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О ПРАВНОМ ПОЈМУ ЗАСТАРЕЛОСТИ

Иако наше грађанско право јаш иије кодификовано, ипак 
је поједине делове који су уско везани за промет, законодавац 
регулисао иовцм прописима. Ово парцијално регулисање гра- 
ђанског права још је незнатно, али га налазимо баш у материји 
застарелости.

Примена правних правила у овој материји задавала је велике 
тешкоће, јер су она била различита на појединим правним п о  
дручјима и њихова примена доводила' је често до различитих 
решења, што је прилично отежавало правни промет. Законом о 
застарелости потраживања, који је донесен 1953. год., регулиса- 
на је на јединствен начин цела материја о застарелости потра- 
живања, што у великој мери доприноси већој сигурности у  прав- 
ном промету.

Застарелост као огапти правни институт није постојала у 
римском грађанском праву, јер су све тужбе биле неограниче- 
ног трајања. Међугам, тужбе преторгског права биле су ограни- 
чене на једну годину. Y  време домината ннзом конституција про  
писана је застарелост свих тужби осим неколико изузетних; као 
тужба за заштиту слободног човека, враћање колона на земљу, 
државе за порез и тужбе против малолетника. Од тада па све 
до данас застарелост је одиграла видну улогу у сигурности прав- 
ног промета, који одлучно тражи коначно решење неизвесних 
иравних односа без обзира на то, да ли је материјални садржај 
тих правних односа реализован или није. Ову установу налазимо 
у CBH-U законици-ма, који су важили на нашој територији као и 
страним законицима, као hhcthwt за појачавање правне сигур- 
ности и стабилнсжти у грађанско правном проиету. С друге стра- 
не овај институт служи и у интересу савесних дужника као за- 
штита од немарности повериоца, који на време нису тражили 
испуњење обавеза, јер поверилац који ннје искористио тражби- 
ну, незаслужује да му се ова да после дугог времена. Полази се 
наиме, од тога: да ко не користи право за неки дужи период губи 
право да га судским путем оствари.

Застарелост као правни институт, којим се фактичко стање 
гфетвара у правно, омогућава гашење једног субјективног права
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услед дужег некоришћења, или обратно, да се једно фактичко 
^гање вршењем кроз извесно време претвара у субјективно право.

Општа је карактеристика застарелости, да сва законодавства 
прописују тачно одређеио време које мора истећи да би могла 
иаступити застарелост уз искључење сваке могућности да стран- 
ке својом вољом одреде дуже време за застарелостти од оног 
које је законом прописано.

Из овога произлази да је застарелост институт општег јавног 
карактера, те да странке немају право да својом вољом утичу 
на време застарелости у било кОхЧ правцу. За наше право ово се 
питање и не поставља. Наиме, одредба члана 5. Закона о заста- 
релости потраживања изричито забрањује да се правним послом 
одреди дуже или краће време застарелости од onor времена које 
је одређено законом. Шта више, изричито је забрањено да се 
правним послом одреди, да застарелост иеће тећи неко време.

Време као фактор застарелости, да би могло утицати на пре- 
тварање фактичког стања у правно, мора да је непрекидно, што 
зиачи да време одређено за застарелост мора тећи без прекида.

Даље је карактеристика застарелости да се на њу « е  пази по 
службеној дужности (ех offic io ), што значи да се иста узима у 
обзир само по приговору активног субјекта застарелости (дуж- 
ника). To потврђује да је  поред времена и воља одлучан фактор 
за примену застарелости као грађанско-правног института. Из 
тањенице, да се једно субјективно право услед дуже неупотребе 
гаси, или да се једно фактичко стање уживаЈвем кроз дуже вре- 
ме претвара у субјективно право, произлази да се застарелост 
јавља у два облика: у негативном и позитивном облику. Прва је 
застарелост у ужем смислу, a друга је одржај (usucapio).

Питање застарелости и одржаја њиховог правног значаја није 
јасно изведено ни у доктрини ни у закоподавствима. Има пуно 
чкњеница које су утицале да се ово питање компликује. Једно 
од тих је и недовољно разликовање појма субјективног права 
као самог права н тужбе. Дал>е, и поједина субјективна права —  
С1варна и облигациона знатно се разликују једно од других, те 
ни по томе није могло бити јединствености у схватању.

Ми данас застарелост и одрисај третиралго као два засебна 
института са различитим дејствима на поједнна права.

Одржај је  стицање стварног права законитом и савесном др- 
жавином уз протек одређеног рока. Ове две установе се, међу- 
тим, у неким правпма мешају. Још је и римско право правило 
разлику између застарелости и одржаја. Међутим, после у раз- 
Битку грађанског права одступило се од овог римског сзанови- 
шта па се и застарелост и одржај почео сматрати једном једин- 
ственом правном установом, али која се у пракси појављује у 
два вида: као preaescriptio acquisitiva (одржај) и preaseriptic 
extinetiva (застарелост). Овако су поступили француско право, 
аустриско право и параграф 922 старог Српског грађанског за- 
коника. По параграфу 922 старог Српског грађанског законика: 
„Застарелост јесте особито опредељење закона по коме један због



иеупотребљивања за неко подуже време право гуои, a други са- 
мим употребљавањем добива и прибавља."

Установа одржаја није регулисана позитивним прописима, 
али се сматра као устанава стварног права, помоћу које се на 
оригинаран начин стиче својина. Одржај се развио као одраз 
потребе да се у промету уклоне противречности између ново- 
настаљог фактичког односа и првобитног правног односа, као и 
да се фактичко стање претвори у правно. Ту се својина не губи 
због самог невршења од стране титулара, већ услед тога што је 
у исто време дошла фактичка власт, —  вршење, квалификована 
државина другог лица. To с тога у  овом случају нема сукоба 
права и факта. Постоји дакле стање које одговара праву.

Да би се на једној ствари могла одржајем стећи својина, 
субјект мора имати над том ствари извесно време фактичку власт 
—  државину. Према томе одрлсајем се може стећи само оно 
право које може бити предмет државине (својина и службеиост).

Основ за одржај није неко право субјекта него својина, има 
за основ дуговремену државину, којом се манифестује воља су- 
бјеката за стицање тога права. Стога је  одржај оригинарни начин 
прибављања својине.

Код тражбених права нема места одржају. Ово је појмл>иво, 
јер су облигациона права такве природе да у пр1шципу искључу- 
ју државину. Но, и код оних тражбених права где је државина 
могућа (закуп, остава, послуга) —  нема места одржају.

Из изложеног закључујемо, да се својина не може застаре- 
лошћу изгубити али се одржајем може стећи, јер одржај пред- 
ставља начин стицања стварног права, законитом и савесном др- 
жавином уз протек законом одређеног рока. Са облигационим 
правима је обрнуто. Код облигационпх права, застарелост пред- 
ставља губљење захтева тј. права на тужбу за принудно остваре- 
ње неког права,- које његов титулар није вршио у законом одре- 
Беном времену.

Између одржаја и застарелости постоји слпчност, која им је 
заједничка a то је што долази до изражаја утицај времена, који 
је и код једног и другога института од превасходног значаја јер 
ствара и брише права.

Код нас је застарелост облигационих права регулисана За- 
коном о застарелости потраживања од 1953. год. Y  погледу за- 
старелости осталих имовинских права важе други постојећи про- 
писи и правна правила грађанског права из закона који су били 
на снази пре 6. априла 1941. год. Као и Начелно мишљење Про- 
ширене опште седннце Врховног Суда Југославије бр. 3/60 од 
4. IV  1960. год. Због тога, кад се овде говори о застарелости, увек 
треба имати у виду само потраживања.

Застарелост у својој суштини је губљење захтева, односно 
права на тужбу, због протека времена. Основ је у неупотреби, 
невршењу за извесно време. Кад титулар не врши своје право 
онда се то фактичко невршење у току времепа претвара у правно 
невршење те се самим тим одузима имаоцу овлашћење да врши 
право. Овакав се став утврђује чланом 1. Закона о застарелости



потраживања који гласи: „Застарелошћу арестаје право за- 
хтевати извршење обавезе."

Врло је компликоваио и у доктрини нерашчишћено питање, 
шта у ствари код застарелости застварева, да ли право или 
тужба. Опште је усвојено да стварна права не застаревају. To 
се објашњава самом природом ових права. Својина је правна 
власт располагања, употребе и искоришћавања ствари, чија је 
суштина у томе да сопственнк може ствар по вољн не само упо- 
требити него и неупотр>ебити. To и јесте узрок што се право сво- 
јине не може изгубити самол! неупотребом, ма колико ова дуго 
трајала. Што се тиче тужбе за заштиту својиие, под утицајем 
римске и аустријске доктрхше, код нас је пре рата било схвата- 
ње да својинска тужба застарева. Међутим, данас иако у теорији 
преовлађује мишљење да тужба за заштнту својнне не застарева, 
судска пракса показује и супротне примере.

По нашем мншље1ву, гледиште о застарелости права на сво- 
јинску тужбу било би противно самој прнродп права својине. 
Право својине не може постојати без својннске тужбе као сред- 
ство њене заштите, јер би без ње својина изгубила својство права. 
Дакле, код права својине не застарева ни право својине, ни право 
на тужбу за заштиту својине. Ово мишл.ење се може прихватити, 
но са извесним корекцијама које треба имати у виду код при- 
мене osBor гледишта. Кад се стекну услови да уз потребне закон- 
ске претпоставке иеко други стекне својину одржајем, самим тим 
прави власник изгуби празо својине. A одржај међутим уошпте 
није застарелост, већ је то стицање права на оригинаран начин 
на основу извесних чињењиица, од којнх је  важна и чињеница 
време. Из овога извлачимо логички закл>\'чак: да се самим фак- 
том стицања својине одржајем од стране једног лнца и губитком 
овог права од стране претходног власника, —  овај други губи и 
право на својинску тужбу, јер је изгубио и право својнне које се 
штити овом тужбом.

Код облигацнцоних права тешко је разликовати само право 
од захтева, тј. тужбе. Једни тврде да захтев настаје тек са доспе- 
лошћу тражбине, a да тражбина већ од пре постоји; други, да 
се тражбина н захтев подударају. Зависно од тога и застарелост 
се посматра различито. Тако по једном мишљењу облигацицона 
права не застаревају, већ само захтев тј. тужба у материјално- 
правном смислу. По другом мишљењу са застарелошћу тужбе 
нестаје —  застарева само облигационо право. Сматрамо, да је 
прво становиште правилније тј. да облигационо право не заста- 
рева већ застарева само тужба, те се на тај начин одузима прав- 
но овлашћење да се субјекгивно право остварш на прннудаи 
начин.

Дакле, грађанска се обавеза претворила у природну обавезу 
ј(2р је изгубила своју правну санкцију. По истеку рока застаре- 
лости поверилац не може остварити своје право принудним пу- 
тем, односно протнв воље дужника. To не може учинити нп туж- 
бом ни на који други начин. Ако би дужншс иза овога рока пла- 
тио свој застарели дуг он нема право иа повраћај, и ово се не



сматра као његов поклон повериоцу него као дооровољно извр- 
шење његове обавезе. Плаћајући застарели дуг дужник није пла- 
тио нешто што није био дужан да плати, већ је испунио обавезу 
чија се реа.\изација не може тражити тужбом, али коју може 
испунити добровољно, стога он нема право да захтева да му се 
плаћени износ врати, без обзира да ли му је било познато да је 
тражбина била већ застарела у моменту плаћања или не. Од овога 
постоји изузетак само ако се ради о лицу (тј. дужнику) које је 
платило застарели дуг a налази се под старатељством и није спо- 
собно да се стара о себи и о својој имов1ши и да њоме управља; 
у таквом случају може се позитивно одговорити да се може тра- 
жити повраћај плаћеног застарелог дуга.

Услед застарелости поверилац губи право да од дужника за- 
хтева и испуњење застареле обавезе. Све што у том погледу важи 
за главно потраживање, важи и за споредна потраживања, као 
што су камате, плодови, трошкови и уговорна казна. Међутим, 
уколико је главна обавеза испуњена, поверилац не губи право на 
споредна потраживања уколико нису застарела, те их хможе ос- 
тварити посебном тд''жбом у _року који је законом одређен за 
застарелост тих потраживања.

Суд се не може обазирати на застарелост ако се дужник није 
на њу позвао. Приговор дужника, да је од њега захтевано заста- 
рело потраживање жегово је право и од његове воље зависи да 
ли ће се користити тим правом. Приговор застарелости може се 
истаћи у  сваком стадијуму поступка, дакле све до закључења 
главне расправе. Приговор застаре може се изнети у  жалби иако 
није изнет пред првастепеним cvдoм, јер нове чињенице могу 
садржавати и нове приговоре материјалио-правне природе. При- 
roBop застарелости тужбеног захтева је самостално средство од- 
бране, те се о њему може и посебно расправљати, али је тај при- 
товар толпко матернјално повезан са самим тулсбеним захтевом, 
^а одлука о њему нужпо и.\?а непосредног одраза на одлуку о 
самом тужбеиом захтеву. Зато странке пе могу успешно ставити 
предлог да се донесе међугтресуда о приговору застарелости, нити 
суд може такву посебну одлуку донети. О приговору застарело- 
сти, као приговору материјално-правне природе одлучује се пре- 
судом о главној ствари, те се самим тим искључује могућност да 
се о приговору застарелости решава као о претходном процес- 
ном питању.

Код облигационих, тражбених права постоји изузетак који 
искључује и ограничава дејство института застарелости, a тај се 
изузетак односп на издржавање на основу закоиа. Текст, којим 
јс регулисана материја застарелости потраживања у нашем пра- 
ву сдржи и одредбу која гласи: ,,Не може застарети право на 
издржавање на основу закона".

Незастаривост права на издржавање спада у  суштинска обе- 
лежја законске обавезе издржавања, па се она може ваћи и у 
правнма других земаља. И v  правл/̂  старе Југославије било је исто 
тако (§ 925 С. Г. 3. и § 1481 АГЗ). Извесно је, да би остварење 
сврхе законске обавезе издржавања бнло доведено у питање, ако



поверилац издржавања не би могао да тражи остварење свога 
права без обзира што га дуже времена или чак никако није к о  
ристио. Право на издржавање, које се састоји из неограннченог 
броја појединачних оброка, које поверилац треба да прими у 
будућности не може застаревати. Међутил!, право да захтева на- 
плату доспелих оброка, пошто то није више у питању право на 
издржавање, већ се ради о обичном дугу, подлежно је застаре- 
вању као и свака друга тражбина. Уз то је за застарелост потра- 
живања доспелих оброка установљеи врло кратак рок, свега три 
године. Овако решење овог питања је сасвим логично a у исто 
време оно потпуно одговара потреби живота. Нормално је  да п о  
верилац издржавања тражи у року наплату сваког појединог 
оброка и то се у животу редовно и догађа. Међутим, може се 
догодити да поверилац издржавања, привремено не тражи обро- 
ке издржавања. Ако то ггривремено стање потраје дуже, основно 
се може веровати да таквом повериоцу издржавање није више 
потребно. Аужник mia право однооно могућност да, на основу 
члана 39. Озорд, захтева да се стање испита, a ако то не жели, 
његово ће дуговање застарети за три године од доспелости сва- 
ког оброка. Треба истаћи да постојеће решење овог питања шти- 
ти повериоца издржавања, јер његово право не застарева. Али 
исто тако су заштићени и интереси дужника. Кад доспе.\и неис- 
плаћени оброци, не би застарели, они би се могли нагомилати и 
l aKo представљати велики терет за ду^жника. Оваквим решењем 
је то избегауто.

Најзад, код института застарелости потраживања време је 
битан фактор који одлучује о легитимном праву повериоца на 
тражбину. Те су с тога и прописани општи и посебни рокови за- 
старелости за поједина тражбена права. Сва потраживања за- 
старевају за 10 година, ако законом није одређен неки други рок 
застарелости. Посебни рокови застарелости, тј. краћи од десет 
1'одина одређени су за посебне случајеве различито (од 1— 3 
године).

Y  погледу застаревања мог\' наступити такве околности, које 
нли спречавају могућност наступања застаревања, или прекидају 
већ започето застаревање. Разлози који спречавају застаревање 
могу бити различити. Заједничко им је то да услед њиховог по- 
стојања застаревање уопште не Д10же тећи, a ако је  почело 
тећи оно се зауставља. Време које је протекло пре но што је 
наступио неки од разлога који спречавају застаревање. урачу- 
нава се у даљи ток застаревања пошто пресгану разлози који су 
изазвали спречавање застаревања. Y  сваком случају чим нестану 
разлози који спречавају застаревање, оно почиње тећи даље.

Застаревање не тече: између брачнпх другова; измећу роди- 
тел>а и деце док траје родитељско право; између штићеника и 
KicroBor стараоца, као и орг^на старатељства и док не буду по- 
ложени рачуни, за време моби.хизације и рата у погледу потра- 
живања лица на војној дужности као и у други.м случајевима 
предвиђеним у  чл. 25. тач. 2, 26, 27, 28, 29. и 30. Закона о заста- 
релости потраживања.



Застаревање се прекида кад дужник призна свој дуг. Изјава 
мора бити јасна и одређена,- тако да не постоји никаква сумња 
да је дужник признао д\т. Да би признање могдо прекинути за- 
старевање, без обзира на који је начин учињено, оно мора усле- 
дити пре истека рока одређеног Законом о застарелости однос- 
ног потраживања. Усменим признањем дуга застаревање се пре- 
кида и ново почиње тећп од дана признања.

Признање дута као основ за прекидање застаревање може се 
учинити и конклудентним радњама (Н а пример; плаћање кама- 
та, давање отплата, давање обезбеђења итд.). Дужник Л10же при- 
знати већ застарели дуг. To признање има за последицу одрица- 
ње од застарелости. Према томе, акв би поверилац утужио тако 
признат дуг, дужник неби могао са успехом истаћи приговор за- 
старелости, јер се учињеним признањем застарелог дуга одрекао 
застарелости. Писменим признањем застареде обавезе сматра се 
као одрицање од застарелости н од тога дана почиње тећи нов 
рок за застаревање таквог потраживања.

Застаревање се прекида подизањем тужбе и сваком другом 
радњом повериочевом предузетом против дужника пЈ>ед судом 
у циљу утврћивања, обезбеђења, иди остварења потраживања. 
Да би подношење тужбе имало правну последицу, прекид заста- 
ревања, потребно је да је тужба уредна, тј. да садржи све по- 
требне састојке прописане Законом о парничном поступку за ва- 
љану тужбу. Тужба поднета и ненадлежном суду прекида заста- 
релост. Y  регресној парници, у којој се остварује захтев за нак- 
наду штете дужник не може успешно истаћи приговор застаре- 
лости, ако је био позван на мешање у парницу, вођену по тужби 
оштећеника против поверилаца, јер је  тнм позивањем прекинута 
застаредост, без обзира да ли се дужник одазвао позиву на 
мешање.

Као што смо напред изложили, застаревање се прекида и 
сваком другом повериочевом радн>ом предузетом противу дуж- 
ника пред судом у циљу утврђпвања обезбеђења и остваривања 
потраживања. Овде долази у обзир: позивање у заштиту од прав- 
ног узнемиравања; истицање пребијаЈва потраживања у спору; 
пријава потраживања у  поступку принуде ликвидације; подно- 
шењем захтева извршење на основу ваљаног извршног наслова 
и подношењем захтева за обезбеђење.

Међутим, извесне радње извршења или обезбеђења могу се 
предузети и пре окончања парнице, као и за време њеног тока. 
Овде долази у обзир предлог за издавање привремене наредбе, 
који такође прекида застарелост. Предлогом за обезбеђење до- 
каза не прекида се застаредост потраживања, већ само оном 
радњом повериоца која је управљена на то да се утврди, обез- 
беди иди оствари одређено потраживање.

Нема прекида застаредости ако је т\.окба против дужника 
одбачена из разлога ненадлежности суда, или је пак правоснгсж- 
но.м пресудом утврђено да је тужба неосноваиа, као и предлог 
за принудно извршење одбијен. Дакле из овога произдази, да 
само усвојени захтев повериоца Т1р>екида застаревање. Предлог



за остварење имовинско,правног захтева у кривичном поступку 
прекида застарелост, a кад је кривиини поступак довршен пресу- 
дом којом се аптужба одбија и аштећени упућен на парницу да 
остварује свој имовинско-правни захтев онда се има сматрати да 
је застарелост прекинута условно, ако се тужба поднесе редов- 
ном суду у  року од три месеца од правоснажности одлуке кри- 
вичног суда.

Из свега што смо напред изложили о правном појму застаре- 
лости произлази, да институт застарелости штити једно одређено 
фактичко стање створено вршењем или невршењем права, које 
је створено под претпоставком трајања истог кроз дуже време, 
le  да га стога као таквог штџти однооно санкционише.

Застарелост је општи правни институт, али се његов значај 
и дејство нарочито испољавају у  облигационом (тражбеном) 
праву где до ње најчешће долази и где оиа има специфично деј- 
ство. Многобројност, велика разноликсх:т и динамичност односа 
који се регулишу у  облигационом праву условљавају још  више 
него на другим подручјима нашега права усаглашавања правних 
односа са фактичким стањем путем застарелости те делује, на 
1 ај начин у правцу среВивања правних односа и појачања правне 
сигурности, правног прод1ета као и оправданих интереса поје- 
динаца.

Материја о застарелости се не исцрпљује у оквирима овакве 
једне правне анализе, с обзиром на обимност и компликованост 
правних проблема и односа који се истом регулишу. Те стога и 
овај наш рад има за цнл> да упозна правнике практичаре у оп- 
П1ТИМ цртама са теоретским поставкама о овој грађанско-правној 
материји која садржи у  себи још  низ нерашчшпћених правних 
појмова, како би се кроз даљу њену при.мену и проналажење је- 
динствених решења попуниле теоретске празнине, a самим тим 
још чвршће остварио принцип пуне заштите законских права 
наших грађана и друштвено правних лица ii то у што већој сиери, 
a у складу са правном сигурности нашег правног промета којом 
се обезбеђује хармонија јединство и законитост у овом домену 
нашег HOBora грађанског права.

Коста М. Месаровић

НЕКА ПИТАЊА Y  ПРАКСИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА НАКНАДУ 
ЗБОГ ТЕАЕСНЕ ОЗАЕДЕ

(Наставак)

а) ТЕАЕСНО ОШТЕНЕЊЕ И ГУБИТАК РАДНЕ СНАГЕ КАО 
ПОСЕБНЕ ТРАЈНЕ ПОСАЕДИЦЕ ТЕАЕСНЕ ОЗЛЕДЕ.

Телесна озледа је пре свега медицински феномен. Непосред- 
на трајна последица са медицинске тачке гледишта код телесних 
озледа јесте:

б



1) губитак дела тела или неког органа (ока, ноге, руке итд.)-
2) веће или мање оштећење оргама или ,лела тела Koie може 

да има двојаке пбследице! ”
а) отежану функцију оштећеног органа или 

, б ) трајно нарушењ ^ ^ р авл>а, губитак у кондицији или оп- 
штих психофизичких-спбсооности са изгледима за краћи живот. 
(Ова последица наступа по правилу у случају веће или мање 
озледе унутрашњих аргана —  бубрега. органа за Bapeiie, органа 
за дисање, система крвотока —  поремећај метаболизма итд.).

Губитак радне снаге је, међутим, правно економски појам. 
Губитак или смањење радне снаге је додуше нужна последица 
телесног оштећења јер је  рад активност и делатност мшпићне и 
психичке снаге човека, ади рад је, исто тако, и утицање на при- 
роду и предмете природе a то утицање се манифестује као ства- 
рање материјалних вреднсх;ти. Због тога се радна способност као 
посебна правна-економока категорија цени и дрема предмету 
рада, радном процесу као и другим особеностима оваког кон- 
кретног рада. Са те тачке гледишта се и разликују ошпта од п р о  
фесионалне радне способности.

Пошто од стања радне способности зависе резултати рада 
односно имовинске користи чији је извор рад, јасно је да се као 
основ штети која се појављује у губитку у имовини због неоства- 
рене зараде појављује смањење или губитак радне способности, 
схваћене додуше као последица телесног оштећења али као п о  
себна правна економска категорија која са телесшш оштећењем 
није идентична. Као посебна ггравно-економска категорија губи- 
так радне способности је основ штете која се сжтварује у  сма- 
њеној заради јер јој је непосредан узрок и нужна претпоставка. 
Телесно, пак, оштећење, без обзира што се појављује као узрок 
смањењу или губитку радне способности која је посебна меди- 
цинска асатегорија и која се не би смела индентифицирати са 
смањењем радне способности. To се може видети и на примеру 
из праксе. Наиме, услед телесне озледе у једном конкретном слу- 
чају из праксе овога суда радник је изгубио тестисе тако ^а је 
остао потпуно полно инпотентан. Овај његов недостатак односно 
ово телесно оштећење није имало никаквих последица, у  погледу 
његове радне способности јер му је радна способност како општа 
тако и професионална била у потпуности очувана . He може се, 
међутим, спорити да је он тешко телесно оштећен јер је  изгубио 
једну од животних функција организма. Доследна пркмена из- 
нетог става СВС и поред проширења појма материјалне штете 
због губитка радне способности и када та штета нема вид губит- 
ка зараде, не би могла послужити као основ за адекватну нак- 
наду јер је у овом случају директно апсурдно код губитка те- 
стиса говорити о смањеној способности.

Карактеристичан је у овом случају и другн пример из прак- 
се: срчаном болесник.у није досуђена ШЈкаква накнада за оне- 
способљену руку јер Aiy је радна способност већ потпуно изгуб- 
л>ена због срчане болести. Логика суда је у  овом случају била 
јасна: не може бити оштећења и смањења онога чега већ нема.



I'o je без сумње тачно, али је тачио и то да је, у односу на раније 
стање, тужилац телесно оттећен при чему је амогуће чак и то 
да га ово телесно. оштећење због раиијег недостатка теже пога- 
ђа. Сем тога, без обзира на већ наступелу потпуну телесну рад- 
iiy неспособност могуће је замислити и даља телеона оштећења 
са трајним последицама, на пример губитак ока, слуха или било 
ког другог органа. Са медицинске тачке гледишта даља телесна 
оштећења могу да иду све др повреде неког од животно-важних 
органа, које може да има директну последицу: смрт организма. 
Међутим, ако се прихвати телесно оштеће1ве као посебан основ 
за накнаду, различит од губитка и с_адањења радне снаге, као и 
право на неимовинску штету због телесног оштећења, у том слу- 
чају постоји могућност да се поред болова, страха и евентуалне 
унакажености уколико постоји, у оба ова случаја досуди и при- 
мерена накнада због свих ових психичких и других уштрба који 
се трпе и који ће се трпети v  будућности због изгубљених тестиса 
и због омањења функције руке поред срчане болести при чему 
he се и висина те накнаде моћи индивидуализирати.

б ) ТЕЛЕСНО ОШТЕЕЕЊЕ И НЕИМОВИНСКА ШТЕТА ПО 
ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ.

Наше право признаје телесно оштећење као основ за нак- 
наду a признаје исто тако и накнаду неимовинске штете због 
телесног оштећења:

по Закону о инвалидском осигурању miaMO два оснава нак- 
наде код трајне последице телеоних оштећења:

1) инвалидску пензију као накнаду за материјалну штету 
(изгубљену зараду) због губитка или смањења радне способности.

2) Инвалиднину као објективно утврђену накнаду моралне 
—  иеимовинске штете која се трпи због самог телесног оштећења 
без обзира на радну способност.

Карактер инвалиднине коју признаје Закон о инвалидском 
осигурању види се из следећег: чл. 27. Закона дефинише телесно 
оштећење које даје право на инвалиднину. По овом пропису те- 
лесно оштећење је „губитак, битније oiuTeheite или оиеспособ- 
љенсжт појединих органа или делова тела од најма1ве 30®/о које 
проузрокује ограничење покретдивости, отежава нормалну ак- 
тивност организма и условљава веће напоре у осгваривању жи- 
вотних потреба без обзира да ли оно проузрокује или не проуз- 
рокује инвалидност". Према експозеу Моме Марковића прили- 
ком доношења Закона 26. X I 1958. године тим законом се уводи 
„инвалиднина као посебан вид заштите како би се омогућило 
одвојено одмеравање накнаде за телесно оштећење без обзира 
да ли оно има или нема утицаја на радиу способпост осигураника. 
Тиме се омогућава да се објективни утпцај сваког телесног оште- 
ћења на радну способност ооигураника у  позпуности узме у  обзир 
при одређива1њу права због губитка смањења радне Јспособности 
и ако се ради о телесном оштећењу, које утиче на опште животне 
могућности осигураника, да се за такво оштећење пружи и п о  
себан вид накнаде —  инва.\иднине. Тиме се уводи начело да
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социјално осигурање треоа да осигурава и телесни интегритет 
осигурани1ка, a не само његову радну способност. Инвалиднина 
нема карактер материјалног обезбеђења јер се материјално обез- 
беђење постиже ^швалидском пензијом и додацима уз пензију. 
Њена је сврха обештећење за потешкаће које осигураник има у 
редоБном животу."

в) СИСТЕМ ОСНОВА И ОБЛИКА НАКНАДЕ ЗБОГ ТЕАЕСНЕ 
ОЗАЕДЕ НА CAY4AJ ПРИХВАТАЊА ТЕЛЕСНОГ ОШТЕНЕЊА 
КАО ПОСЕБНОГ ОСНОВА

Сматрам да је већ ово што је речено довољно да оправда 
прихватање телесног оштећења као посебног сх:нова за накнаду 
неимовинске штете. Прихватање телесног оштећења као посеб- 
ног основа за накнаду неимовиноке штете претпоставља и одре- 
ђивање правне садржине овога појма. Сматрам, да би грађанско 
право у потпуности могло прихватити дефиницију коју даје члан 
27. Закона о инвалидском осигурању сем означених процената. 
Дефиниција у наведеном прош1су у потпуности исцрпљује меди- 
цинска сзбележја наведеног појма и довољно је  широка да обу- 
хвати све конкретне манифестације у којима се телесно оштеће- 
ње може појављивати.

На тај начин отпала би и сузбила би се пракса да се као 
оонови за накнаду истичу поједине конкретне манифестације 
телесне озледе у  питању a сем тога добио би се један чврст си- 
стем основа и облика накнаде у вези са последицама телесних 

 ̂ озледа. Он би уједно пружао пуну заштиту личности с обзиром 
на све аспекте телесане озледе.

Тај систем с обзиром на све оно што је напред изието из- 
гледало би овако:

код неЈшовинске штете има ли бисмо следеће облике нак- 
наде:

1) накнаду .због боло]^а претрплзених озледом,
.2) накнаду за претрпљени страх,
3) накнаду за унЖаженрС!^^
4) накнаду за телесно оштећење као трајну рсх;ледицу те-

лесне озледе. ------------  ~— ^ -v
Код имовинске штете имали би смо следеће мгдове накнаде:
1) иакнаду за изгубљену зараду садашњу/ и будућу збђг-

уШЈвене "Шбсбшости, и L --------- -------- -
2) друге облике умањења имовине као последице озледе: 

унипггено одело, појачана исхрана, накнада за туђу негу 
и помоћ итд.

Минималан проценат телесног оштећења код правног њ его 
вог појма као сх:нова за накнаду штете није потребно одређивати 
пошто је суд у могућности да оценом психичких тегоба и физич- 
ких тегоба <као и других реперкусија због насталог оштећења 
индивидуализира и одмери правичну накнаду,

Овако прихваћен систем основа за накнаду као и облика 
иеимовинске и имовинске штете у вези трајних последица телес- 
них озледа представљао би целину и складну допуну система Ba
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uiTHxe који пружа Закон о инвалидском осигурању; док Закон 
према објективизираним мерилима (радни стаж, лични доходак, 
проценат телесиог оштећења утврђен према посебној листи те- 
лесних оштећења) одређује намнаду како због губитка зараде 
услед радне неспособнасти, тако и на случај инвалиднине, дотле 
би суд био у могућности да одређује накнаду у сваком поједином 
случају према посебним околноствма конкретпог случаја. Тако 
индивидуализирана накиада и субјективизирана накнада за телес- 
но оштећење имала би карактер пуног обештећења збот повр>еде 
личности. Разуме се да се тиме намеће потреба да се урачунава и 

-све оно што је од завода за социјално осигурање добијено и то: 
I инвалидока пензија у ренту која се тражи због губитка зараде a 
^ЈНвалиднина у накнаду за телесно оштећење. Тешкоће може да 

представља начин урачунавања инвалиднине у накнаду за телес- 
по оштећење пошто се инвалилнина досуђује у месечним изноои- 
ма a накнада за неи.мовинску штету због телесног оштећења у 
једнократнам износу.

г) ПРАВО НА ТУЖБУ ЗБОГ СМАРБЕЊА ЗАРАДЕ КАДА ЈЕ 
BER ДОСУБЕНА НАКНАДА „МАТЕРИЈААНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ИЗ- 
ГУБЛјЕНЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ И КАДА ОНА НЕМА ВИД 
ГУБИТКА У  ЗАРАДИ"

Горе изнети систем основа и облика накиаде у вези телесних 
оштећења пружио би сигуран ослонац за утврђивање правног 
односа и права и обавеза у вези са телесиим оштећењима па би 
отпало и питање које се у вези цитираних од.\ука у којима се 
досуђивала примерена накнада за губитак дела тела због тешко- 
ha које тај губитак причињавају, може поставити: да ли лице 
коме је оваква накнада досуђена у  одс\’̂ ству губитка у заради по 
основу материјалне штете може тражити накнаду уколико у бу- 
дућности због телесног оштећења наступи губитак у заради тј. 
да ли у погледу евентуалног оваквог захтева ранија одлука има 
значај пресуђене ствари. Питање није чисто теоретско и оно има 
свог практичнаг значаја јер ако због тегоба и тешкоћа и нега- 
тивних психичких преживљавања или 'као што се то у неким 
случајевима назива због смањених, односно ускраћених живот- 
них радости припада накнада неимовинске штете по основу те- 
лесног оштећења и када би досуђена накпада у одсуству садаш- 
њег губитка зараде имала тај правни карактер онда лице код 
кога у будућности наступи смањгЈве зараде има могућности да по 
овом основу тражи накиаду. На случај да се овај основ и облик 
накнаде не прихвате, свако будуће умањиве зараде је  ирелевант- 
но јер једном досућена накнада има значај res iudicate пошто је 
иакнада досуђена због смањене радне способности као имовин- 
ске штете.

Наведено пита1ве се поставља збсг тсга што из одлука које 
признају материјалну штету без губитка зараде није јасио да ли 
таква накнада припада независно од губитка зараде или супси- 
дијарно —  тј. само ако нема губитка у заради.
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Моје је  мишљење да таква одлука не представља пресуђену 
ствар за захтев због губитка у накнади уколико до тога касније 
дође иако је тај губитак условљен последицама претрпл>ене озле- 
де. Разлог за ово је у  томе што је суштиноки —  без обзира на 
образложење и схватање о материјалној штети и губитак радне 
способности Y оваквим одлукама досућена у ствари нематери- 
јална штета због телесног оштећења.

О неодрживости става да постоји материјална штета због 
губитка радне способности и онда када она нема вид губитка за- 
раде као и да се та штета састоји у тешкоћама на раду „и иначе 
у  животу" било је речи.

Инсистирање на оваквом карактеру накнаде због наведених 
тешкоћа, a које је дошло до изражаја пре свега у цитираним од- 
лукама СВС било је нужно уколико је у вези са трајним после- 
дицама телесних оштећења као основ накнаде признаван само 
губитак у  радној снази. Међутим, ако се усвоји телесно оштеће- 
ње као посебан основ за штету и то по самој природи ствари за 
неимовиноку штету у том случају губитак односно умањење рад- 
не способности остаје као осиов где ои по природи ствари то и 
јесте тј. за садашње или будуће смањење у  заради као посебном 
облику материјалне штете. Самим тим отпала би потреба да се 
појам материјалне штете збот губитка радне способности проши- 
рује преко своје стварне садржине и створиле би се могућности 
да се ова накнада досуђује где је она стварно умесна тј. где 
постоји умањење зараде односно где се у будућности према ре- 
довном току ствара то умањење може извеспо очекивати. Самим 
тим отпао би и раскорак у третирању трајних последица озледе 
као и у схваташу имовинске и неимовинске штете a који постоји 
између позитивног законодавства и праксе граћанских судова.

Y  вези са прихватањем изнетог система основа и облика нак- 
наде у вези последица телесних озледа од стране праксе постав- 
љају се још и следећа питања:

1)Питање накнаде за смањену радну способност деци која 
не привређују. Питање које се у вези са призиањем малодобној 
деци на посебну накнаду неимовинске штете због телесног оште- 
ћења поставља јесте да ли оваквој деци која још не приврећују 
поред неимовинске накнаде за телесно оштећење треба досуђи- 
вати и ренту због смањене счособности a због губитка у заради 
у  будућности. Y  вези са овим је и питање према чему одређивата 
овакву 'Ј>енту. С обзиром на став, који произлази из изнетог си- 
стема основа и накнаде, да се због губитка радне способности 
може тражити само накнада садашње и будуће сма1вене зараде, 
питање је спорно због тога што у тренутку наступања трајне по- 
следице озледе код млбд. детета —  губитка ноге, руке или ока 
—  није јасно да ли ће доћи до смањења зараде у  будућности; у  
ком тренутку ће то наступити и колико ће тај губитак износити, 
другим речима када је та будућа штета због смањења зараде у 
великој мери хипотетична и неизвесна; оно што је у тренутку 
наступања телесног оштећења као трајне последице телесне озле- 
де код млдб. детета извесно, јесте да су у оваквим случајевима
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Y питању смањени избор занимања или евентуално продужено 
школовање.

За решење изнетог гштаоња постоје две алтернативе. Будућу 
хипотетичну штету у оваквим случајевима где није могуће са 
сигурношћу утврдити ни да ли ће до ње уошпте доћи као ни 
колика ће јој бити висина и од ког тр>енутка ће она конкретно 
наступити, одмеравати «акнаду за ову штету у  паушалном изно 
су применом члана 212 ЗПП при чему, с обзиром на околности 
|Конкр>етног случаја треба ценити за које занимазње и од кога 
момента би исте могло привређивата, које ће занимање моћи 
да одабере, и коју ће зараду моћи да остварује као и вероватни 
рок оваквог привређивања. Друго решење састојало би се у  томе 
што би се оваква накнада могла доауђивати и тражити тек онда 
када је извесно и када се сигурно може одредити да оваква ште- 
та наступа и када је мање више извесна и висина ове штете. 
Оваква накнада могла би се тражити само у  облику ренте са 
могућношћу повећавања с обзнром на измењене ирилике, једно- 
кратна накнада у оваквим случајевима могла би се досуђивати 
сходно правилима која су и досада важила код дсх:уђивања јед- 
нократног износа уместо ренте.

2) Утврђивање телесног оштећења односно његовог процента 
путем инвалидских комисија Завода за социјално осигурање.

Ово питање се поставља с обзиром на праксу ВС АПВ да 
се у  појединим случајевима тражи да проценат телесног оште- 
ћења утврђује наведена комисија. Оматрам да оваква пракса није 
целисходна јер за одређивање висине накнаде није довољан само 
проценат телесног оштећења према таблпцама Завода које утвр- 
ђује комисија него је потребно расветљавање свих оних тегоба 
које настају и које се манифестују због наступелог телесног 
оштећења, посматрано са медицинског форензичног значаја a то 
је могуће само саслушањем вештака пред ovaom. У колико је у 
питању само веће стручно искуство лекара може се у  пракс\/ 
увести да се као вештаци у  оваквим случајевима саслушавају 
само лекари који раде у наведеним комиоијама.

II

’ НАКНАДА МААОАЕТНОМ ДЕТЕТУ ЗБОГ 
ГУБИТКА РОДИТЕЉА

Ранија пракса судова признавала је болнпну млдб. детету 
за изгубљене родитеље без обзира на узраст. Међутим, према 
пракси СВС ово право учињено је  зависним од узраста детета. 
Сматра се на име, да ова накнада пргаада само ако је дете могло 
да схвати значај губитка родитеу.а и да осети због тога бол јер 
да без тога нема штете те да пр>ема томе нема ни основа за нак- 
наду. При томе се полази од чињенице да способност за душевни 
бол као посебну врсту осећања „настчша се временом развитка 
детета —  зависно дакле од узраста." (Закључак са радног састан- 
ка СВС од 18. V  1963. године).
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Овај став су прихватили и нижи судови,
У пракси судова као граница узраста према којој дете може 

односно не Јможе да осети бол за изгубљеним родитељем изкри- 
сталисала се старост од пет година. Тако према одлуци ВС HP 
ЦГ Рев. 3857/62. болиина није досуђена деци испод пет година 
старости a према одлуци CBĆ Рев. 125/63. „детету од шест година 
с обзиром на тај узраст припада накнада за болнину . . . “ Y пред- 
мету Гж. 469/62. ВС АПВ је нашао да дете од четири године није 
могло осећати бол због губитка оца али да се „накнада за пре- 
трпљене душевне болове може досудити и млдб. детету старом 
око шест година с обзиром да је дете старо шест година већ 
свесно тубитка родитеља." СВС је ово питање поново ставио на 
дискусију па је iKao што се то види из Билтена на радном састан- 
ку од 18. маја 1963. године заузео став: „да се нови став за сада 
веизграђује и да се раније прихваћени закључак са радног са- 
станка од 31. марта 1962. године оријентационо примењује a на 
име да се при одлучивању о накнади за душевни бол узраст мора 
узимати у обзир јер у самој прир>оди развоја душевног живота 
детета a према научно потврђеном искуству уважава се чиње- 
ница да способност за душевни бол наступа са временом раз- 
витка детета —  зависно дакле од узраста". Као што се из овога 
цитата види разлог за изнети став је у прихваћању чињенице да 
способност за душевие болове зависи од узраста.

По мом мишљењу тежиште проблема није у овоме. Та чи- 
њеница да способност за болове зависи од узраста и да мало, 
рецимо тек рођено дете с обзиром на степен развитка своје 
свести не може бити свесно губитка родитеља нити у вези стим 
трпети било какве душевне болове, не може бити одлучујућа за 
право на болнину. Недостатак става који тако дете лишава на 
право на накнаду је у  томе што оно право на иакнаду везује за 
психички развој детета у тренутку губитка родитеља a не узима 
у обзир психичка преживљавања тога детета које ће се у будућ- 
ности, када дете постане довољно одрасло и буде било у стању 
да схвати губитак родитеља, појавити. Сматрам наиме, да се код 
оцењивање права на накнаду млдб. детету за душевне болове 
због губитка родитеља мора ценити сав штетни ефекат губитка 
родитеља који ће се одразити и у будућностн на психу и на раз- 
вој малодобног детета.

Правна аргументација за наведеии став је у  следећем:
Накнада за нењмовинску штету није по правилу накнада 

само садашње него и будуће штете по својој правној природи 
ава накнада је новчана сатисфакција са задатком да успостави 
исихичку и емоционалну равнотежу због оштећења личности и 
личних права која се не могу изразити у новцу. По оваквој ње- 
ној правној суштини дејство накнаде неимовинске штете се проте- 
же и у будућности јер је нормално претпоставити да се сав износ 
досуђене накнаде неће утроигати на тренутна већ ман>е више и 
V будућности континуирана задовољства. При томе и основ нак 
наде може бити такав да се протеже континуираио и у будућно- 
сти са перспективо.м дужег или краћег трајања. To је сл\'^шј код
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накнаде за унакаженост јер ће негативна психичка преживљава- 
ња трајати доживотно. Исти је  случај и са трајним телесним 
оштећењем као основом за неимовинску штету јер се и његова 
штетна дејства у психи оштећеног тгротежу и на будућност. П о  
готову је то случај код психичких болова због губитка блиског 
сродника јер код ових болова нормална претпоставка је  да ће 
трајати и у  будућн,ости у чему се претпоставка о дужини траја- 
ња тих болова узима као један од одлучујућих елемвната за од- 
ређивање висине накнаде. Прећутно се овај елеменат тј. трајање 
болова у будућности, узима у пракси и код деце за коју је на- 
ћено да су управо прешла границу узраста која омогућује схва- 
тање губитка родитеља и преживљавање душевних болова т ј. код 
деце старе око шест година. To се види из висине досуђених нак- 
иада које се крећу на релацнјама од пар стотина хиљада до пола 
милиона a некада и до милион динара; наиме, ако би се ценцла 
искључиво психичка развијеност детета у време губитка роди- 
тел>а код деце старе око шест година, накнаде у наведевим изно- 
сима немају сврхе с обзиром на изнету осиовну карактеристику 
награде за нершовиноку штету тј. да помоћу досуђене новчане 
иакнаде омогући друго 'задовољство које ће компензирати емо- 
ционална и психичка преживљавања због претрпљеног губитка. 
Ово са разлога што тежина преживљавања није била тако ин- 
тензивна нити је дете у таквом стан.у да може да схвати и оцени 
висину накнаде да би оврха накнаде оправдавала овако високе 
износе. Са те тачке гледишта сврха накнаде могла би се код тако 
мале деце постићи и лоптом или лутком a у најбољем случају 
и дечјим би1Џ1Клом. Међутим висрша накнаде која се како је то 
напред изнето у оваквим случајевима досуђује оправдана је баш 
с обзиром на будуће последице које ће код детета наступи-га у 
вези губитка родитеља. О овоме се изричито говори у  одлуци ВС 
АПВ Гж. 469/62. Y  овој ствари ВС АПВ нашао да је  износ од 
100.000.—  динара детету од шест година преннско одмерен од 
стране првостепеног суда јер да ће дете које због губитка оца 
пати „тај губитак у  очинској Лзубави, старању, васгштагву и за- 
штити још дуго година осећати."

Према изнетом нужно је и логично је да се ирихвати став 
да је болнина накнада не само тренутно изазваних реперкусија 
у психи детета због губитка родитеља већ и оне које због овога 
ио редовном току ствари имају да наступе тј. да је болнина 
накнада не само садашње већ и будуће непмовинске штете због 
губитка родитеља.

Ако се прихвати овај став онда се питање права, на накнаду 
има ценити према свим штетним последицама у будућности a од- 
roBop на питање да ли дете испод шест година старости за кога 
је пракса нашла да није свесно губитка родитеља има право на 
болнину, зависио би од одговора на питање: да ли ће дете у 
будућности осетити те болове и какве ће све штетне последице 
la j губитак имати на животни развој детета.

Психолог би био компетентнији да о овоме говори али из 
досадашње праксе, на основу исказа вештака у неколико пред-
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flviexa као и на основу животног шжуства може се рећи да штетне 
последице због губитка ркздитеља по његов психички живот у  бу- 
дућности у  сваком случају постоје и да су оне утолико веће 
уколико је дете мање, како и да наступан>е тих штетних последи- 
ца у будућности није зависно од чињенице да ли је  дете у тренут- 
ку губитка 1родитеља с обзирк>м на свој узраст било свесно тог 
1'\'битка. Посебно су пак тешке последице на случај губитка оба 
родитеља.

Механизам душевних преживљавања је сложен у толикој 
мери да се не може одредити када, како и којим поводом ће се 
преживљавања губитка родитеља код детета појавити али једно 
практично искусвто показује да таквих преживљавања касније 
у животу детета има. Пре свега, сам душевни бол који се трпи 
због губитка блиског лица је феномен који се повраћа. Аксиом 
је прихваћен од свих наука које се баве децом и душевшш жл- 
вотом и душевним развојем* детета, да најсрећнији амбијент за 
одгој детета породица и да отсуство једног родитеља —  a пого- 
тову оба —  негативно делује на емоционални и психички живот 
детета све до психофизичког узраста као и да може оставити 
трајне последице на читав касиији живот детета. Та преживља- 
вања настају код детета чим је оно постало свесно да нема оба 
родитеља док их друга деца имају и то без обз1гра да ли је дете 
изгубл>еног рк)дитеља упамтило и колико је било старо када га 
је изгубило и извор су само психички патњи код детета. To је 
преживљавање које дете стално осећа a оно се огледа и у оним 
иаивним дечијим питањима:" мама где је наш тата", „зашто ја 
немам тату?“

To преживљавање недостатка једног родитеља може се раз- 
вити у једаи 1Константан осећај напуштености и усамљености па 
и неједнакости у  односу на децу која имају оба родитеља a то 
осећање у  пригодним приликама може код детета да избије у 
правој ерупцији бола, туге и жалости. Према томе, ако дете још 
кије свесно губитка родитеља у тренутку када та је тај губитак 
задесио то не значи да тога губитка неће бити свесно сутра и да 
с^тра неће тај губитак прежмљавати са свим оним штетним 
последицама iKoje га прате.

Пр>ема свему овом што је «апр>ед изнето сматрам да и малој 
тек рођеној деци треба признавати болнину због изгубљеног ро- 
дитеља пошто је болнина накнада не само садашње већ и будуће 
штете a несумњиво је да ће та штета у будућности наст\'пити и 
код тек рођене деце. Одсуство оног акутног душевног бола због 
губитка родитеља код деце око четири или испод четири године 
—  a који постоји код деце старије од лет година скако је то суд- 
ска пракса усвојила —  није и не би омео бити разлог да се тако 
малом детету не призна никаква накнада јер ће једно и друго 
дете у будућности једнако и трајно преживљавати тај губитак 
и једнако ће бити изложени свим оним негативним последицама 
које прате губитак родителЈа у детињству. Y  најгорем случају 
по ту малу децу могао би се прихватити став да се њима досуђује 
евентуално мања накнада због одсуства тог акутног бола који
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настаје и постоји код одраслиЈе деце свесне гуоитка роАител>а 
али никако о томе да се оваква деца лише сваке наЈшаде. Друга- 
чије р>ешење, управо садашње праксе је у OAHOcy на ту децу не- 
пра®ично. Y iKojoj је мери пракса неправична може се сагледати 
ако се има у виду да у резултату овога става дете испод четари 
године чак и у случају губитка оба родитеља не би имало право 
ни на какву накнаду „јер није достигао степен развитка да би 
могао схватити значај губитка ркздителЈа и осетити због тога 
бол." Док одраслије дете и на случај губитка једног роАител.а 
има право на ту накнаду мада је у првом случају губитак оба 
родитеља далеко тежи и дете за будућнаст далеко теже погођено.

Јован Милић

ОДНОС СВОЈИНЕ И СТАНАРСКОГ ПРАВА

Станарско право је ново право изведено из својине, ограни- 
чењем сБојине, и постало самостално стварно право. Станарско 
право је апсолутно стварно право, јер се односи на ствар, пред- 
мет му се ствар —  стан. Оно је посебно ново стварно право, које 
се разликује од својине у толико што и ако је  имовинско право, 
није роба и није у промету и што ггоред станарског права на јед- 
иом стану, постој« на истом стану ограничено гграво својине. 
Станарско право је и лично лраво, јер је  везано за личност, за 
носиоца станарског права и чланове и.егове породице, за корис- 
нике стана. Да је станарско право самостално стварно право види 
се из тога што га Закон о стамбеним односима третира као само- 
стално право одвојено од права својине.

Станарско право се стиче када су испуњени законски услови, 
када се нсх:илац станарског права сам и\т1 са члановима свога 
породичног домаћинства усели у стан на основу уговора о ко- 
ришћењу стана или другог акта, који по важећим прописима 
представља пуноважан основ за усељење. Садржина станарског 
врава је  трајно и несметано коришћење стана под условима За- 
кона о стамбеним односима и учествоваке у управљању стамбе- 
иом зградом ако је зграда под друштвеннм управљањем, што се 
види из члана 3. Закона о стамбеним односима, пречишћени 
текст у даљем тексту 3. С. О.

Станарско право престаје исељењем нз стана и налуштањем 
истог и отказом уговора о коришћењу стана, када су испуњени 
законски услови. Носилац станарског права не може да распо- 
лаже са станарским правом. Он не може да га прода нити да га 
отуђи на други начин. Он може једино да изврши замену стана. 
Станарско право када је у колизији са правом својине јаче је 
од. права својине. Стицањем својине на лразном стану  ̂ стиче се 
и станарско право на истом стану. Сопственик празног стана 
овлашћен је да празан стан уступи др\том лиду v  својину и п о  
сед теретним или доброчиним уговором, али се овде не продаје
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станароко ггргшо већ стан и преноси се право својине. Сопстве- 
ник празног стана може или да стан сам користи или да уступи 
другом лицу на коришћење на основу уговора о коришћењу ста- 
на као давгиуац стана на коришћење.

Напред наведено није спорно сем правног карактера станар- 
ског права, које питање у ггравној теоријн још није рашчишћено. 
Али у друштвеном животу, и у  праву и у  судској пракси има 
више спорних питања у  односу својине и станарског права, у  
односу између власника стана и носиоца станарског права у п о  
гледу коршпћења стана, a нарочито када су у питању више су- 
Бл^сника и више сустанара.

Y  тим споровима се обично мешају право својине и станар- 
ско право, мешају се посед и право, долази до сукоба права 
својине и станарског права и поставља питање које је право јаче. 
Када има више сувласника спорно је који сувласник има прече 
право на коришћење стана. Затим је спорно који је орган над- 
лежан и у коме поступку да решава поједине спорове у  вези са 
својином и коришћењем стана. Када је надлежаи стамбени орган 
у управном поступку, када суд у редовном контрадикторном 
парничном поступку a када у ван-парничкол! поступку.

Да својина може да се ограничи није спорио, али је спорно 
да ли може и како да се ограничи станарско право.

Односе између сувласника у  погледу коришћења стана регу- 
лише чл. 164 ЗСО који гласи:

„(1 ) Сувласник породичне сталгбене ЗЈраде има право усе- 
л^ења у празан стан само ако његов идеални део у згради у  којој 
се тај стан налази прерачунат у стамбену површину, не износн 
мање од стамбене површине стана у који се намерава уселити.

(2 ) Ако више сувласника истовр>емено намеравају да се уселе 
V празан стан у сувласничкој згради, стамбени орган општин- 
ског народног одбора одредиће који се од сувласника може 
уселити у  стан.

(3 ) При доношењу решења по ставу 2. овог члана, стамбени 
орган цениће оправданост разлога за усељење појединих сувлас- 
ника, при чему ће водити рачуна нарочито о потребама поједи- 
них сувласника за усељење у стан у сувласиичкој згради, о вели- 
чини сувласничких делова и броју чланова породичног домаћин- 
ства појединих сувласника." И члан 166. ЗСО који гласи:

„(1 ) Ако више сувласника породичне стамбене зграде за- 
хтевају замену својих стаиова за исти стан, право на замену за 
тај стан има сувласник за кога стамбени орган Општинског на- 
родног одбора утврди да су његови разлози за замену оправдани.

(2 ) Сувласник и.ма право на замену стана само ако његов 
1:деални део у згради у којој се налази стан у који се намерава 
уселити, прерачунат у стамбену површину, не износи мање од 
стамбене површипе стана у који се намерава уселити, као и ако 
збир свих сувласничких делова није мањи од те првршине, a сви 
сувласници се сагласе о томе који ће се од њих користити пра- 
вом на замену."
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Какви спорови могу настати између сувласника у погледу 
коришћења стана показује следећи пример:

Три лица су сувласниди на породичној стамбеној згради од 
Једног трособног стана на неједнаким деловима и то: Једно лице 
је сувласник на 5/8, друго лице је  сувласник на 2/8 и треће лице 
је сувласник на 1/8 стана. Носилац станарског права на овом 
стану, који је сам живео у стану умро је и стан је остао празан. 
Сва три сувласника желе да се уселе у  овај стан. Први сувласник 
сматра да има највише права и усели се у стан не тражећи 
шење ста!мбеног органа. Друти сувласник га тужи за сметање су- 
поседа права на стан. Суд усвоји тужбени захтев и први с^гвлас- 
ник буде исељен из стана. Први сувласник се тада обрати стам- 
беном органу народног одбора огалпше, који у сгиислу члана 
164. став два ЗСО донесе решење да први сувласник има право 
да се усели у стан и исти се поново усели у стан. Сада трећи су- 
станар подигне тужбу ради физичке деобе зграде на основу су- 
власничких права својине и предложи да суд донесе приврелсену 
наредбу о  исељењу првог сувласника из стана док се не нзврши 
физичка деоба. Суд усвоји предложену привремену наредбу да 
би заштитио имовинске иитересе сувласника, пошто је зграда не- 
дељива и деоба се може извршити само продајом зграде и део- 
бом купопродајне цене, a за празну зграду ће се добити далеко 
већа цена него ако у истој неко станује па макар то био и први 
сувласршк, који по друти пут буде исељен из сувласничког стана.

Y  овом случају право својине је било јаче од станарског 
права, али је то само у  односу на сопственике, јер је станар>ско 
гграво сопственика условљено својином стана и тиме да је стан 
празан, да у стану нико не станује односио да нема носиоца ста- 
нарског права.

Станарско право може битн условљено и радом у предузећу 
пли установи, који су изградили стан и исти дали носиоцу ста- 
нарског права на коришћење обзиром на његов радни однос у 
предузећу односно установи. Y  том случају носилац станарског 
права је обавезан да ради у предузећу или установи најмање 
десет година у колико није уговореио да његов радни однрс 
с даваоцем стана на коришћење треба да траје краће време. Но- 
споцу станарског права у овом случају у смислу члана 134. ЗСО 
може се дати отказ уговора о коришћењу стана ако његов радни 
однос код предузећа односно установе престане пре истека ркжа 
од десет година односно уговореног рока на основу његовог 
отказа, или због са.мовољног напуштања посла, или због дисци- 
плинске одлуке односно пресуде, или због осуде за кривично дело 
на казну која по сили закоиа повлачи престанак радног односа.

Спорно је у  судској пракси да ли се носноцу станарског 
права може отказати уговор о коришћењу стана пре истека рока 
од десет година ако је његов радни однос код предузећа престао 
на основу споразума између њега и управе предузећа.

Код замене станова потребна је сагласпост даваоца стана 
на коршпћење у смислу члана 35. и 36. ЗСО. Ако дава.лац стана 
на коришћење ускрати сагласност за за.мену станова носилац
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станарског права који жели замену може у року од 15 дана под- 
нети предлог ошптинском суду да тај суд у  ван-парничком по- 
ступку утврди да он има право на замену.

Када сопственик стаиа који не станује у своме стану жели 
да изврши принудну размену са носиоцем станарског права који 
станује у његовој згради и обрати се тужбом суду, и ако се дава- 
лац стана на к^ишћење власнику призтиви овој принудној раз- 
мени, спорно је да ли сопственик тр ^ а  нај-пре у ванпарничном 
поступку код општ. оуда да утврди да има право на принудну 
замену односно да стан у коме станује може да устуш^ као од- 
1'оварајући стан носиоцу станарског права у његовој згради или 
треба тужбом за принудну размену станова да обухвати поред 
носиоца станарског права у  његовој згради и даваоца стана на 
коришћење у коме он станује.

Општински суд је надлежан у смислу чл. 36. ЗСО да утврђује 
у ван-парничком поступку да ли носилац станарског гарава има 
право да замени стан. Али оно што може ван-парнички суд може 
и парнички суд и због тога мислим да власник може и да се нај- 
пре обрати вгш-парничком суду и да издејствује право на замену, 
a може и да тужбом као обнчног су-парничара тужи поред но- 
сиоца станарског права у његовој згради и даваоца стана њему 
на коришћење, с тим што би тужбени захтев према првоме ту- 
женику био уступање стана у принудну замену, a према другом 
туженику да је дужан да трпи ову замену станова.

Y  тержинологији се често пута мешају појмови власник ста- 
на и носилац станароког права. Иако се у ЗСО ови појмови јасто 
разликују и када је реч о својини употребљавају се изрази соп- 
ственшс 'породичне стамбеие зграде или сопственик стана као 
посебног дела зграде или давалац стана на коришћење ако је 
зграда односно стан у друштвеној својини, a за лице које има 
станарско право, употребљава се израз нооилац станарк;ког права. 
Међутим, не само у обичном разговору него и у судским одлу- 
кама због скраћивања \шотребл>авају се изрази: Ималац стана, 
његов стан, свој стан, што је неправилно, јер се не зна да ли 
се том приликом мисли на власништво стапа као посебног дела 
зграде или на станарско право у стану, на коришћење стана.

Сопственик стана 1ша право да да се усели у свој стан ако је 
исти празан по чл. 163. ЗСО и ако друто лице нема прече право 
да се усели и да користи стан.

Прече право на коришћење сопствепиковог стана има од 
њега носилац станарског права који је са ранијим носиоцем ста- 
нарског права извршио замену стана, па се још није уселио 
у стан.

Од сопственика стана има прече право да користи стан но- 
силац станарског права, који је стекао станарско право од рани- 
јег сопственика, на пример када је сопственик закл>учио уговор о 
коришћењу стана са нскиоцем станарског права, a затнм је про- 
дао стан као усељив.

Када се ради о коришћењу дела стана, о сустанарском стану, 
појављују се многа спорна питања. Овде ће се напоменути само 
нека.
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CnopiHO je да ли сопственик стана л1оже да се усели у пра- 
зан део стана.

Када се један сустанар исели из дела стана који је користио 
као нсжилац станарског права, у његов део стана не може да се 
усели сопственик стана у омислу члана 163. ЗСО. Ово због тога 
lUTo се у члану 163. ЗСО говори о стану, a део стана није стан у 
грађевинскам смислу. Затим ЗСО иде на ликвидацију сустанар- 
ских односа и када се један сустанар исели његов стан припада 
другом сустанару и неможе се у исги уселити други сустанар па 
ни сопственик стана. сем на основу уговора о замени стана. Од 
сопственика стана има прече лраво да се прошири на упражњени 
део стана сустанагра који користи остали део стана.

Спорно је да ли сопственик стана који станује у делу тога 
стана као сустанар може да прода стан као посебни део зграде 
и да уступи купцу део стана у коме станује то јест да прода стан 
делимично усељив.

Пошто део стана није стан у грађевинском саиислу и пошто 
сустанар који остаје у стану има право на проширење ако се 
власник сустанар исели и пошто нови сопственик нема право да 
се усели у  празан део стана, то сопственик који продаје стан не 
би могао да на оонову теретног или доброчиног уговора о пре- 
носу својине стана уступи новом сопственику празан део стана 
у посед и на коришћење. Он би могао да уступи део стана у 
коме станује другом лицу, па и купцу само као носиоцу станар- 
ског права на основу уговора о замени стана. Исто тако ако би 
купац издејствовао судску пресуду да је продавац дужан да му 
уступи празан део стана у посед, на пример на основу пресуде 
на основу признања, таква пресуда се не би могла извршити при- 
нудним путем.

Ако сопственик стана уговором о поклону пренесе својину 
стана на сина однасно кћер, a затим, пре преноса својине у зем- 
љишној књизи, исти стан прода другом .\ицу као усељив, пренесе 
rio земљишној књизи и уст\т1и стан у посед, спорно је  да ли 
поклоно-примац може овај уговор да напада у погледу преноса 
својине и да ли може да тражи исељење купца из стана. Одговор 
на ово питан>е зависи од тога када се сматра да је извршен пре- 
нос својине на стану и ко је постао сопственик стана, да ли сти- 
цатељ на основу утовора о поклону и у вре.ме закључења тога 
уговора или у моменту преноса својнне на сх:нову уговора о 
купопродаји у земљишној књиги. Ако су син односно кћи п о  
сгали сопственици стана иа основу уговора о поклону они могу 
да побијају уговор о купопродаји и да траже исељење купца из 
С1ана, јер му они као сопственици нису дали стан на коришћење. 
Ако се узме да је купац постао сопственик стана на основу уго- 
вора о купопродаји нсти је као сопственик могао да се усели у 
свој празан стгш. Ово питање када се има узети да је купац не- 
кретнина постао сопственик је спорно и у теорији и у судској 
пракси. Мислим да треба узети да је купац односно поклоно- 
примац некретнина постао сопственик када се укњижио у зем- 
љишној књизи.
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Спорно је да ли сопственик стана који станује у своме ста- 
ну може после развода брака да буде исељен из свога стана у 
нужни смештај. На пример сопственик трособног стана ожени 
се са женом која са собом доведе двоје малолетне деце из првог 
брака. Између супруга није уговорено да жена не постаје н о  
силац стаиарског права у смислу члана 27. ЗСО. После развода 
брака арбитражна комисија у смислу члана 28. и 29. ЗСО је над- 
лежна да одлучи који ће од ранијих брачних другова да остане 
у стану, a који ће бити дужан да се исели у нужни смештај. 
Приликом одлучивања који ће од бивших брачних другова да 
остане у стану. a који ће бити дужан да се одсели у нужни сме- 
штај арбитражна комисија ће водити рач\т1а о потребама оба 
ранија брачна друга, њихове деце и друтих лица која заједно са 
1вима станују, о разлозима из којих је брак разведен, као и о 
осталим околностима случаја. Она ће водити рачуна и о томе 
да је 'муж сопственик стана, али та околност не мора да буде 
одл^^чујућа, јер је сталарско право јаче од права својине када 
дође са њим у сукоб и може се десити да арбитражна комисија 
одлучи да стан остане жени са двоје деце a да је муж и ако је 
сопственик стаиа дужан да се исели из свога стана и да иде у 
нужни омештај.

Спарно је да ли сопственик стана одпоспо давалац стана на 
коришћење може да ограничи станарско право давањем стана 
иа коришћење на одређено време. Из члаиа 122. ЗСО став 2, који 
гласи: Уговор о коришћењу стана не може се закључити на од- 
ређено време.“ , излази да се станаркЈко право не може ограничити 
на одређено време. Овај ггропис као и већина прописа ЗСО је  
нормативне природе и уговори чија би садржина била противна 
овим нормативним законски.ч прописима, немају правну важ- 
ност. Али ако је станарско право, као апсолутно стварно — лично 
право, изведено из својиие, трајно право, коришћење стана без 
стицања станарског права може бити уговорено на одређено 
време.

Тако нскЈилац станарског права може у смислу члана 38 и 
148. ЗСО део свог стана дати другом .л.ицу као подстанару на 
одређено време. Носилац станарског права може у смислу члана 
137. ЗСО под условима наведеним у овом пропису нздати и цео 
стгш другом ч̂ицу као подстанару на одређено време. Пошто 
подстанари станују у туђем стану они нису нсх;иоци станарског 
права, они нису кориспици стана у смислу члаиа 21. став 1. ЗСО 
већ су само станари у смислу става другог истог члана.

Када носилац станарског права може да уступи другом лицу 
цео стан на коришћење као станару односно подстанару на од- 
ређено време, мислим да и сопственик стана односно давалац 
с1Еша на коришћење може на основу уговора да уступи неком 
свој стан на одр>еђено време на коришћење као станару a не 
кориснику стана.

Ради илустрације наводи се један пример из судске праксе:
Тужилац Управа за одржавање и изградњу комуналних обје- 

ката НОО у Б. уступила је на основу уговора од 25. X I 1960. г о
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дине туженом Д. Д. грађевинском пословоћн из Б. једнособан 
конфоран стан у  управној згради у улици Буришићевој бр. 14 на 
коришћење док његова зграда коју сада гради буде готова од- 
косно до 1. X  1961. године када је дужан да се исели из стана и 
преда исш тужиоцу. За вЈреме коришћења стана ту^женик је 
плаћао закупнину коју је одредио народии одбор.

Тужилац је навео да је туженик у међувремену завршио 
своју 'кућу и исту продао и призтивио се да стан дреда тужиоцу 
па је  предложио да га суд обавеже да преда стан пошто је рок 
из уговора протекао.

Туженик је навео да се стан не може дати на коришћење на 
одређено време и да такав уговор нема правне важности. Сматпра 
да је  стекао станарско право и противио се тужбеном захтеву.

Првостепени суд је  усвојио тужбени захтев налазећи да ту- 
женик није стекао станаргско право, већ је као станар користио 
стан на одређено време, пошто туженик није добио решење о 
додељивању стана иити је закључио уговор о коришћењу стана. 
Стога се овде не могу применити прописи ЗСО, већ се имају при- 
менити одредбе уговора.

Другостепени суд* је одбио жалбу тужеиика и потврдио 
првостепену пресуду усвајајући разлоге првостепеног суда.

Из нгшеденог се види да се станарско право не може огра- 
ничити на одређено време, али да се стан може дати на коришће- 
ње на одређено време када станар није стекао станарско право 
већ станује у туђем стану.

Овде су наведени само неки спорни случајеви из односа сво- 
јине и станарског права.

Војислав Д. Вуличевић

СТОПЕ ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈААНО ОСИГУРАЊЕ АДВОКАТА

Y  „ГЛАСНИКУ" бр. 8 за 1964, годину објавили смо обаве- 
штење о прописима новог Уговора о социјалном осигурању адво 
ката, са напоменом, да ћемо висину стопе накнадно објавити 
тј. када ова буде утврђена.

Према обавештењу које смо добили на надлежном месту, за 
1964. годину, на подручју Соц. Pen. Србије укупан допршнос је 
19.20®/о од „основице осигурања за плаћање доприноса" тј. од 
пензиске основе којој се додаје 60“/о. Од тако добијене своте пла- 
ћа се на подручју Соц. Pen. Србије 19,20®/с. Ово значи да се на 
бруто основицу од 32.720 дин. плаћа 6.281 динара, на основицу 
34.960 дин. плаћа се 6.712 дин., на основпцу 37.280 дин. плаћа се 
7.158 дин. на основицу од 39.920 дин. плаћа се 7.665 дин. на осно- 
вицу од 42.880 дин. плаћа се 8.233 дин. н иа основицу од 46.640

В. пресуду Окружног суда у Београду ГЖ-1414/63.
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линара плаћа се 8.955 динара. (Износи су заокругљени на пуне 
динаре).

Од овог доприноса од 19.20®/о, који важи за 1964. годину, 
плаћа се на име здравственог осигурања 9®/о, инвалидског 3,55®/o 
и пензијског 6,65®/o.

Ове стопе су максималне стопе утврђене одлуком надлежног 
органа Републичког завода за социјално осигурање СР Србије. 
Како сваки Републички завод сам доноси своје стопе, оне важе 
само за подручје СР. Србије, па је лако могуће да је  у  другим 
Републикама стопа различита.

Осим тога, ово су максималне стопе, што не искључује мо- 
гућност да поједини Камунални заводи за социјално осигурање 
имају и ниже стопе, мада, према добијепи.м информацијама на 
надлежном месту, у Сац. Pen. Србији су све ове стопе за 1964. 
годину уједначене тј. једнаке.

Ипак, се препоручује адвокатима, да, код надлежних Кому- 
налних завода за соцнјално осиг^^ање, утврде висину стопе до- 
приноса, за дотичну Код1\шу прописане, да би се избегли евент. 
неспоразуми.

YroBop о соц. осигурању адвоката објављеп је у „Службе- 
ном листу СФРЈ" бр. 33, дана 5. августа 1964. године, па је у сми- 
слу прописа чл. 27. ступио на снагу осмог дана од објављивања 
ij.  13. августа 1964. године, што значи да су од тога дана адво- 
к.ати дужни да плаћају допринос по прописима новог Уговора 
о соц. осигурању.

Иначе, према добијеним обавештењи.ма, Комунални заводи 
за соц. осиг. треба, у најкраћем року, да приступе доношенЈИма 
решења о новим основицама за наплату доприноса соц. осигура- 
ња, као и да преведу пецзионере и пензионерке на нове, повише- 
не, пензије.

Коста Хаџи

Љ УБОМ ИР ГОДОМИРОВ

8. августа 1964. године умро је у  Вршцу, адвокат Л>убо,мир 
Годомиров.

Рођен 28. августа 1896. године у Парти, дипломирао је на 
Правном факултету у Београду 15. фебруара 1923. године. После 
дипломе био је судски приправник, па све до краја рата 1941—  
1944. судија. После Ослобођења радио је у  Ко.мисији за_ утвр- 
ћивање ратне штете, a након пензнонисања, почев од 25. септем- 
бра 1946. године, па до смрти, водио је своју адвокатску канце- 
ларију у Вршцу.

По природи својој човек благе нарави, сталожен, мирољубив 
и правдољубив он је и као судија и као адво1сат свагда у том 
духу деловао. Као правник био је врло спреман, у раду изнад
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свега савестан и поштен, тако да je у кругу правиика, и код кли- 
јентеле, уживао врло велик углед.

Смрћу Љубомира Годомирова адвокатура Војводине изгуби- 
ла је још једног врлог адвоката.

Слава Му!

ВЛАДИМИР К. ХАЏИ

У Ници је, 23. августа 1964. године, после краће, али тешке, 
болести преминуо адвокат Владимир К. Хаџи, из Новог Сада.

Рођен је 10. августа 1906. године. Гимназију је завршио у 
Новом Саду, празну диплому стекао на Правном факултету у 
Паризу. После завршеног адвокатско приправничког стажа и 
положеног адвокатског испита, отворио је своју адвокатску кан- 
целарију у  Новом, Саду, 30. јануара 1936. године. Био је адвокат 
до рата, за време рата није радио, после Ослобођења кратко вре- 
ме је  био службеник Народног одбора града Новог Сада, a затим 
понова водио своју адвокатску канцеларију, све до смрти.

По«. Владимир К. Хаџи одскакао је од п^осека адвоката. 
Још пре рата био је  уредник „Правннчког гласника", који је, као 
месечник, излазио у  Новам Саду, a у коме су, онда, сарађивали 
наши најпознатији правници.

1951. године је  у Паризу похађао курс YHECKA, на коме је 
почело научно третирање криминологије, као пове научне прав- 
не гране. Заинтересован за криминологију, марљивим радом, не- 
престаним студирањем, у  тој области, a у  светским размерама 
стекао је запажен углед. Био је члан Међународног друштва кри- 
минолога, чије је седиште у Лондону, одржавао је везе са.свим 
најистакнутијим криминолозима широм света. На Конгреоима 
криминолога у  Лондону, Паризу, Атинн, Стокхољл1у, Опатији-Ду- 
бровнику, Милану, итд. свугде је учествовао, a понајчешће са 
врло запаженим и лепо ггримљеним рефератима, у  којима се 
карочито трудио да прикаже свету наша достигнућа у тој прав- 
ној области, како са теоретске стране, тако и у  практичној при- 
мени принципа криминологије у  нашем кривичном систему. 
Имао је и своје посебне тезе и предлоге, о којима се врло озбиљ- 
но дискутовало и које су оцењене као позитнван допринос тој 
науци. Сарађивао је својим чланцима, рефератима, у  многи.м 
енглеским, француским и белгијским стручним часописима. На- 
рочито му је било дато признање, када је на Конгресу у Лондону 
од поднесених 150 реферата, био примљен његов, и међу пет, 
штампан на другом месту.

Делао је .махом као члан Удрулсења кри.минолога, а.\и је 
наша Комора умела да цеии његова настојања, његов труд, спо- 
собност и знање, па га је, у границама њених могућности, у 
томе помагала.
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Ha Конгресу, IV no реду, француских криминолога, који је 
одржан у Страсбуру, 12. окгобра 1963. године додељена му је та 
част, да је стављена на дневни ред Конгреса његова комуникаци- 
је под насловом traitement des. deliquants avant le jugement" 
(поступак ca деликвентима npe пресуде) као једина комуникаци- 
ја једног иностранца. О овој комуникацији воћена је врло те- 
'мељна диокусија и она оцењена као нарочито велико достигнуће.

Сл1рт га је спречила да заврши ошзгарну студију о великој 
новели руског писца Антона Чехова, у  којој он описује живот 
осуђеника на Сахалину, са разматрањима о криминолошким еле- 
ментима у том делу великог руског писца. Ова је студија била 
припремана за гр^бликацију једне француске издавачке куће.

V земљи је држао предавања из области криминологије у 
Удружењима правнвка, на Конгресима у  земљи, a активно је сара- 
ђивао у  „ГЛАСНИКУ" Адвокатске коморе АПВ, и у другим на- 
шим часописш1а, у  којима је публиковао запажене чланке, при- 
казе књига из области кри?>'инологије, износио своје идеје и своја 
запажања.

Као адвокат и човек био је примерак. Предусретљив, духо- 
вит, великог стручног знања, високе културе, познавалац многих 
страних језика, непосредан, по .мало и бохемске природе, имао 
је  само пријатеља и поштовалаца.

Његова прерана смрт, у  пуној снази и напону његова ства- 
ралаштва, необично је тежак губитак не са.мр за југословенску 
адвокатуру, него и за нашу науку, за нашу земљу, чији је глас 
достојно разносио, коју је достојно представљао широм света. 
Нарочито је  тежак ово губитак за адвокатуру Војводине, за 
нашу ужу постојбину, јер није npomi'crao да се на својим рефе- 
ратима, чланцима, приказима, публикованим у иностранству не 
потпише, као Vladimir К. Hadži, avocat a la Cour de Novi Sad.

Слава My!
M. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Оснивањем заједш1це живота и 
домаћинства постаје се носилац ста- 
нарског права. (ВСС, Од. Н. С. бр. 
Рев. 24/964).

Нижи судови одбили су гужбени 
захтев Општине да се утврди да 
тужени бесправно држе у поседу 
спорни стан, у коме је становао њии 
правни преетходник.

Уложена ревизија је одбијена, a 
из разлога:

Утврђено је од стране оба нижа 
суда да су тужени засновали у ве- 
зи са уговором о доживотном издр- 
жавању са пок. Ш. J. заједницу жи-

вота и заједничко домаћинство, 
слргчну породичној заједници тако 
да се на овакве односе има аналог- 
но применити чл. 30 ст. 2 Закона о 
стамбеним односима тј. да у слу- 
чају смрти носиоца станарског пра- 
ва —  у конкр. случају пок. С. J. —  
тужени 'као ^ланови домаћинства 
пок. С. J. постају носиоци станар- 
ског права.

Правно је правило да власник мо- 
торног возила по принципу објек-
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тивне одговорности одговара за 
штету K O j a  се нанесе моторним во- 
зилом трећем лицу. (ВСС, Од. Н. С. 
бр. Гж. 43/964).

I. ст. хгресудом обвезани су да со- 
лидарно плате накнаду оштећеној и 
возач кола, који је као занатлија 
иста оправл>ао, и власник.

Од власника уложена жалба је 
одбијена, a из разлога:

Правно је правило да власник мо- 
торног возила по принципу објек- 
тивне одговорности одговара за 
штету која се нанесе моторним во- 
зилом трећем лицу. Чињеница да је 
и канкретном приликом о®о возило 
било у рзгкама Р. М., који је требао 
да изврши оправкее на аутомобилу, 
и који ј€ шофирао у моменту када 
је настуттала несрећа, не ослобађа 
одговорности туженог П. као вла- 
сника. Туженом Р. М. је моторно 
возило поверено од стране власни- 
ка П. који је и даље остао власкик 
и поседник моторног возила. Према 
томе и даље стоји његова одговор- 
ност да накнади штету причињену 
од стране моторног возила по прин- 
ципу објективне одговорности. Ту- 
жени Р. М. возио је, шофирао, кола 
у моменту несреће у оквиру доби- 
јеног налога.

Радни однос између приватног за- 
натлије и радника мора бити за- 
кл>учен у писменој форми али ако 
није, раднику који је радио припа- 
да награда за рад већ на основу 
фактичног радног односа. (ВСС. Од. 
Н. С. бр. Гж. 15/964).

Туженик је против пресуде којом 
је обвезан да тужиоцу исплати на- 
кнаду за рад истог обављеног у пе- 
кари туженика уложио жалбу. 
Жалба је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Када је утврђено да је тужилац 
радио код туженика као пекарски 
радник и да је постојао усмени спо- 
разум о овом раду сти.м да тужилац 
за одређен посао за осам сати рада 
и.ма да буде плаћен по 165. дин. по 
часу онда истина радни однос није 
законито склопљен. Наиме, тужени 
је приватни занатлија и радни од- 
нос у с.мислу четвртог дела Закона 
о радним односима мора биги за- 
кључен у писменој форми. Није 
спорно да тако није поступљено.

Међутим, тужилац је био са ту- 
женим у фактичном радном односу 
a постојање таквог радног односа

под одређеним условима ужива 
правну заштиту. Наиме, када је ту- 
жилац стварно испуњавао дужност 
радног места на редован начин и уз 
пристанак и сагласност туженог, 
онда се овај радни однос у погледу 
међусобних права и обавеза из рад- 
ног односа мора просуђивати сходно 
одредбама Главе прве Закона о рад- 
Е1ИМ односима. Пре свега, тужилац 
за свој рад има право да прима на- 
граду (чл. 17).

Суд не може обвезати предузеће 
да радника врати на одређено ра- 
дно иесто, али захтев за пошшггењс 
таквог решења спада у надлежност 
суда. (ВСС. Од. Н. С. бр. Рев. 
866/963).

Нижм судови су одбили тужбени 
захтев. Тужилац је уложио реви- 
зију, која је основана, ниже пре- 
суде укинуте, a из разлога;

Тужилац је у тужби тражио да 
се тзгжено ПТТ обвеже да га врати 
на радно место, које је раније имао. 
радним односима, на основу закљу- 
ченог споразу.ма радшж се распо- 
ређује на одговарајуће радно место 
односно посао у привредној орга- 
низацији, али се раднику без њего- 
вог пристанка не може одредити 
радно место односно посао који не 
одговара његовој спреми. Из ових 
зак. одредаба произлази да се може 
вршити премештај радних^а са јед- 
ног радног места на друго радно ме- 
сто односно са једног посла на дру- 
ги посао у истом месту, ако дотична 
привред. оргаи. има погоне у више 
места, алЈ.1 само под условом да рад- 
по место односно посао на који се 
радник премешта одговара његовим 
стручним квалификацијама. Но, ако 
је у питању такво радно место које 
се попуњава конкурсом пли ако је 
код закључења споразума о радном

Према одредбама чл. 151 Зак. о 
односу посебно уговорено да се рад- 
H iiK  прима за одређено радно место, 
тада се премештај на друго радно 
место може врџтати само са ггри- 
станком дотичног радника.

Иначе, решавање о тужбеном за- 
хтеву како га је поставио тужилац 
заправо не спада у надлежност ре- 
довног суда. О распоређивању рад- 
нчка на радна места одлучују над- 
лежни органи привр.. орган., a суд 
пе може својом одлуком обавезати 
предузеће да радника распореди од- 
носно врати на одређено .место. Но,
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из тужбе очито произлази да тужи- 
лац у ствари тражи да се поништи 
спорно решеше о премештају, a ре- 
шавање о таквом захтеву спада у 
надлежност редовног суда. Наиме, 
радник се може под одређеним у- 
рловима обратити редовном суду за 
остваривање својих законских пра- 
ва из радног односа, ако сматра да 
су повређени коначном одлуком 
надлежног органа управљаша при- 
вред. орган. (чл. 339 и сл. ЗРО). Не- 
ма 'Сумње да и решешем о преме- 
штају са једног на друш радно ме- 
сто могу бити повређена законита 
права радника из радног односа. 
Ако -суд утврди да је 1>ешење о прс- 
мештају незаконито, тада ће исто 
поништоти, a ствар је органа привр. 
орган. да ли ће радника вратити на 
исто радно место на којем се на- 
лазио пре премештаја или ће. га у 
складу са законским одредбама ра- 
споредити на друго радно место. Л - 
ко предузеће после поништаЈа ре- 
ш-ења о премештају не предузме ни 
једно ни друго, тада радник може 
да тражи накнаду за лични дохо- 
дак који кривицом предузећа 1шје 
остварио.

Суд може применити проиис чла- 
на 126. Закона о наслеђивању само 
ако је постављен у том смислу за- 
хтев од странака. (ВСС. Од. Н. С. 
бр. Гж. 69/964).

I. Ст. пресудом раскинут је уго- 
вор о дож. издржавању. Тужена је 
уложила жалбу, која је одбијена и 
из ових разлога:

Неоснован је жалбени разлог да 
је у конкр. случају требало при- 
менити одредбе из чл. 126. Закона о 
■ наслеђивању. Наиме, суд у смислу 
овог прописа може поступити тј. у- 
след промешених прилика може од- 
носе парничних странака изнова у- 
редити рши их укинути само на за- 
хтев једне или  друте стране. Није- 
дна од странака овакав захтев суду 
није поставила, то суд није ни овла- 
шћен да у том правцу ову ствар 
расправи.

Иако у образложењу I. ст. реше-
ша којим Je усвојен захтев јавног 
тужиоца о понављању крив. по- 
ступка против окривл.ееног нису 
наведени докази на основу којих се 
понавл>ање усзаја, ипак, с обзиром 
да су ти доказн предложени у пред-

логу о понављању, има места и-
стоме. (ВСС, Од. Н. С. бр. Кж. 
369/964).

Решењем I. ст. суда усвојен је 
предлог Јавног тужиоца ради по- 
нављања поступка цротив O K p p iB - 
љеног.

Окрршљени је уложио жалбу, ко- 
ја је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

У  захтеву за понављање поступ- 
ка које је поднео Окр. јавни тужи- 
лац наведени су нави докази и нове 
чињенице на основу којих се пред- 
лаже донављан>е крив. поступка 
против сжривљеног, a који је по- 
ступак обустављен 27. окт. 1961. го- 
дине. Из наведеног захтева се вида 
да је окривљенр! и након обустав- 
Јвања извиђаја наставио са купо- 
вином и продајом кон>а те се, и по 
нахођењу Врх. суда, у настављеном 
поступку има да утврди да ли је 
окривЈвени извршио крив. дело не- 
дозвољене трговине, јер за то по- 
стоји основана сумња. ИстинаЈ да се 
у образложењу t. ст. решења не 
наводи који су докази у питан>у на 
основу којих се дозвољава понав- 
љање крив. поступка иако су за- 
хтеву јавног тужиоца прржључени 
Р1скази вр1ше нових сведока, a који 
раније нису били саслушани, при- 
КЈвучени налази и лташљења ве- 
штака, па, према томе, има места 
понављању крргвичног постутжа.

Погрешно означени бројеви и 
парцеле и зкњ улошка нису есен- 
цијалија уговора ако се утврди по- 
стојање одређеног споразума међу 
странхама. (ВСС, Од Н. С. бр. Гж. 
88/64).

Тужилац је тражио да се усвоји 
тужбени захтев и одреди уписиван»€ 
права власништва у земљ. књига- 
ма, на основу утовора, pi t o  с в и х  у 
том уговору означених уложака и 
парцела.

I. ст. суд је само делимично дао 
места тужбеном захтеву, a уложена 
жалба је као неоснована, одбијена, 
a из разлога:

По мишљењу Врх. суда ако су 
бројеви земљрхшнокњижних уложа- 
ка као и топографски бројеви не- 
кретнина погрешно означени у уго- 
вору, a утврђено је постојање од- 
ређеног споразума о томе игго је 
стварно предмет уговора о отуђењу 
и стицању, тада погрешно означенр! 
бројеви зкњ. улошка и парцела ни- 
су есенцијалр1ја тога уговора.
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Да би се могла донети пресуда 
због изостанка потребно је између 
осталог и то да основаност тужбеног 
захтева произлази из чињеница на- 
ведених у тужби. (ВСС, Од. Н. С. бр. 
Гж. 1354/963).

I. ст. суд је донео пресуду због 
изостанка. Тужена је уложила жал- 
бу, која је основана, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога;

Према одредби чл. 321. ст. 1. тач. 
4. ЗПП да би се .могла донети пре- 
суда због изостанка потребно је из- 
међу осталог и то да основаност 
тужбеног захтева произилази из 
чињеница наведених у тужби. У  о- 
вом спору из чињеница наведених 
у тужби не произлази основаност 
тЈчкбеног захтева, што значи да по- 
стоји битна повреда одредаба парн. 
поступка из чл. 343. ст. 2. тач. 5. 
ЗПП.

У  споровима о стварном праву 
искључиво је надлежан суд на чијем 
се подручју налази непокретност.
(ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 237/964).

I. ст. пр>есуду тужени иапада 
жалбом и због месне ненадлежности 
I. ст. суда. Жалба је одбијена, a из 
разлога:

Неоснован је жалбени разлог ко- 
ји.м се побија месна ненадлежност 
постутгајућег I. ст. суда. He ради се 
о иеком тражбешом праву у вези 
продате куће већ о признању права 
својине тужиоцу на тој кући и из- 
дан»у подобне исправе за зкн>. rrpe- 
нос права својине на тужиоца, ради 
се, дакле о спору о стварном праву, 
a за суђење о оваквим споровима 
по чл. 50 ЗПП искључиво је надле- 
жан суд на чијем се подручју на- 
лази непокретност, a то је у конкр. 
случају О. С. у 3.

да плаћа издржавање по основу нак- 
наде штете само у тсм случају ако 
би један брачни друг према другом 
погинулом брачном другу имао пра- 
во на -издржавање под условима чл. 
13. ОЗБ, па је смрћу брачног друга 
тч) право изгубио. Наиме, право на 
накнаду штете припада оштећеном 
само у том случају ако је одиста 
претрпео штету и то у оном виду, 
у којем накнаду штете остварује. 
Уколико у том виду није претрпео 
штету, за тај случај нема право на 
накнаду штете у остваривано.ч виду 
и поред тога што је други брачни 
друг кривицом другог лица изгубио 
живот.

Према томе, ако не би постојали 
услови из чл. 13. ОЗБ у моменту 
сгирти пок. И. тада пок. И. не би 
био дужан-да даје издржавање ту- 
жиљи као брачно.м друту, па за тај 
случај ни туженик, који је крив за 
смрт пок. И. не би био дужан да 
накнади штету тужиљи у виду из- 
државања, обзиром да под тим усло- 
вима тужиља не би претрпела ни- 
какву штету.

Како је I. ст. суд због погрешног 
правног схватања пропустио да у- 
тврди све чињенице релеваитне за 
решеше спора, вал>ало је I. ст. пре- 
суду укинути.

Ако се ради о супружанском из- 
државању као виду накнаде штете, 
тада се основаност таквог захтева 
треба да просуђује под условима 
члана 13. ОЗБ. (ВСС, Од. Н. С. бр. 
Гж. 248/964).

I. ст. пресудом је, између осталог, 
тужил>и досуђено и издржавање у 
износу од 4.000 дин. месечно. Подне- 
сена жалба је основана, I. ст. ггре- 
суда укинута, a из разлога:

Ако се ради о супружанском из- 
државању као виду накнаде штете, 
тада се основаност таквог захтева 
треба да прмхгуђује под условима чл. 
13. ОЗБ. Наиме, оштетилац је дужан

Да ли је уговорева камата и у 
ком износу и да ли је ово угавара- 
н>е дозвољено има да расправи ii 
одлучи парнични суд. (ВСС, Од. Н. 
С. бр. Гж. 249/964).

I. ст. суд је решењем прекинуо 
поступак, док се не реши крив. по- 
ступак против тужиоца због крив. 
дела из чл. 263. ст. 1. КЗ.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I. ст. Ј>ешен»е укинуто 
и предмет враћен I. ст. суду на далви 
поступак, a и з  разлога:

1. ст. еуд је погрешио када је у 
ово.м предмету прекинуо поступак 
на основу одредбе чл. 202. тач. 2. 
ЗПП, док се не заврши крив. посту- 
пак против тужиоца. Наи.ме, према 
одредби чл. 202. тач. 2. ЗПП суд мо- 
же одредити прекид поступка ако 
одлука о тужбеном захтеву зависи 
од тога да ли је учињено крив. дело 
за које се гони по службвној дуж- 
ности, ко је учиш1лац и да ли је од- 
говоран.

Међутим, имајући у виду све о- 
1СОЛНОСТИ овог случаја нема закон-
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схог осноза за прекид поступка у 
овој ггравној ствари. Наиме, одлука 
о тужбеном захтеву не зависи од 
тога да ли постоји крив. дело. О то- 
ме да ли је уговорена камата и у 
ком изиосу и да ли је ово уговарање 
дозЕ'Ољено има да расправи и одлу- 
чи парнмчни суд независно од исхо- 
да крив. поступка. Закански пропи- 
си јаоно регулишу када приватни 
поверилац може тражити камате и 
по Koj'Oj етопи, па одлуку о том пи- 
тању доноси искључиво парнични 
суд.

И за продужен.е закупног угово- 
ра о пољопривредном земљишту по- 
требно је да је сачињено у писменој 
форми. (ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 252/ 
964).

I. ст, пресудом обавез1Ни су ту- 
жени да врате посед пољопр. зем- 
љишта тужиоцима. Тужени су уло- 
жили жалбу, која је као неоснова- 
на 10д6ијена, a из разлога;

Према одредби чл. 85. сг. 1 . и  2. 
Закона у иокоришћавању пољопр. 
земљишта yroBOip о закупу пољ. 
земљ. мора бити закључен у писме- 
ном облику, јер иначе, без таквог 
облика, утовор о закупу не произво- 
ди никакво ir^aBHo дејство.

Парничне странке су уговор о за- 
купу ггољ. земЈБ. закључиле за екон. 
годину 1962/63, и то за ту једну го- 
дину, и уговор је извршен.

Тужени тЕрде да је овај уговор 
усменим споразумом продужен иа 
годину дана. Ово правно схватање 
тужених је погрешно, јер поменута 
одредба чл. 85. ст. 1. и 2. цит. зако- 
на у одкосу 'на прописани облик за- 
купног уговора, се има схватити тако 
да се та одредба односи не само на 
склапање првог-основног уговора о 
закупу, већ и на свако даље проду- 
жавање тог утовора, јер свако пркз- 
дужавање једног оклопљеног угово- 
ра у ствари представља сжлапање 
iiOBOr уговора о закупу. Према томе, 
све да је и склопљен усмени спора- 
зум, такав усмени спораззгм не би 
имао правни значај валлног уговора 
о закупу поЈвопр. земљишта.

право наслеђа тужиоца. Туженик је 
уложио жалбу, која је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

Туженици тек у жалби истичу 
приговор недостојкости тужитеља 
no основу чл. 131. ст. 1. и 4. ЗН. Пи- 
тање 'недостојности се не може ре- 
шавати исгицањем приговора. Ако 
постоји спор о чшввницама у погле- 
ду основаности разлога за недостој- 
ност, мора се повести спор пред су- 
дом (чл. 223. ЗН). Значи само се на 
основу тужбе односно протутужбе у 
парничном поступку може утврђи- 
вати недосројност a не и истицање.м 
приговора. Међзггим, тужба односно 
протутужба је могла бити поднесе- 
на само до закључења гл. расправе 
(чл. 177. ЗГШ) у овом спору.

Питање недостојности не може се 
решавати истицањем приговора већ 
се мора повести спор пред судом.
(ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 267/964).

I. ст. пресудом утврђеио је да је 
даров«и уговор повредиЈО законско

Ако се у току жалбеног поступка 
појави наводно нестали брачни друг 
брак се не може развесл^и по чл. 62. 
ст. 1. ОЗЕ. (ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 
280/964).

I. -ст. пресудом разведен је брак 
по чл. 62. ет. 1. ОЗБ. Тужени је под- 
нео жалбу, која је основана, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога:

Према чл. 62. ст. 1. ОЗБ услови 
за развод брака по 'овом основу су 
да је брачни друг нестао и да о н>е- 
му нема никаквих вести за време од 
2 годиие.

Под нестанком брачног друта има 
се разумети да је ти.ме брачна за- 
једница првкинута и да се незна где 
је брачни друг, да нема никаквих 
вести о њему, да је на тај начин 
настало једно трајно стање, које 
брак чини илузориим. Други елеме- 
нат овог бракоразводион основа је- 
сте да о брачном друту нема ншса- 
квих вести у току две године.

■Уз постојање оба ова- услова мо- 
же доћи до развода брака на овом 
бракоразводном осиову. Ако се не- 
стали брачни друт појави после пра- 
вомоћнсх;ти судске пресуде о разво- 
ду брака, повратак истог не може 
имати на бх>ак никаквог утицаја. 
Ако се пак брачни друг појави још 
у току бракоразводног поступка, 
као у конкр. случају, у току жалбе- 
ног поступка, a то значи да он није 
нестао и да нема места разводу бра- 
ка по бракоразводном основу из чл. 
62. ст. 1. ОЗБ. Но, ово не значи да 
се брак евент. не може развести по 
чл. 61. или 56. ОЗБ.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y  АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ, која је  одржана 
дана 1. августа 1964. године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председпика, секретара, благај- 
ника и референата о раду KojMope.

2. Решено је да се исплати посмртнина иза пок. Петра Петри- 
ha, пенз. адвоката из Вршца.

3. Решењем бр. 197/964. на основу чл. 47. ст. 2, ЗОА, чл. 8. 
Уредбе о награди за рад адвоката и чл. 31. Статута АК у АПВ 
евидентира се уговор о пружању правне помоћи склопљен 8. 
јула 1964. године између Ботић Милорада, члана I. Удружене 
адв. канцеларија у  Новом Саду и предузећа „Електровојводина" 
из Новог Сада.

4. Решењем бр. 203/964. a на основу чл. 59. т. 7. ЗОА брише 
се из именика адвоката АК у АПВ Максимовић Радивој, адвокат 
из Панчева, са даном 13. јул  1963. године, a тсако је његова адв. 
канцеларија већ ликвидирана, мимоилази се постављење преузи- 
матеља адв. канцеларије.

5. Решењем бр. 174/964. узима се на зна1ве извештај адвоката 
Подградски Јосифа из Зрењанина, да је ликвидирао адв. канц. 
др. Несторов Драгољуба, из Зрењанина, те се разрешава дуж но 
сти ггреузиматеља.

6. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као и 
о осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви чланови Фонда посмртнине да уплате 600.— 
дин. на име доприноса за смртни случај Лзубомира Годомирова, 
адвоката из Вршца. Уједно се позивају да уплате 600 дин. за 
с.мртни случај адвоката Владимира К. Хаџи из Новог Сада. Упла- 
та се врши на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 
151-11-603-99.

Књиговодство Коморе.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / одговорни уредник: 
Ботић Ми.порад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне банке 151-11-603-99 / Штампа „Будућност”, погон књига и брошура
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