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ГЛаСНИК
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, мај 1966. БроЈ 5

П О 3 и в
На основу чл. 81 тач. 1 и 2 Закона о адвокатури и чл. 18, 19 

Статута Адвокатске коморе у АПВ, Управни одбор Адвокатске 
коморе у АПВ, сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШ ТИНУ

Адвокатске коморе у АПВ која ће се одржати у недељу 15. 
маја 1966. године у Сремској Митровици у просторијама Ама- 
терског позоришта, са почетком у 9 часова, a са следећим:

Д н е в н и м  р е д о м :

1) Отварање скупштине,
2) Утврђивање присутнихчланова,
3) Избор радног председништва,
4) Читање записника Скупштине од 29. маја 1965. год.
5) Читање записника Ванредне скупштине од 12. децембра 

1965. године,
6) Извештај Управног одбора о раду Коморе у 1965. години 

који је објављен у броју 5 „Гласника" за 1966. годину,
7) Завршни рачун Коморе за 1965. (објављен у броју 5 

„Гласника" за 1966),
8) Извештај Комисије за преглед финансијског пословања 

Коморе у 1965. години,
9) Предлог за повишење посмртнине,

10) Дискусија по извештајима и давање разрешнице орга- 
нима Коморе за рад у 1965. години,

1 1 )  Р а з н о .

Право учешћа на Скупштини имају сви адвокати, чланови 
Савета изабрани по Народној скупштини Војводине, делегирани 
представници Удружења адвокатских приправника Војводине.

Ако се у заказано време не сакупи довољан број чланова, 
Скупштина ће се одржати сходно члану 20 Статута Коморе, са 
почетком један час касније, без обзира на број присутних.



Управни одбор позива све чланове да безусловно узму учб- 
шћа у раду Скупштине.

Сва обавештења техничке природе биће достављена Радним 
одборима адвоката и адвокатских приправника.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, која 
је одржана дана 20. априла 1966. године.

Секретар: 
Ола Царић, с. р.

Председник: 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ О РАДУ У  1965. ГОДИНИ

ОПШТИ ПРОБАЕМ^АДВОКАТУРЕ

Активност органа Коморе није св исцрпљивала само у обав 
љању текућих послове него је нарочито Управни одбор био анга- 
жован и у решавању општих проблема адвокатуре укључујући се 
у одговарајуће акције Савеза адвокатских комора Југославије. 
Тако је у дискусији која се водила на разним форумима о буду- 
ћем Закону о адвокатури Адвокатска комора Војводине узела 
активног учешћа. У  часопису Коморе „Гласник" објављено је низ 
чланака на ову тему. Формирана је Комисија Управног одбора 
за питање реорганизације адвокатуре која је дала примедбе на 
Преднацрт Закона о адвокатури и другим видовима правне по- 
моћи израђеног од стране Савезног секретаријата за правосуђе, 
a које примедбе је усвојио Управни одбор, те које су достављене 
Савезу адвокатских комора. И на редовној годишњој Скушитини 
па и на ванредној Скуцштини Коморе претресана су питања о 
адвокатури и другим видовима правне помоћи, као и о облицима 
адвокатских канцеларија. Тако је на ванредној Скушптини Ко- 
море која је одржана 12. децембра 1965. године поновљен став 
Адвокатске коморе Војводине по питању измена Закона о адво 
катури и подвучено да остале видове правне помоћи треба орга- 
низовати као правна саветовалишта и допунску службу адвока- 
тури без овлашћења да заступају странке.

У  току 1965. године дошло је до измена Закона о адвокатури 
која се односи на награђивање адвоката. Изменом члана 44. За- 
кона о адвокатури израда Тарифе за награду адвоката пренета 
је на Адвокатске коморе. Управни одбор консултујући и Савет 
Адвокатске коморе рорадио је нову Тарифу за награде адвоката 
која је усклађена са Тарифом Адвокатске коморе у Београду,



па је Ванредна скушптина 12. децембра 1965. године прихватила 
ову Тарифу, a Извршно веће СР Србије дало је своју сагласност 
на Тарифу решењем број 966/1965 од 29. децембра 1965. године. 
На овај начин је за догледно време решено питање награђивања 
адвоката на задовољавајући начин, јер је до сада важећа Тарифа 
донета још 1959. године, била потпуно нееокономска и отежа- 
вала егзистенцију адвокатима.

Управни одбор Коморе је настојао да се реши питање соци- 
јалног осигурања адвоката. Y том правцу је помагао HacTojaii.a 
Савеза адвокатских комора a одржавао ближи контакт са Адво 
катском ROMopoM у Београду пошто је постигнута сагласност 
ове две Коморе склопе истоветан уговор о спровођењу Уговора 
о социјалном осигурању адвоката.

У  настојању да се појача прилив нових кадрова у адвокатуру 
Комора је предвидела Фонд за помагање адвокатских приправ- 
ника те је овај Фонд и основан, a Комора у исти пребацила са 
буџета извесна средства, да би се оспособио за рад. Ово ће бити 
озбиљан подстицај за прилив адвокатских приправника који су 
доведени у тешку ситуацију престанком могућности плаћеног 
стажа код суда, па би се из ових средстава могао покривати овај 
стаж, као и друга дефицитарна места.

Потребно је подвући да је у овом извештајном периоду Ад- 
вокатска комора Војводине одржавала најтешњи контакт са Са- 
везом адвокатских комора Југославије у Београду, a посебно у 
раду Председништва и Пленума Савеза адвокатских комора.

Адвокатска комора Војводине узела је учешћа и на Конгресу 
Међународне уније адвоката који се одржао у Арнхему (Холан- 
дија) септембра 1965. године путем својих делегата, на ком Кон- 
гресу је донет нов Статут ове међународне адвокатске органи- 
зације.

II
РАД ОРГАНА КОМОРЕ

Управни одбор Коморе

Рад Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ у Новом 
Саду одвијао се нормално.

У  току 1965. године Управни одбор је одржао 11 редовних 
седница и једну ванредну, a на тим седницама донето је 341 за- 
писничких решења. На седницама Управног одбора редовно су 
присуствовали сви чланови, сем када је неко од чланова био 
спречен из оправданих разлога. На седнице Управног одбора на 
којима су расправљана општа питања адвокатуре или важнији 
проблеми, позивани су и други органи Коморе, као председник 
Дисциплинског суда, Дисциплински тужилац, Председник Ко- 
мисије за преглед финансијског пословања, што се показало на- 
рочито корисно за координацију рада са овим органима Коморе.



А д в о к а т и

Y  1965. години бројно стање адвоката у односу на 1964. го  
дину смањило се. На дан 31. децембра 1964. године у именику 
адвоката ове Коморе било је уписано 327 адвоката, a на дан 31. 
децембра 1965. годиде 313 адвоката.

Y  току 1965. године у именик адвоката уписало се 37 адво- 
ката и то: 1 из редова адвокатских приправника, 4 судије, 1 из 
правобранилаштва, 9 из друштвених организација, 2 преселењем 
седишта адвокатске канцеларије из друге Коморе, 20 пензионера.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1964. годином у којој 
је уписано 15 адвоката, порастао је са 22 адвоката.

Y  1965. години брисано је из именика адвоката Адвокатске 
коморе у АПВ у Новом Саду 51 адвокат и то: услед смрти 5, због 
пензионисања 28, због преселења седишта адвокатске канцела- 
рије на територију друге Коморе 4, због одрицања од вршења 
адвокатуре 2, због заснивања радног односа 12.

Y  току 1965. године извршено је 4 преселења седишта адво 
катских канцеларија.

Y  1965. години постављено је 54 преузиматеља адвокатских 
канцеларија, 1 заменик оболелом адвокату, 4 бесплатна заступ- 
ника и 4 заступника. Регистровано је 5 уговора о раду адвоката 
са привредним организацијама, једна удружена адвокатска кан- 
целарија смањила је број чланова са 6 на 3, док је једна пове- 
ћала број чланова са 3 на 4 адвоката.

Адвокатске канцеларије су утлавном распоређене у седиш- 
тима окружних и огаптинских судова, док 13 адвоката има своје 
адвокатске канцеларије у местима где нема судова.

А д в о к а т с к и  п р и п р а в н и ц и

Y  именику адвокатских прицравника Адвокатске коморе у 
АПВ у Новом Саду 1964. године било је уписано на дан 31. децем- 
бра 1964. године 22 адвокатска приправника, a на дан 31. децем- 
бра 1965. године такође 22 адвокатска приправника.

Y  1965. години уписано је 13 адвокатских приправника од 
којих са факултета 8, после одслужења војног рока 1, остали из 
привредних и друштвених организација.

Брисано је у 1965. години 13 адвокатских приправника и то: 
због уписа у именик адвоката 2, 2 због преласка са вежбом код 
адвоката који има седиште адвокатске канцеларије на терито- 
рији друге Коморе, 1 због одслужења кадровског рока у ЈА, ос- 
тали због заснивања радног односа.

Y  току 1965. године 3 адвокатска приправника прекинула 
су адвокатско приправничку вежбу због одслужења војног рока 
у ЈА, a 2 адвокатска приправника променила су адвокатско при- 
правничку вежбу од једног адвоката код другог адвоката.

Адвокатски приправници обављају адвокатско приправничку 
вежбу у 12 места Војводине, увек у седишту судова.



Услед малог броја адвокатских приправника Удружење ад- 
вокатских приправника није показало никакву активност, једино 
што је одржана Годишња конференција удружења адвокатских 
приправника на дан 29. мај 1965. године у Суботици, на којој су 
одређени представници адвокатских приправника у Управни 
одбор АК у АПВ и у Савет АК у АПВ, и што су узели учешћа, 
преко својих представника на годишњој Скупштини Адвокатске 
коморе у АПВ, која је одржана дана 30. маја 1965. године у 
Суботици.

САВЕТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Савет је и у 1965. години обављао своје Законом о адвока- 
тури и Статутом Адвокатске коморе у АПВ одређене функције. 
У  току 1965. године Савет је одржао 5 седница, на којима је рас- 
прављао о молбама за упис у именик адвоката, a третирао је и 
општа питања адвокатуре.

Решавајући по молбама за упис у именик адвоката Савет је 
нашао да 35 молилаца испуњава све услове, па је донео одлуку о 
упису у именик адвоката, док је једну молбу одбио.

Савет је прихватио извештај о свом раду који је упућен По- 
крајинској скушптини АПВ.

На седницама Пленума Савеза адвокатских комора Југосла- 
вије Савет је увек био заступљен и активно суделовао у раду 
Пленума.

У  току прошле године Савет се бавио проучавањем начел- 
них питања адвокатуре и то: нових нацрта Закона о адвокатури, 
социјално осигурање адвоката, опште стање адвокатуре у АП  
Војводини, дисциплина адвоката и адвокатских приправника, пи- 
тања нове Тарифе за награду за рад адвоката и по појединим 
питањима заузимао своје ставове и своја мишљења достављао 
Управном одбору Коморе.

Са Управним одбором Адвокатске коморе у АПВ Савет је 
одржавао врло хармоничне односе.

ДИСЦИПАИНСКИ ТУЖ ИААЦ

У току 1965. године на решавању код дисциплинског тужиоца 
било је укупно 156 предмета и то: 80 предмета по којима су дис- 
циплинске пријаве поднете ранијих година и 76 предмета по ко- 
јима су дисц. пријаве поднете у 1965. години.

Од ових предмета до 31. X II 1965. године укупно је решено 
130 предмета.

Од решених предмета 105 предмета су решени обуставом ди- 
сциплинског поступка, 2 предмета су предата Комисији за мање 
повреде дужности адвоката и у 23 предмета су поднете оптуж- 
нице.



Од YKYiiHor броја предмета који су решавани у току 1965. 
године само један предмет се односио на повреду дужности ад- 
вокатског приправника, a сви остали су били поднети против 
адвоката.

Иако број дисциплинских предмета из прошле године није 
мањи од броја предмета из претходних година, са правом се може 
констатовати ипак да је један већи део предмета окончан обу- 
ставом, јер се у току претходног поступка установила неоснова- 
ност поднетих пријава.

Од 23 предмета која су окончана подизањем оптужнице само 
7 предмета отпада на пријаве поднете у току 1965. године, док 
се 16 предмета односе на пријаве из 1964. и 1963. године.

Ови статистички подаци несумњиво говоре да се са задо- 
вољством може констатовати да ćy у току 1965. године адвокати 
у своме раду имали много мање пропуста, a озбиљних сасвим 
мало у односу на протекле године.

За пријаве које су решаване у 1965. години и које су у овој 
години поднете против адвоката могло би се рећи да су једним 
већим делом биле неосноване и да се више од 70*/о ових пријава 
односило на рад адвоката у землЈШПнокњижним стварима. Паж- 
л>ива анализа рада адвоката баш у овој групи предмета говори 
пре да су адвокати због несређених земљишнокњижних стања са 
једне стране и неиспуњаван.а услова предвиђених са земљишно- 
књижни пренос од стране самих странака били тако рећи једини 
узроци да адвокати нису могли благовремено окончати своје по- 
слове у тим предметима, што је изазвало револт код странака и 
подношење неоснованих пријава, које су највећим делом одба- 
чене или поступак по истима обустављен.

Од нерешених 26 предмета свега три предмета се односе на 
пријаве странака које пријавл.ују да су им адвокати преко Та- 
рифе наплатили у земљишнокњижним стварима.

Највећи део ових пријава је још у току претходног поступка 
или повучен или одбачен са разлога што се још у том поступку 
установила неоснованост пријава поднетих против адвоката.

Разлози за овако велики број дисциплинских пријава у овој 
врсти предмета је и раније изношен у извештајима дисциплин- 
ског тужиоца, a они су остали исти и у овој години.

Наиме, несреВено зкњ. стање је тако рећи у свим тим ства- 
рима био једини разлог да адвокати нису могли благовремено 
обавити своје поверене им послове, a што није наилазило на ра- 
зумевање странака, иако адвокати у највећем делу у тим ства- 
рима у своме раду нису имали никаквих пропуста, па су се ови 
предмети и окончавали обуставом дисциплинског поступка.

Аруга врста пркзпуста су пропусти адвоката због губљења 
рокава за подношење жалби, који судећи по предметима у ко- 
јима су ти преступи учињени нису имали нити могли имати већих 
материјалних штета за пријављиваче, јер су се ови пропусти 
углавном односили на кривичне предмете који се покрећу по 
приватним тужбама због кривргчних дела увреде и клевете.



Свега три предмета су се односила на покушаје адвоката да 
од странака наплате више хонорара него што им је дозвољено 
било по Уредби о наградама за рад адвоката који су окончани 
подизањем оптужнице.

ДИСЦИПЛИНСКИ CYA

Y току 1965. године на решавању код Дисциплинског суда 
било је укуино 23 предмета по поднетим оптужницама од стране 
дисциплинског тужиоца, a код Комисије за мање повреде дуж- 
ности и угледа адвокатуре два предмета.

Дисциплински суд је по поднетим оптужницама одржао 8 
главних претреса и две нејавне седнице на којима је решио укуп 
но 17 предмета и то у 6 предмета је Дисциплински суд оптужене 
огласио кривим осудивши их на новчане казне, a у 11 случајева 
је донео ослобађају пресуде, односно обуставио поступак на 
нејавној седници.

На раду код Дисциплинског суда по поднетим оптужницама 
из 1965. године налази се још нерешених 6 предмета који су пре- 
нети у 1966. годину.

По вр>сти дисциплинских преетупа радило се: за почињено 
кривично дело два предмета, за недостојно понашање пред 
судом 1 предмет, за повезивање са надриписаром 1 предмет, за 
пропуштање рока за жалбу 1 предмет, a све остало се односи на 
несавесно пословање адвоката.

Може се констатовати да је у 1965. години рад дисциплин- 
ског суда био нарочито ажуран и то због тога што су форми- 
рана три судска већа, што је несумњиво допринело већој ефи- 
касности дисциплинског гоњења.

Од предмета који још нису решени 4 предмета се односи на 
неудовољавање материјалним обавезама према Комори, један 
за почињено кривично дело од стране адвоката (међувремено 
по сопственој молби брисан) и један за несавесно вршење адво- 
катске дужности.

Поводом жалбе дисциплинско оптужених је Врховни суд 
Србије Одељење у Н. Саду решио два предмета a у оба случаја 
је пресуде дисциплинског суда потврдио.

Посматрајући у целини стање дисциплине у протеклој го- 
дини може се утврдити стабилизација и учвршћивање исте која 
је свакако позитивна појава.

АДМИНИСТРАЦИЈА КОМОРЕ

Администрација Коморе се одвијала нормално. Y  деловод- 
ном пркЈтоколу адмршистрације запримљено је 370 предмета, од 
којих су сви решени до краја године, сем 2 молбе за ухшс у име- 
ник адвоката и 1 молба за упис у именик адвокатских приправ- 
ника. Књиговодство је имало дописа 1425, од тога Радним одбо-



рима 110, повлашћене вожње 149. Према томе укртан брк)ј пред- 
мета који је администрација Коморе имала у раду износи 1944.

Y  администрацији Коморе раде две стална службеника и је- 
дан помоћни службеник. Непосредни надзор и руководство рада 
администрације Коморе врпшо је Секретар Управног одбора.

БИБЛИОТЕКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Библиотека броји 2.254 дела, док је у прошлој години имала 
2.133 дела, што значи да је у 1965. години набављено 121 дела, 
a вредност истих је 181.150.—  динара.

Број читалаца у Библиотеци био је 108, a ван библиотеке 230, 
коришћење часописа 53, a разних других листова 168.

„ГЛАСНИК" АДВОКАТСКЕ KOMOPE V АПВ

Y 1965. години „ГЛАСНИК" је излазио редовно једанпут ме- 
сечно. Дванаест бројева „Гласника" објављено је на 384 странице.

На својих 384 страница „Гласника" је објавио 21 чланак и 
краћих обавештења из рада и живота адвокатуре на 46 страница, 
затим 24 чланка из материје грађанског права на 131 страни, 13 
чланака на 86 страница из материје кривичног права, 3 чланка 
на 14 страна из материје привредног права, два чланка на 7 стра- 
ница из материје радног права, 1 чланак на 9 страница из мате- 
рије саобраћајног права, 2 чланка на 11 страница разне садр- 
жине, судску праксу на 44 странице, 7 некролога на 4 стране и 
службене вести Коморе на 32 стране.

Објавио је „Гласник" 1965. години свега 120 одлука витттих 
судова и то: Врховног суда Србије —  Одељење у Нрвом Саду 73 
одлуке из грађанске материје, 14 одлука из кривичне материје, 
једну одлуку из управне материје, a објавио је 33 оддука Врхов- 
ног привредног суда.

Бројем 1 за 1966. годину,„Гласник“ ступа у петнаесту годину 
редовног излажења. За ових петнаест година штампано је 163 
бројева „Гласника". Ypeдништвo ће настојати да и у будуће ако 
не може да појача, оно бар да одржи садашњи ниво часописа.

Обзиром на повећање материјалних трошкова издавања 
„Гласника" YnpaBHH одбор АК у АПВ је за 1966. годину одредио 
висину претплате са 20 нових динара годишње.

РАДНИ ОДБОРИ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Y 1965. години Радни одбори адвоката и адвокатских при- 
правника на територији ове Коморе одржавали су редовно своје 
састанке и годишње Скупштине. На седницама и годишњим 
Скупштинама Радних одбора у прошлој години решавала су се 
веома значајна питања из области адвокатуре. Наиме, пред Рад-
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ним одборима у више махова налазио се Преднацрт Закона о ад- 
вокатури, те су Радни одбори овај преднацрт брижљиво разма- 
трали и након плодних дискусија давали корисне примедбе које 
послужиле Савезу адвокатских комора Југославије за састав 
Нацрта Закона о адвокатури, као и за стављање коначних при- 
медаба на Преднахфт Закона који је израдио Секретаријат за 
правосуђе Савезног извршног већа. Поред тога, вредно је напо- 
менути, да су Радни одбори адвоката и адвокатских приправника 
пред крај прошле године, када је било актуелно доношење нове 
Тарифе о наградама и накнади за рад адвоката дали веома кори- 
сне сугестије које су касније послужиле при коначном редиго 
вању Тарифе која је у међувремену донета, уз сагласност надле- 
жног државног органа.

Рад Радних одбора у прошлој години огледао се не само у 
ономе што је напред речено него и у тешњем успостављању кон- 
такта са представницима државне управе, органима власти и 
судства на њиховим територијама. Потребно је истаћи да су 
нарк)чито запажени контакти Радних одбора са судовима који 
су помогли у појединим местима решавању извесних проблема 
који су до тад постојали у раду адвоката и судства.

Анализирајући целокупан рад Раних одбора адвоката и ад- 
вокатских приправника Адвокатске коморе у Војводини може 
се закључити да је овај рад у 1965. години био изузетно користан 
за витална питања адвокатуре.

Подносећи овај извештај Управни одбор моли Скупштину да 
исти прихвати у органима Адвокатске коморе у АПВ даде разре- 
шницу за пословање у 1965. години.

Секретар: 
Олга Царић с. р.

Председник: 
Милорад Ботић с. р.

ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ОД 27. ФЕБРУАРА 1966. ГОДИНЕ

Уставом СФРЈ адвокатура је декларисана као самостална 
друштвена служба за пружање правне помоћи грађанима и орга- 
низацијама, a друштвеноекономски положај радних људи који 
својим радом самостално врше културну, професионалну или 
другу сличну делатност у основи изједначен са друштвено-еко 
номским положајем радних људи у радним организацијама. Тиме 
је одређен друштвени значај адвокатуре и друштвено-економски 
положај адвоката као лица која је врше.



Прва конференција адвоката Југославије констатује да по- 
стоји несклад између: с једне стране Уставом одређеног поло- 
жаја адвокатуре и њеног фактичког доприноса у животу наше 
друштвене заједнице и с друге стране њеног стварног третмана 
од стране појединих органа и друштвених фактора који су по 
свом друштвеном подожају позвани да пруже помоћ адвокатури 
и омогуће јој извршавање њене Уставом одређене функције. О 
томе јасно сведочи и чињеница да је врло мали број општина 
у својим статутима унео одредбе које ошптину као друштвено- 
-политичку заједницу обавезују на пружање помоћи адвокатури 
и стварању услова за њен успешан рад. Овакав однос према 
адвокатури је основни разлог што у великом броју општина, па 
чак и на ширим подручјима, нема ниједног адвоката. За овакво 
стање део одговорности пада на саме адвокате и њихове органи- 
зације, који са своје стране нису учинили довољно напора да 
својом активношћу утичу на ставове и одлуке органа који о 
овим питањима одлучују. Такво стање штетно се одражава не 
само на адвокатуру већ штети и пуној заштити права и зако- 
ном 3amfHheHHX интереса грађана и организација.

Због тога се показује као неопходно да уставне одредбе буду 
спроведене у живот кроз одговарајуће законске прописе, којима 
би се овај несклад између фактичког стања и Уставом одређеног 
положаја адвокатуре отклонио. Неопходно је изнаћи таква ре- 
шења која ће створити и друвзтвенополитички и економски стн- 
муланс за већи прилив младих стручно способних кадрова у ад- 
вокатуру.

Конференција исто тако констатује да отклањању овог не- 
склада у знатној мери могу допринети адвокати развијањем и 
јачањем друштвене активности самих адвоката и њихових орга- 
низација чвршћим повезивањем са друштвено-политичким зајед- 
ницама, a нарочито општинама, и својим свестранијим и непо- 
среднијим укључивање у целокупни живот наше социјалистичке 
друштвене заједнице. Неопходно је да адвокати и њихове орга- 
низације уложе веће напоре у овом правцу, јер је то и њихово 
право и њихова дужност.

II

1. —  У низу друштвених институција које обезбеђују прин- 
цип. законитости, задатак адвокатуре је специфичан: пружање 
правне помоћи. У  тој функцији њен императиван атрибут је под- 
ређеност закону, али и самосталност и независност од утицаја 
органа државне ртраве.

Због Tora, њена унутрашња организација у складу са општим 
развитком нашег друштва мора бити спроведена на принципу 
самоуправљања, који обезбеђује ову независност и самосталност.

Адвокатура је подређена друштвеној заједници и одговорна 
за правилно обављање задатка који јој је поверен. С друге стра-

1 0



не, она мора бити предмет бриге, старања и помоћи друштвене 
заједнице.

Одговорност адвокатуре пред друштвеном заједницом не 
може бити само у принципу —  апстрактна, као што ни старање 
и помоћ друштвене заједнице према њој не сме да буде само 
декларативно.

Због тога, организациона структура адвокатуре мора одго- 
варати организационој структури нашег друштва. Адвокатура 
мора имати органе самоуправљања на нивоу на коме и цела 
друштвена заједница има такве органе, тј. на нивоу друштвено- 
-политичких заједница.

Што се •гаче положаја, статуса адвокатског приправника, 
конференција ставља у задатак Савезу да проучи сва питања у 
циљу проналажења нових решења.

2. —  Конференција констатује да је свака форма адвокатске 
организације која гарантује адвокату независност, самосталност, 
могућност чувања позивне тајне и његово уставно право самб- 
управљања у професионалној организацији погодна за обављање 
адвокатуре. Рад адвоката у индивидуалној канцеларији или уд- 
ружен у радне заједнице представља такве форме.

Конф>еренција сматра да радна организација као установа 
није погодан облик за вршење адвокатуре.

3. —  Конференција сматра да адвокатуру треба развијати 
као основну службу правне помоћи и стварати услове како би 
могла у најбољим облицима адвокатских канцеларија удовољити 
својим друштвеним обавезама на том пољу.

Аруге видове правне помоћи не треба постављати као упо  
редне видове, већ као супсидијарне где не постоје услови за ор- 
ганизадају адвокатскРЕс канцеларија и правну помоћ адвоката, 
и то пре свега у  области правне превентиве, правних саветовања 
и ванпроцесуалних правних послова.

4. —  Нови Устав је одредио основе друштвено-економског 
положаја адвоката, изједначујући у начелу адвокате са људима 
у радном односу.

Примењујући уставне одредбе до сада је прмзширено право 
самоуправљања адвоката преношењем на адвокатске коморе ов- 
лашћења за одређивање награда за рад адвоката и донети закони 
који у области доприноса на приход из вршења адвокатске де- 
латноети адвоката изједначавају са људима у радном односу.

Конф>еренција констатује да је потребно наставити спрово- 
ђење уставних одредаба, нарочито у области социјалног осигу- 
рања, у којој су адвокати изједначени са људима у радном од- 
носу само по обавезама, али не и у правима, јер многа права 
из социјалног осигурања немају или их имају у мањем обиму.

Конференција истиче да адвокатура није у стању да сопстве- 
ним средствима изврши бројно повећање и подмлађивање сво- 
јих редова на плански начин и да је потребно свестрано проуча- 
вање проблема финансирања вежбе адвокатских приправника и 
других материјалних питања адвокатуре.
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5. —  Конференција констатује да су задаци и улога адвока- 
туре у привреди све већи и све значајнији.

Конференција ставља у задатак Савезу да заступању при- 
вредних и других радних организација од стране адвоката по  
свети посебну пажњу и стално предузима потребне мере за уна- 
пређивање рада адвоката у овој области.

III

Конференција констатује да садашњи етички ниво у адвока- 
тури задовољава, али због изузетних повремених повреда етич- 
ких норми адвокати треба стално да се баве проблемима своје 
професионалне етике, изграђују правила и примењују их и раз- 
вијају у свом свакодневном раду.

Основна начела адвокатске етике: независност, самостал- 
ност, савесност, стручност, чување позивне тајне, законитост у 
раду, тражење истине, као и друга етичка правила, треба утвр- 
ђивати не само кроз законске текстове и праксу дисциплинских 
органа већ нарочито кроз свакодневни рад адвоката и његове 
односе са клијентом.

Остваривање циљева адвокатуре у погледу адвокатске етике 
умногоме ће зависити од прописа новог Закона о адвокатури, у 
коме тамо где је реч о начину рада адвоката треба допустити 
само такве облике кроз које ће примена етичких правила бити 
осигурана. Треба задржати’ право органа адвокатуре да оцењују 
достојност код пријема нових чланова. Такође, треба изричито 
истаћи основна начела a нарочито дужност чувања тајне и за- 
брану заступања противничких странака у свим облицима орга- 
низације адвокатских канцеларија. Дисциплинске преступе треба 
прецизније и потпуније формулисати.

Конференција сматра да остали видови пружања правне по  
моћи изван адвокатуре објективно немају услова да обезбеде 
пуну примену основних етичких начела, јер им недостаје неза- 
висност и одговарајућа одговорност и могућност чувања позивне 
тајне.

Конференција исто тако констатује да је за одржавање етич- 
ког нивоа значајно и обезбеђивање одговарајућих материјалних 
услова.

Конференција посебно истиче да сви органи адвокатских ор- 
ганизација треба да се ангажују на још ефикаснијем отклањању 
негативних појава у вршењу адвокато^ог позива.

IV

Конференција констатује да је процесни положај адвоката 
од великог интереса не само за адвокате већ још више за гра- 
ђане, установе и организације као странке у споровима.

Прописи Законика о кривичном поступку који одређују про- 
цесни положај адвоката у претходном и другостепеном поступку
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нису у складу са основним начелима овог законика и Устава 
СФРЈ.

Због тога, конференција сматра да је неопходно ове прописе 
изменити у смислу пуног учешћа браниоца и у једној и у дру- 
гој фази овог поступка. '

Конференција исто тако констатује да би преношење изве- 
сних јавноправних овлашћења са судова на адвокатуру одгова- 
рало потребама грађана за брже и економичније регулисање од- 
ређених правних односа.

V

Конференција изражава уверење да ће њен рад и ови за- 
кључци моћи да допринесу напорима највишег законодавног те- 
ла и других друштвених фактора у изналажењу решења која 
најбоља одговарају потребама нашег друштва.

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТА
НУЖ НОГ ДЕАА

Пружајући заштиту нужног дела, Закон о наслеђивању је 
нужним наследницима омогућио да, у оставинском поступку или 
у инцидентној парници но упућењу, побијају располагања оста- 
виоца путем тестамента и уговора о поклону уколико сматрају 
да је тим располагањима повређен њихов нужни део у наслеђи- 
вању оставине. Поменути закон истиче располагања тестаментом 
и уговором о поклону, док о другим облицима располагања не 
говори, баш зато што мисли да се нужни део може повредити 
само оним располагањима оставиоца која представљају отуђења 
његове имовине без накнаде. Нигде се у поменутом закону не 
помиње могућност да се нужни део повређује путем уговора о 
доживотном издржавању, нити се нужним наследницима пружа 
изравна могућност да побијају тај уговор ради заштите или до- 
пуне свога нужног дела, било да се ради о уговору о доживотном 
издржавању са заживотним отуђењем имовине издржаваног ли- 
ца, било да се ради о таквом уговору са отуђењем имовине из- 
државаног лица након његове смрти.

Па ипак, с обзиром на нека гледишта у правној теорији и у  
судској пракси, поставља се питање — д̂а ли се уговором о до- 
животном издржавању може повредити нужни део у наслеђи- 
вању оставиоца, односно издржаваног лица, те да ли нужни 
наследници, када, под којим условима и у коме облику, могу
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побијати располагања оставиоца тим уговором. Као уговор о 
отуђењу имовине са накнадом, уговор о доживотном издржа- 
вању се, по општем становишту, не може побијати ради заштите 
или допуне нужног дела нужних наследника издржаваног лица, 
примаоца издржавања, без обзира на то када је располагање 
учињено и да ли су престације уговорника једнаке или прибли- 
жно једнаке. Међутим, наводе се пресуде Врховног суда Србије 
—  Одељење у Новом Саду Гж. бр. 366/65, те Врховног суда Југо 
гославије Рев. бр. 1368/63, Рев. бр. 2069/63 и Рев. бр. 3130/63, 
као и мишљења правних писаца др Бранка Базале, др Милана 
Креча, Бура Павића, Михајла Матића, Косте М. Месаровића, по 
којима би нужни наследници могли да побијају уговор о дожи- 
вотном издржавању због повреде нужног дела тиме што између 
престација његових уговорника постоји несразмера на штету 
имовине оставиоца, односно примаоца издржавања. С друге 
стране, неки правници сматрају да се тај уговор може побијати 
и када је очигледна намера оставиоца да тим уговором изигра 
нужни део својих нужних наследника, тј. да на њихову штету 
начини доброчина располагања у корист трећих лица/

Полазећи са законског становишта да се због повреде ну- 
жног дела могу побијати само доброчина располагања оставиоца, 
тј. располагања без накнаде, ми сматрамо да се изравно не може 
побијати уговор о доживотном издржавању ради допуне нужног 
дела нужних наследника ни у случају када су престације несраз- 
мерне, ни у случају када се ради о прикривеном поклону. Они 
који заступају супротно гледиште, чини нам се, исувише истичу 
својство теретности поменутог уговора, док испуштају из вида 
његово својство алеаторности. Уговор о доживотном издржава- 
њу, у оба своја главна облика с обзиром на пренос имовине 
интер вивос и пост мортем, представља како теретан тако и алеа- 
торан уговор, a можда и више алеаторан него теретан уговор. 
Иако зна шта по хоме уговору прима или шта ће по њему при- 
мити од издржаваног лица, давалац издржавања никада не зна 
колико ће живети то лице и колико ће, према томе, потрошити 
на његово издржавање. Ту постоји неизвесност, која представља 
брггну значајку уговора о доживотном издржавању. Та неизвес- 
ност, та алеаторност, јасно је, делује на даваоца издржавања у 
томе правцу што код њега буди наду да ће из тога уговорног 
односа, услед можебитног краћег трајања живота примаоца из- 
државања, више добити од издржаваног лица него што ће по- 
трошити на његово издржавање. Иако је уговор о доживотном 
издржавању теретан уговор, баш због његове алеаторности из- 
међу престација уговорника не мора бити једнакости, па природи 
тога уговора и одговара да оно што даје прималац издржавања 
по правилу не стоји у сразмери са оним што узвраћа давалац 
издржавања. Могло би се говорити да је то и добра страна овог

' Кск?та М. Месарк)вић: Побијан>е' уговора о доживотном издржавању 
због повр>еде нужног дела (Јутословенска адвокатура бр. 5— 6/65, Бтоград).
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yroBopa, jep би иначе даваоци издржавања нерадо ступали у 
уговорне односе са примаоцима издржавања, a очигледно је 
да су ови последњи, услед старости и неспособности за привре 
ђивање, у највећем броју случајева у т£1квој ситуацији да м о  
рају давати своју имовину или њен део другим лицима да би, 
у накнаду за то, од њих добили пристојно издржавање. Узима- 
јући у обзир ту околност, немају iipaBo они правници који за- 
ступају становиште да је преча заштита нужног дела нужних на- 
следника него заштита интереса даваоца издржавања након смр- 
ти издржаваног лица. Y  томе оци немају право ни са законског 
ни са моралног гледишта. Нормално је, и поштено је, да при- 
маоци издржавања „предаду" даваоцима издржавања ван круга 
нужних наследника, —  онда се заиста, без устезања, може поста- 
вити питање с којим образом нужни наследници побијају уго  
вор о доживотном издржавању оставиоца и на основу чега 
траже да се њихови интереси преферирају на штету интереса 
давалаца издржавања. Jep, даваоци издржавања су у сваком 
случају заслужнији за примаоце издржавања него нужни на- 
следници оставиоца, који се, на жалост, појављују као „ожало  
шћена породица" да пошто-пото наследе оставиоца, без обзира 
да ли су га за живота и познавали и дали су му у тешким часо- 
вима прискакали у помоћ. Нама се чини да је законодавац в о  
дио рачуна и о овој моралној страни питања, те уговор о дожи- 
вотном издржавању није ставио уз тестаменат и уговор о по- 
клону као располагање које подлежи редукцији ради допуне 
нужног дела. Када то законодавац није учинио, сматрамо да не- 
мају основа да то чине правници теоретичари и правници прак- 
тичари, бар не де леге лата.

Уколико би се у испуњавању права и обавеза из уговора о 
доживотном издржавању појавила несразмерна на штету пре- 
стације примаоца издржавања као оставиоца, ту се, по нашем 
мишљењу, не би смело закључивати да се прима фацие ради 
о доброчином располагању и^ш о злој намери уговорника да се 
тиме оштете нужни наследници оставиоца у своме нужном делу 
наслеђа. Кажемо прима фацие, на први поглед, јер у праву по- 
стоји начело да се уговори, под условом невређања принудних 
прописа позитивног права, третирају тако да њихова садржина 
одговара вољи уговорника, a постоји и претпоставка савесности 
уговорника. Очигледно је да је законодавац, постављајући про  
писе о редукцији располагања оставиоца ради допуне нужног 
дела, имао у виду и то начело и ту претпоставку. Прописи чл. 
33. до 46. Закона о наслеђивању односе се зато на располагања 
оставиоца без накнаде, без протувредности, a то су у ствари 
располагања тестаментом и уговором о поклону. Ти прописи се 
не односе на располагања из уговора о доживотном издржавању, 
јер се полази од поставке да је тај уговор отуђење уз накнаду, 
па макар и не постојало једнакости између престација уговор- 
ника. Важно је подвући да се поменута редукција располагања 
без накнаде по наведеним прописима врши у оставинском по- 
ступку као ванпарничној процедури. Из правне природе прет-
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поставке савесности уговорника не може се и не сме се у оста- 
винском поступку изводити закључак о томе да је уговор о до- 
животном издржавању доброчин правни посао начињен у на- 
мери да се оштете нужни наследници у свсше нужном делу. 
Претпоставка је да је тај уговор правни посао са накнадом, како 
му и сами назив казује. To је, нема сумње, оборљива претпо- 
ставка, али она се не може обарати у оставинском поступку.

Полазећи од претпоставке да воља уговорника одговара њи- 
ховој изјави и оХ претпоставке савесности уговорника, ми сма- 
трамо да се уговор о доживотном издржавању прима фацие 
у оставинском поступку не може урачунавати нити редуцирати 
у погледу наслеђивања у корист наследника оставиоца.

Међутим, као и на други начин, тако се и уговором о дожи- 
вотном издржавању могу намерно изигравати права нужних на- 
следника на нужни део. To је случај када уговорници симули- 
рају уговор о доживотном издржавању, a стварно мисле на уго- 
вор о поклону, те тај симулирани уговор закључују у намери да 
оштете нужне наследнике оставиоца? Било да је располагање 
таквим симулираним уговором вршено у корист неког од наслед- 
ника било у корист лица ван круга наследншса, нужни наслед- 
ници имају право да тај и такав уговор побијају са наслова си- 
мулације да би допунили свој нужни део. Али, они то не могу 
чинити у оставинском поступку, већ то могу урадити у парници 
на коју их буде упутио оставински суд својим решењем по про- 
писима чл. 223. до 226. Закона о наслеђивању. To право они 
имају не само према уговору о доживотном издржавању него 
и према сваком другом уговору оставиоца који представља при- 
видан правни посао у циљу оштећења њихових права и интереса 
у наслеђивању. Y  парници по упућењу (а можда и у парници без 
упућења) они имају дужност да обарају две наведене правне 
претпоставке у вези са предметним уговором о доживотном издр- 
жавању, тј. имају да доказују да је тај уговор привидан и да 
је срачунат од уговорника на изигравање њихових права и инте- 
реса. To значи —  имају да доказују да је посреди доброчино рас- 
полагање између уговорника и да је то учињено у намери да се 
нужни наследници оштете у правима и интересима из наслеђи- 
вања. Y  тој парници, дакле, треба да се утврде све околности по 
којима се са сигурношћу може извести закључак да је нападнути 
уговор о доживотном издржавању у ствари уговор о поклону, 
па чак и у случају ако је тобожњи давалац издржавања нешто 
и давао оставиоцу на име издржавања, али је то давање у вели- 
кој несразмери са примањем од оставиоца.

Ар Аушан П. Радоман

* Др Борис Визнер: Грађанско право у теорији и пракси, Загреб 1962, 
егр. 90—91.
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ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ И ПРИВРЕМЕНЕ НАРЕДБЕ

Привремене мере у парничном поступку и привремене на- 
редбе у извршном поступку представљају погодна правна сред- 
ства да се на ефикасан и брз начин пружи заштита и обезбеде 
захтеви странака у опасности.

Ова два института у пракси се скоро не разликују. Због 
тога се често дешава да ови институти не пружају правовремену 
заштиту грађанима и трпе велику критику кад је у питању 
њихова реализација кроз извршни поступак.

Y  судској пракси постоје случајеви да се привремене мере 
у парничном поступку дозвољавају кад постоје услови за изда- 
вање привремених наредби у извршном поступку. Другим речи- 
ма, пракса је у толикој мери идентификовала ова два института 
да је потребно на то указати и подвучи њихову разлику.

Привремене мере

Привремене мере представљају посебан институт Закона о 
парничном поступку.

Издавање привремених мера може се предложити у тужби 
и током целог парничног поступка све до његовог правоснажног 
окончања. Привремене мере дозвољавају се у хитним случаје- 
вима и то: у парницама због сметања поееда, у брачним споро 
вима, у споровима за утврђивање и оспоравање очинства, у рад- 
ним споровима и у споровима пред привредним судовима.

Y  брачним и патернитетским споровима привременим мера- 
ма се обезбеђује давање издржавања заједничкој малолетној 
деци и обезбеђује се њихов смештај, док је код бракоразводних 
спорова, спорова поништења брака или утврћивања постојања 
или непостојања брака, циљ привремене мере давања издржава- 
ња и обезбеђење смештаја брачног друга.

Сврха привредних мера у парницама због сметања поседа 
јесте отклањање хитне опасности против-правног оштећења или 
спречавања насил.а или отклањање ненакнадиве штете, док је у 
споровима из радних односа цил> привремених мера спречавање 
насилног поступања или отклањање наступања ненакнадиве 
штете.

Предложене привремене мере у парничном поступку не мо- 
рају неминовно да воде томе да буду и дозвољене од стране 
суда. Приликом дозвољавања привремених мера суд се руководи 
неопходном потребом странке у опасности за одређивање ових 
мера, јер се ради о непосредној опасности која може да се односи 
на егзистенцију детета или брачног друга, о непосредној опасно 
сти од насиља или ненакнадиве штете. Све те околности суд 
мора да има у виду приликом дозвољавања привремених мера. 
Из тога произилази да дозвољавање привремених мера од стране 
суда мора да буде оправдано у сваком конкретном сдучају.

Странка у поступку је дужна да у преддогу којим тражи 
издавање привремене мере наведе доказе који указују на оправ-
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даност предлога, или чињенице које указују на вероватноћу 
захтева. Тако, ако се ради о сметању поседа, странка мора да 
учини суду вероватним да је била у поседу неке ствари или права 
и да је од противне стране спречена, искључена или ограни- 
чена у држању или коришћењу те ствари или права. Код пред- 
лога којим се тражи давање извршавања у корист брачног друга, 
предлагач мора да учини вероватним да је без средстава за жи- 
вот, неспособан за рад или незапослен и да је у стање неосигура- 
ности доспео без своје кривице.

Суд може привремене мере одређивати по службеној ду- 
жности или по предлогу. Привремене мере давања издржавања 
и одређивања смештаја необезбеђном брачном друту, каб и при- 
времене мере у поступку пред привредним судовима искључиво 
се доносе по предлогу заинтересоване странке.

Што се тиче доношења привремених мера, оне се по правилу 
дбзвољавају после саслушања противне странке, што је у складу 
са основним начелом парничног поступка израженим у члану 5. 
Закона о парничном поступку, a наиме, суд ће свакој странци 
пружити могућност да се изјасни о захтевима и наводима про  
тивне странке.

Међутим, постоји и изузетак, односно учињено је одсту- 
пање до овог правила у чл. 422 Закона о парничном поступку 
где је предвиђено да суд може по службеној дужности и без 
саслушања противне странке дозволити привремену меру која 
се спроводи у извршном посхупку ради отклањања хитне опа- 
сности противправног оштећења или спречавања насиља или от- 
клањања ненакнадиве штете.

С тим у вези поставља се питање у ком саставу је суд овла- 
шћен да издаје привремене мере? Y  вези са овим питањем инте- 
ресантан је став Врховног суда Србије у одлуци Гж. 3443/59, који 
стоји на становишту да је у случају дозвол>авања привремених 
мера у вези са издржавањем и обезбеђењем смештаја у брачним 
споровима надлежно веће, a не председник већа, како је то из- 
ричито одређено чланом 267. и 301. Закона о парничном поступ- 
ку. Оваква одлука, којом се досуђује деци или необезбеђеном 
брачном другу издржавање и налаже другом брачном другу ис- 
плата досуђеног издржавања, по свом дејству равна је пресуди, 
јер се и привременом мером као и пресудом могу досудити у 
корист једне странке извесна права, a друга странка обавезати 
на одређене чинидбе.

Привремене мере се доносе у форми решења и за њих важе 
све оне одредбе из Закона о парничном поступку које се при- 
мењују у односу на решења, a посебно одредбе у погледу прав- 
них лекова. Против привремених мера дозвољена је жалба уко- 
лико Закон о парничном поступку за поједине случајеве није 
друкчије одредио. Тако, против привремених мера донетих у 
парницама из радних односа и у парницама за сметање поседа 
нису дозвољене посебне жалбе. Y  брачним и патернитетским 
споровима жалба против привремених мера не задржава извр- 
шење решења. С тога се привремене мере јављају као извршни
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наслови било због тога што против њих није дозвољена посебна 
жалба, било због тога што жалба не задржава њихово извршење. 
Против привремених мера донетих у парничном поступку није 
дозвољено средство противљења јер Закон о парничном поступку 
не познаје овај институт. Чињеница да Закон о парничном 
поступку прописује да суд може одредити привремене мере које 
се примењују у извршном поступку не значи да ће се код привре- 
мених мера донетих у парничном поступку примењивати правна 
правила извршног поступка. Ови прописи само одређују овла- 
шћење парничног већа да може доносити све оне врсте привре- 
мених мера које се могу донети у извршном поступку.

Привремене мере су привременог карактера. Трају најдуже 
до окончања поступка. Међутим, суд може одређене привремене 
мере изменити у току прступка на основани захтев једне од 
странака како је то предвиђено чланом 65. пречишћеног текста 
Основног закона о браку.

Оно што треба подвући то је да привремене мере нису мери 
торне одлуке. Њима се само налаже одређено чињење или про- 
пуштање одређеном лицу за одређено време. Према томе, не- 
правилне су све оне привремене мере којима се доноси одлука 
о главној ствари. На овај начин уколико се ствар реши у мери- 
туму a касније донето решење не би имало никакве сврхе. Ме- 
ђутим, при издавању односно дозвољавању привремене мере суд 
ће узети у обзир и извести поједине доказе одлучујуће за дозво 
љавање привремене мере, али доказни поступак неће окончати, 
те самим тим отпада и могућност да се ствар путем ове мере 
реши по главној ствари.

Привремена мера је одлука суда у форми решења. Као таква 
она мора бити и формално донета. С тога привремена мера мора 
бити израђена у писменој форми.

Међутим, у пракси се често дешава и то у случајевима када 
је тужба са предлогом за издавање привремене мере јасна и 
прецизна да суд усвоји предложену текстуалну привремену меру 
и то тако што на примерку овакве тужбе (обично на полеђини) 
откуца решење да се предложена привремена мера усваја, што 
није правилно. Оваква привремена мера се мора писмено изра- 
дити. Ово због тога што је она извршни наслов и резултат рада 
и поступања суда, a судски извршитељ је мора уручити против- 
ној страни формалну одлуку суда приликом изласка на терен.

Често се у пракси дешава да се у парничном поступку доноси 
привремена мера и онда када њеном одређивању односно дозво 
љавању није било места. Најчешћи случајеви су предлози за 
дозволу извршења ради обезбеђења, који се усвајају од стране 
парничног већа доношењем решења којим се усваја привремена 
мера и ако иста није ни тражена. Такве одлуке су незаконите, 
јер се извршење ради обезбеђења може тражити само и једино 
у извршном поступку, када судска одлука није правноснажна или 
још није извршна, другим речима, основ за усвајање предлога за 
дозволу извршења ради обезбеђења је неправоснажна судска 
одлука.
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Према томе привремене мере у парничном поступку дозво- 
љене су само у случајевима предвиђеним у Закону о парничном 
поступку.

Привремене наредбе

Привремене наредбе у извршном поступку могу се издати 
пре покретања парнице, у току парнице или док извршни посту- 
пак тече, a све у циљу да се обезбединеко право странке. При- 
времену наредбу суд одређује ако странци прети опасност да сво- 
је право или свој захтев не оствари или да ће противна страна 
то право осујетити или знатно отежати, или пак да ће отуђити 
предмете своје имовине, или ако предлагачу прети опасност на- 
ступања ненакданиве штете. Привремене наредбе које предла- 
гачу стоје на расположењу доносе се по правним правилима из- 
вршног поступка и то у извршном, a не у парничном поступку. 
Средства оваквог обезбеђења су веома разноврсна, као што је 
чување покретних ствари, које се налазе код противника пред- 
лагача; судска забрана отуђивања или оптерећивања у јавној 
књизи укњижених земљишта или права на које се односи зах- 
тев, a чије се обезбеђење тражи; налог противнику да изврши 
извесне радње да би се сачувале одређене ствари; судска забрана 
која ће се издати трећем лицу од кога противник предлагача 
има неко потраживање.

Предлог за издавање привремене наредбе мора да садржи 
одређене елементе као што су: каква се наредба предлогом тра- 
жи, време за које се наредба предлаже, захтев који предлагачу 
по његовом тврђењу припада, као и чињенице на којима се за- 
снивао предлог.

Суд привремену наредбу издаје у форми решења с тим што 
означава време њеног трајања. Кад се привремена наредба до  
носи пре покретања парнице, онда се странци у чију је корист 
донета, оставља року коме је дужна да покрене поступак од- 
носно парницу.

Привремена наредба се најчешће доноси без претходног про- 
тивника предлагача, a у  циљу да се онемогући осујечење илн 
да се не отежа обезбеђење захтева. Зато је против привремене 
наредбе дозвољено противљење у року од 15 дана по пријему 
решења у свим случајевима када противник предлагача није 
саслушан. 0 противљену одлучује суд који је издао привремену 
наредбу. Међутим, противљење не задржава извршење дозво- 
љене привремене наредбе, што значи, да нема одложно дејство.

Оно што је карактеристично за ову фазу поступка то је да 
суд после уложеног противљења заказује рочиште на које се 
позивају странке са пуномоћницима, па се на крају решењем 
одлучује о противљењу и даљој судбини привремене наредбе, 
која може да се потврди, преиначи или укине.

Треба напоменути да привремене наредбе нису допуштене 
у свим случајевима и ако се ради о странци у опасности. Наиме, 
уколико странка може да тражи извршење ради обезбеђења, при-
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времена наредба није допуштена. Према томе, уколико странка 
располаже неправоснажном одлуком, која се односи на новчану 
чинидбу, она се не може послужити предлогом за издавање при- 
времене наредбе, већ преддогом за дозволу извршезња ради обез- 
беђења. Из овога нужно произилази да свака странка у хитним 
случајевима мора да води рачуна о томе какву врсту пред,\ога 
поставља и у ком поступку, уколико жели да обезбеди неки свој 
захтев.

Према томе, суд може одредити заштитне мере у парничном 
и извршном поступку, али привремене мере се могу предложити 
и дозволити само у оним случајевима који су набројани у За- 
кону о парничном поступку. Y  свим другим случајевима, ук о  
лико за странку постоји опасност да неће моћи или ће отежано 
моћи да оствари свој захтев, стоје јој на расположењу привре- 
мене наредбе и предлози за дозволу извршења ради обезбеђења. 
Та правна средства дозвољавају се на основу правних правила 
извршног поступка и то у извршном, a не у парничном поступку.

Мирослав Нешић

ПРИМЕДБЕ Y  ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 349 ЗКП

Као што је познато по тако рећи једнодушном мишљењу 
правника, потребно је изменити и допунити извесне прописе 
ЗКП.

Главни цил> тих измена треба да буде: ојачати положај опту- 
женога односно одбране и то нарочито у претходном поступку. 
Међутим, чини ми се да у ЗКП, осим одредаба претходног по- 
ступка —  који су оправдано главни циљ предлога ради измене и 
допуне закона —  има и других прописа, који иду на уштрб прин- 
ципа материјалне истине.

Реч је о последњем ставу члана 349 ЗКП који гласи: „Судија 
известилац може по потреби од првостепеног суда прибавити 
извештај о повредама одредаба кривичног поступка, a може пре- 
ко истог суда проверити наводе жалбе у погледу нових доказа 
и нових чињеница".

Нека је наглашено да П-степени судови, очевидно из разлога 
парничне економичности, све више примењују горњу законску 
одредбу и то не само када се ради о испитивању евентуалних 
формално правних питања у вези повреде кривичног поступка, 
већ —  шта ми се чини нарочито важним —  и у погледу у жалби 
предложених доказа и нињеница.

Како све то изгледа у пракси?
Рецимо да је у жалби оптуженик приложио нове документе, 

предложио сведоке, једном речју износи нове чињенице и доказе,
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при чему поступа тачно по ставу последњег члана 341 ЗКП, који 
изричито омогућује у жалби изнете нове чињенице и доказе.

Треба имати у виду да је уопште у ЗКП заузет начелни став: 
омогућити странкама употребу нових доказа и током Пч:тепеног 
поступка. Осим стајва иоследњег члана 341 ЗКП то се јасно види 
и из става последњег члана 352 ЗКП који, у случају да П-степени 
суд одређује усмену расправу, пред жалбеним судбм, дозвољава 
странкама да чак н на самом претресу изнесу нове доказе и 
чињенице.

Најзад став 2, члана 368 ЗКП омогућује и након укидања 
пресуде на новом претресу истицати нове чињенице и доказе.

Према томе, јасно је да начелно наш ЗКП омогућује употре- 
бу нових доказних средстава и у жалбеном поступку.

Даље анализирајући цитирани став члана 349 ЗКП морамо 
имати у виду и друге основне принципе и прописе ЗКП.

Нарочито, закон предвиђа да се доказни поступак —  осим 
за сада у извиђајном односно претходном поступку, где то на- 
жалост није увек случај —  обавља обавезно у присуству опту- 
женог па и његовог браниоца, у случајевима где оптужени бра- 
ниоца има, односно одбрана по адвокату је обзиром на тежину 
деликта обавезна.

Дал>е, наравно аналогно члану 309 ЗКП странке и учесници 
могу сведоку итд. „непосредно" поставити питања.

Имајући у виду горње начелне принципе ЗКП, које čy у мо- 
гућности жалбеног суда у правцу испитати у жалби предложене 
доказе, без повреде цитираних начела непосредности поступка a 
без да се иде на штету принципа материјалне истине?

Постоји по члану 363 ЗКП могућности укинути пресуду да 
би првостепени суд могао обавити у жалби предложени доказни 
поступак.

Истина, укидање пресуде и обављање новог поступка скоп- 
чано је са губитком времена a често и са знатним трошковима a 
тачно је и то да кад-кад се указује потреба, у вези нових доказ- 
них предлога, пресуду поново испитати односно доказни посту- 
пак обавити само упогледупојединих делова првостепене пре- 
суде.

Међутим, обзиром на далекосежне последице и животни зна- 
чај кривичних пресуда, сви су горњи моменти —  време, трошак 
и слично —  потпуно небитни и у виду треба да имамо само ве- 
чито важећи принцип МАТЕРИЈАЛНЕ ИСТИНЕ односно основна 
начела предвиђена у Глави I. ЗКП.

Најзад, постоји и могућност предвиђена у ставу 3, члана 
363 ЗКП, a TO је, издвојити поједине делове пресуде —  где је то 
могуће без штетних последица —  и пресуду само делимично уки- 
нути да би могуће било обавити у законској форми, у жалби 
предложени накнадни доказни поступак.

Имамо још један начин правилно испитати те доказне пред- 
логе a TO је, да се одреди и одржи у смислу члана 351 ЗКП главни
1.ретрес пред П-степеним судом.
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Y вези горњег прописа чини ми се да је правилна констата- 
ција да је Y сличним ситуацијама „најдоследније решење одржа- 
вање претреса пред Пч;тепеним судом" (Види чланак Др. Б. Кра- 
ус „Саветовање у Врховном суду Југославије", Југословенска ре- 
вија за криминологију Бр. 4-65).

И даље, верујем да сви ми правници практичари са жаље- 
њем утврђујемо оно што се наводи у rope цитираном чланку да 
„констатовано је да овај институт многи судови не користеЛ

Немам наравно статистрЈчких података, али верујем да су 
више но ретки случајеви где жалбени судови обављају усмени 
јавни претрес и ако је горња институција више но потребна. 
(Види недавно у штампи изнешен случај где је једна жена код 
1-степеног суда три пута осуђена на смрт a ослобођена после 
јавног претреса пред Републичким врх. судом).

Међутим, као што сам изнео, последње време прилично су 
чести случајеви да жалбени суд примењује став 4, члана 349 ЗКП.

Конкретно све то изгледа отприлике овако:
Оптужени је изнео у жалби разне доказне предлоге, судија 

известилац, пре реферисања или после тога, враћа жалбу 1-сте- 
пеном суду —  дакле суду чија се пресуда жалбом побија —  да 
„провери" наводе жалбе.

Председник већа 1-степеног суда онда „проверава" доказе 
из жалбе, чини увиде у документације, саслушава чак и сведоке, 
све то без да је о томе извештен бранилац или често ни оптуже- 
ник, дакле без икаквог контрадикторног поступка, шта је у оче- 
видној супротности са духом, и јасним прописима ЗКП:

и без обзира на факат што „провере" обавља онај исти суд 
који је донео нападнуту пресуду a у психи је „ноленс воленс" 
да сваки више воли да види своју пресуду потврђено, но уки- 
нуто, и поред најбоље воље, чисто у „подсвести".

Чини ми се, дакле, да током предвиђених реформи ЗКП тре- 
ба брисати став последњи члана 349 ЗКП.

Y најгорем случају ваља у цитираном пропису предвиђено 
овлашћење жалбеног суда ограничити на проверу оних жалбе- 
них навода који се односе на повреде формално правног карак- 
тера, никако али не могу се без присуства свих по закону овла- 
штених лица „проверити" наводи жалбе у погледу ново предло- 
жених доказа и чињеница. Где год су, дакле, у жалби чињени —  
дакако, бар вероватно основани —  доказни предлози, пресуда 
се мора или укинути или одржати претрес пред И-степеним су- 
дом. Свако друго решење у супротности је —  понављам —  са 
основним принципима ЗКП и целог нашег система кривичног 
права.

Y вези тога треба да имамо у виду још извесне чини ми се 
нетачне тенденције. Прочитали смо ових дана у једном дневном 
листу чланак под насловом „И у судству друштвени надзор".

Без обзира да ли су у том чланку начелно изнешене идеје 
спроводљиве или не, овде желим цитирати неке по мом схва- 
тању погрешне трвдње из тог чланка:
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„Осећа се настојање Републичких Врховних судова да све 
више интервенишу по жалбама против првостепених пресуда, 
негирајући у пракси, хтели то они или не, захтев са индивидуали- 
зацијом казне. Све је то задеонуто плаштом закона, плаштом 
растегнутих законских одредаба".

И даље по истом чланку: „Међутим, хштање је да ли се та- 
квом применом закона остварују основне политичке руководне 
идеје нашег друштва".

Најзад као конклузија чланкописца;
„Ми одговарамо негативно и зато сматрамо да би слободннје 

и смелије увођење одговарајућих облика друштвеног надзора, 
разбило уверење класичне, правно догматске бариере које стоје 
на путу остваривања нашег правног система".

Сумњам да ће ма који практични правник прихватити сличне 
тезе. Напротив, сви ми у дневном животу видимо и доживљујемо 
да је неизмера заслуга баш Републичких одн. Покрајинских Вр- 
ховних жалбених и уопште П-степених судова, што исправљају 
евентуалне грешке нижих судова, каквих —  и ако све мање —  
али наравно још увек има.

Y  вези тога довољно је ако подсећамо на фрапантне цифре 
о процентима уважених жалба које су изнете на Конференцији 
адвоката у Београду.

Чини ми се да је свима нама практичарима јасно да не само 
да би било на уштрб принципа законитости ограничити рад и 
делокруг 11ч:тепених судова, већ напротив, треба хитно присту- 
пити допуни ЗКП и при томе изменити или допунити и члан 349 
ЗКП који у данашњем облику и примени иде, односно може да 
буде на штету принципа материјалне истине.

Ар Густав Керпел

ИЗДАВАЧКИ УГОВОРИ СА СТРАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

На данашњем степену друштвеног развитка не би се могло 
ни замислити да се један народ развија на основу сопствених до  
стигнућа. Пошто су различити економски и други услови у раз- 
витку довели до различитог нивоа развитка, то се приступило 
размени материјалних и културних добара међу народима. Ово 
се нарочито односи на размену интелектуалног стваралаштва 
(преводе се књиге, позоришна дела, филмови, откупљују се ли- 
ценце и патенти итд.).

Y  размени културних добара посебно место заузима свакако 
превођење и издавање дела страних аутора од стране наших 
издавача и наших аутора од стране иностраних издавача. На овај 
начин се обезбеђује, да ауторска дела буду приступачна што
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ширем кругу људи, и Да се створи светска заједница у оквиру 
које ће бити омогућено доступност вредних ауторских дела свим 
људима без обзира на народност, веру и држављанство аутора. 
За ово се залажу и међународни прописи којима се регулишу 
стварање и искоришћавање ауторских дела, од којих су нај- 
значајнији: Бернска конвенција, Пан-америчка конвенција и 
Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву.

Омогућавање доступности ауторских дела врши се нарочито 
издавањем ауторских дела. Односи измећу аутора и издавача и 
њихова права и обавезе регулишу се издавачким утоворима.

Ма да су издавачки уговори били познати још у Римском 
праву, они су остали нерегулисани како у нашем тако и у друтим 
правима. -

Најчешће се, имајући у виду диспозитивни карактер норми 
ауторског права, оставља странкама (аутору и издавачу) да саме 
у конкретном случају уговором регулишу своја права и обавезе.

Ми се нећемо задржавати на материји издавачких уговора. 
Исто тако оставићемо по страни и издавачке уговоре којима се 
регулишу права и обавезе наших аутора и напшх издавача.

Нас овде интересују издавачки уговори са страним елемен- 
том тј. они издавачки уговори којима се регулишу права и оба- 
везе између страних аутора и наших издавача и наших аутора 
и иностраних издавача.

Наша земља у којој се гради социјализам, заинтересована 
је да што већи број вреднијих ауторских дела страних аутора 
буде преведено на наш језик и доступно наших грађанима, јер 
ће се само на тај начин моћи подићи културни ниво и свест на- 
ших грађана, и убрзати изградња социјализма. Ово је разумљиво 
када се зна да се наш развитак не би могао успешно одвијати 
само на бази онога што смо ми постигли.

Али како се издавањем дела страних аутора ангажују и 
девизна средства (плаћање ауторских хонорара), a ни једна на- 
ционална економија па ни наша није у могућности да за ову 
сврху троши неограничена девизна средства, то долази до ин- 
тервенције и ограничења у ангажовању девизних средстава за 
издавање дела страних аутора.

И док се девизна средства ограничавају када се ради о 
издавању дела страних аутора, дотле се тежи да инострани из- 
давачи издају што већи број дела наших аутора јер се на тај 
начин обезбеђује прилив девизних средстава и афирмација Ha
mm аутора у иностранству.

Интервенција заједнице се најчешће састоји у давању одо  
брења нашим издавачима од стране девизних органа да могу 
објављивати дела страних држављана. Издавање дела страних 
држављана без одобрења девизног органа представља девизни 
прекршај.

О овоме се изјаснио и Савезни врховни суд:
„Предузеће које се издавањем дела страних аутора без одо  

брења надлежног девизног органа задужило према тим ауторима
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починило је девизни прекршај" (Одлука Савезног врховног суда 
Y-636/53. од 3. II 1954. године).

Из овога се јасно види да наша заједница и поред напора 
и жеља да обезбеди 'издавање свих вреднијих дела светске кул- 
туре и њихову приступачност нашим грађанима, мора водити 
рачуна о могућностима ангажовања девизних средстава за ову 
сврху.

Ово је био и један од разлога зашто наша земља ниЈб још 
ратификовала Светску (Универзалну) конвенцију о ауторском 
праву.

Овим ограничењима се постижу два циља, први, контролшпе 
се и спречава неоправдани одлив девиза, и други, ограничавају 
се издавања оних дела која не одговарају и не доприносе васпи- 
тавању и уздизању наших грађана (на пример шунд литература).

Према томе, наши издавачи су дужни пре издавања дела 
страних аутора да прибаве одобрење девизног органа, јер у про- 
тивном чине девизни прекрвдај (казне за девизне прекршаје из- 
носе за организације од 300.000— 2,000.000.—  старих динара), a 
за одговорна лица 50.000— 100.000.—  старих динара —  члан 86-91. 
Закона 0 ‘ девизном пословању и платном промету са иностран- 
ством („Службени лист СФРЈ" број 15/65). Напротив када се 
ради о издавању дела наших аутора од стране иностраних изда- 
вача није потребно одобрење девизних органа. Y  прилог оваквог 
схватања изјаснцо се и Савезни секретаријат за финансије:

,,Y смислу девизних прописа —  члана 67. Закона о девизном 
пословању и платном промету са иностранством („Службени 
лист СФРЈ" број 15/65) није потребно одобрење девизног органа 
за закључење издавачког уговора између домаћих аутора и ино  
страних издавача.

Према томе, у  овим случајевима, не треба упућивати заин 
тересоване стране да се обраћају надлежном девизном органу 
за прибављање таквог одобрења. Исто тако, дејство тако закљу- 
чених уговора не може бити условљено сагласношћу Савеза ком- 
позитора Југославије —  Одељен>е за заштиту ауторских права." 
(Билтен објашњења број 2/1966. годину).

Овакав став је разумљив, јер се у овим случајевима не ради 
о одливању девиза већ на против о приливу девизних средстава 
и о афирмацији наших аутора у иностранству и наших достиг- 
нућа.

На сличан начин су ова питања регулисана и у другим пра- 
вима.

Што се тиче услова за закључивање издавачких уговора са 
страним елементом, не постоје никаква ограничења, и исти се 
закључују у складу са обавезама преузетим кроз билатералне 
уговоре или на основу међународних прописа који регулишу 
ову материју, a ко је је наша земља ратификовала.

Јездимир Митровић
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И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Исплата за рад преко нориатива 
HBia се признати као оправдана ис- 
плата. — Истављав>е чека без по- 
крића је кривично дело из чл. 232-а. 
ст. 2. КЗ, a не кривично дело из чл. 
314-а. став 1. КЗ. (ВСС Од. НС бр. 
Кж 1219/965.

I. ст пресЈЛдом оглашен је оптуже- 
ни за кривим за три крив. дела ив 
чл. 314-а. и осуђен. Пркзтив пресуде 
уложили су жалбу Окр. јавни тзгжи- 
лац и огггужани. Жалбе су делимич- 
но оправдане, квалификација I. ст. 
ггресуде за једно крив. дело измење- 
на, висина аоазне повишена, a из раз- 
лога;

Није основан навод жалбе ОЈТ да 
јв I. ст. суд погрешно утврдио да 
је оптужеии исплатио радницима
5.514.000 ст. динара, јер су вештаци 
зггврдили да је исплатио СЈамо
2.840.000 ст. диннара. Према искази- 
ма оптужвног и радника оптужеии 
је радницима исплаћивао знатно ви- 
ше од износа предвиђених нормати- 
вима у грађевинарству, које су ве- 
штаци, у недостатку гшомеаних до- 
кумената о исплатама узели за о- 
свкЈВ свага 'обЈИчуна, a  поред тога је 
плаћао радницима и стан и храну.

I. ст. суд је ггогрешно квалифшсо- 
вао дело оптужеиаг под т. 2. пресуде 
као злоупотреба службвног положа- 
ја из користол>ублЈа из чл. 314-а. ст. 
1. КЗ, ј*р је оптужени издавањем 
чена без гаокрића прибавио проту- 
правну имокинску корист, штр је 
члаиом 232-а. ст. 2. КЗ предвиђено 
ка» крив. дело издаваше и ставл>а- 
ње чека у промет без покрића, које 
је специјално у односу на дело из 
чл. 314-а. ст. 1. КЗ.

I. ст. суд је правилно угордио чи- 
њенично стање, али је извукао по- 
гр>ешне закЈвучке. Оптужени је irpa- 
вилно B iQ 3J«) својом десиом стра- 
ном и дозвољено1М брзином, a rrpe- 
тицан.е је почео на месту на коме 
је оно дозвољено. Пре него шгго ће 
почети претицање оптужени је дао 
звучни сигнал као што је ггредвиђе- 
но у члану 38. Основног закона о 
безбедности саобраћаја на јавним 
путевима. Према 'гоме оптужевЕи је 
учинио све оно што је пЈЈема цит. 
гфопису био дужаи да учини, a није 
био дужан да се претходно увери 
да ли је оштећеии чуо звучни сиг- 
нал. Оваква дзгжност возача мотор- 
ног возила није предвиђева у чл. 38. 
цит. закона и огггужени киое могао 
ни преттгоставиви да га оштећени ни- 
је чуо, тим пре што је близина била 
нормална.

Оптужени коЈи је дао звак за пре- 
тицање возачу испред себе вије ду- 
жан да се увери да ли је овај тај 
знак и чуо. (ВСС Од. НС бр. Кж. 
43/966).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кјжвим за крив. делв из чл. 
273. ст. 5. у вези чл. 271. ст. 3. КЗ 
и осуђен на казну затвора у тра- 
јању од 6 месеци.

Оптужени је уложио жалбу, која 
је оснсдаана, I. ст. пруесуда ггреина- 
чеиа и оптужени ослобођен крив. 
одговорности, a из разлога:

Забрава вршења самосталне делат- 
ности може се изрећи само ако је 
крив. дело извршено у таквој де- 
латности. (ВСС Од. НС бр. Кж. 87/ 
966).

I. ег. пресудом изречена је мера 
безбедности из чл. 61-6. КЗ забрана 
вршења самосталне делачиости у 
трајашу од 3 године. Оптужени је у- 
ложио жалбу, која је основана, те 
одлука о тој забрани отклоњена, a 
из разлога;

I. ст. суд је  пагрепшо npiiMSirao за- 
кон »ад а  је  оптужвном изрекао- и 
забрану врше®Е»а самосталне делат- 
ности, пошто из огшса дела оптуж е- 
ног за  које је  проглашен кривим не 
п1К)излази да је  оптуже1НИ дело и з- 
врш ио вршећи неку оамостЈалну де- 
латности, па према томе није ни 
могао злоупотребити неку самостал- 
ну делатност. Стога не nocrofje за- 
коноки услови за  изрицање ове ме- 
ре безбедности.

Подмуклост озвачена у чл. 135. ст. 
2. КЗ претпоставл>а препреденост, 
дволичност Вли крајњу лукавост код 
извршен>а крив. дела убиства. (ВСС 
Од. НС бр. Кж. 142/66).
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I. ст. пресудом оптужеиа је про- 
глашеиа кривом и осуђена због крив. 
дела из чл. 135. ст. 2. КЗ. Оптужена 
је улржила жалбу, кЈоја је делЈ1мично 
основана, квали(^кација из чл. 135. 
ет. 2. КЗ измењена у став 1. чл. 135. 
КЗ, a из разлога:

Правна оцена утврђених чињени- 
ца од стране I. ст. суда није пра- 
вилиа. Наиме, из чињеничнот стања 
утврђеног у побијаној првсуди rrpo- 
изилази да је оптуже1на донела од- 
луку о убиству после препирке оа 
оштећеним (са којим је и иначе ра- 
није врло лоше живела) и то док је 
још била под дејством те међусобне 
свађе и пркошења од стране оште- 
ћеног. Према томе, поред објектив- 
ног момента (спавања оиггећеног) у 
овом случају не постоји и  други тј. 
субјоктиван моменат, такође неоп- 
ходан за појам подмуклости и за 
квалификацију по ст. 2. чт. 135. КЗ, 
a наиме да је оптужена при извр- 
шењу дела испољила у већој мери 
него што обично бива код изврше- 
ња убиства — преггреденост, дво- 
личност или крајн>у лукавост, што 
претпоставл.а појам подмуклости о- 
значен у ст. 2. чл. 135. КЗ.

Поднотењем захтева привредној 
организацији ради исплате личног 
дохотка превида се застарелост по- 
траживања сходво чл. 32. Закона о 
застарелости потраживања. (ВСС Од. 
НС бр. Гж. 1597/965).

I. ст. суд је одбио тужбвни захтев. 
Уложвна жалба тужиоца је основа- 
на, I. ст. пресуда укинута, a из раз- 
лога;

Тужилац је поднео тужбу ради ис- 
плате ггрековреме1ног рада почев од 
1. јануара 1959. до 31. децембра 1961. 
године. ТЈЧкба је поднесена 23. ав- 
густа 1962. године. I. ст. суд је за 
време од 1. јануара 1959. до 23. авгу- 
ста 1960. ррдине тужбу одбио због 
застарелости потраживања.

Током поступка је утврђено да је 
тужилац 24. новембра 1961. године 
писмено тражио од органа управ- 
л»ан>а гфедузећа исплату тог свог гго- 
траживања, чиме је преиинут ток за- 
старелости у смислу чл. 32. Закона 
о заст. потраж.

Да би неко лице постало купац 
некретнина потребно је да се из са- 
држине уговора то види и да је уго- 
вор то лице и вотвисало, a ве само 
да је у заглавл>у уговора озвачево 
као кувац. (ВСС Од. НС бр. Гж. 207/ 
966).

I. ст. пресудом је утврђено да Je 
тужилац купац некретнина, док б- 
стали тужеии нису купци. Уложена 
жалба је као неоснована одбијеиа, 
a из разлога:

Туженици Р., Е., Р., А., Р., Д. нису 
купци иако су у уговору означени, 
и то у заглављу уговора само, као 
купци. Наиме, да би једно лице по- 
стало купац некретнина није довољ- 
но да је OiHO у заглављу кзчхопродај- 
ног уговора означино као купац, већ 
је пшребн« да из садржине уговора 
пххжзилази да оно стварно купује 
некретнину и да купопродајни уго- 
вор својеручно потпише. Пошто у 
спррном утовору овога нема, за ту- 
жене II, III. и IV. реда, то они нису 
ни купци.

Ако је BB B ie  лица вравомоћно кри- 
вичвом пресудом проглавзеао кри- 
вим због крив. дела учествован>а у 
тучи, тада варвичви суд у востувку 
ради вакваде вггете је овлашћен да 
утврђује ко је од учесвика у тучв 
вавео трећем лицу тев1ке озледе и 
само то лице обавезати ва вакнаду 
вггете. (ВСС Од. НС бр. Гж. 173/966).

I. ст. дресудом делимично је ува- 
жен тзгжбеии захтев. Уложена жал- 
ба је делимично уважена и тужилац 
обавезан да плати тужеиом 5.750 ст. 
Д ЈШ . на име парничних трошкова, a  
из разлога:

Туженик је обавезан да исплати 
тужиоцу 155.000 ст. дииара на име 
накнаде штете, док је тужилац тра- 
жио 443.000 динара. Према томе, ту- 
жвни је успео са 2/3 у шрници, m  
му зато и припада и делимичан тро- 
шак. У осталом делу је жалба туже- 
ника неоонована. Наиме, кривица ту- 
женика је утврђена правомоћиом 
ггресудрм кривичног суда због крив. 
дела учествовања у тучи, док је у 
току парнице утврђеио да је беш 
туженик ударио тужиоца и нанео 
му тешку телеону озледу. I. ст. суд 
је правилно псступио када је утвр- 
ђивао ко је од учесника у тучи за-
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иста нанео тешку телесну озледу ту- 
жиоцу, и овог обавезао на накнаду 
штете.'

О захтеву за претварање идеалних 
делова својине у етажну својину ва 
одређенрм посебном делу зграде ре- 
вхава се-по правилима ванпарничног 
поступка. (ВСС Од. НС бр. Гж. 52/ 
966),

I. ст. решењем је обустављен по- 
ступак с тим да he се по правосна- 
жности решења поступак. наставити 
rro Аравилима ванпар1ничног поступ- 
ка. Тужени је уложио жалбу, каја 
је као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Тужилац је тражио да се утврде 
идеални сз^ласнички делови стра- 
нака иа спорним недретнинама, те 
да се потом изврши реална деоба о- 
вих некретнрша.

О идеалним сувласничким делови- 
ма странака на предметној некрет- 
нини одлучеио је правоснажио, a о- 
стало је још да се одлучи о захтеву 
за реалну двобу тих иекретшша, чи- 
ме тужилац заправо тражи да се 
његова идеална својина претвори у 
етажну свооину на одређеном посеб- 
ном делу зграде.

Према одредбама чл. 49. Закоиа о 
својини на деловима зграда (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 43/965), о захтеву за ni>e- 
TBapaifee идеалиих делова зграда ре- 
шава се по правилима ванпарничног 
постзшка и то од стране општинског 
суда на чијем се подручју налази 
зграда.

Обзиром на овај пропис I. ст. суд 
је правилно поступио када је у сми- 
слу чл. 18. ЗПП донео побијано ре- 
шење о обустави парничног поступ- 
ка.

Тужени је поднео жалбу, па је I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога: 

Непобитио је да је Скупигшна оп- 
штине утврдила висину закуп1Н1ине 
за пшвопривредна земљишта. По- 
што је овако утврђена закупнина би- 
ла обавезна за ове приватнике, то је 
I. ст. оуд погрешно устаиовио виси- 
ну закупнине на оскову налаза ве- 
штака, a не применом висине закуп- 
нине утврђене од стране Скупштине 
општине.

Када два физичка лица, сопстве- 
ниди пољопривредног земл>ишта вр- 
ше обрачун и као основа обрачуна 
узииа се закупиина онда се има у- 
зети она закупнина чију је висину 
утврдила скутптина општине. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 182/966).

I. ст. пресудом усвојен је тужбеки 
захтев, на основу налаза. вештака.

Странка која у целости изгуби пар- 
ницу дужна је да противној страшди 
накнади парнични трошак (Реш. 
Врх. пр. суда Сл. број 254/66-3 од 26. 
III 1966).

Тужилац је против туженог по- 
кренуо парницу са захтевом за ис- 
пуњење уговора закљученог на ис- 
поруку поЈБОпривредних производа.

У  времену када је тужба поднесе- 
на постојала је стварна могућност 
за испоруку спорних пол,опривред- 
них производа, но међутим у току 
вођене парнице a до закључења рас- 
праве услед протека сезоне, преста- 
ла је и стварна могу1шост да се из- 
врши испорука робе те врсте. Ради 
тога је првостепени суд тужбени за- 
хтев услед у међувремеку настале 
немогућности извршења испорзгке, 
одбио a тужиоца као странку која 
је парницу изгубила обавезао на 
плаћање парничних трошкова.

Тужислац је побијао део пресуде о 
обавези плаћања трошкова, па је 
друростепени суд поводом аве жал- 
бе потврдио побмјану првостепену 
пресулу из следећих разлога:

„Побијаном пресудом одбијен је 
у целсхпи тужбени захтев, што зна- 
чи да је тужилац у целости изгубио 
парницу, na је стога, на основу ст. 
1. чл. 143. Закона о парничном по- 
ступку, дужан да туженом накнади 
парнични ipoiiiaK. На предметни слу- 
чај се не може, као што сматра ту- 
жилац, применити ст. 1. чл 145. За- 
кона о парн!ичном поступку, будући 
да тужени није својом кххивицом 1или 
случајем који се н>ему десио про- 
узроковао трошкове, што би га, ина- 
че независно од тога што је добио 
парницу, обавезало да тужиоцу на- 
кнади однонсни део трошкова.”
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Б И  Л

ЛДВОКЛТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ У  НОВОМ

I. РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА

П Р И М  A  Њ  A

Редни
број Н а з и в  р а ч у н а  Предколона Главка

колоеа

1 Наплаћева чланарина 5,308.603
2 Наилаћвн 1 % ком. допринос и упианине 4,411.758
3 Наплаћена претилата на „Гласник” 1,437.670
4 Наплаћене новчане казне 135.835
5 Натшаћено од огласа 30.700
6 Наплаћено од станарине 21.274
7 На!плаће!на 1 >азна прим1ан>а 65.700

УКУПНА ПРРШАЈБА: 11,411.5^

И З Д А В А Њ А

1 Управни трошкови 8.М3.873
Плате редовних службенииа 1,883.829
ХоиоЈ>ар фзчшцианера 384.000
Доприноси на горња лична примања 1,629.902
Хонорар кнхитовође 66.000
Дгафинсх; (ва хонорар књиговође 23.293
Кућни савет —  фонд за поправку зарада 57.000
Огрев, осветлење, вода, см^е 144.540
ПЈОшгганско-телерраф. трошкови и нов. пр. 365.039
Канцеларијски материјал и часописи 140.427
Чланарина Савез. едв. комо1 )е Јутославије 1,128.300
Путни рачуни 1,176.085
Плаћеио схЈигурање 6.900
Трошкови олржавања годишње скушптине 106.570
Отипвндцје 360.000
Трошкови одржавања годишње окупштине 106.570
Оправка инвентара 29Д76
Помоћ удрвама бивших адвоката 180.000
Набавка књига 181.150
Остали издаци 324.332

2 Трошкови уреЈђења „Гла<Јника” 2,379.150
Аурорски хонорар 870.800
Штампање гласника и еисспедавјија 1,508.355

3 Вишак на примањима 828.517

УКУ1ША ИЗДАВАЊА: 11,411.540

Шеф рачуноводства; 
Игњат Гавриловић, с. р.

Благајкик:
Марић Антоније, с. р.
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A H C

САДУ HA ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 1965. ГОД.

II. РАЧУН ИМОВИНЕ—БИЛАНСА  

A  К  Т И В A

Редни
број Н а з и в  р а ч у н а Динара

I Некретнина—пословне просггорије 1,936.733
2 Инвентар 1,407.867
3 Ситан ишвентар 158.293
4 Библетотека 1,309.523
5 Благајна 51.206
6 Народна банка —  Жиро рачун 2,460.557
7 Народна банка —  Фонд посмртнина 213.288
8 Адвкжати 1,248.334
9 АдвоЈШТи у пензији члшшви ПФ 170.950

10 Дужници 1,932.739
11 Канцеларијски материјал 41.050

УКУПНА АКТИБА; 10,930 Л40

П A  С И В A
1 Адвокати—веровници 49.990
2 Версшници 1,275.934
3 Разни П1>ешл1атници за „Гласник” 1966. под. 95.200
4 Исправка вредности инвенггара 486.037
5 Имовина 4,631.266
6 Отпис незггериве чЛ|анарине 772.577
7 Покриће мањкова 636.403
8 Усавршавање материјалне базе коморе 587.252
9 Ванредне пош>ки 505.508

10 Фсивд посмртнине 341.588
11 Обрачунагга a ненаплаћена чланарина 547.050
12 Обрачунат a н€наш1аћен „Гласник” 62.300
13 Обрачуната a ненаплаћена жазна 94.200
14 Порез на услуге 16.718
15 Уепех —  вишак на приманлма 828.517

УКУПНА ПАСИВА: 10,930.540

Председник;: 
Милорад Ботић, с. р.

Оба ова рачуна су примљена и прихваЛена од стране Комисије за пре- 
глед финансијског пословања Адвокатске коморе у АПВ, као сагласна фак- 
тичном егању.

Комиспја за преглед финансијског пословаша А К  у АПВ: 
др Јосип Петерка, с. р., Б. Бачлија, с. р., Т. Шапоњац, с. р.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници YO АК у АПВ која је одржана дана 20. априла 
1966. године донесена су следећа решења:

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

2. За 15. мај 1966. сазвана је ред. год. Скупштина Адвокатске 
коморе у АПВ, која ће се одржати у Срем. Митровици, с тим да 
се позив посебно објављује у овом броју„Гласника“.

3. Решењем бр. 105/1966. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ Божидар Ристић, из Суботице, са 1. мајом 1966. услед 
пензионисања, за преузиматеља његове адв. канцеларије одређу- 
је се адвокат Радован Кујунџић, из Суботице, a Б. Ристић задр- 
жава чланство у Фонду посмртнине.

4. Решењем бр. 121/1966. узима се на знање пресељење седи- 
шта адв. канц. Дејана Поповића, из Панчева у Ковачицу, a са 
даном 16. април 1966. године.

5. На основу чл. 65— 67, чл. 93. т. 4 ЗОА, те чл. 6 т. 1— 2 и чл. 
9. Статута АК у АПВ уписују се у именик адв. приправника, са да- 
ном 20. април 1966. године и то решењима:

а) 122/966. Васа Даријевић- на адв. припр. вежби код Дими- 
трија Ковачевића, адв. из Ст. Пазове,

б ) 124/966. Душан Максимовић на адв. припр. вежби код 
адвоката др. Јулија Кенига из Новог Сада.

6. Решењима 117, 118 и 119/1966. a на основу чл. 93. т, 8 и чл. 
47. ст. 2. ЗОА, те чл. 8 Уредбе о награди за рад адвоката евиден- 
тирају се уговори о пружању правне помоћи од стране адвоката 
др. Аурела Аошонца и предузећа „Ротор" из Суботице, предузе- 
ћа „Орнамент" из Суботице и Иин. комбината из Кањиже.

7. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као и о 
осталим текућим питањима.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одгоеворни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банже 657-8-419 / Годии1н.а претплата 20 нових динара / Цена 

једног броја 2 нова динара / Штампа „Будућност”, Нови Сад
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