потребно у конкр. случају из- 
дати привремену меру или не.

Осигуравајући завод није обавезан 
дати накнаду осигуранику, ако је до 
опасности (ризика) дошло великом 
немарношћу осигураника. (ВСС, Од.
H. Сад бр. Гж. 1469/963).

Пресудом I. ст. суда обвезан је ту- 
женик, Осиг. завод, да тЈокиоцу ис- 
плати 421.650 дин. с. п. п. Туженик 
је уложио жалбу, која је основана,
I. ст. пресуда преиначена, тужилац 
са тужбом одбијен, осуђен да плати 
трошкове, a из разлога:

Опште је познато да зшрављање 
возилсш као опасним погоном захте- 
ва пучу пажњу и способност возача, 
a то је поготово било познато ту- 
жиоцу као возачу са положеним во- 
зачким испитом. Тужио1цу је било 
познато и то да после свадбе, у којој 
је био, треба да управља возилом и 
да he непроспавана ноћ и употреба 
алкохола паралисати у добром делу 
њешве возачке способности. Ако се 
он ,и поред тога, одлучио да ПЈКзведе 
неспавајући ноћ и да троши алко- 
хол, онда је заиста поступао са ве- 
ликом немарношћу.

He може се сваки случај постоја- 
ња алкохола код возача испод 1,50 
промила у крви третирати као ве- 
лика немарност. Да би се он тако 
третирао потребно је да постоји 
узрочна узајамна веза између стања 
у коме ie возач возио и настале сао- 
браћајне незгоде, пошто иста може 
бити и последица објективних фак- 
тора у односу на возача. Међутим, 
поступање тужиоца у кенкр. слу- 
чају може се подвести под појам ве- 
лике немарности с обзиром на на- 
пред изнето и с обзиром на чиње- 
ницу утврђену по I. ст. суду да је 
до саобраћајие незгоде дошло ис- 
кључиво због тога што је тужилац 
био неиспаван и под утицајем алко- 
хола.

Из ових разлога ваљало је жалбу 
уважити и тужбу одбити.

He спада у судску надлежност 
спор радника или службеника запо- 
сленог код државног оргава или код 
самосталне установе који се односи 
на остзаривање њихових права на 
лични доходак или прековремени

рад коЈИ проистичу из њиховог рад- 
ног односа. О томе се коначно од- 
лучује у управном послупку одно- 
сно у управном спору. —  У  судску 
надлежвост спада само имовинско- 
правни cnop ради исплате заосталог 
износа плате или друге накнаде 
које су одређене раније донетим ко- 
начним актом државиог органа у 
управном поступку, уколико зако- 
ном или прописима донетим на осно- 
ву закона није другчије одређено. 
(ВСС, Од. Н. Сад бр. Гж. 1375/63).

I. ст. пресудом је туженик обвезан 
на исплату 72.000 дин. с. п. п. Туже- 
ник је уложио жалбу која је осно- 
вана, I. ст. пресуда преиначена, ту- 
жба тужиоца одбачена, он обвезан 
на плаћање трошкова, a из разлога:

Управа за водопривреду. туженик, 
спада у састав Покр. секрет. за по- 
љопривреду и она је орган управе. 
Према чл. 2. тач. 3 Закона о јавним 
службеницима одредбе овог закона 
важе и за раднике запослене у држ. 
органима и самосталним установама 
ако изричито није другчије’ одре- 
ђено.

Према чл. 15 ст. 3 Закона о рад- 
ним односима посебна права, овла- 
шћења и дужности радника запо- 
слених у држ. органима и устано- 
вама у вршењу јавне службе одре- 
ђују се Законом о јавним службе- 
ницима.

Опште одредбе о радним односима 
(I део) Закона о радним односима 
важе и за јавне службенике, ако 
овим законом није другчије одре- 
ђено (чл. 14 Зак. о јавн. служб. и 
чл. 15 Закона о радним односима).

Према томе, изузев I. дела Закона 
о радним однооима ,и на .раднике за- 
послене у органима управе приме- 
њују се прописи Закона о јавним 
служб. a не прописи Закоан о рад- 
ним односима. У  судску надлежност 
не спада решавање спора о посто- 
јању или не постојању радног од- 
носа службеника и радника запо- 
сленог код држ, органа или код са- 
мосталне установе, о његовом раз- 
врставању у служби, о напредовашу 
и о томе који износ плате или друте 
накнаде му по закону припадају из 
радног односа у коме се налази. О 
томе се коначно одлучује у управ- 
ном поступку, односно у управном 
спору.

У  судску надлежност, напротив, 
спада спор о имовинско-правном за- 
хтеву радника или службеника за- 
посленог код држ. орг. или код са-
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мосталне установе кад тражи од- 
лзгку да му се исплати заостали ms-  
hoc плате или друге накнаде које 
су му одређене раније донетим ко- 
начним актом држ. органа у управ- 
ном поступку, уколико законом или 
прописима донетим на основу зако- 
на није другчије одређено.

У  конкретном слзгчају тужилац 
тражи накнаду коју му тужени спо- 
ри, јер да није утврђена раније у 
управном поступку —  коначно —  
није надлежан суд да о том захтеву 
доноси одлуку, у судском поступку, 
па је тужбу ваљало одбацити.

Само ако је треће лице у року од 
пет дана по извршеном попису ства- 
ри ради наплате дужне порезе под- 
нело излучну тужбу може да се о- 
бустави извршење, у противном иије 
надлежан суд него орган управе 
да донесе решење. (ВСС, Од. Н. Сад 
бр. Гж. 478/964).

Побијаним I. ст. решењем одређен 
је прекид извршног поступка ради 
наплате пореза. Против решења 
поднела је тужена, општ. С. жалбу, 
која је  основана, I. ст. решење уки- 
нуто, предлог тужиоца ради суспен- 
довања извршног поступка одбачен, 
a из разлога:

Према одредбама чл. 31 Одредбе о 
принудној наплати пореза (Сл. лист 
ФНРЈ број 33/53) ако треће лице 
истиче нека своја права на пописа- 
ним стварима за наплату пореза и у 
року од 5. дана од извршеног пописа 
односно обавештења поднесе излу- 
чну тужбу суду по сили самог про- 
писа одлаже се даљи извршни по- 
ступак тј. продаја пописаних ства- 
ри. Међутим, ако такво лице тужбу 
поднесе после истека рока од 5 дана, 
онда даљи извршни поступак тј. 
продају пописаних ствари може од- 
ложити у оправданим случајевима 
финансијски орган.

Према томе за доношење одлзже 
по захтеву тужиоца за одлагање да- 
љих извршних радњи искључиво је 
надлежан управни орган a на пар- 
нични суд, па је стога жалба туже- 
нога морала бити уважена и поби- 
јано решење првостепеног суда уки- 
нуто, те предлог тужиоца одбачен.

Истина је да је  правним прави- 
лима Закона о и звршењу и обезбе-

ђењу у надлежности парничног су- 
да, коме Je поднета излучна тужба, 
да доноси одлуку о одлагању извр- 
шног поступка до окончања излу- 
чне парнице, али се ово односи само 
на случајеве када извршни посту- 
пак спроводи суд, с обзнром да у 
том поступку извршења ради на- 
плате пореза постоји позитиван про- 
пис, цит. у претходном ставу, који 
питање одлагања извршних радњи 
ставља у надлежност управних ор- 
гана.

За дозволу привремене наредбе 
ради обезбеђења новчаних тражби- 
на потребно је да постоји субјек- 
тивно угрожавање дотичвог захтева 
од стране самог дужника. (ВСС, Од. 
Н. Сад бр. Гж. 1429/63).

I. ст. суд је одбио захтев да се 
изда привремена наредба ради обез- 
беђења новчаног потраживања у 
износу од 600.000.—  динара чувањем 
покретних ствари туженика које се 
налазе у његовом стану или на дру- 
гом месту.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I. ст. решење преина- 
чено и издавање ггривремене наред- 
бе одређено, a из разлога:

За дозлову издавања привремене 
наредбе потребно је да постоји су- 
бјективно угрожавање догичног за- 
хтева од стране самог дужника, да- 
кле, морају постојати његова дела 
којшиа се доводи у опасност будуће 
остваривање дотичне тражбине.

Тужилац заснива свој предлог за 
издавање привремене наредбе на 
чињеници да се против дужника во- 
ди криБични поступак и да су му 
већ стављене забаране на лични до- 
ходак ради намирења извршних 
тражбина у корист трећих лица.

Упитне чињенице указују да је 
туженик лице које поступа тако да 
заснива разне обавезе којима не у- 
довољава, већ је потребно да пове- 
риоци воде изврши поступак, што 
значи да постоји објективна могућ- 
ност да туженик остане без имови- 
не, a тиме се заиста може осујетити 
или знатно отежати извршење ради 
наплаћивања тужиочевог потражи- 
ван>а ,па је погрешно схватање I. 
ст. суда.

34



ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 10. 
јуна 1964. године донесена су следећа рсшења:

1) Узето је на знање да су објављена сва решења годишње 
Скупштине која је одржана 24. маја 1964. године.

2) Извршено је конституисање Управног одбора и то:
а) Председник Ботић Милорад, заменнк председника Шар- 

чевић Андрија, изабрани на самој Скупштини. За случај одсут- 
ности председника и заменика председника, председника заме- 
1Бује Мишић Славко, члан Управног одбора.

б) за секретара и шефа администрације изабрана је Ца- 
рић Олга.

в) За благајника Марић Антоније.
г) За референта за Радне одборе и кадровска питања Рон- 

чевић Стеван.
д) У Комисију за ситне дисциплинске неуредности:
председник др Варади Јосип, чланови Стојковић Богољуб

и Фабо Тивадар.
ђ) Комисију за тарифу: председник Кузмановић Е.мил, чла- 

нови: Марић Антоније и Шарчевић Андрија,
е) Уређивачки одбор „Гласника": главии и одговорни уред- 

ник Ботић Мнлорад; уредник Хаџи Коста ст.; Чланови одбора: 
др Ишпановић Тоша, др Варади Јосип и др Керпел Густав.

2) Узима се на знање извештај Шарчевић Андрије са Скуп- 
штине Адвокатске коморе у Загребу и Ботић Милорада са Скуп- 
штине Адвокатске коморе у Београду.

3) Решењем бр. 248/63 за преузимањатеља адвокатске канце- 
ларије Герић Радована из Сенте одређује се, место др Копас 
Стевана, адвокат Кочиш Силвестер из Сенте.

4) Решењем бр. 152/64 узима се на знање да је Јарковачки 
Илија адвокат из Панчева са 1. јуном 1964. престао бити члаи 
Удружене адвокатске канцеларије Атанацковић др Михајла, За- 
рија Трифуна и Анкић Стевана из Панчева, и да ће од 1. јуна 
1964. водити своју индивидуалну адвокатску канцеларију.

5) На основу чл. 93. тач. 8. и чл. 47. ст. 2. ЗОА, чл. 8. Уредбе 
о награди за рад адвоката и чл. 33. Статута АК у АПВ, евиденти- 
рају се уговори о пружахву правне помоћи:

а) решењем бр. 156/64 др Павковић Милан адвоката из Н. 
Сада са стамбеном задругом „Срећни дом“ у Н. Саду од 20. маја 
1964;

6) решењем бр. 163/64 Грујић Саве адвоката из Новог Сада 
са предузећем „Волан" из Новог Сада од 4. јуна 1964. године.

б) Решењем бр. 90/64 брисан је из и.меника адвоката са да- 
ном 1. април 1964. године, због преселења седишта адвокатске 
канеларије на подручје друге Адвокатске коморе, Јовановић Б о  
рислав, адвокат из Апатина, a за преузиматеља његове адвокатске 
канцеларије одређује се Ружић Јован адвокат из Апатина.
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7) Решењем бр. 153/64 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ са даном 15. мај 1964. године због заснивања радног односа, 
Чолаковић Недељко адвокат из Ковачице, a за преузиматеља ње- 
гове адвокатске канцеларије одређује се адвокат Николић Коста 
из Ковачице.

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

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. јула 1964. доспева уплата Ш. рате чланарине у износу од 
3.900.— динара, па се умолЈавају сви адвокати да доспелу рату 
чланарине, као и све раније, a још неизмирене, обавезе одмах 
исплате Комори.

1. јула 1964. доспева и уплата 1% поморског доприноса за П. 
квартал 1964. па се умољавају адвокати да поднесу извештај о 
бруто промету и да од истог уплате 1%.

16. јуна 1964. је преминуо адвокат др. Милован Милованов, 
из Бачке Паланке, то се у.мољавају сви адвокати и пенз. адвока- 
1 И, чланови Фонда посхмртнине, да са овај смртни случај уплате 
по 600.— динара.

Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатска комора у 
ЛПВ број 151-11-603-99.

Књиговодство коморе

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГААСНИКА"

Понова молимо све наше сарадннке да своје чланке пишу 
писаћом машином, са проредом, увек само на једној страни. 
Чланке који нису овако написани и достављени Уредништву не- 
Еемо моћи да узимамо у обзир, за штампање.

Располажемо још са ограниченим бројем комплета „ГААС- 
НИКА" и то само за 1961, 1962. и 1963. годину. Цена сваком ком- 
ллету је 1.200 динара.

Свим претплатницима који нису измирили претплату за 1964. 
a евентуално дугују претплату и за ранију годину, послали смо 
рачуне, па молимо све наше претплатнике да своја дутовања из- 
мире што пре.

Уплате се врше на текући рачун Адвокатска комора у АПВ 
бр. 151-11-603-99, a на полеђини написати за „ГЛАСНИК", и озна- 
чити сврху уплате.

Уредништво „ГЛАСНИКА"

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска камора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текз^ћи рачун код 
Народне банке 151-13-603-99 / Штампа „Будућност”, погон књига и брошзгра
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• . , î ' ' ,  '^V

''r-l ^
44 Jr

 ̂ 1 -

i l l

' i
:;:/# t '  ’



■5 f

г.

■ 1
”4?« ■•■ ■/-■. ■■), -

''

' ‘" 'Л  \ r ̂  ̂ -i. *<. -r- -
*  ̂ Т/Г ,

. " ' ■ " '̂ ' . v’ <* .̂  “ ' Ч- *  ̂ ^, ' t ‘ - -J ’■ f "jл'  ̂  ̂ , * vf , •,

- - - '• ■ •  i;-
, V*; <

Г’ ^ : . У-«^,Н'Г‘ м‘_ . ' f- ‘ ' >

» > . >. - 

• =* *' , > Hi ■►/■
' С ‘1

*'. J' ‘̂ *ж <,. ̂ »2 ?* < et

\ ' - i i t Wt*- р- *

I'-- ' ; * '  ' ’  -С " '■■. - ■•■'-
. .  ■■:■' ,  v v - r - ■<' Г X '  -•;. - ■-V  ̂  ̂  ̂ "V ; J ̂ ' л  ̂ . -»ШкШ

^ ■‘ - ‘'J  <v fe i^ ii^ iii


	ГЛАСНИК

	Година ХШ

	Новн Сад, јул 1964.

	Број 7

	Г Л A C Н И К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А. П. ВОЈВОДИНИ


	у кривичном псх:тупку

	"fe a:/'.



