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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П. В О Ј В О Д И Н И
Година XV. Нови Сад, јануар 1966. Број 1

ЗАКЉУЧЦИ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АК У АПВ 
ОД 12. ДЕЦЕМБРА 1965. ГОДИНЕ.

Саслушавши информацију председника Коморе Ботић Ми- 
лорада о раду на доношењу новог Закона о адвокатури и осталим 
Еидовима правне помоћи, прегледавши предлог Тарифе за рад 
адвоката и датог образложења по др Кенигу Јулију, размотрив- 
ши предлог са образложењем буџета АК у АПВ за 1966. годину 
од стране благајника Марић Антонија и дискусије у вези гор- 
њих излагарва Скупштина је донела следеће

З А К Љ У Ч К Е :

1) Адвокатска комора У АПВ у потптаости подржава при- 
медбе Савеза адвокатских комора Југославије дате на Нацрт За- 
кона о адвокатури и другам видовима правне помоћи израђен 
по Савезном секретаријату за правосуђе 12. октобра 1965. године. 
Посебно истичући „да комуналне заједнице правне помоћи” нису 
сагласне са нашим системом стручног удруживагва, a да орга- 
низације адвоката на нивоу комуна треба задржати досадашње 
радне одборе — колективе, да се удруживање у адвокатури врши 
у облику радне заједнике адвоката.

Остале видове правне помоћи треба организовати као прав- 
на саветовалишта и помоћ адвокатури, не са истим овлашћењем 
које има адвокатура. Скупштина подвлачи потребу да се у Закон 
о адвокатури поставе и основе материја.\не базе адвокатуре.

2) Прихвата се Тарифа предложена по Управном одбору 
ове Коморе, с тим да се овлашћује Управни одбор АК у АПВ да 
изради коначни текст за штампање.

3) Овлашћује се и утгућује се Управни одбор АК у АПВ у 
Н. Саду да предложи Извршном већу СР Србије да се овлашћење 
за давање сагласности за Тарифу пренесе на Секретара за право- 
суђе Републике.

4) Буџет предложен са стране благајника са образложењем 
у целости се прихвата и прописује за 1966. годину.
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5) Упућује се Управни одбор АК у АПВ да предузме одгова- 
рајуће законске мере за сузбија1Бе надриписарства.

6) Овлашћује се Управни одбор да преднацрт Уговора за 
спровођење Закона о социјалном осигурању као и пензионом 
осигурању достави радним одборима на мишљење, те да се тек 
након тога сачини коначни уговор.

Ван. Скупштина АК у АПВ

ПРОБАЕМ ОДНОСА ОБРАЗАОЖЕЊА ЖААБЕ И Ж.4АБЕНОГ 
РОКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Наш Законик о кривичном поступку (у  дал>ем тексту ЗКП 
или Законик) разраћује институт жалбе као редовни, суспензив- 
ни и деволутивни правни лек у члановима 338. до 375, обухвата- 
јући тим нормама жалбу на пресуду првостепеног суда и жалбу 
на решење.' Формални изрази ових норми на први поглед, са ло- 
гичке, стилске, па и систематске стране не пружају никакве не- 
јасноће, али дубља анализа структуре садржине тих норми откри- 
ва недограђеност и нејасност садржаја која је неминовно мора- 
ла наћи свог одраза у практичној примеш^ тих норми. Формални 
изрази норми о садржини института жалбе и року жалбе омогу- 
ћили су настанак одређених проблема у пракси у вези са проце- 
дуром решава1ва жалбе. Пракса је у примени наведених одреда- 
ба Законика избацила на површину два основна проблема: про 
блем садржаја жалбе (чл. 341. ст. 1. ЗКП) и проблем рока жал- 
бе у случају кад жалба не садржи разлог жалбе (чл. 341. ст. 2. 
ЗКП). Та два проблема су у нераздвојној повезаности и у крај- 
љем распону обухватају комплекс питања, која у сво.м једин- 
ству, — анализу те проблематике своде на „проблем образложе- 
ња жалбе и жалбеног рока.”

За комплексну анализу ове проблематаке нужно је размо- 
трити питање односа образложења жалбе и жалбеног рока са 
три аспекта: законске концепције разлога жалбе, концепције 
праксе и теоретске концепцнје разлога жалбе.

I. ЗАКОНСКА КОНЦЕПЦИЈА РАЗАОГА ЖААБЕ

Норма чл. 341. ЗКП у ставу 1. одређује као битне састојке 
жалбе: означење пресуде против које се изјављује жалба, раз- 
лог жалбе и предлог да се побијана пресуда потпуно или дели- 
мично укине или преиначи. У ставу 2. истог члана ЗКП регули-

' Законик о кривичном поступку (Службени лист ФНРЈ и СФРЈ бр. 
5/60, 30/62 и 12/65).



сан је поступак за случај да жалба не садржи те податке (битне 
састојке). Став 3. овог члана даје право жалиоцу да изнесе нове 
чињенице и нове доказе. Норма овог члана Законика дакле у це- 
лини одређује садржај жалбе, па је у систематици Законика и 
дата под насловом „садржај жалбе” .

Норма чл. 342. ЗКП даје у четири тачке „разлоге" због којих 
се пресуда може побијати. За наше разматрање није од важности 
na овом месту законска разрада и специфицирање ових разлога 
жалбе, a нити комплексна садржина жалбе према норми чл. 341. 
ЗКП, него је одлучан онај део садржине жалбе означен као „раз- 
лог жалбе” по тач. 2. ст. 1. чл. 341. Законика.

Да би другостепени суд могао поступити по жалби нужно 
је да жадба, како је то изнето, по својој садржини има оне ле- 
менте који су одређени у чл. 341. Законика. Сва три елемента су 
битни састојци жалбе иако по природи ствари део под тачком 
3. овог члана (предлог) нема онај значај који има део под тач- 
ком 1, a посебно део под тачком 2. ст. 1. истог члана. „Разлог 
жалбе’’ је такав битни састојак жадбе, који опредељује правац 
разматрања првостепене одлуке и првостепеног поступка, у крај- 
њој линији и оддучивање по жалби (позитивно или негазивно). 
Следећи формални израз законских норми, морамо закључити, да 
је „разлог жадбе” као битни саставни део садржине жалбе раз- 
вијен и специфициран по својој правној номенклатури на че- 
тири елементарна „основа жалбе” , који у својој целини, или по- 
јединачно, или пак у одрећеној комбинацији, — могу претстав- 
љати „разлог жалбе” по концепцији закона (чл. 340. ст. 1. тач. 2. 
ЗКП). Ти „основи” жалбе у систематици чЗаконика дати су под 
насловом” разлози због којих се пресуда може побијати” у чл. 
342. ЗКП, дакле одмах иза чл. 341. ЗКП, који одређује „разлог 
жалбе” као битни саставни део жалбе. Како Законик у чланови- 
ма 343. до 346. даље развија и конкретизује поједине видове раз- 
лога (основа жалбе) из чл. 342. ЗКП, то по овој формално логич- 
кој концепцији Законик не прави разлику по суштини (садржи- 
ни) између појмова „разлог жалбе” из чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП 
и „разлога жалбе” из чл. 342. тач. 1. до 4. ЗКП који су у следећихм 
члановима Законика шире специфицирани.

Дакле, законска концепција стоји на становишту, да појам 
„разлог жалбе” из чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП по својој садржЈши 
обухвата распон свих „разлога” (основа жалбе) наведених у чл. 
342. ЗКП, те да према томе оба израза представљају садржински 
исти идентитет.

Оваква концепција садржине жалбе н појма „разлог жалбе” 
формално логички „неприкосновена” у суштини је појмовно не 
усклађена и противуречна и као таква у пракси примарно, a у 
теорији секундарно, рађа и носи нужно проблематику односа, 
коју третирамо у овом чланку и која „де .хеге ференда” на.меће 
нова садржински логичнија решења.



II. КОНЦЕПЦИЈА ПРАКСЕ

Концепција праксе је неодвојива од концепције теорије. 
Као супротност или идентичност законској концепцији, пракса 
иужно развија и теоретске основе за своје оправдање. Пракса 
кроз јудикатуру даје нужно основе теоретске концепције, које 
теорија даље развија и разрађује, или пак негира, стварајући 
теоретске поставке супротне самој пракси.

Тако је судска пракса у примени норми које се односе на 
институт жалбе поставила два основна проблема. Први проблем 
се односи на питање садржаја жалбе у вези тач. 2. ст. 1. чл. 341. 
ЗКП, a други проблем иа рок жалбе у вези примене става 2. чл. 
341. Законика.

1. Проблематика садржаја жалбе

Основно питање садржаја жалбе, које је на.метнула као 
одређену пробдематику норма чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП, јесте 
питање разлога жалбе и образложења жадсе. Пракса је ство 
рила две основне варијанте концепције раздога жалбе. Прва 
варијанта се своди на то, да појам „разлог жалбе” обухвата осно- 
ве жалбе из чл. 342. ЗКП, који су обрађени у члановима 343. до 
346. Законика. Друга варијанта полази од разликовања појма 
„разлог жалбе” из чл. 341. ЗКП и појма „разлога жалбе” (респ. 
основа жалбе) из чл. 342. Законика.

Прва варијанта у извођењу својих аргумената служи се иден- 
титетом формално правних израза и систематиком која уједи- 
ityje оба ова појма истим предметом (институт жалбе) и непо 
средном повезаношћу норхми чд. 341 и 342 ЗКП, које употребља- 
вају исти израз „разлог жалбе” . Пре.ма то.ме присталице ове ва- 
ријанте концепције праксе аматрају да је нор.ма чл. 342 ЗКП 
само разрада норме чл. 341. ЗКП, односно правно специфицирање 
раздога жадбе као битног дела садржине жадбе из чл. 341. ст. 1. 
тач. 2. Законика. Одатле следи даља конзеквенца претставника 
прве варијанте ове концепције у судској пракси, да је жалба 
садржински потпуна, ако се као разлози жалбе наведу они раз- 
лози који су специфицирани у чл. 342. Законика.

Но како ови разлози, пој.мовно тако постав^вени, не дају 
могућност за стварно испитнвање правилности и законитости 
одлуке и поступка на коме се оддука техмељи, то је пракса .мора- 
ла да изврши известан продор ван позитивне фор.малне процеду- 
ре кривичног поступка, уносећи у ту процедуру појам „образло 
жења жалбе” , супротстављајући га не са.мо појму „разлог жал- 
бе” из чл. 341 ЗКП односно појму ,,разлози жадбе” из чл. 342. 
ЗКП, него такође и институту допуне жалбе из става 2. чл. 341 
ЗКП, стварајући тако у пракси још један пробдем у вези са р о  
ко.м жадбе (чл. 338. ЗКП) односно са роком допуне жалбе (чд. 
341. ст. 2. ЗКП) и пружајући шире основе за правно теоретско 
раз.матрање ове проблематике која се односи на институт жалбе,



односно појам разлога жалое, допуне жалое и рока жалбе.
Аруга варијанта концепције праксе своје аргументе постав- 

ља на дијалектичко јединство свих норми које регулишу питање 
хсадбе, кривичноправну процедуру која обезбеђује примену на- 
чела „материјалне истине” и стварног односа који прозвире из 
негативне друштвене делатности која је предмет кривичне про- 
цедуре и правног интереса да за кривично дело одговара стварнн 
извршилац деда. По овој варијанти није одлучан формално прав- 
пи израз, него суштина једне и друге норме. Реална суштина 
норме чл. 341. ЗКП ртућује снагом дијадектике, да жалиоц на- 
пада у жалби стварни однос садржан у оддуци, a не појмовно 
правне ознаке тог атохмизираног односа, било да се садржина од- 
носи на чињенично стање, било на процедуру, било квалифика- 
цију дела или друге елементе нападнуте оддуке, или конкретне 
процедуре, као стварног односа. Према томе раздог жалбе из чл.
341. ЗКП обухвата оне конкретне погрешке у побијаној одлуци 
или кривичном поступку због којих лсалиоц тражи у целости или 
делимично преиначење или укидање пресуде.

Конзеквенца ове друге варијанте је дакле та, да је садржи- 
на жалбе потпуно дата у складу са нор.мом чл. 341. ЗКП онда, 
ако је раздог жалбе усмерен конкретно на такве стварне и про 
цесне недостатке пресуде и постуттка, неовисно о томе, да ли су 
ти недостаци правно формулисани по основима жадбе из чл. 342. 
Законика. Стога претставници ове концепције, разлоге из чл.
342. ЗКП означавају „основима жалбе” (а не разлозима), супрот- 
стављајући тим ове „основе” из чл. 342. ЗКП „разлогу жалбе” 
из чл. 341. Законика. Ааља конзеквенца ове концепције је та да 
таква жалба, која даје конкретно стварне и ироцесне недостатке 
пресуде и поступка, — даје ir̂ '̂ Hy садржину жа.\бе, те да нена- 
Еођење „основа” из чл. 342. ЗКП не даје основ за при.мену проце- 
дуре из чл. 341. ст. 2. Законика.^

2. Проблематика рока ошлбе

Норма која одређу ј̂е рок за жалбу не даје основа никаквој 
иејасноћи, нити она сама за себе у практичној примени ствара 
пеки пробдем. Но проблем се намеће у вези са примено.м норме 
чл. 341. Законика. Овај проблем произвире из изложене неодређе- 
иости пој.ма „разлог жалбе" из чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП и односа 
ове норме и nojAia „разлога жалбе” из чл. 342, ЗКП, те уношења 
у садржину жалбе (чл. 341. ЗКП), де леге дата, ванправног појма 
„образложења жалбе.”

Ако следимо садржину норме чл. 341. и чд. 338 ЗКП виде- 
ће.мо да жалба која је поднета у року од осам дана, да би .могда

Збирка судских одлука, I. ̂ Прееуда В. С. Словеније бр. Кж. 858/55 
свеска, одлуха бр. 74.

’ Реферат ВС Босне и Херцеговине и ВС Хрватске о ,,Питању односа 
суда према појавама жалби без икаквих разлога и непоштовања судских 
рокова који се одређују за накнадно подношење образложење жалбе. (Докум. 
ВССО Н. Сад — 5.5 — 251).



бити основ преиспитања првостепене одлуке, мора да садржи оне 
битне елементе из чл. 341. ст. 1. тач. 1 до 3. Законика. Ако жалба 
не садржи те елементе (првенствено разлог жалбе), наступа про- 
цедYpa прописана чланом 341. ст. 2. Законика.^

Овде се сад поставља питање „разлога жалбе” као обавезног 
дела жалбе и подношења жалбе у законском року. Судска прак- 
са је у том питању била колебљива, a још ни до сада није искри- 
сталисан јединствен став по том питању.'' Неки Врховни судови 
су раније били заузели становиште да је уАовољено пропису чл. 
341 ст. 1. ЗКП ако жалба садржи само законски назив жалбеног 
разлога из чл. 342. ЗКП, без конкретизовања суштине садржине 
тог жалбеног разлога. При томе су полазили од формалног нз- 
раза чл. 341. и чл. 342. ЗКП и чињенице да чл. 341. ЗКП не поз- 
наје „образложење” као саставни део жалбе.^ Таква жалба се 
узимала у поступак и није достављана жалиоцу ради допуне кон- 
кретизовањем жалбеиих разлога у  смислу става 2. чл. 341. Зако- 
ника. Логична конзеквенца овакве праксе била је та, да је суд 
узимао у разматрање поднеске жалиоца у којима је дато „об- 
разложење” жалбених разлога из чл. 342. тач. 1. до 4.,ЗКП и који, 
су подношени суду после рока за жалбу, па и онда када је жал- 
бени предмет већ био стигао Врховном суду.

Каснија пракса тих истих судова напушта дотада првобит- 
но становиште и прихвата становиште, да је комплетност садр- 
жине жалбе у смислу захтева чл. 341 ЗКП остварена онда, ако 
жалба садржи конкретизоване раздоге, a не само законске називе 
жалбених разлога из чл. 342 Законика. Y том правцу Врховни 
суд Словеније се идентично изјаснио за то становиште у једној 
својој конкретној одлуци.^) To становиште у каснијој пракси 
прихвата и Врховни суд Босне и Херцеговине. Па ипак још нема 
јединственог становишта. Тако је Врховни суд Србије — Оделе- 
ње у Новом Саду у  садашњој пракси стао на становиште, да се 
под „разлогом жалбе” из чл. 341 ст. 1. тач. 2. ЗКП псдразумевају 
само разлози таксативно набројени у чл. 342. Законика. По кон- 
1!,епцији овог стаиовишта „образложење жалбе” није неопходан 
саставни део жалбе, јер га закон не предвића, и оно се може 
подносити како у року од осам дана, тако и по протеку тсг рока 
све до одлуке другостепеног суда по поднетој жалби. Стога се 
ван рока од осам дана не могу истицати нови разлози лсалбе ни 
формално, ни кроз „образложење” . Нови жолбени разлог, истак- 
нут по протеку рока од осал! дана, има се сматрати као нова 
жалба те се има одбацити.'')

Судска пракса која је учврстила ово друго становиште о 
конкретизовању жалбених разлога налази да је хсалба непот- 
пуна, ако садржи само законске називе жалбених раз.лога, те

■' Као под 3.
® Реферат под 3.
‘ Одлука ВСС под 2.
' Правно становиште ВСС Оделења у Новом Саду, — Записник радног 

састанка крив. оделења од 1. I I  1965. г.



стога такву жалбу доставља на допуну у смислу чл. 341. ст. 2. 
ЗКП конкретизовањем жалбених разлога. Ово становиште се по- 
зива и на став 1. чл. 366. ЗКП о оцени жалбених навода v одлуци 
другостепеног суда, који дакле морају бити конкретно изложени 
у одређеном року. Ако жалиоц у одређеном року не да допуну 
жалбе, жалба се доставља противној странци на одговор, a потом 
се предмет доставља вишем суду на одлуку. Ако допуна жалбе 
стигне после одређеног рока, поступа се по одредби чл. 341. ст. 2. 
ЗКП, тј. суд жалбу одбацује ако је поднета на штету оптуженог 
(жалба тужиоца), a ако је поднета у корист оптуженог, онда се 
>1салба испитује у границама повреда из чл. 354. ЗКП, a допуна 
жалбе се као неблаговремена игнорише о чему се дају разлози 
у образложењу другостепене одлуке.®

III. КОНЦЕПЦИЈА ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ

1. Концепција конкретизовања разлога жалбе

Недоследности у нормама Законика, као и оне у судској 
пракси, морале су се одразити и у теорији кривичног поступка. 
Теорија је по логици саме ствари марала да прихвати или негира 
било једну било другу концепцију, законску или концепцију суд- 
ске праксе и да покуша да да и разради ставове и аргументе, који 
свакако аспирирају на елементе научног фундирања ставова сво- 
је концепције. Одражавајући ставове судске праксе, теорија 
кривичног поступка садржи такође два основна становишта по 
питању разлога жалбе и жалбеног рока, станвиште које полази 
од стварне садржине разлога жалбе и становишта које се ослања 
на формално правне елементе разлога жалбе — на правне називе 
основа побијања пресуде.

Заступници првог становишта, —  концепције конкретизо- 
вања разлога, — истичу да навођење самог законског назива 
жалбеног разлога из чл. 342. ЗКП, правног назива основа поби- 
јања пресуде, није конкретизовање разлога, па стога не испуњава 
услове ко.\шлетне садржине жалбе, те није довољно за испити- 
вање жалбе и доношење одлуке.

Жалба која не садржи тако конкретизоване разлоге, по 
овом становишту је непотпуна жалба и такву жалбу је нужно 
допунити у смислу чл. 341. ст. 2. Законика. Једна варијанта кон- 
цепције конкретизовања разлога стоји ригорозно на становишту 
јединствености садржине жалбе, те да жалба у целини треба да 
је дата у жалбеном року, тако да се жалба ие може допуњавати 
поднесцима по истеку жалбеног рока. Друта варијанта исте кон- 
цепције дозвољава допуну жалбе поднесцима после жалбеног 
рока, уколико таква допуна не садржи нове разлоге жалбе. Под- 
несци са новим разлозима жалбе по истеку жалбеног рока тре- 
тирају се као самостална жалба поднета после рока и као таква 
повлачи процесне последице неблаговрсхмености.



Према томе концепција конкретизовања разлога жалбе не 
прихвата садржајни идентитет појмова „разлога жалбе” из чл. 
341. ст. 1. тач. 2. ЗКП и „разлози жалбе” из чл. 342. Законика. 
По овој концепцији „разлог жалбе” из чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП 
садржајно обухвата конкретизовање разлога, док „разлози жал- 
бе” из чл. 342. ЗКП представљају законске називе жалбених раз- 
лога, правне називе основа побијања одлуке суда, обухватајући 
све правне сх:нове жалбе као редовног правиог лека у систему 
нашег кривичног поступка.^

Супротстављајући се овој концепцији, неки правни теоре- 
тичари истичу да је ова концепција оптерећена „формализмом” , 
јер жалиоцу намеће обавезу конкретизовања жалбених разлога, 
уместо да му пружи широку слободу да оперише само законски.м 
иазивима жалбених разлога (чл. 342. ЗКП). Међутим представ- 
ници концепције конкретизовања разлога, оправдавајући своје 
становиште истичу, да формалност коју закон тражи, тј. кон- 
кретизовање разлога жалбе, није пуки „формализам” који је xyb 
социјалистичком правцу, него је израз потребе и интереса caivie 
странке, јер обезбеђује остварење права материјалне одбране, 
омогућавајући стварно разматрање одлуке која се ^caлбoм на- 
пада. Такав „формализам” није терет за странку, нити може бити 
терет, јер странка зна зашто није задовољна одлуком, тј. она 
зна конкретно у погледу чега се жали. Осим тога Законик познаје 
установу постављања браниоца по службеној дужности и бра- 
ниоца сиромашних, те давања жалбе на записник код суда и мо- 
г\?ћност допуне жалбе која ие садржи све потребне елементе, 
или пак не садржи конкретизоване разлоге. Све то отклања евен- 
туалну „специфичну тежину” истакнуте „формалности” .

Представници концепције конкретизовања разлога, подр- 
исавајући нашу савремену праксу Врхсвних судова, стоје на ста- 
новишту да је дозвољена допуна жалбе и после рока за улагање 
жалбе под условом, да се допуна односи иа подкрепљавање лсал- 
бе новим аргументима, новим чињеницама и доказима жалбених 
разлога на којима је жалба већ утемељена и ако се односи на 
онај део пресуде који је жалбом већ био побијан.

Ако изложени услови не посгоје, онда се узима да постоји 
нова и самостална жалба, тј. жалба заснована па новим разло- 
3Hi\ia, односно жалба којом се побија раније непобијани део npe- 
суде, те се таква жалба третира као неблаговремена.

2. Концепција правних назиеа осиова жалбе

Заступници овог другог стаиовишта, концепције правиих 
назива основа жалбе, везују своју коицепиију за формалне изразе 
законских норми. По њима је потпунос! жалбе остварена садр- *

* Види о року јединствене жалбе: Васиљевић, „Систем кривичног про- 
цесног права СФРЈ”, стр. 504.

Види такође Васиљевићев Коментар Законика о кривично.ч поступку 
од 1957. г. стр. 332.



жином елемената из чл. 341. ст. 1. ЗКП, a појам „разлог жалбе" 
из чл. 341. ст. 1. тач. 2. Законика обухвата разлоге такстативно 
набројене у чл. 342. Законика. Ова концепција је продрла и одра- 
жава се у судској пракси. Заступници ове концепције подвлаче 
да браниоци a такође и тужиоци у пракси подносе жалбе унутар 
рока од осам дана са навођењем законских разлога жалбе, a no 
протеку рока достављају једну или више допуна жалбе у којима 
образлажу разлоге жалбе. Они виде основни проблем у питању, 
да ли се таква допуна жалбе има сматрати неблаговременом, и 
као таква одбацити или је таква допуна јединство са већ уло- 
женом жалбом у року и као таква благовремена и подобна за 
решавање.

И у оквиру ове концепције испољавају се два становшита. 
Прво становиште полази од јединствености лсалбе. Жалба као 
јединствени правни институт мора бити поднета у року од осам 
дана у смислу чл. 33S. ст. 1. Законика. Тај је рок непродужив. Y 
позитивном процесном кривичном праву не постоји установа 
„изјављивања жалбе” и „оправдања жалбе” за које би постојали 
посебни рокови. Стога се допуна жалбе, по овом становишту, по 
протеку рока од осам дана сматра неблаговременом и одбацује 
се по пропису чл. 360. Законика. Прихватање допуне жалбе по 
протеку рока, значило би негирање рока од осам дана н у пракси 
би и.мало за последицу неограничено продужавање непродужи- 
вог законског ркжа. Према томе, ово се становиште у том погледу 
подудара са ригорозним становиштем прве концепције.

Аруго становшлте ове концепције, не негирајући јединство 
жалбе утемељено на елемнтима из чл. 341. ст. 1. ЗКП, преноси те- 
жиште проблематике на питање „образложехва” разлога жалбе. 
По њима Законик није посебно предвидео, као обавезни саставни 
део жалбе, образложење жалбе, a очигледно је да „разлог жалбе” 
из чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП представља нешто посебно што није 
образложење жалбе. Разлози жалбе могу бити неки — поједи- 
начни, комбиновани, или сви — од разлога предвиђених у чл. 342. 
тач. 1. до 4. Законика. Према томе, образложење жалбе, односно 
разлога жалбе може да буде дато у жалби, али не мора. Довољно 
је да жалиоц наведе у жалби на пр. да побија првостепену пре- 
суду због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања. 
Тиме је дао и „разлог жалбе” , како се то тражи у чл. 341. ст. 1. 
тач. 2. Законика. Стога ако уз разлог жалбе није дато образло- 
жење, тај недостатак не представља неки недостатак због кога 
би се жалба могла вратити на исправак или допуну у смислу чл. 
341. ст. 2. Законика. Како образложење није обавезни саставни 
део жалбе, на њега се и не односи рок од осам дана из чл. 338. ст. 
1. Законика. To значи да се образложење може подносити суду 
и по протеку рока, и у више махова, све до коначне одлуке дру- 
гостепеног суда, тако да се сва образложења морају узети у об- 
зир приликом одлучивања о жалби, без обзира када cv поднета 
суду. Након истека рока од осам дана не могу се истицати нови 
разлози исалбе ни формално, експлиците, нити кроз образложење, 
имплицпте. Нови жалбени разлог истакнут у једном или друго.м



облику третирају представници овог становишта као нову жалбу, 
кбју суд као неблаговремену треба да одбаци. Представници овог 
становишта закључују, да ово становиште, поред тога што води 
рачуна о законитсх:ти, посебно има у виду принцнп целисход- 
ности и економичности поступка. Прихватање друго! становишта 
по њима би било у супротности са интересима грађана и против- 
но интенцијама поступка, a битне чињенице (које носе таква 
образложења или допуне) би се игнорисале из формалних или 
„формалистичких” разлога, тако да би се мањкаво чшБенично 
стање потврђивало у другостепеним одлукама.

Дакле ова концепција правних назива основа жалбе, про 
цесно правну квалификацију разлога жалбе сматра довољним 
условом за потпуност „разлога жалбе” — (и конкретнсх:т разлога 
жалбе). Према овој концепцији разлози због којих се пресуда 
може побијати предвиђени су у чл. 342. Законика и управо они 
у суштини представљају основни део жалбе, јер дају правац и 
oncer разматрања првостепене пресуде.

Y оквиру ових концепција постављају се и тезе компро- 
мисног решења. При томе се истиче, да је чињеница да се у суд- 
ској пракси проширују законски оквири „допуне жалбе”, тако 
да се допуна жалбе после рока од осам дана редовно даје у об- 
лику „образложења" жалбених разлога. Прихватајући толерант- 
ност у пракси и у односу на образложење жалбених разлога по- 
сле законског рока, ово становиште сугерише, да би, де леге фе- 
ренда, ипак требало одредити неки рок таквој допуни жалбе. 
Они дакле, мутатис мутандис, дају предлог за нормирање инсти- 
тута „образложења жалбе” де леге ференда.

Све ти представници истичу, да је такво становиште у ин- 
тересу разјашњења ствари, да је то у складу са материјагУом исти- 
ном и да према томе омогућује доношење правилне одлуке. Ме- 
ђутим и присталице ових схватања признају да закон познаје са- 
мо „допуну жалбе” , a да не познаје „образложење” или „оправ- 
дање” жалбе, да је оправдање жалбе у нашем правном систему 
— Y кривично процесној процедури напуштено, иако пракса по- 
држава „оправдање жалбе” . Стога траже да се рашчисти појам 
допуне жалбе, која свакако није самостална жалба, него састав- 
ни део жалбе поднете у року.

Y  оквиру исте проблематике појављује се и мишљење, да 
треба разликовати случајеве када је уз разлоге жалбе (основе 
из чл. 342. ЗКП) дато образложење у законском року и случа- 
јеве, када образложење није уопште дато. Тако на пр. ако је у 
жалби нападнуто чињенично стање, суд је дужап да у целини 
испита чињенично стање. Ако је дакле образложење жалбе у 
погледу чињеничног стања дато у року од осам дана (макар и 
непотпуно), онда се допуна хсалбе у том погледу након рока од 
оса.м дана може узети у разматрање. Ио у пракси постоје слу- 
чајеви, да жалба садржи само законске разлоге (осиове) жалбе, 
a образложење се даје накнадно. Ту настаје проблем: да ли жа- 
лиоц по закону има право да даје образложење жалбе после
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истека законског рока или је дужан да у законском року да и 
разлоге и образложење. Y пракси се дешава да жалиоци подносе 
жалбу у року, тражећи посебан рок за образложење жалбе, и 
судови им одређују посебан рок за образложење. Представници 
овог третмана сматрају да суд није дужан да чека образложење 
у случају када је жалба истакла само законске разлоге (правне 
основе) жалбе, те да у таквом случају суд треба да поступи у 
смислу чл. 342. ст. 2. Законика, a не да одређује рок за образло- 
жење жалбе.

(Наставак у следећем броју)

Радован ГЕОРГИЈЕВИВ

ПРАВО РОДИТЕЉА НА HOB4AHY HAKHAAY ЗА ПРЕТРПЉЕНЕ 
ПСИХИЧКЕ БОАОВЕ YCAEA ТЕАЕСНЕ ПОВРЕАЕ ДЕТЕТА И 

БРИГЕ ЗА ЊЕГОВ ЖИВОТ И ЗАРАВЉЕ

Према правним правилима грађанског права, ко другоме 
својом кривицом (умицЈЛ>ајно или нехатно) нанесе штету у прин- 
ципу (грађански) одговара за накнаду штете оштећеном без об- 
зира на то, да ли је противправном радњом или противправним 
пропуштањем (нечега што се морало предузета) непосредно или 
посредно изазвана материјална или морална штета.

Применом правних правила о накнади штете треба да се 
елиминише оштећење, односно да се успостави раније стање које 
је постојало пре оштећења (реституцио ин интегрум) и то ди- 
ректно ако је могуће или индиректно новчаном накнадом која у 
случају нематеријалне штете једино долази у обзир.

Интенција је односних правних правила да се обезбеде и 
заштите права граБана (стварна, облигациона и лична). Отуда је 
и тумачење тих правила врло важно за конкретну заштиту гра- 
Бана и њихових права, од којих су нека Аставом СФРЈ зајемчена. 
Зајемчена су, на пример, право личне својине, право на рад, раз- 
не слободе — слобода рада, слобода мисли и определења, слобо- 
да кретања и настањивања итд. и друга уставом утврђена права 
(чл. 23. и чл. 36—54. Ycxasa Јутославије).

Ове слободе и права не могу се одузети нити ограничити, a 
сстварују се на основу самог Ycxasa (чл. 70).

Према изложеном, лична слобода физичка и морална, пред- 
схавља лично, усхавом захаранховано право из којех произилазе 
и сва друна права. Слобода условљава свесхрани развихак човека 
као слободне личносхи. —  Повреда права личне слободе за ошхе- 
ћеног је гохово увек болна и хелса него повреда њехових схварних 
или облигационих права, којим се повредама проузрокује махе- 
ријално ошхећење.
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Напади на личну слободу и телесни интегритет и одговара- 
јуће повреде обично су инкриминисани као тешка кривична де- 
ла. Казна, иако пружа оштећеном извесну сатисфакцију, није 
накнада за н>егове претрпљене бодове физичке и психичке, одно- 
сно за претрпљене патње. — Правним правилима оштетног пра- 
ва предвиђено је, да је у таквим случајевима кривац (као иза- 
31-гвач предметних повреда — повреда тела, слободе, достојанства, 
части, поштења) грађански одговоран, односно да је дужан да 
оштећеном независно од евентуално причињене материјалне ште- 
те плати извесну суму новца на име накнаде за физичке и пси- 
хичке болове (за претрпљени страх, осакаћење, унакаженост, по 
вреду угледа и достојанства, поремећеност душевне равнотеже, 
душевне трауме, a родитељи за претрпдене болове због смрти 
детета, односно деца због смрти родителЈа и лишавања родитељ- 
ске љубави итд.).

Појавило се, међутим, спорно питање, да ли родитељи имају 
или немају право да траже накнаду за претрпљене психичке б о  
лове усдед тешке тедесне повреде детега и бриге за његов живот 
и здравље.

Поједини правници сматрају да родитељи немају ово право, 
пошто им правна правила имовинског права признају само право 
да траже накнаду за претрпљене психичке болове услед смрти 
детета, a не и накнаду усдед тешке повреде детета.

Аруги пак правници не слажу се с таквим мишљењем и на- 
лазе да недостатак категоричког правног правила о дотичној 
накнади, не доводи у питање постојање означеног права. Ови 
правници из правних правила грађанског права:

а) да оштећени има, као што је приказано, право на новчану 
накнаду за претрпљене психичке бодове и

б) да се логичним тумачењем постојеће норме примењују у 
складу с принципом правде и правичности, —

изводе закључак, да родитељи имају спорно право. Овакво 
схватање поткрепљују и тиме, што је сдобода зајемчена Уставом, 
што је свака самовоља којом се повређује или ограничава право 
човека, инкриминисана као противуставна и кажњива, што дру- 
штвена заједница пружа посебну заштиту мајци и детету и што 
родитеди имају право и дужност да се старају о подизању и вас- 
питању своје деце (чл. 57. ст. 1, 58. ст. 3. и чд. 66. ст. 1. Устава 
Југославије).

При таквом стању ствари, не може се прихватити Л1ишл>ење 
да родитељи немају право накнаде за претрпљене психичке бо- 
лове. Природно је да се родитељи налазе у тешкој психичкој си- 
туацији. — Уопштено говорећи, физичкн напад на живот и здрав- 
ље 1БИХОВОГ детета психички више погађа гбих него само дете. 
Сем Tora може да буде повређена слобода родитеља и њихово 
душевно здравље. Они су, ако се тако рећи не одвајају од по- 
стеље свог детета, док се не залече повреде, односно док се не 
рашчисти питање да је оздрављење извесно, спречени да слободно 
делају (да обављају свој улгетнички, занатски иди неки други

12



посао). Ако је пак психичким потресима нарушено њихово ду- 
шевно здравље, може се појавити и потреба да се лече. Y таквим 
случајевима родитељи имају право да траже не само накнаду за 
претрпљене психичке болове него и фактичну (материјалну) ште- 
ту и изгубљену добит (дамнум емергенс и лукрум цесанс).

Даље за само дете није потпуно сигурно да ли ће и како ће 
психички да преболи односни напад и повреде. Може се наиме 
десити, да се дете свесно или несвесно никада не ослободи нега- 
тивних последица (проузрокованих наладом и повредама) које 
ће га убудуће спречавати да правилно и смело заузима ставове у 
животу и срећно проживи живот.

Напад може, као што се запажа, да изазове душевно опте- 
рећење које се тешко лечи, a често се уошпте не лечи, будући 
да му се не придаје никакав значај. Родитељн би, дакле, имали 
основа да траже накнаду и за такво лечење, односно имали би 
основа, да као законски заступници свог детета траже накнаду 
за физичке и психичке болове, које је дете подносило и подноси 
због напада и тешке телесне повреде.

На крају, ако би дете услед тешке телесне повреде остало 
осакаћено или унакажено, не би било ни хумано ни правично, 
да се родитељима нншта не досуди на име накнаде за тешке 
психичке болове. — Родитељи којима би се тако нешто десило, 
сем психичких болова, имали би и више брига, како да савладају 
своје психичке невоље и помогну детету, да и оно слично пострти 
и оспособи се, уколико је физички могуће, за нормалан живот. 
За остваривање таквих потреба и жеља, неопходан је новац.

Новчана накнада намеће се логиком саме ствари, као једина 
могућа солуција и као једини могући излаз из психичких тешко- 
ћа или бар као средство за њихово ублажавање. —  Противници 
пак таквог мишљења истичу, да је таква нематеријална накнада 
иереална, без моралног основа, да се не може определити и 
ускладити са социјалистичким идејама, да је понекад база за 
неправедно обогаћење и да се зато не могу примехвтгеати правна 
правила о нематеријалној штети. Једно време таква је била и 
пракса, али се релативно брзо од ње одустало. Ипак и сада се 
често чине ограничења, када се приме1вују односни прописи. Иде 
се за тим, да се дотична примена сведе на најмању меру. Таква 
тенденција не може се ничим правдати.

Правна правила оштетног права општег су карактера. Њима 
је сврха, да се ствари, права и слобода у најширем смислу те 
речи, односно да се сама личност и њено достојанство заштите од 
иежељених повреда и промена.

Приликом тумачења и примене односних правних правила, 
мора се имати на уму њ1гхов прави смисао ii дух. Лко повређено 
и угрожено лице не би било довољно заштићено, то би бно под- 
стрек за несавесне људе да безразложно (из пакости, мржње, 
обести, личне користи, итд.) вређају и крше туђа права. To се 
уосталом у животу веома често и дешава. Л>уди обично физички 
јачи (а некад економски и по положају или по дрскости и без-
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обзирности) узнемиравају и вређају своје суседе, да би их оне- 
могућили да остваре неко своје право или једноставно да би ужи- 
вали у њиховој беспомоћности. Они некад такву своју обест спро- 
воде преко деце. Гоне их и туку без повода, да би њихове роди- 
теље изазвали да учине неки непромишљен корак н тако их теро 
ришу. Повреде и вређања некад се понављају унедоглед. И што 
је гдавно, повређена личност, спутана у слободи страхом од још 
горих испада, доста често се не обраћа суду. Ово утолико пре, 
ако нема сведока, ако сведоци неће да сведоче (бојећи се да их 
не снађу исте или још веће невоље) или се претпоставља да ће 
лажно да сведоче. Постоји затим и веровагве, да се такви људи 
без икаквих скрупула и пред судом сналазе. Y  таквим случајеви- 
Л13, и кад се оптужени осуђује на казну, чешће се повређеном 
ништа не досуђује на име претрпљених болова илн се досуђује 
мали износ новца, односно странка се упућује на парницу ради 
остварнгвања свог захтева или већег износа накнаде штете.

Разумљиво је, да никакав новад у таквим приликама не би 
могао сасвим да избрише све патње повређеног, увређеног или 
оклеветаног. Тешко се заборавља све оно што се пропатило, a још 
теже се човек ослобађа од бојазни да се нешто слично не понови. 
И поред таквог моментаног расположехва оштећеном досуђени 
новац може да олакша положај. Промена средине, одмор, путо 
Вс1ње и разне разоноде изазваће код њега задовољства која ће 
потиснути претрпљене недаће. Тако се досуђеним новцем, пре- 
ма личном нахођењу повређеног, остварује морална реституцио 
нн интегрум.

Суд по слободној оцени утврђује нематеријалн^/ штету (чл. 
212. Закона о парничном поступку). Међутим, да би се донела 
правилна одлука о томе, потребно је претходно утврдити еле- 
менте релевантне за одмеравање. Висина накнаде може да за- 
виси од јачине осећања и осећања физичких и психичких болова 
(односно ако је у питагву увреда или повреда личне слободе у 
иЈире.ч смислу и од моралног л/гледа који повређени ужива у дру- 
штву и од његове репутације). Тако би одмерени изиос требало 
да буде сразмеран тежини телесне повреде и дубини бола због 
тешке повреде детета и бриге за његов живот и здравље, однос- 
но сразмеран трпљењу з ^ г  увреде, ,због повреде достојанства 
итд. (Каткад се у пракси, ако је у питању висок износ накнаде 
пттете, узима у обзир имовно стање дчионица штета-штетника и 
оштећеног што је по мишљењу многих неггравилно, пошто такво 
правно правило није предвиђено као изузетак од правних пра- 
вила о накнади материјалне штете). He улазећи у детад>е може 
се сажето рећи, да висина накнаде штете зависи од оцене свих 
релевантних чињеница сваког конкретног случаја. Ако би се у 
току претреса и.\и парнице установило да оштећени као корнстан 
члан друштва ужива велики углед и да је баш због тога погођен 
повредом своје личности и достојанства, мора се приликом од- 
ређивања висине нематеријалне штете узети у  обзир и његов 
углед. (Ово нарочито и онда, када неко губи угдед и шансу за 
напредовање у сдужби због неких непсхЈтојећих и нскокетруиса-

14



них чињеница). Исто тако, морало би се водити рачуна и о већ 
утврђеној чињеници, да је повређени без икаквог угледа и да је 
познат као несолидан и неосетљив човек (што би утицало на 
смањење накнаде штете). Преосетљивост, пак, иако се (заједно 
са другим релевантним чињеницама) узима у обзир, не би требало 
да буде разлог за претерано висок износ накнаде штете.

На основу свега изложеног може се закљ\тчити, да се по- 
1решно тумаче правна правила оштетног права о нематеријалној 
штети, ако се родитељима негира гграво на новчану накнаду за 
претрпљене психичке болове услед телесне повреде детета и бри- 
re за његов живот и здравље. Таквим негирањем истовремено се 
вређају основна уставна начела о заштити слобода и заштити по- 
родица, a криш се и одредба о забрани самовоље којом се по 
вређује или ограничава право човека, без обзира на то ко је 
врши (чл. 32—70. Устава СФРЈ).

Даница С. Китић

УГОВОРИ ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА

Пословно удружење у југословенској привреди детаљно је 
регулисано Основним законом о јединственим привредним комо 
рама и пословној сарадњи у привреди.* Највећи број чланова 
овог закона посвећен је организацији и циљевима удружења, при- 
бављању и коришћењу средстава, расподели дохотка као и засни- 
вању и раскидању чланства у удружењу. Нема сумње да је паж- 
њу законодавца приликом доношења закона као и недавних из- 
хмена и допуна, на ова питања усмерила сама пракса. С друге 
стране, инсистирање на организационим и материјалнњм елемен- 
тима пословања удружења показује интенцнју законодавца да 
удружење добро разграничи од самоста.\них радних организа- 
ција у привреди и укаже на његову везаност и зависност од чла- 
нова удружења.

О начину пословања удружеља, закон, међутим, говори вео- 
ма мало, препуштајући инидијативу статутима радних организа- 
ција, који би ово питање требало да регулпшу обухватније. Реч 
је о уговорима које пос.\овно удружење закључује за рачун 
својих чланова у оквиру своје делатности, односно пос.\ова које 
су чланови пренели на удружење. Уговором о оснивању удру- 
жења, a још исцрпније статхтом пословног удружења, тачно су 
иредвиђени послови, које удружење обавља у интересу радних 
органнзација, најчешће непосредних произвођача.

‘ Законом о изменама и допунама Закона о удруживању и пословној 
сарадши у привреди (Службени лист СФРЈ, бр. 1о7б5) ранији назив Закона 
о удруживању и пословној сарадн>и у привреди гфомењен је у Основни за- 
кон о јединственмм привредшш коморама и пословној сарадњи у привреди.
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Дакле, поставља се питање правног положаја Удружења 
према трећим лицима или питање заступања чланава удружења 
према трећим лицима или питање заступања чланова удружења 
од стране удружења. Од овог треба строго разликоватрг заступа- 
1ве самог удружења као правног субјекта, који настаје удружи- 
вањем чланова, односно, ко са каквим овлашћењима и у којој 
форми, иступа према трећим лицима у име удружења.

I.

Кад говоримо о правним пословима и правним односима 
удружења, онда не мислимо само на најчешћу врсту послова, 
које удружење обавља у корист својих чланова — на послове 
робног промета. Различите потребе за удруживањем, a посебно 
различити видови специјализације у пословној сарадњц међу 
радним организацијама, довели су до тога да наша пословна 
удружења у својој делатности превазилазе оквире куповине и 
продаје робе за рачун чланова удружен.а, Други разлог за овако 
широко пословање удружења треба тражити у интересу зајед- 
нице да пословно удружење не обавља само послове робног про- 
мета и тиме једном непродуктивном делатношћу тек посредно 
утиче на боље пословање својих чланова — произвођача, него 
да читавим системом мера и услуга доприноси унапређењу и 
модернизацији производње чланова удружења.

Основни закон о јединственим привредним коморама и по- 
словној сарадњи у привреди у свом 110 члану, поред заједничке 
ироизводње и прераде производа, помиње и друге облике зајед- 
ничке делатности организација преко удружења: усклађивање 
ироизводних програма, асортимана и квалитета производа, за- 
једничко коришћење опре.ме и \гређаја, обављање одређених при- 
вредних услуга, вршење пројектантских, инвестиционих, монтаж- 
них и ремонтних радова као и заједничко вршење исзраживања 
и конструкционих радова.

Овде се појављује веома интересантно претходно питање — 
— у оквиру ког уговора пословно удружење обавља ове послове? 
Мада то није посебан предмет излагања, истичемо да удружење 
све своје послове, a то значи и многе од ових, који су ван робног 
промета, обавља на исти :чачин и путем истих уговора као да се 
ради о роби у уобичајеном смислу речи. Ова констатација исто 
вре.мено поставља нову тему за дискусију, јер је очигледно да у 
нашем праву, или прецизније, у  пословној сарадњи из.међу наших 
привредних организација, класични уговори робног промета д о  
бијају нове предмете и показују већу ширину. Овом приликом, 
међутим, не можемо се више тоуштати у то птањс.

С друге страие, члан 110 Основног закона о једи11ствениЈ\1 
лривредним коморама и пословној сарадњи у привреди на нс- 
колико Јиеста помиње и промет робом, наводећи да се пословна 
удружења могу осиивати у  циљу заједничке продаје производа 
заједничке производње и прераде, заједничке продаје откупље- 
них пољопривредних производа, заједничке набавке опреме, си-
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ровина и материјала, заједничке продаје постројења, уређаја, 
опреме или које друге робе чији су саставни делови произведени 
од сауговорача, заједничке продаје одређене чрсте робе чије по- 
једине асортимане производе сауговорачи, заједничког вршења 
одређених спољнотрговинских посдова (извоза робе, увоза робе 
итд.) и заједничке. куповине и коришћења диценци. Овде је, да- 
кле, у питању промет робом, и послови удружења са трећим ли- 
цима крећу се у оквирима кдасичних уговора робног промета.

II.

Начин пословања пословног удружења предвићен је чланом 
152. Основног закона о јединственим привредним коморама и 
пословној сарадњи у привреди. Први став овог члана говори да 
„у пословима који су на њега пренесени посдовно удружење 
нступа према трећим лицима у своје име a за рачун чланова 
удружења.” Друти став истог члана напомиње да на основу по- 
себног овлашћења појединог члана удружења, удружење може 
према трећим лицима иступати и у име и за рачун појединог 
члана удружења.

Из овакве формулације о заступању чланова удружења 
излази општа законска претпоставка, према којој удружење де- 
лује у своје име a за рачун чланова, односно као комисионар. 
За овакав начин деловања није потребно никакво овлашћење и 
посебно ангажовање удружења, нити је неопходно да се то свој- 
ство удружења утврди уговором о осниваљу vдpyжeњa. Пошто 
се у пракси уговором о оскивању удружеЈва готово никада не ис- 
кључује комисиона делатност удрулсења, ннти се ангажовањем 
удружења као пуномоћника битно смањује коришћење помену'- 
те огшЈте законске претпоставке, изводи се закључак да је утовор 
о комисиону Y највећој употребнп од свих уговора које пословно 
удружење закључује са трећим лицима.

Говорећи о начину дедовања пословног удружења, закон 
предвиђа још неколико интересантиих могућности. Статуто.м или 
уговором о оснивању, чланови удружења могу од.хучити да по 
слове удружења врши посебан биро или агенција (предузеће), ко- 
је удружење оснива. Y  оба сдучаја ради се о новим комисионари- 
ма који делују у своје име a зарачун оснивача. Из опшге законске 
претпоставке о комисионој делатности пословног удружења из- 
лази да ова претпоставка важи и за ове нове субјекте, који обав- 
љају послове удружења. To, с друге стране, значи да уговор о 
оснивању удружења или статут удружења не морају назначивати 
својство комисионара бироа или агенција па да ови тек онда 
могу да делују у своје име a за тући рачун. Међутим, уговор о 
оснивању и статут удружења уколико не желе да бхтро или аген- 
Ј.тија послују као комисионари, морају то изрнчито и да кажу, 
односно да наведу да нови субјекти дедују као заступници (аген- 
ти). Могуће је да уговор о оснивању и статут удружења уопште 
не говоре о начину деловања бироа или агенције, тј. не негирају 
својство комисионара нити установљавају својство заступника.
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Y овом последњем случају тумачење је исто као и код анализе 
члана 152. Основног закона о јединственим привреднихМ коЈморама 
и пословној сарадњи у привреди, који се односи на дедовање 
удружења: биро и агенција, уколико их неки члан посебно не 
овдасти да буду заступници, делују увек као комисионари.

Све ово што је раније речено важи и за случај, када, сход- 
ио чдану 153. и 162. закона, чланови послове удружења повере 
једном чдану удружења, кога .заједнички одреде. Разуме се да 
овај члан своје послове комисионара или пуномоћника.мора да 
води одвојено од својих сопствених послова.

Сам уговор о комисиону у погледу права и обавеза стра- 
нака као и дејстава уговора закон не регудише. Проблем је упра- 
во у томе што је уговор о комисиону једно од питања, чија садр- 
лсина уопште није регулисана у нашем новом праву. Y овој об- 
дасти се користе правна правида, задржана у аброгираним прав- 
ним прописима старе Југославије, на основу Закона о неважно- 
сти правних прописа донетих пре 6 априла 1941 године и за вре- 
.ме непријатељске окупације.^ Суд се служи правним правидима 
предратних трговачких закона код решавања односа из коми- 
сиона, уколико ова правида нису v  супротности са Уставом и 
осталим позитивним прописима, као и са начелима уставног по- 
ретка наше земље.  ̂ Расправл->ан.е уговора о комисиону знатно 
је отежано чињеницом што правна правила о овом питању нису 
била кодификована у јединствен закон. На територији старе 
Југославије било је пет трговачко-правних подручја, a ни једин- 
ствени трговачки закон од 1937. године, који је пропао као по- 
кушај, није обухватао комисиони правни посао.'* * Ово.ме треба 
додати да нека питања из кол1исиона правна правида уопште не 
третирају као и да нека од тих правида не одговарају у потпу- 
ности потребама наше савремене трговине. Коришћење правила 
је један тежак и компликован посао, који се понекад, нарочито 
у брзини робног промета, не обавља како треба.

Кад се све ово HiVia у виду, онда је штета што законодавац 
овога пута није искористио прилику да нешто каже о садржини 
самог уговора. Мислимо да је тренутак био прилично погодан 
јер се радидо о најзначајнијем комисионару у нашој привреди.

III.

Као што је већ напо.менуто удружење обавља посдове чла- 
нова удружења у својству заступника (агента, пуномоћника). За 
разлику од комисионе делатности удружења, која се претпостав- 
ља, ова врста заступања захтева претходно посебно овлашћење

- Службени лист ФНРЈ, број 86/46.
 ̂ Члан 4, став 1. Закона о неважнссти правних прописа донетих пре 6. 

априла 1941. године и за време непријатељске ркупације.
* Хрватско-Угарски закон (Законски чланак XXXVII) од 1875. године, 

чланови 368—383; Босанско-Херцеговачки трговачки закон од 1883. г., чл. 
381—396; Аустријски трговачки законик од 1862, чл. 360—366, субсидијерно 
Аустријски грађански законик од 1811; Српски трговачки законик од 1860, 
чл. 58—61; Црногорски трг. закон од 1910, чл. 50—53.
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чланова удружења. Закон је у погледу пуномоћства удружења 
мање шкрт него код његове комисионе делатности. Наиме, члан 
152 закона говори о генералном пуномоћју, када поједини члаи 
удружења овдасти удружење да у његово име и за његов рачун 
закључује све уговоре једне иди више одређених врста, и о спе- 
цијалном пуномоћју, када удружење добије од члана овлашће- 
ње за закључење једног или вип1е одређених уговора.

Све оно што је раније разматрано о бироу, агенцији, преду- 
зећу или члану удружења као комисионару важи и за мо)ућност 
деловања ових субјеката као пунолтоћника. Наравно код свих 
ових агената провлачи се интенција законодавца, изражена за 
удружење као целину: пуномоћство се не претпоставува и треба 
ra изричито предвидети уговором о оснива1ву и статутом удру- 
жења као једину делатност, односно заснивати га посебним овла- 
шћењем за одређене послове.

Садржина утовора о пуномоћству удружења такође није 
регулисана законом. Овде је сит\;̂ ација, ипак, дакша него код 
комисиона, јер је однос измећу агента и комитента делимично 
регулисан Законом о промету робе и вршењу трговинских услуга 
као и Основним законом о предузећима.^

YroBop о пуномоћству, односно деловање у име и за рач̂ ^̂ н 
чланова удружења због непосредног појављивања налогодавца у 
уговору, чини да су дејства уговора једноставнија него код к о  
мисиона. Док деловање комисионара у своје име доводи до уго- 
вора са трећим дицем у коме је удружење странка, купац или 
продавац, и да извршења тог посла између комисионара и трећег 
лица, па тек онда до преношења користи из посла од комисио- 
нара на комитента-члана удружења, деловање пуномоћника је 
једноставније, јер налогодавцу одмах даје статус дужника иди 
повериоца између налогодавца —  члана удружења и трећег лица.

Најзад, код пословања удружења дискутује се питање да 
ли удружење може према трећим лицима да иступа као посред- 
ник. Основни закон о јединственим привредним коморама и по- 
сдовној сарадњи у привреди о овој могућности не говори ништа, 
па је на тој основи створено мишљење да удружење не може 
пооредовати у пословима између чланова удруже1ва и трећих 
лица.

Ми, међутим, подржавамо оне који тврде да је посредова- 
ње дозвољен и користан вид пословне сарадње. Поменути закон 
регулисање начина деловања удружења препушта уговору о ос- 
нивању и статуту удружења, који могу да предвиде и овај обдик 
заступања интереса чланова удружења.^ Посредовање које се са- 
стоји у довођењу у везу чланова удружења са трећим лидима 
како би ови непосредно закључили уговор, не само да није про- 
тивно циљевима удруживања него се појављује као нова могућ- 
ност за јачање промета производа чланова.

’ Службени лист СФРЈ, бр. 16/65 и 17/65.
‘ На саветовању које је априла 1965. године организовао Економски 

биро, професор Јовановић је тврдио да посредовање нарочито одговара 
удружењима са мањим бројем чланова.
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y  погледу учешћа удружења у третиранихм уговорима за- 
иажа се различити обим његове правне ангажованости. Код уго- 
вора о комисиону удружење као странка учествује у закључењу 
и извршењу послова са трећим лицима. Према уговору о пуно- 
моћству удружење само закључује уговар и то у име члана удру- 
жења, док се реализација уговора одвија директно између чла- 
на удружења и трећег лица. Најзад, на основу уговора о посре- 
довању, удружење не учествује ни у закључењу ни у извршењу 
уговора између члана удружења и трећег лица, него само у ства- 
рању контакта између странака.

Три уговора удружења које смо разматрали у 'овом напису 
представљају широке могућности за пословну сарадњу чланова 
и иружају прилику за различито ангажовање услуга удружења. 
Управо због тога и мислнмо да у уговору о оснива1ву и статуту 
удружења не треба ускраћивати дате могућности, него, напротив, 
предвидети сва три облика деловања удружевва. Тиме ће се 
\'друженим члановима омогућити да у  свом пословању, према 
сопственим потребама, одаберу уговор који им највише одговара.

Ар Миодраг Трајковић

ОПСЕГ ШТЕТЕ ИЗ ЧЛ. 94. СТ. 1. ОСНОВНОГ ЗАКОНА 
О РАДНЕ1М ОДНОСИМА

Y ст. 1. чл. 94. Основног закона о  радшш односима стоји: 
„За .материјалну штету коју радник на раду или у вези са радом 
ироузрокује трећим лицима (појединцу или правном лицу) од- 
говара радна организација код које је радник био на раду у тре- 
нутку проузроковања штете” . Како је приликом редакције овога 
прописа законодавац aiopao имати у виду, поред осталих закон- 
ских текстова, и чл. 294. дерегираног Закона о радним односима, 
чији ст. 1. гласи: „Привредна оргапизацпја одговара за штету 
коју радник учини појединцима или правннм лицима у вези са 
својим радом", — то се из упоређења тих двају прописа јасно 
уочава да је законодавац у новом закону уз појам штете употре- 
био атрибут „материјална” , док је у свему другоме, независно од 
нешто друкчије терминологије, задржао исти амисао. Стога се 
оправдано поставља питање — да ли се у чл. 94. ст. 1. Основног 
закона о радним односима заиста ради о сужавању појма штете 
на њен материјални вид, или се, насупрот томе, ради о нечему 
што се може назвати lapsus in disciende.

Истакнути правни писац, судија Врховног суда Хрватске 
др Бранко Базала, у своме чланку „Одговорност за штету коју 
радник на раду или у вези са радом проузрокује трећим особа- 
ма” (Одвјетник бр. 8-9/65), сматра да по ч.д. 94. ст. 1. Основног
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закона о радним односима „радна организација одговара, дакле, 
само за материјалну штету коју радник на раду или у вези са 
радом проузрочи трећим особама” , док за причин^ену нематери- 
јалну штету уопште не одговара. Поред овог мишљења, управо 
тумачења наведеног прописа, поменути писац је указао и на то 
да предмет, нацрт и предлог Основног закона о радиим односи- 
ма нису познавали ово ограничење одговорности радне орга- 
низације за штету коју њен радник начини трећим особама.

Полазећи од гледишта да је организација правна особа и 
имајући у виду досадашње законске текстове о овом питању, 
ми сматрамо да чл. 94. ст. 1. Основног закона о радним односима 
у суштини не сужава одговорност радне организације за штету 
коју њен радник начини на раду или у вези са радом трећим осо- 
бама, већ се у ствари ради о неадекватној примени израза „мате- 
ријала” . Тај атрибут би требало да потпуно изостане из текста, 
јер стоји у супротности са смислом свих ставова тога прописа и 
може да изазове застрањење у судској пракси. Ево зашто тако 
мислимо.

1) Ст. 2. чл. 94. поменутог закона, који се односи на одговор- 
ност друштвенополитичких заједница, односно организација у 
којима се врши служба или друга делатност, поред штете не 
употребљава атрибут „материјална” . Значи да друштвено-поли- 
тичка заједница (ошитина, покрајина, република, федерација), 
односно организација која врши послове од јавног интереса, од- 
говора за пуну штету коју њен радник (службеник) у вршењу 
службе проузрокује трећим особама (појединцима или правним 
особама), тј. одговара за оба вида те штете — материјални и 
нематеријални. Y цитираном ставу ова одговорност је преузета 
изравно из чл. 69. Устава СФРЈ, што се види и по упојгреби го- 
тово истих израза у редигирању прописа. Према томе, очигледно 
је да законодавац не би имао никаквих посебних разлога да у 
погледу опсега штете прави разлику у одговорности између рад- 
ких организација и друштвенополитичких заједница као државе 
или њених деривата. Y  сваком случају, законодавац не би имао 
разлога да ту разлику прави у корист радних организација, по 
што би им тако смањивао одговорност за накнаду штете трећихЕ 
особама, a да запусти интересе државе и њених органа. По доса- 
дашњим прописима у односу на питање опсега штете није се 
правила разлика у одговорности између радних орх анизација и 
друштвено-политичких заједница или њихових организација за 
вршење службе од јавног интереса. Нема разлога да принцип јед- 
наке одговорности у овом питању не буде задржан и практико 
ван убудуће.

2) И околност да је ст. 3. чл. 94. поменутог закона „штета” 
употребљена без атрибута „материјална", док се сами тај став 
односи на оба претходна, показује да је .законодавац штету узи- 
мао у пуном смислу речи, тј. подразумевајући и материјалну и 
нематеријалну штету. Када говори о регресу радне организацијс, 
односно друштвено-политичке заједнице, према радннку који је
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на раду нли у вези са радом проузроковао штету трећој особи, 
чл. 95. поменутог закона такође се не служи атрибутом „матери- 
јална” , већ појам штете употребљава без ограничен.а к^еговог 
опсега.

3) Према чл. 16. Основног закона о радним односима, међу 
основима за тумачење овог закона, па и овде постављеног питања, 
наводе се и начела Устава. Већ је истакнуто да се у чл. 69. Уста- 
ва СФРЈ помиње одговорност друштвено-политичких заједница 
и њихових деривата. Међутим, у ниједној уставној одредби није 
изричито постављена односна одговорност радних организација. 
Значи ли то да су законодавцу по У ставу одрешене руке да може 
ту одговорност радних организација поставити како сам нађе 
за сходно, проширити је или је сузити, a да при томе не узима 
у обзир како је та одговорност постављена у односу на друштве- 
но-политичке заједнице? Наше је мишљехве да законодавац има 
да следи дух Устава, те да, тамо где нема у њему изричитих про- 
писа, своје прописе поставља и редигира по аналогији са другим 
одговарајућим уставним начелима и одредба.ма, a нарочито уз 
ослонац на законодавство које се формирало и које је важило 
за вре.ме ранијег уставног режима. Одговорност за накнаду штете 
коју трећим особама начине појединци или правне особе пред- 
ставља правну установу, која је преузета из предрагног права 
и која је, кроз законодавство на бази Устава ФНРЈ из 1946. и 
Уставног закона из 1953. године, као и на бази досадашње суд- 
ске праксе, примила свој устаљени облик и устаљену појмовну 
садржину. Установа да правне особе одговарају за штету коју 
путем својих органа начине трећим oco6a.\ia означава правни 
стандард ,који се подразумева, те није потребно да се у Уставу 
нарочито истиче. Када би уставотворац ишао за тим да ту уста- 
нову, било у форми или у садржини, измени у односу на њене 
раније стање, та измена би морала бити изричито постављена у 
Уставу. С обзиром на то да је та установа иаведена у чл. 294. 
укинутог Закона о радним односима и да је она у своме пуном 
опсегу примењивања и исцрпно разрађена у нашој богатој суд- 
ској пракси, она у Уставу СФРЈ није посебно означена, па се има 
чврсто држати да ју нови Устав није ни у чему изменио. A када 
је устав није из.менио, онда је ни законодавац не може мењати.

4) Није згорега указати на околност да је у у1синутом За- 
кону о радним односима одговорност привредне оргачизације 
(тј. радне организације) за штету коју њен радник начини трећој 
особи обрађена у глави која носи наслов „Мат^ијална одговор- 
ност” . Могућно је да је овај наслов, приликом редигирања чл. 
94. ст. 1. Основног закона о радним односима, у идејном сажима- 
њу, и.мао утицај у томе правцу што је атрибут „материјална” , 
уместо да се употреби у односу на накнаду, случајно употребљен 
у односу на штету као оштећење. Тек, тај и такав атрибут не при- 
личи пој.му штете у наведено.м ставу наведеног прописа, и добија 
се по свему утисак да га законодавац није употребио у смислу 
који му се може иа први поглед дати, тј. у смислу ограничавања
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uixexe на њен махеријални вид, већ га је упохребио у смислу ма- 
хријалне одговорносхи уопшхе.

5) Као шхо смо исхакли у предњим излагањкма, радна орга- 
низација је правна особа, која, као хаква, може наносихи шхехе 
појединцима и другим правним особама само пухем својнх орга- 
на, хј. пухем радника који су код ње запослени и који врше рад 
у смислу њене делахносхи. Опшхе је правило да онај који шхеху 
начини мора и да је у целини накнади ошхећеноме, a под појмом 
шхехе узимају се оба њена вида, махеријална шхеха и немахери- 
јална шхеха. ГЦхехник може бихи појединац или правна особа, iia 
оно шхо важи за шхетника појединца у погледу опсега појма 
шхехе важи исхо хако и за шхехиика правну особу. Циљ чл. 94. 
сх. 1. Основног закона о радним односима — да се хреће особе 
зашхихе од шхеха које им наносе радне организације пухем сво- 
јих радника — не би се могао посхићи када би заисха било хач- 
но мишљење да хај пропис одговорносх радне организације своди 
само на накнаду махеријалног вида шхехе. При условима опшхег 
осигурања и социјалног осигурања, накнада махеријалне шхехе 
у великом броју случајева не би падала на радне организације, 
или би падала у мањим износима, хако да би се могло слободно 
усхврдихи да би зашхиха коју посхавља поменухи закон била без 
иарочихог значаја. Сдруге схране, ако би за немахеријални вид 
шхехе имао да се обрахи само раднику који је шхеху начинио, 
онда ошхећени не би имао сигурносхи да се обешхехи, јер рад- 
ник Y већинги случајева не би имао махеријалне могућносхи за 
накнаду шхехе. Схога смахрамо да је хумачење поменухог става 
у поменухом законском пропису нужно подврћи циљу законо 
давца када је посхавио хакав пропис. И по хоме циљу да се за- 
кључихи да је заоконодавац и у чл. 94. сх. 1. Основног закона о 
радним односима мислио на шхеху у пуном смислу речи, на оба 
вида шхехе, на махеријадну и немахеријалну шхеху.

6) Пр нашем мишљењу, било би погрешно ако би се поку- 
шало да се из чињенице шхо је законодавац у наведеном про- 
пису посвехио посебне схавове одговорносхи радних организа- 
ција и одговорносхи друшхвенополихичких заједница изведе за- 
кључак да је химе ххео да направи разлику у опсегу хих одго- 
водносхи. До посвећивања посебних схавова хим двема кахего- 
ријама правних особа дошдо је искључиво захо шхо законо- 
давац, сходно чл. 69. Усхава СФРЈ, који у хом погледу следи ра- 
није усхавне одредбе, хоће да нарочихо подвуче одговорносх др- 
исаве и њених органа, односно одговорносх државних дериваха 
или организација за вршење служби од јавног инхереса, с обзи- 
ром на хо да се социјалисхичка држава сама добровољно подвр- 
гава законихосхи и служењу дру1ихвеној заједници, a не кздиже 
се изнад и прохив друшхвених инхереса. Ово посебно исхицање 
одговорносхи у сх. 1. и 2. чл. 94. Основног закона о радним одно- 
сима инспирисано је идеолошки.м, моралнополихичким мо.мен- 
хом. Уосхалом, одговорносх свих правних особа је јединсхвена у 
пихању свога опсега, a хо значи да у хо.м погледу једнако одго-
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BapajY радне организациЈе и друштвено-политичке заједнице.
Па ипак, да би се отклонила могућност погрешног тумаче- 

ња и судска пракса правилно усмерила, мишљења смо да би тре- 
бало што пре предузети сходне кораке да се из ст. 1. чл. 94. Основ- 
Hor закона о радиим односима елиминира израз „материјална” , 
нзраз који, као што смо виде^ш, може томе пропису да прида, 
СхМисао с\т1ротан смислу који му је дао законодавац.

Ар Аушан П. Радоман

ВАНРЕАНА СКУПШТИНА АК Y АПВ

А'з врдо леп број чданова одржана је 12. децембра 1965.. у 
просторијал-га Адвокатске коморе у АПВ, Ванредна скупштина 
Коморе, која је имала у првом реду, да донесе нову Тарифу за 
награђивање за рад адвоката, затим Финансиски пдан Коморе за 
1966. годину.

Поред адвоката и адв. приправника Ванредној скупштини 
је био присутан и Покрајински секретар за полове правосуђа 
др. Јован Аорошки.

Y одређено време председник YnpaBHor одбора Коморе Ми- 
лорад Ботић је отворио Ванредну скупштину, поздравио присут- 
не адвокате и адв. приправнике, као и чланове Савета Коморе, 
те др. Јована Аорошког. Затим је изабрано Радно председништво 
у саставу: Стеван Моддован (Нови Сад), Бора Стефановић (Нови 
Сад), др. Аајош Јожа (Суботица), за записничаре су изабрани 
Бора Томин и Новак Мирковић (Нови Сад), a за овераче запис- 
ника Мидан Микин и Коста Хаџи мл. (Нови Сад).

Мидорад Ботић дао је једну документовану информацију о 
развијању питања измене и допуне Закопа о адвокатури, чије до- 
ношење је стављено на дневни ред. YKaaao је на раздике у схвата- 
к>има организовања пружања правне помоћи које се указују из- 
међу преднацрта Закона о адвокатури и остадим видовима прав- 
не помоћи које је израдио Секретаријат СИВ-а за послове пра- 
восуђа и Савез адвокатских комора југославије, a о којима је 
већ толико речено и писано. Предложио је да Ванредна скуп- 
штина подржи Савез адвокатских комора у настајањима да се 
обезбеди доношење што модернијег и што стварнијег Закона о 
адвокатури, без могућпости захватања у делокруг рада адвоката 
других дица или институција.

Ар. Јудије Кениг, председник Комисије YnpaBiioi одбора 
Коморе за Тарифу, дао је образложење иове Тарифе, указујући 
на прешну потребу да се Тарифа, која је још 1959. године пропи- 
сана, дакде давно превазиђена, сагласи бар донекле са данаш- 
iLHM ценама услуга.
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Антоније Марић, благајник Управног одбора Коморе, пред- 
ложио је Финансиски план, приходе и расходе, Коморе за 1966. 
годину у укупном износу од 15,899.000.— динара, како у при.ма- 
њима, тако и у издавањима.

После поднесених извештаја и предлога развила се диску- 
сија, у којој су суделовали адвокати: Исак Дражић (Кикинда), 
Ладислав Речеи (Апатин), Алба Филиповић (Суботица), Милош 
Кадијевић (Сомбор), др. Димитрије Бешлић (Сента) Коста Хаџи 
ст. (Нови Сад), др. Тоша Ишпановић (Суботица), др. Јован До- 
рошки, који је поздравио рад Скупштине, па је затим Олга Царић 
предложила доношење закључака, које објављујемо у уводној 
страни овог броја „ГЛАСНИКА”.

Рад Ванредне скупштине оцењен је као вр.ло п.лодан и до- 
стојанствен.

Коста Хапи

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА С.^ВЕЗА АКЈ

Председништво Савеза АКЈ одржало је седницу у Београду 
4. децембра 1965. године, на којој је расправ.дано о одлукама 
Пленума Савеза АКЈ одржаног у Сплиту дана 30. и 31. октобра 
1965. године.

Како је Пленум овластио председништво да утврди коначно 
теме које ће бити расправљане на Конференцији адвоката Ју- 
гославије, одреди референте и утврди датум одржавања, то је 
председништво донело одлуку да ће се на Конференцији адвока- 
та Југосдавије расправ.\>ати ове теме;

1. „Двадесет година рада адвокат\фе у новој Јутославији” ,
— референт Ми.лован Јовановић, адвокат из Београда. 2. „Дру- 
штаена улога и значај адвокатуре и положај адвоката” — рефе- 
рент Драгослав Трнинић, адвокат из Београда и Бошко Кајганић, 
адвокат из Осијека. 3. „Адвокатура у ново.м установно.м систему”
— референт Славко Шиматовић, адвокат нз Загреба. Y  оквиру 
ове теме одржаће се следећи реферати: а) „Организација адво 
катуре” — референт Бранислав Жикић адвокат из Београда, б) 
,,Облици вршења адвокатуре” — референт Мњуорад Ботић- адво- 
кат из Новог Сада, в) „Други видови правне помоћи" — референт 
Др Владимир Шукље, адвокат из Љубљаие, r) „Материјадни по- 
лсжај адвокатуре” — референт Миодраг Павлићевић, адвокат у 
Београду, д) „О задаци.ма адвокатуре у привреди” —  референт 
Андрија Шарчевић, адвокат из Суботице, 4. „О етици у адвока- 
тури” — референт Др Владимир Гросман, адвокат у Љчб.л^ани, 
кореферент др Ауед Крстуловић, адвокат из Загреба. 5. „Про- 
иесни положај адвоката” —  рефереит Слободан Суботић, адвокат 
из Београда.
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Сви референти су обавезни да своје реферате доставе Савезу 
до 31. децембра 1965. године. Ови се имају на седници Председ- 
ништва 8. јануара 1966. године претресати, a тада се има одредити 
II тачан дан Конференције.

Плеиум је на своме заседа1ву формирао комисије:
1. Комисија за прописе — Тарјко Јовев адвокат из Скопља, 

Славко Шиматовић, адвокат из Загреба, Бранислав Жикић, адво- 
кат из Загреба. 2. Комисија за професионална питања: Момир 
Видовић, адвокат из Сарајева, др Јулије Кеник, адвокат из Новог 
Сада, Миодраг Павићевић, адвокат из Београда. 3. Комисија за 
међународне везе: Др Ауер Крст\^ловић, адвокат из Загреба, Ми- 
лан Жикић, адвокат из Веограда, др Иво Хорват адвокат из 
Л»убљане. 4. Комисија за финансијско пословање Савеза: Др Ма- 
ријан Хорват, члан Савета Адвокатске коморе Хрватске, Др Мат- 
ковић Јожеф, члан Савета адвокатске коморе Војводине, Сло- 
бодан Суботић, заменик Адвокатске коморе Ср^бије.

Ужи редакциони одбор часописа „Југос.довенска адвокату- 
ра” сачињавају: Милован Јовановић, главни и одговорни уред- 
ник, a чланови Милан Жикић и Драгослав Трнинић, сви адвока- 

. ти у Београду.
Према предлогу комора за чланове Комисија — Савета Ме- 

Бународне уније адвоката именовани су: Милован Јовановић, 
председиик Адвокатске коморе Србије, Слободан Суботић, заме- 
ник председника .AiK Србије, Драгослава Трнинић, секретара АК 
Србије — сви адвокати у Београду. Др Ауел Крстуловић, председ- 
ник АК Хрватске, Славко Шиматовић, заменик председника АК 
Хрватске, оба адвокати у Загребу, Милорад Ботић, председник 
АК Војводине, адвокат у Новом Саду, Андрија Шарчевић, заме- 
iiKK председника АК Војводине, адвокат у Суботици, др Владимир 
Шукље, члан управног одбора АК Словеније, адвокат у А>убл.ани, 
Момир Видовић, председник АК БИХ, адвокат у Сарајеву, Трајко 
Јовев, председник АК Македоније, адвокат у Скопљу.

Председништво је донело одлуке потребне за функциониса- 
ње рада ових радних тела Савеза.

М. Ботић

„ГААСНИК” Y  1965. ГОДИНИ

Бројем 1 за 1966. годину ступа „ГААСНИК” у своју петнаесту 
годину излажења. Први број „ГААСНИКА" објављен је јуна 1952. 
године, и од онда, стално, излази по један број сваког месеца. 
Ово је запажен резултат и даје доказа да Управни одбор Адвокат- 
ске Ko.\iope у Новом Саду, и целокупно чланство Коморе, схвата 
потребу, и корисност, излажења „ГААСНИКА”, не само као орга- 
на Адвокатске ко.море у АПВ, него и као правног, у прво.м реду 
практичног, часописа.
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И Y 1965. години објављено је 12 бројева „ГЛАСНИКА” , на 
по 32 странице, односно укупно на 384 страница. Уредништво се 
трудило да „ГЛАСНИК” излази тачно сваког месеца, што му је, 
углавном, успело, захваљујући настојањима радног колектива 
Штампарије „Будућност” у Новом Саду, у којој се „ГЛАСНИК” 
од излажења стално штампа.

На својих 384 страница „ГЛАСНИК” је објавио 21 чланака 
и краћнх обавештења из рада и живота адвокатуре на 46 стра- 
ница, затим. 24 чланка из материје грађанског права на 131. 
страни, 13 чланака на 86 страница из материја кривичног права, 
3 чланка на 14 страница из материје прнвредног права, 2 чланка 
iia 7 страница из материја радног права, 1 чланак на 9 страница 
из .материје саобраћајног права, 2 чланка на 11 страница разне 
садржине, судску праксу на 44 странице, 7 некролога на 4 стране, 
II службене вести Коморе на 32 странице.

Објавио је „ГЛАСНИК” свега 120 одлука виших судова, и 
lo: Врховног суда Србије-Одељегве Нови Сад 73 одлука из гра- 
Банске материје, 14 одлука из кривичне материје, и 1 одлука из 
управне материје, док је објавио 32 одлуке Врховног привредног 
суда.

Ступајући у 15 годину излажења, након објављених 163 
бројева „ГЛАСНИКА" Уредништво ће настојати да још више по 
бол>ша квалитет чланака, да доноси све више чланака из разних 
правних области, да објављује што више одлука виших судова, 
и верује, да ће у то.м успети, јер ужива пуну сарадну наших 
правних писаца.

Коста Хаџи

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа, који решавају о упису у именик адвоката, 
Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ, сагласили да постоје 
услови, то се на основу чл. 93. тач. 4, 87. тач. 3, 13. тач. 1—7. и 23. ЗОА и чл. 
6. тач. 1. и 2. и 7. Статута А К  у АПВ уписују у именик адвоката, са даном 
12. децембра 1965. године и то:

Решењем бр. 304/65. Николић Милош у Зрењанину,
314/65. Ивачковић. Дејан у Новом Саду,
327/65. Секељ Јован у Зрењанину,
334/65. Др Петровић Дратутин у Зрењашшу,
336/65. Др Војислав Дошен у Зрењанину,
342/65. Др Золтан Лустиг у Бачкој Тополи,
344/65. Петров Павле у Бечеју,
347/65. Др Дебрецени Аладар у Бачкој Тополи.

АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ
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др. ЛАЗАР РАШОВИЋ

9. децембра 1965. изненада је преминуо, у Ср. Митровици, 
пензионисани адвокат др. Лазар Рашовић ,у својој 77 години 
живота.

Пок. др. Лазар Рашовић био је личност изузетне интелиген- 
ције, великог правног знања, борбен, одмерен, скроман, али неу- 
страшив у заступању права својих клијеиата, борац за права чо  
Бска, правни писац, писац белетристике, новинар, уредник ли- 
ста, одличан предавач.

Пок. др. Лазар Рашовић рођен је у селу Момче, Титоград, 
даиа 24. јуна 1888. године. Дипло.му правног факултета у Загребу 
стекао је 9. јула 1913. године, затим је рат прекинуо даље сту- 
дије, па је докторирао 27. марта 1926. године исто у Загребу, да 
би 1927. године положио адвокатски испит, и од 1. јуна 1927. отво- 
рио адвокатску канцеларију, коју је водио у Загребу, a затим у 
Срем. Митровици, све до Другог светског рата. Интерниран од 
усташа, избегао је у Зрењанин, за време окупације.

После Ослобођења првих дана ради у Окружном народном 
одбору, a затим се посвећује понова адвокатури.

Као адвокат био је прил^еран у заступању интереса својих 
клијената, у шта је уносио самог себе, борећи се да правичну 
ствар доведе до победе. Као човек био је изванредан. Духовит, 
свестрано васпнтан, располажући великим општим, a посебно 
СЈручнилт, знањем знао је да се снађе у сзим ситуацијама.

Иако већ пензионисан пратио је са великим, интересоваљем 
сва збнвања у нашој адвокатури, па је imp. неколико часова пре 
него што је наступила с.мрт говорио о својој намери да присус- 
твује Ванредној скупштиии Адвокатске ко.море у АПВ!

Својим радом, не само као адвокат, задужио је свој народ.
Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Професионалиа рехабилитација је 
право радника засновано на закону. 
Уколико је радник рехабилитацијом 
оспособљен за радно место са истим 
дохотком као и на ранијем па не- 
оправдано одбије да прими то радно 
.место од дана одбијања не гложе да 
остварује право- на иакнаду штете 
због губитка зараде. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1362/965).

I. ст. пресудо.м је дели.чично ува- 
жен тужбени захтев. Тужени је под- 
нео жалбу, која је основана, I. ст. 
пресуда утсинута, a из разлога:

Професионална рехгбилитација је 
законско право радника. По заврше- 
ној рехабилитацији тужилац-радник 
има право на накнаду штете коју је 
претрпео за време трајања рехаби- 
литације, када није био дужан да се 
запосли. При томе је тужилац-рад- 
ник био дужан да прихвати не само 
запослење за које се оспособи путем 
рехабилитације, већ и свако друго 
запослење које одговара његовим 
физички.ч и радним способносгима. 
Како нису утврђене све релевантне 
чињенице за пресуђење овог пита-
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н.а, ваљало је жалбу уважити и I. 
ст. пресуду укинути.

Код захтева за накиаду неимовин- 
ске штете суд је дужан у оквиру чи- 
њеничних наввда тужбе и тужбеног 
захтева да суди о сзим видовима 
штете које постоје без обзира на то 
како су тужбом поједини видови 
штете наведени. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1136/965).

Услед жалбе странака I. ст. пре- 
суда је укинута, a из разлога;

Када је тужилац поставио тужбе- 
ни захтев за претрпљену неимовин- 
ску штету због повреде коју му је 
тужени нанео, схнда је I. ст. суд био 
дужан да на основу чињеничних на- 
вода тужбе одлучи о целокутшој не- 
имовинској штети који тужилац тр- 
пи, без обзира како је поједине ви- 
дове ше штете тужилац означио и 
квалификовао.

Уговори о наполици имају бити 
заклвучени у писменој форми да би 
имали правно дејство. (ВСС Од. НС 
бр. Гж. 1035/965).

I. ст. суд је уважио тужбени зах- 
тев. На жалбу туженог I. ст. пресуда 
је ужинута, a из разлога:

Према чињеничним наводима туж- 
бе, I. ст. суд је туженика обвезао да 
тужиљи преда половину плода око 
10 кј. земље, које је држао у закупу 
на основу усменог утовора. При так- 
вом стању ствари погрешно је прав- 
но схватање I. ст. суда да би такав 
тужбени захтев био делимично ос- 
нован. Наиме, наполица по својој су- 
штани представља давање земл>ишта 
у закуп у ширем смислу речи, a да- 
вање земље у наполицу представл>а 
давање у закуп с исм што се као за- 
купнина уговори одређен део прино- 
са. По чл. 86. Основног закона о ис- 
коришћ. пол>опр. земљишта потреб- 
на је Ш1смена форма уговора о за- 
купу, па и о наполици. У  конкр. слу- 
чају је утврђено да је земља издата 
у наполлцу усменим утовором, дак- 
ле, да је тужени земљу користио без 
правног основа, па тужиљи може 
припасти само тражење новчане на- 
кнаде за коришћење зе.мље, a не из- 
давање половине плода земље.

нмје престао бити једностран правни 
посао (члан 88 ЗН) иако је наследник 
обавезу из тестамента извршио. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 676/965).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
да се утврди да је теетаментом X. С. 
повређен шихов нужни део. Тужио- 
ци су уложили жалбу, која је осно- 
вана, I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога;

I. ст. суд сматра т-естамент пок. 
X. С. двостраним правним посло.м- 
-уговором 0 издржавању. Овакво 
становиште I. ст. суда је неодрживо 
и у супротности са прописима ма- 
теријалног права. Оно се противи 
карактеру тестамента као једностра- 
ног правног акта завештаоца у коме 
тестаментарЕш наследник нема по- 
ложај саутоворача ни онда када се 
тестаментом оставља имовина на- 
следнику уз обавезу издржавања за- 
вештаоца.

Према чл. 88. Зак. о наслеђивању, 
завешталац може оптеретити неком 
дужношћу лице коме оставља неку 
корист из засставштине, или у поје- 
диним одредбама тестамента поста- 
вити услов или рокове, што има зна- 
чај да тестаментарни наследник од- 
носно легатор не може добити по 
твстаменту наслеђе односно легат 
ако није испунио наложену дужност 
односно услов, али тиме тестамент 
не губи карактер једностраног прав- 
нот акта. Према томе, завешталац 
-може своју имовину оставити тес- 
таментарном наследнику под усло- 
вом и уз дужност да га овај дожи- 
Ботно издржава, a та обавеза онда 
и.ма само значај терета односно ус- 
лоава из чл. 88 ЗН па се по тој за- 
конској одредби има и просуђивати.

Тиме што је остазилац у тестамен- 
ту обвезао наследника да га за уз- 
врат негује и издржава, тестамент

За питање висине накнаде штете 
битан је стварви износ причињене 
штете, без обзира што је могуће да 
износ штете буде у несразмери са 
стварном вредношћу оштећене ства- 
ри. (ВСС Од. НС бр. 1008/865).

I. ст. пресуда је утврдила висину 
штете са 271.267 динара. Тужени је 
поднео жалбу, која је као неоснова- 
на одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је правилно утврдио чи- 
њенично стање и правилно приме- 
нио материјално право. Утврдио је 
да вредност радова на оправци кола 
износи 322.000 динара, a вредност за- 
мвњених делова 84.000 дин. односно 
77.000 дин. колико је тужилац про-
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ширеним тужбеним захтевом тра- 
жио.

Према томе, сасвим је  споредно ко- 
лико утсугЕно вреде тужиочева кола, 
јер на износ висине ггричињене ште- 
те одлучујући утицај је имала вред- 
ност радова на оправци кола, a не 
вредност оштећених делова, који су 
се морали заменити новим. Пошто је 
вредност обавл>ених радова далеко 
превагнула у односу на целокупни 
износ причињене штете, то је могу- 
he да је причињена штета у  несраз- 
мери са укутгном вредношћу кола 
пре удеса, a поготово кад се ради о 
рабљеним колима.

Странка коју заступа Јавно пра- 
вобранилаштво на основу пуномоћи 
има право на накнаду трошкова за- 
ступања по адвокатској тарифи.
(реш. Врх. пр. суда Сл. број 1116/65 
—3 од 25. X/ 1965).

У  покренутом привредном спору 
једну од парничних странака је на 
основу посебне пуномоћи заступао 
надлежни јавни правобранилац. Пр- 
востепени суд је за ово заступање 
признао странци само стварне издат- 
ке a одбио је захтев за признавање 
награде за поједине парничне рад- 
ње по Адвокатској тарифи.

Поводом жалбе поменуте странке 
другостепени суд је ово решење пре- 
иначио и спорне трошкове такођер 
признао странци из следећих раз- 
лога:

„Чланом 15. Закона о јавном пра- 
вобранилаштву („Службени лист 
СФРЈ” , број 15/1965) предвиђено је 
да јавно правобранилаштво може за- 
ступати пред јутословенским судо- 
вима и друтим органима и радне ор- 
ганизације, ако га оне овласте под 
условима предвиђеним законом; a у 
члану 152. Закона о парничном по- 
ступку прописано је да се одредбе 
овога закона о трошковима приме- 
њују и на странке које заступа јавно 
правобранилаштво и да у том слу- 
чају трошкови поступка обузсваћају 
и износ који би се странци признао 
на име награде адвокату. Овај про- 
пис не прави разлику између стра- 
нака које јавно правобранилаштво 
заступа као законски заступник и 
странака које заступа по пуномоћ- 
ству. Из тога следи да и стралка ко- 
ју заступа јавно правобранилаштво 
на основу пуномоћи има право на 
накнаду трошкова заступања по ад- 
вокатској тарифи. Према томе, и ту- 
жени у овом случају, поред накнаде 
стварних трошкова, има право и на 
накнаду трошкова заступаша”.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

прихода и расхода Адвокатске коморе у АПВ у Н. Саду за 1966. год. 
ГГриходи:
Парт. Поз. Ко Назив конта-прихода Позиција Партија

1—1 7.500 Наплаћена чланарина 5,770.000
1—2 7.501 наплаћена 1% коморски допринос 4,725.000
1—3 7.502 Наплаћена претплата на „Гласник” 1,800.000

1 СВЕГА ПАРТИЈА РЕДОВНИ ПРИХОДИ 12,295.000
II. Нередовни приходи

2—1 7.890 Наплаћена позајмига 100.000
2—2 7.891 Наплаћена посмртнина 2,250.000
2—3 7.892 Наплаћена новчана казна 200.000
2—4 7.893 Наплаћено од огласа у „Гласнику” 100.000
2—5 7.894 Наплаћено од станарине 50.000
2—6 7.899 Наплаћена разна примања 200.000

2 СВЕГА ПАРТИЈА НЕРЕДОВНИ ПРИХОДИ 2,900.000

Пренос готовине из 1965, године 704.000

У К У П Н И  П Р И Х О Д И  I—II. 15,899.000
Овај Финансијски план усвојила је и прописала за 1966. годину Ван- 

редна скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одржана 12. деце.мбра 
1965. године, у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ
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Расходи:
Парт. Поз. Ко1 Назив конта-расхода Позиција Партија

I. Лични расходи:
1—1 460 Нето плате сталних службеника 2,415.000
1—2 461 Доприноси на нето пл. стал. сл. 1,490.000
1—3 463 Нето хонорари функц. коморе 624.000
l ^ 464 Д0прршоси на нето хонорар ф. к. 384.000
1—5 465 Прековремени рад са доприносима 80.000

1 46 СВЕГА П АРТШ А ЛИЧНИ РАСХОДИ 4,993.000
II. Материјални расходи
1. Оперативни расходи 2,342.000

1—1 401 Електрична енергија 60.000
1—2 402 Гориво 110.000
1—3 4080 Одржавање чистоће, вода, смеће 30.000
1—4 4082 Канц. материјал 100.000
1—5 4083 Новине, чаоогаисд! и струч. литер. 30.000
1—6 412 Поштанско телехраф. тел. трошкови 320.000
1—7 413 Трошкови новчаног и пл. тфошета 120.000
1—8 414 Најамнине и закупнина-кућни савет 60.000
1—9 451 Чланарина Савезу адв. ком. Јзчч>слав. 1,512.000
2 2. Путни рачун са дневн. и данг. 1,620.000
2—1 4300 За седнице Савета, УО и ДС 920.000
2—2 4301 За путовање чланова УО ван Н. Сад 600.000
2—3 4303 За обилазак РО и др 100.000
3 3. Трошкови издаваша „Гласника” 2,900.000
3—1 435 Ауторски хонорари 1,140.000
3—2 4298 Штамп. експед. и разно 1,760.000

20 СВЕГА ПАРТИЈА МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 6,862.000
III. Фушсционални расходи

1—1 415 Трошкови 'Одрж. годишње Скупштине 190.000
1—2 421 Образовање струч. кад-стипендија 480.000
1—3 423 Трошкови осигурања инв. и др. 10.000
1—4 426 Оправка инвентара 150.000
1—5 4299 Помоћ удовама б. адв. 200.000
1—6 403 Набавка књига за библ. Коморе 300.000
1—7 7390 Фонд адв. припр. 100.000
1—8 7391 Испл. посмрт. пород. умрл. адв. 2,250.000
1—9 423 Трошкови репрезентације 50.000
1—10 439 Превоз радника на посао 24.000
1—11 419 За непредвиђене издатке 260.000
1—12 471 Служб. и рад. одела 30.000

3 СВЕГА ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ 4,044.000

У К У П Н И  Р А С Х О Д И  I—II и III 15,899.000

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 12. децембра 1965. године донесена су следећа решења;

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, благај- 
лика и референата о раду Коморе.

2. Решењем бр. 307/965. узето је на знање да је Бошковић 
Бошко, адвокат из Пећи преселио седнште своје адв. канцеларије 
у Кикинду, те је именовани даном 1. децембар 1965. године упи- 
сан у именик адвоката Адв. ком. у .ЛПВ.
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3. Решењем бр. 348/965. брише се из именика адв. Приправ- 
ника, због заснивања радног односа, са даном 10. децембром 
1965. Коњовић Давид, из Сомбора.

4. Решењем бр. 335/1965. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ са дано.м 10. новембар, због пензионисања, др. Дошен 
Војислав, адв. из Зрењанина, за преузиматеља његове адв, канц. 
одређује се одвокат Пејовић Велимир, док др. Дошен задржава 
чланство Y Фонду посмртнине.

5. Решењем бр. 338/965. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, због пензионисања, са даном 1. децембар 1965. године, 
Булгаков Никола, адвокат из Перлеза, за преузиматеља 1вегове 
адв. канц. одређује се Комненовић Љубомир, адвокат из Перле- 
за, док Булгаков Н. задржава чланство у Фонду посмртнине.

6. Решењем бр. 329/1965. брите се из именика адвоката 
ЛК у АПВ, због пензионисања, са даном 1. децембар 1965. године 
др. Копас Стеван, адвокат из Сенте, за преузиматеља његове адв. 
гсанц. одреБује се адвокат др. Бешлић Димитрије из Сенте, док 
др. Копас Ст. задржава чланство у Фонду посмртнице.

7. Решењем бр. 341/1965. брише се из именика адв. прип. АК 
у АПВ Гуцуња Јован, из Новог Сада, због засниван.а радног од- 
иоса, a са даном 1. децемар 1965. године.

8. Решавано је о молбама за упис и осталим текућим пред- 
мегима.

Угтравни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРА
Позивају се сви чланови да за I. тромесечје 1966. године упла- 

те на име чланариие, заједно са претплатом на „ГААСНИК” из- 
нос од 5.000 динара.

Извештавају се чланови Фоида посмртнине да су преминулн 
др. Аазар Рашовић, пенз. адв. из Ср. Митровице и Марко Вили- 
чић, адвокат из Суботице, па се позивају да уилате по 600 динара, 
за свакј смртни сдучај, на име доприноса за Фонд посмртнине.

Позивају се сви чланови да поднесу извештај о свом бруто 
промету-приходу оствареном у 1965. години и да уплате 1®/о на 
име коморског доприноса, без икаквих одбитака.

Све уплате се врше на текући рачун Адвокатска комора у 
АПВ број'657-608-419.

Књиговодство Коморе.

„ГЛАСНИК” излазн сваког .месеца / Издавач и власник; Адвокатска комо- 
ра Y АПВ, Новп Сад Змај Јовнна 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-608-419 / Годишња претплата 1.600 динара / Цена 
једног броја 150 динара / Штампа „Будућност” , погон ки.ига и брошура.
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