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БИЋЕ ЗЛОУОПТРЕБЕ ПРАВА —  ЕЛЕМЕНАТ ЗА 
ПРОУЧАВАЊЕ САДАШЊЕГ И БУДУЋЕГ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРАВА (II)

Да схватање интересгне заштите као одлучујуће спутава садр- 
жај циља права конкретног политичжо-економског поретка кроз 
друштвену зашисао, види се најбоље на заснованој систематиза- 
цији злоупотребе права тј. интересног учења заснованог на „дис- 
пропорцији” између права и интереса, нароч>1то између сопстве- 
ног и насупротстојећег интереса. По овом учењу интерес поједи- 
ног корисника права представл>а битну и полазну тачку коме се 
придодају, насупрот 'овом, други итереси. Чак ако се и призна, да 
се насупротстојећи интерес, под одређеним условима, више цени 
но сопствени, не долазимо ни тада никад дал>е од представе, да 
сопствени интерес у неку руку ствара изолирану излазну тачку. 
To је баш, међутим супротно од друштва вреднованом интересу 
a самим тим и задатцима и цил>у права. Интереси не обавезују већ 
стоје један према другом, они не раздвајају већ увек делују из- 
једначујуће. Према тооме, такав појам интереса (сопственог и на- 
супротстојећег) мора бити одбачен јер се не може прихватити као 
одлучујући за ознаку појма правног садржаја па ни за одређивање 
и примену појма злоупотребе права. Мишљеша сам, да на место 
њега треба унети појам „дужности” као оне снаге, које из кон- 
кретног животног поретка друштва, дакле из политичко-економ- 
сже одговорности и делатности, ствара одређена права поједин- 
цима-грађанима и хгравним лицима. За биће права треба да буде 
основно 'сазнање, да субјективно право и дзгжност не стоје једно 
другом насупрот, или једно поред другог, већ да је дужност 
садржана у праву и на тај начин постигнута везаност права и 
дужности која кроз конкретно биће права задобија свој видљиви 
и животу близак и пун снаге израз. Ова везавост права и дуж- 
ности ће бити најправилније и најконкретније обухваћена ако 
се повеже са преокретом појма личности-субјекта у гграву који 
у социјалистичком дрзшхтву и изграђеном праву тога друштва 
мора представљати полазну тачку из које произилазе конкретни 
обавезни доложаји чланова друштва према друштву одн. кон- 
кретни лик шихових овлашћења.



Појмови: социјалистички морал, поштење, савесност, дужност 
и миеао социјаЈШстичког друштва данас оу језично, 'садржајно 
и изразно природни, здрави појмови друштвеног схватања, отело- 
творење осиовних закона нашег друштва, најсигурнија и no садр- 
жају најснажнија правна правила. Недостатак недовољне 065ГХ- 
ватности, обрачунљивости и систематизованости друштвених 
протшоа је недостатак само са становишта аггстрактно-индивиду- 
алног мишљења, за које се мора рећи да је израз немоћи јер је 
сигурно угодније крити се иза једне апстрактнснпозитивне норме 
него ли ући у кочкретан поредак друштвеног живота и одатле 
извући животу одговарајз^е правно схватање. Ашстракција је 
практично богатство у звезданим формама a конкретизиЈ>ање је 
храбро улажење у живот. Према томе, опасност да се општа од- 
редба о злоупотреби права схвати и примењује у апстрактном 
сш1слу или индЈ-Евидуалистичког правног друштва превазмлази се 
'Сазнањем: да сагфжај права праизилази из конкретног поретка из 
кога одн. у коме је садржано и овлашћење грађана-чланова тога 
друштва одн. присталица тога поретка. Дужност и друштвена 
миоао као извор појма овлашћења нису суме вредности ггредстава 
које се односе на личност-грађанина, већ су израз и 'последица 
и конкретног и активтгог друштва. У  том случају ни појам зако- 
нитосгга не стоји изнад права, већ он мора и треба да се одреди 
кроз правни положај грађанина у друштву и самим тим кроз 
појединачна овлашћења заснован на друштвеној основи постоји 
истовремено могућност да се избегне опасност за одвојеним, изо- 
лираним и појединачним поретцима и правима, јер отелотворену 
целину друштвено-индивидуалних закона омогућава мисао ДЈГж- 
ности тако да положај појединца-грађашша или правног лица, не 
може бити ван ошитег поретка. На тај начин клаузула закони- 
тости, при правилном провођењу, задобија не оамо стварии сми- 
сао већ истовремено и холективну сагласност грађана са оонов- 
нпм законима друштвеног живота. Из горњег произилази зак- 
ључак, да заједничким одређивањем правног садржаја кроз за- 
мисао дужности у опште не можемо избећи истовремени конкрет- 
ни основ који се остварује законитошћу по сада важећим прави- 
лима и који дају нужан темељ конкретном бићу гграва у нашем 
социјалистичкол! друштву. Науци о злоупотреби inpana припада 
према томе част да је открила конкретно биће права кроз дру- 
штвену и дужносну замисао. Јасно је, да злоупотреба права у 
истини Ш1је друго већ прекорачење права као и да утврђива1Бе 
злоупотребе у провођењу права утиче на побол>шано спровођење 
права што је у суштини и садржина права.

Што се тиче појединих грана примене злоупотребе права Ma
ine законодавство и пракса дају неколико важнијих примера зло- 
употребе.



п

1) У  законодавСтву вредни су запажања следећи прогогси;
—  прсишс чл. 43. Основног закона о браку по коме би брак 

бао ништаван ако је искл>учиво или претежно закључен нпр. са 
циљем да ice жени омогући ношење мужевљевог породичног име- 
на a да код тога не буде заснована и заједница живота. Ова од- 
редба потврђује чЈлвеницу да се биће и задатци брака одређују из 
јединственог бића конкретног друштва a не на супротностима 
интереса брачних другова као излазне тачке и на интересима 
друштва.

—  пропис чл. 1 Закона о искоришћавању пол>. земљгаггга 
или чл. 2 Закона о национализацији за зграде подигнуте на зем- 
л>ишту у дрзчптвеној својини, по којима је ограничење 'својине 
на пољопривредном земл>ишту или својина на зградама подиг- 
нутим на изграђном грађевиноком земљтаиту признато као дру- 
штвена потреба с тим да одређене дужвости садржане у појму 
својине на поменутим објектима —  земл>иштима (нпр. пољоприв- 
редника и друштвене заједнице) дају овом признању основну 
сиагу. Гледишта која сматрају, да је нпр. својина на пољоприв- 
редном земљишту ограниченија !Својина од 'својине на стварима 
покретгош, или да је друштвена својина на непокретностима „не- 
потпуно развијена својина” због одређенргх забрана или овлагаће- 
ња морају се одбити, јер сва та гледишта имају у виду својину 
за себе тј. апстрактно-апсолутни појам својине чега у праву со- 
цијалистичког дрЈчптва не може бити.

—  Најзад, да се осврнем и на једно практично важно питање 
процеоног хграва, наиме на питање располагања захтевима. Наука 
о слободном раополагању захтевима заснивала се у многоме на 
одвојенргм и једно друтом противстојећим ш1шл>ењима странака 
што је чл. 3. ст. 3 Закона о парничном постушсу, одстрањењем 
апстрактне представе права, превазиђено.

2) Између ггосебних случајева примене злоупотребе права у 
пракси судова напоменућемо само неке као нпр.:

—  Продавац, који се уговором обавезао да се исели и преда 
купцу празан стан, уговара тиме не само уступањем свог стана 
него истовремено располаже на иггету, права трајног хорипЉења 
стана које по закану постоји у корист чланова његовог породич- 
ног домаћинства. На ово се не протеже утовор, нити се може 
тражити њихово иселзвње уколико са њихове стране није учи- 
њена пуноважна изјава вол>е која их обавеззгје да се по захтеву 
купца иселе (ВсЈ. Гз 13/64 Билтен Врх. суда Србије бр. 4/64 стр. 
22). Ако је пЈХ)давац овакав уговор закључио са намером оште- 
ћења чланова његовог породичног домаћинства онда он злоупо- 
требл>ава своје пр>аво.

—  Уговорна 01цредба да лице које се обавезало да врати 
утоворени стан у одређеном роху плати двоструку вредност тога 
стана, ако не испуни своју обавезу, противна је начелу поштења 
и оавесности (решење Сл. 623/64 Билтен Врх. привр. суда бр. 
6/64 стр. 1).



—  Противи ’ce HopiMaMia социјалистичЕог моршга свесно при- 
вилегисање ограниченог крута потрошача тако што им се роба 
из друштвене имовине даје по ценама изузетно ни;ским од обичне 
цене на тржишту (Врх. суд J. Рев. 3635/63 Збирка оудских одлука 
IX књ. св. I, 1964, стр. 56).

Посебну пажшу заслужују ниже наведене две одлуке судо- 
ва у вези са применом права самоуправл>ања, Еоји дају још јас- 
нију слику о бићу и важећој снази злоупотребе пра®а.

а) Одлука Уставног суда Југославије о укидању привремене 
одлуке о 'регулисању појединих питања из областп радних од- 
носа, које је 28 маја 1965 год. донео раднички оавет Индустрије 
намештаја, грађевинске столарије и тапетарије „Намештај” из 
Бачке Паланке —  У бр. 291/65 'од 24. II. 1966 шд. (Сл. л. СФРЈ 
бр. 12/66 'стр. 256) и

б) Пресуда Опште 'седнице Врховног суда Југославије по ко- 
јој” јавни интерес не може да се памири с пресудом хоја узтша 
да општина не одговара за штету коју претрпи њен службеник 
у вршеЈву службе и овакво своје становништво заснива на раз- 
логу да за овакве случајеве Савезно извршно веће није донело 
пропис по овлашћењу предвиђеном у ст. 2 чл. 64 Закона о јавним 
службеницима. Таква пресуда занемарује облигационо правна 
правила о накнади штете с такв'ам: маном противуречи не само 
индивидуалном интересу и праву оштећеног службеника, него 
потпуно занемарује једно од основних начела о радним односима, 
заштиту при раду установл>ену у општем друштвеном јавном 
интересу. Јавни интерес 'се не може помирити са тахвом пресу- 
дом нарочито због тога што се дужност заштите при раду и одго- 
ворност за штету као санкција због неизвршеља те дужности 
тачу заштите личности човека и грађанина и доследни су начелу 
да се права човека остварују у међусобној солкдарности и ислу- 
шавању дужности према свим другим и према свакоме” (Гз. 36/63 
Билтен Јавног правобранилаштва СРС бр. 1/66 стр. 83).

Област унутар које се злоупотреба права може најчешће и 
најсигурније лојавити је област права самоуправл>ања a посебмо 
питање права гласа одн. односа већине и мањине у органима рад- 
них организација.

Уколико је однос већине и мањине у органима радних орга- 
низација одређен на штету радне организације или појединих 
шених чланова одн. да је већина своја права незаконито користи.ла 
и тако мањину и ibena настојања у највећој мери повредила, из- 
лагање већине не би било на линији важећих-‘позитивних про- 
ггиса. Правни је прсигис да у зч1рав.љању радном организацијом 
одлучује већина нлр. по питању шта се у интерезу радне органи- 
зације и њених чланова има урадити или пропустити. Истина 
прописима се не искл>учује и могућност гтротивзаконитих одлзгка 
већине нпр. када је већина доношењем одлуке противно савести, 
поштењу, добрим обичајима, јавном интересу намерно делала на 
чгтету појединих чланова или мањине (право на подношење пред- 
лога за заштитЈ’’ законитости или право на тужбу редовном су-
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ду). Несумњиво, да овакве одлуке представљају, ако су управљене 
на безпоиптедно провођење соггствених интереса и оштећење уже 
или шире заједнице или самих чланова заједнице, свесну зло^упо- 
требу већине на штету мањине. Из одлуке под б) п1роизилази да су 
овлмпћеша општини и њеним органима одн. члановима истих 
дата из својства чланства у Л ј организадији тако да се код 
коршићења одређених права грађана-чланова организације мора 
у основу поћи од интереса друштва a не од свог, ван друштва, ле- 
жећег иктереса и тиме се водити. Код одлуке под а) још је јасни- 
је истакнуто учење о злоупотреби права. Усдавни суд наводи да 
се одлуке радничког еавета могу побијати ванредним правним 
леком само утолико уколико савет своје од друштва дато1 му пра- 
во користи тако, да би своје, друштву туђе цкљеве, наметнуо 
већини.

VI

Преображај у нашем заканодавству и пракс-и приказан у 
претходној тачци несумшиво води пробијању учења злоупотребе 
права код наа и може се свести на следеће закључке:

1) Законодавство и пракса ,не прихватају терен деликтног 
права, нарочито уског стања шиканирања, које тражи умишљај- 
но, противно добрим обичајима причињено опггећење. На место 
деликтног права све више долази до израза основни прш̂ гцип 
ооцијалистичке свести, савесности, поверења, социјалистичкогмо- 
рала и сл., чиме је створен широк објективни критериум за одре- 
ђивање елемената злозшотребе за чију повреду противу повере- 
н>а, 'Савесности, социјалистичког морала није више потребна кри- 
вица;

2) Из појмова савесности, свести, повереша, соц. морала и сл. 
може се извести друштвено правна дужност верности означеш^м 
принципима с тим да се садржина истих одређује конкретним 
захтевима социјалистичког друштва. Према томе, на сопственом 
интересу засновано провођење по друштво штетних цил.ева, не- 
допуштено је. Са овог станговишта треба се сучротставити не само 
терорисању мањине већ и неоправданом повлађивању већини. 
При томе npeea нарочито подвући да се захтеви везани за друшт- 
вену заамисао не одређују само из положаја ужих друштвених 
заједница већ да последњи основ конкретизације представљају 
гтоложај и задатци ових заједница у широј општој економској 
и политичкој структури нашег социјалистичког друштва у це- 
лини одн. на идеји на поверењу засноване одговорности према 
целом социјалистичком друштву.

Овим пракса преузима свесно један задатак пун одговорнос- 
ти: да проучв стваран садржај и потребу правних радњи које се 
проводе. Ћвме што правна пракоа себи данас ставља у задатак 
да 1проучава у већем обиму мисао злоупотребе права односи се и 
на проучавање стварне унутрашње прикладности радњи изврше- 
ша и служЈ-! по моме митхтљењу, као нарочито важан прилог у



настојању ка остварењу замисли: уоаглашавања права и соција- 
листичког морала; овлашћења и дужнасти одн. нужиости ства- 
рања једног конкретног уобичајеног правног осећања заснованог 
на економсгко-политичким освовама социјалисттичког друштва, по 
којим гграво, као економско политичка надградња социјалистичког 
дрзгштва, треба да служи грађанима-члановима тога друштва и 
њиховим потребама.

Напомињем, да би се схватање: по коме се 'садржај нЈовог об- 
лика права може искључиво заснивати на ивггересној заштити, 
мора одбацити, јер се таквим схватањем иде на одстрањење од 
циља по коме дужност као конкретан израз основних појмова 
социјалистичке свести, 'гавесн1ости, поверења и сл. стварно пред- 
ставл>а правно изворну снагу права. При томе сматрамо, да се 
грхађани-чланови социјалистичког друштва ове дужности не могу 
счЈлободити баш због тога што она представља елеменат без кога 
се не може замислити положај грађанина у социјалистичком 
друштву као члана истог.

Ако амо успели да у извесној мери расветлтмо проблем у 
питању онда сматрамо да tcavto успели да дамо један мали хгрилог 
помоћи на припреми будућег cx>циjaл^^cтичкoг грађанског права 
код нас.

Др Љуб10(шф Вагнер

ИЗДВАЈАЊЕ ИМОВИНЕ ИЗ ОСТАВИНЕ 
У КОРИСТ ПОТОМАКА КОЈИ СУ ПРИВРЕЂИВАЛИ  

СА ОСТАВИОЦЕМ

Закон о наслеђивању има неколико специфичних правких 
установа, које раније наследно право није познавало. Једна од 
тих установа формулисана је у члану 37 Закона о наслеђивању. 
Ту се ради о издвајању имовине из оставине у  кормст потамака, 
који су привређивали са оставиоцем. Ово право припада потом- 
цима који су привређивали са оставиоцем, и оно настаје мамен- 
том њешве смрти. Зато по својој систематргци није случајно, што 
је установа издвајања имовине из за^оставшФине у kopmct пото- 
мака предвиђена и формулисана у Закону о наслеђивању.

Заоставштина умрлог лица прелази по сили закона на ње- 
гове наследнике (члан 35 Закона о наслеђивању). Право наслеђа, 
које настаје у тренутку смрти оставиоца, остварује се iTo одред- 
бама Закона о наслеђргвању. Кад постоје чињенице предвиђене 
у члану 37 Закона о наслеђива1њу, потомак оставиоца има право 
захтевати да се њему издвоји део из заоставпггане.

Ово право се оснива на закону и остварује се на захтев ов- 
лашћеног лица. Но, као и право наслеђа, оно настаје у тренутку 
смрти оставиоца и тиче се добара која су сачињавала имовину



оставиоца у тренутку његове смрта. Према томе, права потомака 
оставргоца, која су тгостојала ирема оставиоцу за његавог живота 
и у треиутку његове смрти, постоје и према наследницима остави- 
оца, те иису обухваћена шрописом члана 37 Закона о наслеђива- 
њу. Право захтевати издвајање имовине припада оамо оставио- 
чевим потомцима. Није, међутим, погребно да то у конкретном 
случају буду иеговремено и његови законски наследници, јер 
право на издвајање припада и оним оставиочевим потомцима, ко- 
ји по законском реду наслеђивања нису позвани на наследство. 
Прав'0 на издвајање припада, штавише, и оним потомцима који 
су се одрекли наследства, јер се овде и не ради о наследноправ- 
ном о̂дносу, већ о посебном односу ноји је између оставиочевих 
потомака и оставиоца иастао већ за оставиочева живота, a који 
је утем:ел>ен радом и доприносом потомака у оставиочевом газ- 
динству. Због тога прав:о ових потамака да траже издвајање дела 
ИЈУГовине, који одговара њиховом доггриносу у повећању оставио- 
чеве имовине, остаје нетакнуто и у овом случају кад им по пра- 
вилима наследног права не прштада право на наследство. Иако 
то у овом прошгсу није изричито одређено, треба узети да право 
издвајања имовине припада и оставиочевим усвојеницима и њи- 
ховим потомцима. За то говоре сви разлози који оправдавају 
овај институт, као и околност да Закон о наслеђивању и иначе 
усвојенике и њихове потомке изједначује с крвшш потомцима 
оставиЈочевим.'

Право потомка да му се из оставине издвоји део који одговара 
његавом доприносу у повећању вредности оставиочеве имовине 
не престаје, ако потомак зшре пре оставиоца, већ после смрти 
оставиоца јер тај део још постоји и прелази на потомкове наслед- 
нике.

Право из члана 37 Зажона о наслеђивању на издвајанЕ>е имо- 
вине из оставине не припада брачном другу оставиоца, пасторку 
у одвосу на заоставштину своје маћехе, и онахи према свекру, 
због њиховог посебног личног, и наследноправног својства према 
самом оставиоцу и његовој заоставшој имовини. Ово питање је 
у по-гаунсхгги пречистала наша судска пракса по којој: „Брачни 
друг нема право захтевати издвајање имовине у смислу чл. 37 
Захона в наслеђивању, за њега важе одр>едбе чл. 8 Ооновног за- 
кона о браку”.̂  „Пасторак нема право на издвајање имовине из 
заоставштине своје маћехе по основу чл. 37 Закона о наслеђива- 
њу, јер ово право под одређеним условима имају само потомци 
оставиочеви, a не и трећа лица.”’

„По члану 37 Закона о наслеђивашу снаха према свекру нема 
ни право наслеђа ни право издвајања заједничке MMoaMHe”/ * *

‘ Др. Милан Креч — Ђуро Павић — Коментар Закона о наслеоивању 
са судском праксом, Загреб, 1964. по. цит. стр. 97.

 ̂П1>есуда BpxiOBHOr Суда Словеиије Рев. бр. 60/58.
 ̂ Пресуда Савезног Врховног Суда Рев. бр. 934/60. од 3. IX. 1960. год.

* Пресуда Оавезног Врховног Суда Рев. бр. 2780/60. од 16. II. 1960. год.



За издв:ај!ање извесне имовине из аставине у корист гготома- 
ка у смислу члана 37 Закона о наслеђивању морају бити тлсиу- 
њени следећи услови:

,,а) Да је између претка који 'се пој1авл>ује као оставилац и 
њеиових потомака пастој1ала заједница житова, тј. да су живели 
у заједници.

Право на издвајарве једног дела имовине из заоставштине 
умрлог претка iBvrajy под претпоставком испуњења осталих усло- 
ва из члана 37 Закона о наслеђивању, с̂ви потомгии којм су жмвели 
у заједници са оставиоцем, па без обзира да ли се они у кошсрет- 
noovr случају заиста и појављују као наследници.

б) Да су потомци, који су живели у заједници са осташиоцем, 
својим трудом, зарадом или иначе помагали оставиоцу у привре- 
ђивању. При томе је свеједно на каме паслу су потомци радили 
за време заједнице живота ica оставиоце1М, да ли је тај пошо 'Обав- 
љен у самој заједници,. на имању оставиочевом или ван тога; да 
ли је он чак изазвао одлазак потоЈУГка на рад у друга места, али 
без преишда заједнице са оставиоцем. Као доиринос у пр!ивре- 
ђршању сматраће се и онај који је дошао на други начин a не 
трудом и радом потомка (например: поклоном, добитком на лут- 
рији, наслеђем и др.), само под условима који се захтевају за 
ово издвајање имовине у корист потамка.

в) Најзад потребно је да су потомци, живећи у заједници са 
оставиоцем, сво јим трудом, зарадом или иначе допринели повећа- 
њу вредности са оставиочеве имовине. To повећање В|редноспи 
оставиочеве имовине може се састојати, например, у побољша- 
вашу квалитета добара, у оправци добара, у смањењу терета (па- 
сивне имовкне оставиоца), у извршеној промени добара, у ггове- 
ћању готовине оставиоца и слично.”’ Саом рад noro'Ma.Ka у 01Ставио- 
чевом газдикству, који није изражен у повећању вредности имо- 
вине у ваведеном смислу представља просту репродукцију, па 
се не може овде узети у обзир.

Неправилно је становиште, које се појавл>ује у пракси, a no 
коме потомак по члану 37 Закона о наслеђивању може 'вражити 
накнаду вредности свог труда и залагања у одржању и очувању 
имовине оставиоца. Погрешно се, наиме, мисли да је рад и .други 
облик привређивања у заједници довољан разлог за примену 
члана 37 Закона о наслеђивању. Разлог за примену тог закон- 
ског прописа је, међутим допринос у повећању вредности имови- 
не која настаје трудом и зарадом или другим облицима помага- 
ња оставиоцу у привређивању. Свако друго ст1ановиште противно 
је и слову и омислу члана 37 Закона о наслеђивању. Закон говори 
о повећању вредности оставиочеве имовине, које је настало као 
допринос трудом, зарадом, и другим облицима привређивања. 
Појам повећања вредности као резултат труда, зараде и другог 
начина привређивања (стицањем нових добара, исплата дугова и

® Др. Ворислав Т. Благојевић — Наследно право С.Ф.Р.Ј. са освртом на 
права даугих држава (у сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и Др. Обре- 
ном Станковићем) Београд, 1964. год. ш. цит, стр. 2939.
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побољ.111аша). Ca појмом „повећане вредности” члан 37 је јасно 
одредио границе права које по основу тог прописа постоји, па у 
оквзфу члана 37 и не спадају случајеви привређивања где нема 
допринооа у повећању вредности имовине.

Члан 37. Закона о наслеђивању не одређује границу узраста 
од које потомак стиче право на учешће у повећању вредности 
О|стави:очеве имовине. Зато је потребно утврдити стварни допри- 
нос у стацању приновка, без обзира да ли је у време прибављања 
појединих ствари које представља приновак био малолетан. Ин- 
дентично је и становшпте наше судске праксе по којој; „Потомак 
систавиоца има, по члану 37. Закона о наслеђивању право захте- 
вати да се из заоставштине издвоји део који одговара његовом 
допринрсу у  повећању вредности оставиочеве имовине, независно 
од тога да ли је његов допринос настао у време док је био мало- 
летан или после навршеног пунолетства. He важи правно npa- 
вило да малолетно дете стиче за оца”.®

При утвуђив1ању оисега и начина помагаља и вредности до- 
приноса обично се узимају у обзир односи који постоје у породихр! 
уоиште, и пасебно односи и прилике које су владале у остави- 
очевој породици. Сигурно је да су за сваку породичну заједхтацу 
важна узајамна права и дужности између његових чланова, тако 
да породагчно имање и шихов рад служи као база за подизање, 
издржавање и привредну делатност сваког поједршог члана.

Када се, према томе, као наследшгци појављују само они 
оставиочеви потоаици који су ;с њим живели и привређивали, онда 
се захтев за издвајаоње што га једни потомци истичу ггрема дру- 
гима, може сматрати оправданим једино у случају када су по- 
■трмци који траже изјдвајање, дали изричито већи допринос у при- 
вређивању са оставиоцем и у повећашу оставиочеве имовине од 
аст1алих потомака. Таква је ситуаци!ја могла постојати онда, ако 
је, на прммер, један оставиочев потомак стално улатао у остави- 
очево имање знатне изнасе од својих посеблих ггрихода (од само- 
сталног занимања или из радног однооа), a уз то је с асталим чла- 
новима породице суделовао у обрађивању оставиочевог имања.

Ако су, међушм, само неки 'од потомака живели и привЈ^е- 
ђивали са аставиоцем, док су други осжовали своја сопствена га- 
здинства или су ступили у радни однос, a свој су однос са остави- 
оцем и аста.Јшм члановима његовог домаћинства свели на одржа- 
вање родбинске везе, онда чињеница повећаша вредности остави- 
очеве имовине, насталог догариноеом потомака који су привре- 
ђивали са оставиоцем, оправдава њихов захтев за издвајање 
према осталим потомцима.

Након што се одреди и у новцу изрази вредност доприноса 
потомака у повећању вредности: оставиочеве имовине, Рстаје још 
да се утврди у којем се размеру налази вредвост овог доприноса 
према В|редности оставиочеве имовине. To је чисто рачунска опе- 
рација и њен резултат показује који аликвотни део треба издво-

Пресуда Врковиог Суда Србиде Гж. 3678/56. од 15. I. 1958. год.



јити из оставине у корист потсхмака који су привређивали са 
оставиоцемЈ

Како право захтевати део на аонову члана 37. Закона о на- 
слеђивању није право на одређену ствар или на ipyny ствари, 
него на део заоставпгшне, то се издвајање мора вршити у идеал- 
HOM делу оставине, док се овако издвојени део уручује потомку 
приликом деобе.

Закјон говори о праву захтева да се из заоставшпше издвоји 
део и издвојени део заоставштине, нао део имовинске масе, одвоји 
од имовине која <се иаслеђује. A  како ће се исплатити тај део, 
којим стварима или којом сумом новца, то је предмет опаразума 
о деоби и 0 начину деобе са 1на1сл©дници!ма или предмет судске од- 
луке у поступку деобе. Но применом члана 150. Закона о насле- 
ђивању суд може, на захтев овлашћеног лица, одлучити да му се 
као део, који му припада по члану 37. тог закона, остави одређена 
ствар или ррупа CTBiapn кад то изР1!скују оправдаии разлози. При- 
мена члана 150. гго аналогији оправдана је, јер разлози !КОЈи су 
у основи тог захонског прописа и због којих закон одређује по- 
томку, хоји је истовремено наследник, да му се као његов део 
оставе одређене 'Ствари група ствари, могу постојати и на страни 
потомка, који није наследвик a који са позивом на стоје право 
по члану 37. захтева издвајаЈве дела заоставштине. Суд иначе 
може ггрема околностима појединог случаја одлучити о захтеву 
заинтер>есс>ваних лица да се потомку, који се позива на члан 37. 
Закона о иаслеђивању, припадајући део исплати у новцу и.пи 
стварима.

Издвајање ршовине у кори1ст потомка из оставтше по члану 
37. Закона о наслеђивашу врпш се на његов захтев, и то било да 
је такав захтев по<стављен у поступку расправл.аЕЕ«а заоставштрше, 
било у парници или у постушсу деобе оаме заоставштине.

Одређивање величине вредноеги овог доприио1са псугомка и 
облике његовог издвајања из оставпггане имовине може извр- 
шити сам 'оставински суд, ако постоји сагласност свих заинтере- 
овалих лица. Уколико то није лучај, оставински уд ће их утгутити 
на парницу да докажу своје inpaBo, његову новчану вр>едност и 
евентуални облик издвајања ове вредности, како би се путем пар- 
нице утвдЈ-хло да потомци полажу прово да им се из имовине схл'а- 
виоца, по члан5>- 37. Закона о наслеђивању, издвоје извесне вред- 
ности односно добра. Из овога произилази, да кад наследник у 
оставинском постутгку пријави захтев по члану 37. Закона о на- 
слеђивању, оставински суд ће о том захтеву одлучити уколико 
не постоји спор међу учесницима, a упутиће странке на парницу 
по члану 223. Закона о наслеђивању ако има спора о чињеницама.

Решење о наслеђу које установл>ује и део по основу члана 37. 
Закона о наслеђивању, исто као решење о самом наследном 
праву, треба да представлЈа коначно и правоснажно решење 
ствари које, као такво, везује наследнике, учеснике у оставин-

’ Др. Милан Креч — Ђуро Павић — Коментар Замона о наслеђивашу 
са судском праксом, 3aiipe6, 1964. год. оп. цит. стр. 99.
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ćKOM постутасу. To правоснажнб решење не спречава парницу 6 
праву на део заоставштине по члану 37. Закона о наслеђивању, 
уколико је оставински суд решио спор о том праву a требало је 
crpaiHKe утгутити на парницу (члана 223. и 224. Закона о насле- 
ђивању).

У  Закону о наслеђив1ању нема одредбе 'о томе да неко ко није 
наследник може у поступку расправљања заоставштине оства- 
рити свој захтев по члану 37, као што то може лице које иначе у 
постутжу згчествује као наследник. Нема одредаба ни о против- 
ном. Кед се има у виду да се у тоамс случају ради: о праву које на- 
стаје у  тренутку смрти оста1виоца, о предмету заоставштине и о 
рас11равл>ашу заоставштрше у ширем смислу речи, одговара ин- 
тересу TioTOMKa који поставЈва захтев по члану 37, интересу на- 
следника и аачелу процесне економије да се и таквом потомку 
исто као и на1следнику омогући да свој захтев по члану 37. оства- 
рује у поступку расправљања заоставштине као ванпарничном 
поступку. Доследно томе све што је речено о наследншсу који 
тражи део по члану 37, треба да важи, и за оног потомка који 
није наследник, a тражи део по члану 37. Закона о наслеђивању.

Захтев за издвајаше према члану 37. Закона о наслеђивању 
може се поставити и након правоснажне довршене оставинске 
раоправе a посебно у поступку деобе оставиноке ршовине између 
наследкика. Захтев из члана ЗТ Закона о наслеђивању прелставл>а 
власнички захтев. Ако тај захтев овлашћено лице може оства- 
ритм у поступку раеправљања заоставштине, нема разлога да се 
то исто право! не призна и након иравоснажно завршене оставин- 
ске расзправе, наравно уколико се из околности не може разумно 
закључити да га се 'овлашћено лице одрекло. Чињеница да заин- 
тересовани наследник није у о(ставинском: поступку гсаставио за- 
хтев за издвајање у шшслу члана 37. ЗОН-.а, повлачи за собом 
правну последицу да оставински суд неће расправл>ати о том пи- 
тању, него ће наследничке квоте одредити на темел>у стања оста- 
винског списа.

Та чињеница ни по једном законском пропису не повлачи за 
собом правну последицу преклузије, тако да ,интересент не би 
могао ставити захтев за издвајање по члану 37. Закона о насле- 
ђивазњу и у 1шору о деоби наслеђене имовине међу наследницима.

До деобе наслеђена имовина не може прећи у власишптво тр>е- 
ћег лица, с н>'ом располажу наследници заједнички (члан 148. и 
149. Закона о наслеђива1ву). У  спору о деоби овлашћен је заинте- 
pecoBiaHM наследник да стави приговор да на имовини има већа 
права од оста.тшх наследника, јер је својим радом повећао вред- 
ност оставиочеве имовине, a такав приговор мора парнични суд 
испитати и оценити јер он може утицати: на величину удела са- 
наследника у наслеђеној имовини.

Ово становипгге, поткрепљује и наша судска пранса, по ко- 
јој: „Потомак оставиочев, који rfo члану 37. ЗОН-а има право за- 
хтевати да се из заоставпггине издвоји део одговарајући његовом 
доприносу о повећању вредности остакиочеве имовине, то право
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може према наследницима остваритм и паслб гфаЈВО0нажн01Сти ре- 
шења о наслеђивању и у спору о деоби наследства”.*

Право на основу заједничког стицања са PCTaBMopeM у смислу 
члана 37. ЗОН-а може се приговором истакнути и у одговору иа 
тужбу у 1случају, кад се води спор о деоби имовине ивмеђу пар- 
ничара као санаследника оставиоца. Ово правило је гготврдила и 
ната 'судока пракса, коју цитирамо дримера ради у прилог наве- 
деном становишту, a no којој: „Право наследника да иа основу 
члана 37. Закона о наслеђжању издвоји део из заоставштине, 
Југоже ice остварили не 'само тужбом већ и гсриговором у опору по- 
кренутом ради деобе наслеђа”.® „Приговор по члану 37. ЗОН-а 
без обзира на н^ив који је ршао и омиоао захтева може се оства- 
рити приговором у парници, па је погрешно становиште друго- 
степеног сгуда да се такав захтев може остварити само тужбом a 
не приговор1ом”.“

Цео овај однас у вези са захтевом за издвајање имовине у ко- 
рист потоомака освавиоца, тј. извесног његовО|Г дела одпосно вред- 
ности оставиочеве имовине нмје наследно-иравни, те за стицање 
и коришћење овог ирава не важе ггравила насле'дног права. За 
остваривање овог права важе редовни рокови застареласти, a не 
рокови који важе за остваривање наследно-правних овлапЉења. 
Отуда, Закон о наслеђивању, у свом ставу 2. члана 37, правилно 
закљувује да: тако издвојени део не спада у заоставштину (јер 
и није део оставиочеве имовине), те се не узима у обзир при из- 
рачунавању нужно1г дела нити се урачунава наследнику у шегов 
•наследни део.”

Оставиочеви се гготомци у погледу издвојеног дела остави- 
очеве имовине не сматрају наследницима и зато се тај део имо- 
вине не узргма у обзир кад се поставља питање опсега њихове 
одговорности за оставиочеве дугове у смислу члана 154. став 1. 
Закона о наслеђтшању.

Од самог почетка слупања на снагу Законао наслеђ(ивањ.у по- 
јавило се у судсжој пракси питање, да ли се хшстЈпут издвајан>а 
имовине у корист потомка може применити не само у тренутку 
смрти претка него и за његова живота. Судска пракса је стојала 
првобитно на становишту да: „Ако закон прописује „да издвојени 
део не спада у оставину”, произлази закл>учак да је право на из- 
двајање настало већ за живота оставиоца и да се ј'ош за живота 
може реализовати у величини дела који одговара доприносу у 
noB^aiby вредности оставиочеве имовине”.*̂  Овако становиште 
је подржавано и од стране наше правне теорије по којој се овај: 
„Институт издвајаша имовине у кормгт потомака може применити

* Решење Врховног суда Н.Р.Х. Рев. 167/59. од 26. III. 1959. год.
’’ Решење Врховног 'Суда Н.Р. Србије Гж. 1697/64. од 7, VI. 1964. год.
“ Пресуда Врховног суда Србије Рев. бр. 2106/64. од 29. IX. 1964. гош. 
“ Др. Барисла1в Т. Благооевић — Наследно право С.Ф.Р.Ј. са освртом 

на права друтих држава (у сарадњи оа Др. Слободаном Перовићем и Др. 
Обреном Станксшићем) Београд, оп. цит. стр. 31.

Решење Врховног Суда Н.Р. Хрватске Рев. 24/58. од 30. I. 1958. год.
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и за живота самог оставиоца ако се 1ст0кну исти услови предви- 
ђени чл. 37. Заксхна о наслеђивању, те да се у том случзју н>и- 
хови односи могу регулисати аналогним правилима која садрже 
овај законски прагшс, јер су то иравила која, за ову врсту имо- 
винских адноса, изражавају ошита правила нашег друштвеног 
живота, тако да ггравилима из овог прописа треба дата најшири 
домен примене”.'̂

Супротно оваквом схватању које екстензивно тумачи при- 
мену члана 37. Закона о наслеђивању, постоји једно друго схва- 
тање које је у потгсуној супротнасти са напред изложешш. A то 
је, да 'Се никако не може извести закл>учак да потомцима то пра- 
во припада већ за живота оставиоца, јер се тано нешто не може 
зажљзгчити ни из одредбе другог става овог члана, јер ов.а одредба, 
у односу на одредбу садржану у првом ставу, представља заправо 
интерпретационо правило за утврђивање наследних делова на 
01ставини која преостане након извршеног издвајања. Заједнич- 
ким привређивањем са оставиоцем асигуравају потомци већ за 
његова жрЈвота удео у његовој имовини према cbom доприносу у 
повећању нреднасти те имовине, али је тек оставиочева смрт мо- 
менат 'кад потомци могу реализовати своја права која им Закон 
признаје на тој имовини.*''

По нашем мишл>ењу аво друго становиште једино је цели- 
сходно и 'оправдано, јер одговара 'слову закона и садржЈШИ од- 
редбе чл. 37. Закона о наслеђивању којим је регулисан овај правни 
институт у  оквиру нашег наследног права. Свако шире тумачење 
о могућности 1примене овог института издвајање имонине у корист 
потомака, за живота самог остак̂ гоца, под условима ттредвиђеним 
у чл. 37. Замона о на!слеђивању не може се аргументовано бранити 
као целисходно јер не одговара духу овог законеког ирописа, те 
му с тога не зугоже дати најшири домен примене. Подршку за OBia- 
кав 1став наои даје и Начелно мшпљење проширене седнице Са- 
везног Врховног Суда бр. 2/60. од 4. IV 1960. год. по коме: „право 
на део заоставштине предвиђено у члану 37. Закона о наслеђи- 
вашу настаје у тренутку смрти оставиоца”. У  овом начелном 
мишљењу истакнуто је да се о правима и дужностима, које за 
живота оиређеног лица настаје из односа с неким својрш трудом 
и зарадом или на друти начин помаже у произвођењу, мора се 
судити на основу чињеничног сташа које је по згговору (а.ко га 
има) и гго одређеном правном правилу које се примењује, потребно 
за поступак, промену или престанак таквог права однооно ду- 
жности a не по основу члана 37. Закона о наслеђивању.

Институт -издвајања имовине из оставине у корист потомка 
је уствари оваплоћење мисли, која се налази у Основи установе 
брачне тековине из члана 8. Основног закона о браку, те је та

‘3 Др. Барислав Т. Благојевић — Наследно право С.Ф.Р.Ј. са освртом 
на |црава |друтих држава у оарадњи са Др. Сл10боданом Перовићем и Др. 
Обреном Станковићем, Београд, 1964. год. стр. 29.

”  Др. Милан Креч — Ћуро Павић — Коментар Закона о наслеђивању 
са судоЕом праксом Загреб, 1964, год. ои. цит. стр. 100.
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иста мисао и навела законодавца да овако једну сличну установу 
створи и у оквирима Закона и наслеђивању у чл. 37. ЗОН-а, да би 
се применом ове о!стварило основно начело нашег друштвеног 
жавота, по коме свако има право на плодове свога рада, тј. да би 
у конкретном случају ти плодови припали оном потомку који је 
привређивао у заједници са оставиоцем и допринео повећању 
вредности његове имовине. To је с тога, баш с обзиром на значај 
овог правног института и место које заузима у нашем закону о 
наслеђивању, његова практична примена далеко компликованија 
него што то по самом закону изгледа, и што постоји још низ не- 
рашћишћених правних питавва из овог домена, која тек кроз 
праксу треба да добију свој коначни облик.

Коста М. Месаровић

ОДГОВОРНОСТ ПОШТЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ (II)
I Обичне писмоносне п:ошил>ке

Обичну писмоносну попшл>ку по1пил>алац може предати у 
пошти или аутопошти, убацивањем у поштански ковчежзЉ, пу- 
тујућој пошта, поштоиоши ширег подручја поште и поштанском 
сабиралшпту.

За обичну писмоносну пошил.ку пошта не издаје пошил»аоцу 
никакву потврду о њеном пријему, нити се пак тражи било каква 
потврда од стране прршаоца при њеној испоруци. О обичним пош- 
танским пошил.кама у пошти се не води никаква еввденција. При 
уручењу обичних поштанских поп1ил»ака пошта, по правилу, не 
утврђује идентитет примаоца. Није ни могуће утврђивање иден- 
титета примаоца, с обзиром на то кад се има у виду масовност 
ове врсте поштанских пошиљака. По нашем :мишл>ен>у то није 
ни потребно, јер се обичне поштанске пошил>ке могу уручивати 
не само лицу означеном за примаоца, већ и члановима његовог 
домаћинства, лицима која су запослена код њега, однасно лицима 
код којих је залослен прималац, могу се оставити на погодном 
месту, могу се убацити у сандуче за пошту, могу се убацити у 
стан, послознз'̂  просторију итд.

Обичне писм'оносне поп1ил>ке представљ.ају најмасовнији вид 
коргаићеша поштанских услуга. Управо ова чињеница условљава 
да у извесним случајевима настутта и штета по корисниха о- 
ваке поштанске услуге.

Најмасовнија обична поштанска поптаљка је писмо. Писмо, по 
'Ггравилу, садржи писмено саоошггеше и предаје се затворено или 
отворено и без означене вредности. Према томе, ради се о поштан- 
ској пошиљци без означене вредности или тачннје б ез  в р е д -  
н о с т и.
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Обзиром на масовност обичних писмоносних пошиљака, не 
би било еномомски оправдано да пошта заведе посебну евиденцију 
о кретању ових поашгљака у току преноса. Завођење авакве еви- 
денције проузрокЈовало би повећање ггоштанског особља које би 
имало да обави овај заиста огроман посао. С друте пак стране, ово 
би проузроковало и знатно повећање трошкова иреноса ових по- 
шилЈака, што би са iCBoje стране имало за последицу 
знатно повећање поштанске 'Гарифе, по којој корисници плаћају 
на1кнаде за услуге које им попгга пружа. Јасно је тгрема томе, да 
би накнада за пружене услуге код обичних поштанских поши- 
љака биле у овом случају вгапесттруко увећане, iirro свакако не 
би одговарало интересима корисника птт услуга ни друштвеној 
заједници као целини.

Међутрш, могуће је водити евиденцију и о обичним поштан- 
ским пошшБкама. Вођењем евиденције о обиганим поштанским 
пошиљкама ,поставила би се одговорност поште и за ову врсту 
ггоштанских пошиЈвака. Но, како је дописивање између корисника 
птт услута масовно, a садржина писама у  највећем броју случа- 
јева таквог је значаја да не прелази формалне оквире, то њихов 
гзгбитак не може проузроковати 'неку материјалну штету ло до- 
рисника птт услуга. Но, уколико би се увела еввденција обичних 
поштаиских пошилуака, a то је основни предуслов да би се могла 
поставити одговјорност поште за накнаду штете, она би се морала 
водити за милионе ^обичних поштанских пошиљака. Међутим, 
оваква евиденција би вишеструко повећала трошкове поигге у 
вршењу њених услуга, a оамим тим би се вишеструко повећала 
цена поалтанских услута. Цена оваквих услута била би тако ви- 
сока, да њихово вршење не би служило огролгаој већини корис- 
ника птт услуга. Тиме би овакве поштансже услуге изгз^иле свој- 
ство Еојим се одликују и овакако не би могле послужити цил>еви- 
ма који 'су им постављени. Циљ оваквих поштанских услуга да се 
уз оуишималну накнаду пружи могућност корисницима птт услу- 
га да ое међусобно даписују и ловезују a уз то пружа им се и 
велики степен вероватноће да ће пошиљка бити уручена озна- 
ченом примаоцу. To и јесте сврха и разлог noL гојања категорије 
обичних поштамских пошиљака. Ова врста пошиљака у свему 
одговара потребама корисника птт услута. Досадашње искуство 
је паказало да је овај циљ постигнут. С друте пак стране, cmyp- 
ност ових пошил*ака која је до сада остварена у њлховом ггреносу, 
достигла је врло високи степен и не видимо ниједан оправдани 
разлог који би макар и кајмање утицао на то да се мења намена 
ових поштанских услуга и услови за шихово коришћење. Због 
тога би бил» нецелисходно повећавати цене за овакве услуге, јер 
повећање цена не би одговарало интересима корисника птт услу- 
га и они сами не би на то пристали. Ово се 1'остиже ухфаво обич- 
ним поштаиским пошил>кама, које корисго ј̂цима h tt  услута одго- 
варају. Међутлм, јасно је да оне неће одговарати оним корисни- 
цима irrr услуга који у обичшш поштанским пошил>кама шаљу 
ствари од вредлости, или с^авештења која би требало слати си-
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гурниЈим сзрелствима са10пштен>а, ко]а им пошта ставља на рас- 
положење.

Пошто се обргчне писмоносне пошиљасе примају и огтремају 
без посебне евиденције, пошта не може да одговара за накнаду 
штете коју би норисник њених услуга иретрпео губитком и.тш 
оштећењем овакве пошиљке. Пошта апоолутно није у могућности 
да тграти појединачно кретање обичних поштансжих пошил>ака. 
Међутим, овакве поштанске пошилже у Ћшогаме олакшавају 
пошти њихов пренос и ако су пропишо адресиране, у највећем 
броју случајева постижу свој циљ. Висина накнаде за пренос 
обичних поштаиских дошиљака приступачна је и овом врстом 
услуга може се користити свако лице без обзира на његово ма- 
теријално стање и узраст. Ове поишљке у потпуности задовоља- 
вају поиребе најпшрег кјруга птт корисника.

За губитак обичне писмоносне пошиљке, као што је већ ис- 
такнуто, пошта не даје накнаду. Ово je и разумллпво кад се зна 
да искључиво од корисника птт услуга зависи избор у|Слуге коју 
пошта треба да му пружи. Од његовог избора услуге завтгси да 
ли ће пошта доћи у ситуацију да буде одговорна за пггету до које 
може доћи у току преноса његове по1Шгл>ке. Ако се корисник птт 
услуге определио да своју пошиљку упути као обичну доштанску 
попшљку, он је тиме пристао да пошта његовом пошил>ком руку- 
је на уттрошћени начин. Овај уп1рошћени чачин рукозаша обичном 
доштанском поп1ил>ком, лишава поаиту могућности да такву по- 
шил>ку гграти током преноса. Тиме је пошта искЈвучена од могућ- 
ности да утиче на то да се оваква пошиљка посебно чува од оште- 
ћеша или нестанка.

Сматрамо да је оправдан принцип иотпуног ослобођења поште 
од одговорности за накнаду штете коју преттрпи корисник птт 
услуга за обичну поштанску пошиљку.

Одговорност поште за накнаду штете за неизвршење или 
неуредно извршење уговора о преносу обичних поштанских по- 
шил>ака, не би се могла пропиоати. He би било ни логично, a ни 
економски оправдано, да пошта за наллату релативно мале по- 
inrapiHHe, одговара за штету која у извесним случајевима може 
представл>ати велику вредносг. Вадели смо да пошта није у м:о- 
гућности да прати кретање обичне поштанске пошиљке у трку 
њеног преноса, због тога што се о оваквој врсти поишл>ака не 
води никаква евиденција. Ако би се и за обичне поштанске до- 
пшл>ке давала накнада штете, онда би овакве пошиљке испале 
из категорије обичних поштанских по1пил>ака. Исто тако, ако би 
се о кретању у току преноса обичних поштанских пошил>ака во- 
дила било каква евиденција, то би значило прекатегоризацију о- 
вих пошил>ака, тако да би оне из категорије обичних поштанских 
пошиљака, тгрешле у категорију књижених пошиллка.

Прихватање начела неодговорности поште за обичне поштан- 
ске пошил>ке, намеће још један разлог. Наиме, реч је о регресном 
праву поште према раднику или другој пошги, када би ови сво- 
јом кривицом проузроковали штету. Како се о обичним поштан- 
ским пошиљкама не води евиденција, пошта не може знати ко
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je, где je, када и на који иачин проузроковао губитак или оште- 
ћење овакве иоишљке. У  противном, иопало 6и да пошта накнађу- 
је штету, без икакве могућности да се регресира од лица која су 
стварно проузроковала штету. Ово би било у оупротностм са 
законоким одредбама које овлашћују радну организацијју ва ост- 
варивању ̂ peгpecнoг захтева 'према раднивјима када се за то стекну 
одређени услови.

Пошта не може преузети на себе ризик да одговара за било 
какву штету коју би претрпео по11шл>алац обилне поштанске 
гампшвке. Ако би се одговорности поште за ову врсту пошиЛ|ака 
пошло од општих начела одговорчоста, неминовно би се дошло 
до тога да пошта одговара за једну обичну пошил^ку у износу 
који не би стајао ни у каквој сразмери 'С наллаћеном ценом за 
ову услугу. He само да није могуће предвидети шгкакву матери- 
јалну одговорност поште за накнаду штете код ове врсте поштан- 
ских услуга, већ и кад би таква одговорност поште постојала, 
није мог^е ни утврдити да ли је попшл>алац заиста и предао 
пошти пошиљку, a ако и јесте, односно ако се то учини неспор- 
ним, да ли је лице означено за приомаоца (примило такву попшл>к1у 
или није. С друге пах стране, ако би се и једна и друга чињеница 
учиниле неспорним, није могуће утврдити висину стварно iipe- 
трпљене штете. С тога је и разумл>иво да при оваквим условима 
нема места за било какву одт̂ оворност поште за накнаду штете.

Као и у свему другоме, тако и у оквиру птт услута, имамо 
различите квалитете. Код избора од веома богатог и разноврсног 
асортапмана 'птт услуга, када се корисник т ч  услуга определи за 
обичну поштанску пашил>ку, он се тиме аутоматски ооределио 
за птт услугу најслабијег квалитета. Због тога је и уобичајено 
и нормално да 'се овакве врсте поштанских пошиљака користе 
само у оним случајевима кад се евентуалним губитком такве по- 
пшљке неће 'проузроковаллг било каква штета «ити за чошиљаоца 
нити за примаоца пошил>ке. Једина негативна последица губитка 
обичне поштанске пошиљке 'састоји се у томе што ће лице које 
је озчачено за примаоца пошил>ке, остати необавештено о садр- 
жају пошиљке. Међутим, у оним случајевима када попшљалац 
обичне поштанске-пошиљке одступи од овот правила и аада у 
обичну поштанску пошиЈвку стави неку вредност или обавештеше 
које има одређени значај за њега или примаоца, чије би непри- 
мање имало теже прследице по једног или другог, долази до 
одређене штете по једног или по другог, a у неким слЈ'чајевил1а 
и по обојицу.

Међутим, у случају губитка обичне поштанске пошиљке, у 
највећем броју случајева, као што је то већ истакнуто, не долази 
ни до каквих штетних последица, управо обзиром на врсту ових 
пошил>ака. Из свега OB’ora и произилази да нема места одговор- 
чости поште за губитак обичне поштанске 'пошил>ке. Као што је 
већ истакнуто, нчје могуће утврдити да ли је лошиљка предата 
пошти, a ако јесте, да ли је представљала неку вредност и ко- 
лику. Због свега тота би псх;ледида 'оваквог поступка пошиљаоца, 
по општим начелима грађанског права, искл>учиво сносио поши-
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љалац, јер пошиљку није послао као препоручену иле В|реднос- 
ну, што 6и се могло сматрати ка'о предузимање оних мера ноје 
су неопходно потребне да се обезбеди сигурност ршовине и 'ствари.

Све што је речено за о&ична писма, као најмасовнију врсту 
обргчних поштанских пошиљака, у потпумости се односи и на до- 
писнице, тисковине, новине и часописе. Разлика једиио постоји 
у томе што тисковине, новине и часопиои имају одређену тржшп- 
ну вредност у моменту првдаје пашти као абичне 1ПОштанске 
попгшвке. Но и поред тога, издавачкмм предузећима исплати се 
да тисковине, новине и часописе, шаљу уз ризик, као обичне ггош- 
танске пошил>ке. Дугогодишња пракса је и овде показала да је 
за пошиљаоца економичгније на овај начин слати пошиљке, него 
их слати као по1пил.ке са означенсш вредношћу. Пракса је тако- 
ђе показала, да је губитак тих поптаљака био незнатан и да је 
управо на страни попшљаоца уштеда врло велика у томе што тис- 
ковине, новине и часаписе шал>е као обичне поштансже попшл>- 
ке уз плаћање минималне накнаде, не осигуравајући их на њихо- 
ву стварну вредност.

Овакво становиште заузео је и Врховни привредни суд својом 
пресудам П-61/63 од 14. VI 1963. године, ист^гчући да није ни 
неправилно ни незаконито да пошта не одговара у случају гу- 
битка ^обичних поштанских пошилака. У  образложешу своје 
пресуде овај 'суд, поред осталог каже:

„Ослобођење од одговорности не може се сматрати недопуш- 
теним јер је корисник, иако је им:ао могућност да уз плаћање 
одговарајуће поштарине прибави О1дговорност птт ггредузећа, по 
свом властитом избору ггристао да птт предузеће пошил>ком ру- 
кује на упрошћен начин који птт предузеће лишава могућности 
да попшл>ку прати у току преноса . . . Или би пак било принуђено 
да књижењем прати и ток преноса обичних пошил.ака, што би 
обичне пошиљке изједначило са књиженим пошил>кама, односно, 
— ако би требало да предузеће накнади стварну штету —  чак 
и са вреднасним писмима . . . Из истих разлога не може се прих- 
ватити ни приговор да птт иредузеће треба да сноси професио- 
нални ризик за обичну писмоносну пошил>ку зато што гарима це- 
ну за услугу, па да је према томе дужно да сноои и штету из гу- 
битка такве пошил>ке. Ризик пада, напротив, на корисника услу- 
ге. Ово зато што до њега стоји избор о томе коју цену хоће да 
плати за услугу. Плаћајући цену за обичну пошил>ку корисник 
стиче додуше велику вероватност али не и сигурност да ће чхо- 
шиљка бити испоручена. Корисник 'услуге је дакле тај који је 
уштеду у поштарини гтредпоставио одговорности шт предузећа 
за евентуални губитак пошил>ке, па треба да сам сноси ризик за 
тај губитак. Само је он у могућности да оцени докле може и хоће 
да счоси ризик губитка пошил>ке. Ако оцени да би ризик за шега 
био претежак, до њега је да се користи оном вр*стом типтанског 
руковања која одговара ризику, плаћајући за то одгаварајућу 
поштарине... С обзиром на изложено, a дошто тужилац у овој 
парници захтев за накнаду штете због 1повр>еде уговора о преносу 
обичних писмоносних по1пил>ака заснива на самој чињеници што
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cy ce пошиљке y току преноса изгубиле (навод о немарном руко- 
вању од стране радника туженог предузећа наводи тзгжилац са- 
мо као предпоставку из саме чињенице iiito се пошиљка изгу- 
била), тужбени захтев из повреде уговорле обавезе кије основан. 
С обзиром на то што је према напред изложеним правним пра- 
вилима птт предузеће ослобођено одговорности за накнаду штете 
настале губитком обичне писмоносне пошил>ке, то тужбени зах- 
тев заснован на caaviPj чињеници губитка такве пошиљке ш^је ос- 
нован по правнрш: правилима о вануговорној одговорностк за 
штету”.

Према томе, јасно је да је корисдшк овакве птт услуге, oirpe- 
деливпш се за обичну поштанску пошил>ку, уштеду у плаћању 
накнаде лредпоставио рдговорности поште за случај губитка о- 
вакве пошиљке и због тота је и разумљиво да само корисник овак- 
ве птт услуге, и нико други, сноси ризик за губита1К пошил>ке, 
a тиме 'И за евентуално претрпл>ену штету због губитка такве 
пошиљке.

Само је по11шл>алац попггаиске пошиљке једина овлашћено 
лице којему припада право избора начина руковања његовом 
ггошил>кам, aia је према томе он једини који одлучује о томе докле 
м!оже и хоће да сноси ризик губитка своје пошиљке. Сасвим је 
нормално да ће се при оваквом стању 'ствари, ако оцени да му 
је ризик да пшииљку пошаље као обичну лопгганску попшљку 
велики, пошилЈалац определити за ону врсту птт услуга, односно 
за "HaiKBo руковање његовом попшљком у току преноса, које одго- 
вара ризику, одношо значају који он придаје својој пошиљци, 
плаћајући за то и одговарајућу накнаду.

Због свега овога за обичне поштанске ггопжљке не може се 
адређивати одговорност поште за евентуалну штету коју корис- 
ник оваквих поштанских услуга може претрпети због губитка 
или касне испоруке овахве поштанске пошил>ке.

Неубедљиви су разлози оних који заступају становиште rro 
номе је пошва одговорна за накнаду штете за обичне поштанске 
пошшБке и са разлогом што се њихови аргументи заснивају ис- 
кључиво на ошптим начелима одговорности у грађанском и прт̂ в- 
редном праву. Присталице овог становишта прилазе гштању од- 
говорности -поште за обичне поштанске пошиљке независво од 
других бројних услуга које пошта врши, ради чега и долазе до 
поррешног закључка. Наиме, пошил>алац обичне лошиљке, истичу 
они, плаћа одређену накнаду за пренос шегове пссштал̂ ке, па је 
због тога и нормално да пошта и сноси одређену материјалну 
одговорност за овакво примљену пошил.ку.

Међутим, када питање оиговорвости поште за обичну пош- 
танску пошил>ку, посматрамо у вези са осталим услугама које 
пошта обавља, a које пружају могућност корисницима птт услу- 
га да своје пошиљке шал>у са мањим ризиком да ће се пошиљка 
изгубити, односно ако се изгуби да he попшл>алац бити обеште- 
ћен, онда би неминовно дошли до другог закључка. Наиме, када 
би се пренос поштанских поптаљака и телеграфских и телефон- 
ских саопштења обављао искључиво преко обичних поштавских
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пошиљака, ван сваке је сумње да би био оправдан ирдаговор да 
пошта 'не преузима никакав ризик на себе, већ да тај ризик у 
целости ггребацује на корисгогка њених услуга. Међутим, као 
што је то већ истакнуто, пошта пружа кориснику њених услуга 
веома велики и врло разноврстни број услуга којима ће корисиик 
моћи да постигне свој rpuBi С5а знатно више вераватноће него пре- 
ко обичне поштанске пошиљке, a уколико пак кривицом поште 
то не би био ^случај, корисник птт услуге би имао право на нак- 
наду одређене штете.

II. ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ

Свака писмоноона по1пил>ка може бити предата препоручено. 
За препорзгчену пошиљку поптал>аоцу се издаје потврда. Ни пре- 
поручене попшљке, по правилу, не би требало да имају садржај 
који за кориснике птт услуге представл>а неку материјалну или 
другу вредност. Препоручена иошиљка је таква шгсмоносна по- 
шиљка код Koge вредност није означена и о којој се при пријему, 
преноса и испоруци води посебна евиденција.

Када ice каже да се са по1пил>ком рукује препоручено, то 
значи да пошта поп1ил>аоцу издаје посебну потврду о пријему 
такве пошиљке и да се таква пошиљка уручује примаоцу уз пис- 
мену потврду. Према томе, што је обична поштанска поиго^ка 
претворена у препоручену поишљку, није се у погледу шене 
вредноста ништа изменило. До измене је дошло, као што смо већ 
истакли, 1само у томе што пошиљалац препоручене пошиљке рас- 
полаже потврдом поште о пријему по11шл>ке и игго пошта овакву 
по1пил>ку уручује лицу означеном за примаоца уз потпиР којим 
прималац потврђује пријем овакве пошил>ке.

Ако не одговара за обичне поштанске поп1ил>ке као што смо 
то напред изложили, пошта одговара за губитак препоручене по- 
шил>ке. Одговорност поште за накнаду штете коју пошил>алац 
претрпи услед губитка препбручене пошилуке, произилази из ни- 
за чровеница. Пре свега, може се утврдити да је по11гил>алац пре- 
ларучену пошил>ку предао пошти, јер он о томе има потврду; 
да првпоручена пошиљка није уручена лицу означеиом на њој, 
јер се о уручењу препоручене пошил>ке такође сачињава одре- 
ђени писмени докуменат и коначно што се, у мајвећем броју 
случајева, може утврдити и радник код кога пошил>ка губи 
траг, јер се у току пренаса прелоручених пашил^ака о томе води 
одређена евиденција. Из свега овога се јасно види да је поступак 
за утврђивање нестанка препоручене пошил>ке врло лак и прост, 
ради тога је и природно што псшта одговара за неизвршење или 
неуредно извршење уговора о преносу препоручене пошиљ;ке.

Међутим, одговорност поште за накнаду штете коју корисник 
птт услуге може претрпети због неизвршеша или неуредног извр- 
шеша утовора о преносу препоручене пошиљке, није таквог оби- 
ма да кориснику овакве птт услуге обезбеђује накнаду стварно 
причињене штете. Препоручено писмо може да 'Садржи обично
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писмено саогаптење, које и кад не 5и било уручено лицу означе- 
ном за примаоца, не би за њега или пошиљаоца 1представљало не- 
ку штету. С друте стране, препоручено писмо може садрж!авати 
сасгаштење које се односи иа неки веома важан посао за корис- 
ника птт услуга. Препорзгчено гогсмо може да 1садржи и предмет од 
огромне и непроцењиве вредкости уопште или од огроаше вред- 
ности лично за пошил>аоца или примаоца. Међутим, без обзира 
о какв!ој вреднасти се ради, кариснику птт услуга не даје се 
натшада штете у том смислу да му се надокнађује стварно при- 
'Еишена штета. Карионику ов1акве 'птт услуге може се дати на 
име накнаде штете, само унапред утврђени износ. Овај износ за 
губитак 'препоручене пошиљке у унутрашњем 1са'Обраћају је но- 
вих 10 димара. За изгубл>ену препоручену попшл>ку у међународ- 
ном саобраћају пошта исплаћује изиос којт̂  је предвиђен Свет- 
ском поштанском конвенцијом. Према томе, без обзира на висину 
стварво претршвене штете, пашта за губитак или оштећење пре- 
порученог ТЕИсиИа, исплаћује само умапред утврђене изнасе. Уна- 
пред утврђени износ због тога што ни за ову врсту поштанских 
услуга, као што је то случај за обичне поштанске пошил>ке, није 
могуће утврдити да ли је губитком препоручене пошил>ке корис- 
ник птт услуге претрпео штету и ако јесте колика је та штета. 
Због тога изнОс који пошта исплаћује кориснику птт услуга за 
изгубљену препоручену пошил>ку, не стоји ни у каквој сразмери 
с евентуалном пггетом коју корисник може да претрпи и коју 
понекад заиста и претрпи.

Пост!авл.а се питање, зашто пошта даје накнаду за губитак 
препоручене попшлЈхе и да ли ова накнада представл>а ограни- 
чену одговорност поште.

Приликом пријевда препоручене пошил>ке пошта не провера- 
ва шта се у попшљци налази. Она за то нема никаквог интереса, 
a нема ни право на то, јер је загарантована тајност гтасама. Ово 
уставно начело било би нарз^шено, уколико би пошта инсистирала 
на утврђивање 'садржине препоручене попшљке. За пошту је са- 
мо важно то да се ради о одређеном пиоменом оаогаптењу и да се 
ради о пошил>ци без означене вредности. Накнада за губитак 
препоручене пошиљке даје се без обзрфа на то каква је хшсмонос- 
на по1Ш1л>ка у питању и колика је њена тежина. Исто тако пошта 
не зна колико би била евентуална штета у случају да се по11шл>ка 
изгуби или да закасни. Но, пошта нема за то никаквог интереса, 
јер је у питању пошил>ка без означене вредности. Онај кога је 
вредност пошиљке једино могла интер>есовати, предајући пошти 
пошиљку као препоручену, сам је тиме признао да његова по- 
шиљка нема вредности или барем да за њега нема никакве вред- 
ности. Од овакве предпоставке се има поћи јер нема никаквог 
разлога да се пође од било које друге предпоставке. Ако пошиљка 
није имала вредност у момеоту предаје пошти, она је сигурно 
није могла добити ни у току преноса, a исто тако ни у алучају 
њеног губитка. Дакле, изгубл>ена је ствар без вредности за н>е- 
ног власника односно њеног пошиљаоца, те би плаћаше било ког
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износа који би прелазио износ уналред одређен, предпостављамО 
неосноваао обогаћење.

На први поглед изгледа да се овде ради о ограничававоу од- 
говорности поште. Међутргм, у суштини нема никаквог ограни- 
чавања.

Ако емо рашчистили с тим да препоручена попшл.ка не сме 
бити са означеном вредношћу, a да пошта ипак jtfopa да одговара 
одређеном накнадом за губитак једне пошил>ке без вредности, 
онда је утврђивање висине накнаде за губидак овакве посш1Л>ке, 
могуће само унапред одредити и то, у одређеној сразмери ттрема 
плаћеној такси за препоручено рутсовање пошиљком. Примедба 
да се io^e ради о некој симболичиој накнади, неоснована је. На- 
против, ради се о реалној накнади која је вразмерна значају и 
важности који придаје попшл>ци сам пошиљалац, определивши 
се управо за такву поштанаку пошшвку. Да јој је пошиљалац 
'придавао већи значај и да она за њега представља неку вредност, 
П'Ошил.алац би то манифестовао тиме пгго би се скпределио за дру- 
гу врсту поштачске попшљке, одредивши својој попшљци скну 
вредност коју 'она има за њега, без обзира на то какву објектив- 
ну вредност та пошил>ка има. Видели смо да од самог пошил>аоца 
зависи, не само избор услуге којом ће се каристити, него и вред- 
ност коју ће одредити csojoj пошиљци. To је његово искдвучиво 
право. ПопшЈвалац може да се не послј ж̂ж ttovi својим правом. 
Међутим, полази се од претпоставке да се он њиме и послужио 
и то на начин који најбоље заштиЉује његове интересе. Ако он 
то није учинио или шгје ј̂чинио на начин који најбоље запгтаћује 
његове интересе, онда је тако пастугтао на сопствени ризик и 
негативне последице могу само њега стећи, јер није поступио као 
добар домаћин, па због тога и није право да за евентуалну ште- 
ту коју он због тога може претрпети, одговара било ко друти, a 
не он. Ово и са разлога, што је он једино и позван да се изјасата 
о томе какву вредност пошиљка тша за њега и што једршо он 
има право на то и нико други. Пошта нема ни право ни мсиућности 
да утиче на попжљаоца нити у погледу избора врсте услуте нити 
пак у погледу одређиван>а вредноста, поп1ил>ке. Пошил>аоцим:а 
је познато да у препоручене пошил>ке не 1ставл>ају ствари од 
било какве вредности. Они су с тим упознати: и упозорени текстом 
на самој потврди о предаји пошиљке пошти, као и о томе да ће 
у 'Случају губитка ове по1пил>ке пошил>алац добити накнаду у 
износу који је унапред одређен. На потврди о предаји лрепору- 
чене пошиљке, коју пошил>алац сам попуњава, стоји упозорење 
следеће садржине; „За губитак препорзгчене пошиљке у унутраш- 
њем icao6paliajy пошта даје накнаду у паушалном износу од нових 
10 динара, a у међународном саобраћају износ који је предвиђен 
Светском поштанском конвенцијом. Пошиљка се може потражи- 
вати у року од године дана по предаји само на осдову потврде. 
He стављати новац и предмете у препорзгчену поцтал>ку. За ту 
сврху користите поштанску упутницу, вредносно писмо или па- 
кет, јер на тај начин осигуравате у целости садржину ваше по- 
шилЈке”.
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Због свега. OBCwa, у случа^у препоручене попшљке, не може 
се гаворити о ограниченој одговсирности поште, јер се ту не ради 
ни о каквом ограшгчавању, пшцто је аутономијом воља обеју 
страна извршеио изједначавање добара једне и друге стране у 
ушворном односу. Ако једна од ових двеЈу страна —  корисник 
птт услуга —  из несмотрености или несавесности или можда из 
шпекулативних разлога (жел>а да плати мању цену за своју по- 
шил>ку) одступи од напред цитираног упутства, све то чини уз 
ризрж да претрпи одређену штету коју му неће нико накнадити.

Висина накнаде за препоручено гшсмо коју псхшта исплаћује, 
у највећем 6pvojy случајева далеко прелази стварну вредност 
препорученог писма. Тако на пример за тгрепјаручено писмо поши- 
љалац плаћа тавсу у износу од нових 55 пара, a ако дође до гу- 
битка препорученог пијсма, пошта ће платити по1шгл>аоцу накна- 
ду у износу од нових 10 дина1ра. Ђисина ове накнаде представља 
двадесетоструки износ плаћене таксе за препоручено писмо. Пре- 
ма томе ун1апред се утврђује висина штете коју пошиљалац може 
претрпети губитком или другим оштећењем препорученог писма 
и за њу и предпаставл»а да не може бити већа од унапред утвр- 
ђеног износза, 'са којим се такође унаиред сагласио и сам пошиља- 
лац. Од те предпоставке се има псЉи, тим пре када је поп1ил>алац 
унапред упознат какву ће накнаду добити у случају губитка или 
друтог оштећења његове пошиљке. У  протршном, кад се с тим не 
би 1оагласио односно кад висина накнаде не би одговарала висини 
ризика, пошиљалац би се определио за другу врсту поштанске 
услуте која би му гарантовала већу сигурност за његову пошил>- 
ну, односно адекватну најкнаду штете у случају хубитка или дру- 
гог ооптећеша његаве пошил.ке,

Овде морамо истаћи још и то, да ни релативно мала нак- 
нада коју пошта наплаћује за вршење услуга, не допушта пошти 
да врши накнаду стварне штете коју претрпи попшљалац препо- 
ручене пошилЈке. Већ смо иста1кли да је и друштвена заједница 
као целина, a и сватси појединац посебно, заинтересована да цена 
птт услута буде што нижа. Па кад друштво, a и сваки појединац, 
тражи од поште што прихватљивије цене њених услуга, онда 
то што друиггво не би могло, с друте стране, да по сваку цену зах- 
тева и пуну одговорност поште за причињену штету коју она у 
вршеиБу својих услута проузрокује поједишш корисницима ње- 
иих услуга. Уосталом, одмах се мара поставити питање из којих 
средстава би пошта могла да врши накнаду стварно претрпл>ене 
штете, ако не из прихода за извршене услзгге, a видели смо да је 
цена њених услуга таква да се њоме једва покривају редовни 
тркхшкови пословања.

До штете, која доводи до неспоразума, па и судског спора, 
долази због Tora што пошиљаоци у препоручене поишљке став- 
л>ају ствари од вредности, a не шаљу их као вредносно писмо. 
Дакле, пропусте да означе вредност на њима и шаљу pix као пре- 
поручене пошил>ке, уместо као вредносне, што оне у својој сзгш- 
тини и јесу, док је у њих стављесна ствар одређеке вреднсх:ти.

23



Ho, формално-правно, оне немају вредност, јер је тако хтео сам 
пошиљалац.

Овакав став корисника птт услуга може бити и иоследица 
неразумевањ1а или немарног коришћења препоручених пошиљака 
за слање ствари од вредности. Све ово доводи до неспораззпиа, па 
и СУДСК1-1Х спорова, при чему се пошти приговара да она користи 
фактички мочополистички положај, због чега диктира готово 
неприхватљиве услове при закл>учен>у уговора о преносу попгган- 
ских пошиљака које корисници птт услуга морају прихвагити, 
јер другог избора немају.

При закл>5гчењу било којег уговора свака од угаворних страна 
зна у какве обавезе улази, шта по уговору има да изврши и ко- 
лика би била евентуална штета, ако се уговор не изврши. Међу- 
тим, приликом закл>учења уговора о преносу препоручених по- 
шил>ака, оошта полази једино од претпоставке, да је у гштању по- 
шил»ка без вредности, коју попшљалац из одређених разлРга, же- 
ли да пошаове преиоручено. Пошто нема право, нити има могућ- 
ности за то, a ни било који други разлози јој то не налажу, да 
контролише шта садржи једна препоручена 1п:ошиЈБка. Ствар је 
искључиво пошил>аоца да одлучи о томе, да ли ће своју пошиљку 
послати тако да пошта с н>ом препоручено рукује, или ће је пак 
послати као неку другу врсту пошил>ке.

Код губитка предорзгчене лошил>ке, до веће штете од накнаде 
коју пошта даје, долази само онда када су у питању оне препору- 
чене пошиљке које имају одређену вредност, a које је корисник 
птт услуга означио као препоручено писмо, a не као вредносно 
пиољго. TeuiKO је  поверовати у то да има л>уди који не би знали 
да се новац преко поште може слати било вредносшш пиомом, 
било лоштанском упутницом. Међутам, и поред тога, многи корис- 
те препоручено пиомо, па чак и обично гшсмо, за 'слање новца.

Тако Југословенска лутрија шаље купоне Спортске прогнозе 
или Лото-а у препорученом писму, мада ти кулони у трензггку 
слања имају своју одређену вредност. Узмимо на гаример, да 
Југословенска лутрија шаље у једном препорученом писаиу 100 
купона. Сваки купон има номиналну вредност од нових 2 дошара. 
To значи да се у препорученом писму валази вредност од нових 
200 динара. Ј.Л. зна да у слзгчају губитка једног таквог npeiropy- 
ченог писма добија накнаду од свега нових 10.—  дииара. Но и по- 
ред тога, она користи искључиво препоручено писмо за слање 
ових кзшона. He значи ли то да ЈЛ иде свесно на одређени ризик, 
имајзгћи притом одређену рачуницу, која се -састоји у томе да ће 
за 'препоручено писмо платити мању накнаду него за вредносно 
писмо, ради чега и шал>е вредносне ствари у препорученом писмо, 
уместо да за те сврхе користи вредмосно писмо, које јој обезбеђу- 
је пуну накнаду претрпљене штете у случају губитка таквог пис- 
ма. Аио се пак некад и догоди да се такво irpenopj^ieHO шгсмо 
изгуби, Југословенској лутрији се и то вшпе иоплати, него да за 
вредносно писмо плаћа већу цену. Губитак препоручених писама 
је врло редак. Штета коју Јутословенска лутрија може претрпети 
годишње губитком одређеног броја препоручених гогсама, знатно
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је мања од износа ко]и је уштедела на разлици цена, таше што 
своје купоне није слала вредносним иисмом него препорученим 
ПИ1СМОМ. Видели смо да је њена рачуница показала да је за њу 
то корисније да тако поступа. A ако се пак једном догоди да се 
она превари у својој рачуници, да погрешно процени и да њена 
пггета вшпеструко надмаши уштеду 'која јој је остајала слањем 
препоручених, a ,не вредносних писама? Како онда поступити?! 
TeopericiKM је могуће (гсрактично је та мскључено), да се све пре- 
поручене ттошиљке Ј.Л. у току једне године изгубе. Штета би за 
Ј.Л. била огромна.

Са којим правом Ј.Л. у ов1аквом случају може тражити нак- 
наду стварно претрпл>ене штете? Да ли је она поступила као са- 
вестан домаћин и добар привредник? Зашто друта да 'сноси не- 
гативне последице оваквог њедог поступка?

Да ли је то онда анахронизам у нашем праву ако пошта за 
губитак препоручене попшљке, без обзира каква се вредјност у 
њој налази, плаћа нга'кнаду у унапред одређеном паушалном из- 
носу или би 'пак попгга била дужна да надокнађује штету у из- 
носу који је п:о11шл>алац претрпео. По нашем мишљењу не може 
се говорити о неком анахронизму у томе што пошта дај е у таквим 
случајевима паушалну накнаду, односно што отраничено одго- 
вара. Није могуће у овом случају стављати тгошти на одговорност 
за губитак препоручене тгопшљке, да је изгубл>ена једна пошиљка 
која је садржавала вредност. Овде је могуће говорити 'само о 
томе, да је изгубл>ено једно писмо које је послато препоручечо. 
Због тога, неправилно је становиште оних који полазе од тога да 
пошта, и поред тога што 'обезбеђује корисницима птт услуга да 
вредносне ствари шаљу у вредносним: тгисмима, a новац поштан- 
ским упутницама, у случају накнаде штете одговара неограни- 
чено. Уколико би се прихватало ово становгапте, по нашем миш- 
л>ен>у, оно би представљало искоришћавање noiure, јер би укази- 
вало на то да у оквиру поштажжмх услуга, нема потребе за по- 
стојање више врсте услуга, тј. да нема потребе за коришћеше 
вредносних ггисама, поштаноких упутница и других поштанских 
поп1иљ.ака за чији губитак пошта надокнађује стварно проузро- 
ковану штету.

Врховни суд СРХ својом пресудом Рев. бр. 2064/62 од 20. 
маја 1963. године, заузео је становиште по коме пошта мадокна- 
ђује штету само у паушалном изкасу у  случају губитка препору- 
чене пошил>ке. У образложењу цитиране пресуде, поред оста- 
лог, каже се:

„Принцигтајелно и овај суд хгрихваћа гледиште да постоји 
дужност туженог поштанског предузећа да накнади штету ту- 
житељу, а то, уосталом ни само тужено предузеће не oiciTopaBa. 
Али та дужиост накнаде ограничена је у конкретном случају чл. 
103 ст. 1 Упутства за вршење унутр>ашње писмонооне службе 
које је стутшло на снагу 1. X 1958. године, a издала га је Генерал- 
на дирекција пошта, телеграфа и телефона на темељу Уредбе о 
организацији, пословању и управл>ању Југословенским поштама,
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телеграмима и телефонима. Ти прописи још и данас вреде и они 
се при решавању спорног случаја не могу мимоићи. Прогшсом 
чл. 104 став 3 наведеног зшутства предвиђено је да за изгубл>ену 
препоручену пошиљку из унутр1ашњег поштанаког 1саобраћаја има 
пошиљалац има npiaBio само на накнаду од 50.—  динара уз нак- 
наду плаћене иоштарине. Обавеза накнаде пгтете у овом износу 
терети пошгту кад се ради о губитку преггаручене пошиљке, без 
обзира на њезину вриједшхгг, па је тај износ дужно на име нак- 
наде исплатити у сваком случају губитка /црепоручене по11шл>ке 
чак и у 'случају кад пошиљка практички нема уопЈцте никакве 
вриједности. При тражешу услуге од подЈ>'зећа птт саобраћаја 
попшљаоцу 'стоји на вољу у какву ће врсту уговорних односа с 
подузећем ступити. Тужилац је мошо послачи свој фотоапарат 
и као вриједнасну пошил>ку па би, под режимом угаворног одно- 
са, rtouma била дужна —  такође и по својим интерним прошкл-гма 
— накнадити му за случај губитка пошиљке пјчш износ којим 
је вриједност означена, без обзира на стварну вриједност по- 
шиљке.

Вал>а истаћи да подуз^а птг саобраћаја нису дужна лосебно 
упозоравати странке које с њима ступају у уговорни однос на 
предност једвог или другвг начина слања по11шл>а1И. To је ствар 
самог пошиљаоца. A  кад се он одлучи за одређену врсту услуге, 
претпоставл>а се да је упозват с уговорним режимом којем се 
подвргава и да на уговорне увјете и при-стаје.”

Исто TaKBio становиште заузео је и Врховни привр>едни суд у 
Београду пресудом Гс-257/55-3 од 18. IV 1955. год. У  образложењу 
ове пресуде каже се:

„Приликом предаје предметног писма пошта на дан 8. XI 1952. 
године пошил.алац није са тужеником угово/рио посебне услове 
у погледу одговорности туженика због неблаговремене доставе 
поишл>ака. Преузимањем писма туженик је према томе преузео 
дужност да ће ово писмо пренети и уредно и хитно доставити 
адресату. За случај да туженик не изврши своју дужност дужан 
је да у границама обавезе коју је преузео приликом примања пис- 
ма плати пошиљаоцу задоцњење испоруке да му накиади и неоп- 
равдано наплаћену усл>чу. За евентуалне друге штеатне последице 
хоје је претрпео пошил>алац или атфесат услед неизвршене или 
задоцнеле доставе овога пиома адресату не слшси тзгженик одго- 
ворност, јер је то ван граница његове обавезе из овога посла са 
пошиљаоцем. Туженик је био icaMO средство помоћу кога је по- 
шиљалац одлзгчио да достави пмсмо адр>есату и туженик са оадр- 
жајем овога писма није био ни упознат. Како је тзгженик био 
само инструменат пошиљаоца у погледу других штетних после- 
дица хоје би могле наступити ради задоцнеле испорзчсе овота пис- 
ма могао пренети на туженика само да je то било изричито уго- 
ворено, што овде није био случај. Тужешгх није према томе одго- 
воран тужиову за штету која му је настала одатле, што туженик 
није irforao на време испунити своју обавезу у погледу доставе 
робе”.
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Сасвкм је разумљиво да пошта не може под таквим усло- 
вима пристати на пренсхг препоручених попшљака и да исговре- 
мено неограничено одговара за неизвршење или неуредно извр- 
шење уговора о прхеносу преггоручене пошиљке. Због свега тога 
мора ‘се прихватити принцип ограничене одговорности поште за 
неизвршење или неуредно извршење уговора о преносу препору- 
чене пошиљке, a који би се оастојао у томе да пошта одговара у 
висини унапред одређених износа за извршеше или неуредно 
извршење уговора о преносу препоручене П01пил>ке. Ако би се 
прихватио принцип неограничене одговорности псшгге за препгору- 
чене пошил>ке, ниједан корисник птт услуга, не би имао никаквог 
разлога да се користи вредносним писмом, као посебним начином 
преноса птт пош1иљ1ака.

Потребно је имати у виду да пошта врши и услуге преноса 
вредносшгх пошиљака, што значи да корисник птт услуга своју 
пошиљку може послати као вреднасну пошил>ку. Према таме, ако 
пошил>ка има вредност, a пашил>алац је шаље као обичиу или 
препоручену пошиљку, пошиљ1алац преузима На себе ризик ако 
се попшл>ка изгуби или оштети:, да не добије накнаду штете, од- 
носно да на име накнаде штете добије унапред адређени износ, 
већ према тсше да ли је пошил>ку предао као обичну или као 
препоручену.

Пошиљалац препорзгчене тгошиљке има само да докаже да 
уговор о преносу препоручене по1иил>ке није извршен или је 
неуредно извршен и самим тим фактом стиче право на накнаду 
штете у унапред утврђенЈом износу.

Приликам зазавучења утовора о пр>еносу, поигил>алац се не 
споразумева с поштом о условима под којима се врши пренос. 
Пошта под унапред зггврђеним условима, једнаким за све корис- 
нике HTT услуга, закЈвучује одговарајућл уговор. По11ШЛ>алац 
предајом пошил>ке пошти закључује утовор о преносу са поштсеи 
и тиме пристаје на услове које је пошта унапред прописала. Утв- 
ђивање ових услова унапред, јавља се као последица потребе за 
urro бржим прометом, за стабилношћу и срггурношћу поштанског 
caio6p^aja.

Код оваквог уговора пошта тгреузима на себе обавезу да 
препоручену пошил>к:ј'̂ у примљеном стању пренесе у одредиштно 
место и исггоручи примаоцу у најкраћем могућем року, али уз 
ограду да у случају касније исдоруке или губитка попшљке не 
преузима на себе сву ону одговорност која је иначе својствена 
другим уговорима.

Ако пошта не изврши своју обавезу из уговора о преносу 
препоручене пошиљке, дужна је да у границама обавезе коју 
је преузела на себе приликом закључења уговора о преносу, 
плати пошиљаоцу одређену накнаду ако је пошиљка изгубљена 
или уншптена. За евентуално друге штетне последице које би 
пошил>алац или примилац могао претрпети, услед неизвршења 
уговора 'о чреносу, пошта не снаси одговорнскгг, јер је то ван 
граница њене уговорне обавезе. Тако на пр. пошта не одговара
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за штету која мастане као последица са закашњењем испоручене 
препоручене пошиЈБке.

Вредносна пошиљка даје попгиљаоцу јиогућн0|ст да се 'обез- 
беди за случ1ај неиспз^њења угавора о преносу. У  противном, не 
би имало потребе да се неко кориспи вредносним писмом, ако би 
и препорученом ггошиљном остваривао сва права као и код вред- 
носног roicavra.

(Наставиће се)

Дзтиан Краљевић

ОЛГА БАБИЋ

7. августа 1966. године, преминула је, у Белој Цркви, Олга 
Бабић, адвокат.

Потичући из адвокатске породице Олга Бабић је желела исто 
да буде адвокат, што је и остварила 24. априла 1962. године, када 
је уписана у именик адвоката са седиштем адв. канцеларије у 
Белој Цркви.

Као адвокат била је савесна, заетупала је поверене јој пред- 
мете 'Са пуно жара и знања. Стекла је велико поштовање у  свом 
месту и околини, као солидан адвокат, који је знао да 'се бори за 
своје мишљење и уверење.

Слава Joj!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Тиме што је оптужени бацио свој 
бицикл пред моторбицикл оштеће- 
иог у намери да га заустави није по- 
чинио крив. дело угрожавања Јав- 
ног саобраћаја, него врив. дело теш- 
ке телесне озледе. (ВСС Од. НС. бр. 
226/966).

I. ст. пресудом проглашен је опту- 
жени кривим за крив. дело угрожа- 
вања јаБнсхг саобраћаЈа из чл. 271 
ст. 1. у вези чл. 273. ст. 1 КЗ, које да 
је почииио на тај начин што је, у 
намери да заустави оштећеног, који 
је возио моторбицикл, испред њева 
бацио свој бицмкл, услед чега се о-

штећени претурио и задобио тешке 
телесне озледе.

Решавајући о жалби оптуженог, 
ВСС је из службене дужнсхли преи- 
начио квалифижацију дела на теш- 
ку телесну овлеету из чл. 141. ст. 4 у 
вези ст. 1 КЗ, a из ipaanora:

I. ст. суд је гговредио крив. закок 
на штету оптуженог, када је извр- 
шено крив. дело квалификовао као 
тешко дело гфотив опште сигурнос- 
ти угроживање.ч jiEBHor са10браћаја. 
Стављањем бицикла испред опту- 
женог, који је возио мотарбицикл, 
ударио о њега, прет.урио се и задо-
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био тешке твлесне озледе, олтужеш! 
није угровио јавни саобраћај тако 
да је давео у опасност живот учес- 
ника у јавнам' саобраћају или имо- 
Бину већег обима, што је нвапходан 
услхзв за поогојан^ крив. дела из чл. 
271 аг. 1 КЗ, већ ј.е ставио првпреку 
caiM O пррјд ошт^еног иако је био 
свестаи да оштећени може пасти 
пјреко ове препреке и задобити теш- 
кју телвону повреду, али је шгако 
дјрсжао да flp тоиа неће |Доћи. Тиме је 
оптужени ocTtBaipMO све бише еле- 
менте крив. дела тепже телесие по- 
вреде из чл. 141. ст. 1 КЗ.

става 1. и то из нехата, јер је била 
дужиа и мсигла бити свесна да па- 
љешем Bairpie може доћи до неоЈЈвће 
за малолетну децу, 1шја оу се илра- 
ла око ватре.

Тиме што је оптужена од отпада- 
ка папира, смећа и сувог лишћа за- 
палила ватру на улици није пожа- 
ром проузроковала општу опасност 
за живот Л.УДИ или за имовину ве- 
ћег обима, него је починила крив. 
дело из чл. 141 ст. 4 у вези става 1 
КЗ. (ВСС Од. НС. бр. Кж. 240/966).

Огггужена је шроглатпена кривам 
за крив. дело из чл. 268 ст. 3 у вези 
чл. 273 сл-. 4 КЗ које да је починила 
на тај начин, што је на улици, за- 
паилила ватру од оппадака гшиира, 
CMeiia и сувог литттћа, па је једно ма- 
лолетно дете прескачући ту ватру 
првтрпело тешке телесне повреде.

Поводом жалбе оптужене ВСС је, 
из службене дужности, лреинач1ио 
Јшалификацију крив. дела, a из раз- 
лога:

Погрешно је закључио I. ст. суд 
да је оптужена радњом што је од 
сушадака папира, смећа и оувог 
лишћа запалила ватру на улици, 
пожаром ' проузроЕовала Oirnury о- 
naiCHOCT за живот људи или имоеину 
већег обима и да је тиме 'давела до 
конкретне опасности живот л>уди. 
Малодобно дете се, услед психичке 
незр>елости, недовољног искуства и 
недостатка довољне пажње, играло 
око ватре, црескачући исту, пао у 
ватру и зздобио тешке телесне озле- 
де. Услед тсша се не може прихва- 
тити становиште нижег суда да је 
оггдужена т1аквом радшом учинила 
»рив. дело довођења у опасжост жм- 
воиа и имовине опште опасном рад- 
њом или средством из чл. 268. ст. 3 
КЗ, jep квалификовано по чл. 273. 
7г. 4 КЗ, јер паљењем вотре није про- 
узроковала конкретну опасност за 
живот Лј-зор! и имовину већег обима.

Међутим, оптужена је починила 
крив. дело из чл. 141. ег. 4 у  вези

Нашавши напуштене џакове са 
житом Зем. задруге на њиви опту- 
жени није починио крив. дело кра- 
ђе из чл. 249 ст. 1 КЗ, него крив. де- 
ло утаје из чл. 254 ст. 4 КЗ. (ВСС 
Од. НС бр. Кж. 266/966).

I. ст. суд је ослободио оггтужене за 
крив. дело ив чл. 249. сгг. 1 КЗ. На 
жалбу Јавиог тужилаштва Окруж- 
ни оуд, иао II. ст. суд, је оптужене 
огласио кривим за крив. дело из чл. 
249 ст. 1 КЗ које да еу починиши на 
тај начин, што су на њиви нађеких 
7 џакова пшенице однели кући и 
присвојили.

На уложену жалбу ВСС је исзу 
делимггчно уважио, квалификадију 
преиначио, оптужене осудио за кри- 
вично дело jrriaje из чл. 254. ст. 4 
КЗ, a из разлхзта:

Оптужени нису предметне џакове 
одузели из ггритежа1ва власника — 
оштећене Зем. задруге — јер је до- 
казано да је то притежање било 
прехинуто губл>е!њем иих џакова на 
њиви. Према томе, у конкр. случају 
ое не ради о одузимашу туђе по- 
кретне ствари из туђег притеж1аша 
у намерм да тим одузимањем при- 
СБОји ствар и прибави протуправна 
имавинска корист, већ је оггтужени 
до притежања ствари дошао налас- 
ком ствари и затим је присвојио у 
намери прибављ1ан>а протуправне и- 
.мовинске корисги. Услед тога с« 
пра1вилн|Ом црименом крив. закона 
радња ош’ужен1аг Т!ребала квалифи- 
ковати као крив. дело утаје 1ствари, 
која је вађена, a затим присвоаена 
у намери да себи и друлима приба- 
ви пркугуправну имовинске корист, 
које је иикриминисано чл. 254. ст. 
4 КЗ.

Када оштећени као тужилац има 
пуномоћника, пресуда се мора до- 
етавити пуномоћиику. (ВСС Од. НС 
бр. Кж. 256/966).

Окружни суд је одбвцио жалбу 
оштећеиог као тужиоца, позивајући 
се на пропис чл. 114, ст. 3 ЗКП. О- 
штећени је уложио жалбу, која је 
основана, решење укинуто, a из 
разлога:
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Достава I. ст. пресуде није извр- 
шена по проиисима ЗКШ, rm I. оуд 
жалбу кије могао као неблаговреме- 
ну одбацити, псирешно се позивају- 
ћи на чл. 114. ст. 3 ЗКП. У  том чла- 
ну је предвиђен начин доста|ВЛ>анЈа 
тамо на*ведених шЈСмена страикама. 
Међутим, у чл. 116 ст. 2 ЗКП одре- 
ђено је номе he се достава изврши- 
■ш ако оштећвни, оштећени као ту- 
жилац или (приватни тужилац има- 
ју зако«ск!0|Г застзчшика или пуно- 
моћника и јаино је речено, да се у 
таш слзгчајевима достављ1ан>е има 
извршити законском заступнику, 
односно пуномоквику наведених ли- 
ца. Према томе, када оштећени као 
тужилац има пуномоћника не зани- 
си од избора суда да ли he преоуду 
даставити oinreheHOM као тужиоцу 
или његовом пуншгокнику, seh је 
мора доставити пуномоћнику.

I. ст. суд је донео решење којим 
тужиљу ослобађа плаћан«а таксе од 
дана иада је поднела уве(рен>е о и- 
MOBHOM стању. Тужиља је уложила 
жалбу, која је основана, решење I. 
ст. суда преиначено, и тужиља осло^ 
бођена од naahaHja таксе од дана 
када је поднела захтев у тужби, a 
из разлога :

Жалба тужиље је осноиаиа, јер 
према чл. 10 Закона о судоким так- 
сама, ослобођен>е од ruiahaifca суд- 
ских такса делује од дана иад je 
суду поднесен предагог за ослобође- 
ње и односи се на све |радн>е за које 
је по чл. 3. истог закигаа настала 
такеена обавеза тог дана или ка1сеи- 
је. Како је тужиља у СЈамој чужби 
ставила предлог за ослобођеше од 
плahaњa таксе, то је I. суд ттао да 
је од тога дава ослободи, a ке од да- 
на када је  поднела уверење о имш- 
ном стању.

Управник Задруге као законски 
заступник Задруге може наставити 
поступак и тражити одлуку суда, 
иако је савет Задруге одлучио да се 
исплати оштећеном пуни износ пгге- 
те, коју тужбом остварује, и посту- 
пак обустави. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
124/966).

I. ст. суд је досудио одштету у из- 
носу од н. дин. 9.000.— Жали се ту- 
жилац, a и тужена.

ВСС је жалбу тужиоцу делимич- 
но уважио одштету повлсио са н. 
дин. 1000— али је одбио онај дво 
жалбе, у коме тужилац истиче да 
управник задруге није могао подне- 
ти жалбју, јер да је Савет задруге 
донео одлуку, да тужиоцу исплатЈи 
целокуши) његово похраживање. О- 
ва жалба је неоснована, и из раз- 
лола:

Управник тз^ене задруге је за- 
конски заступник тужене задрзгге 
те као такав представља задругу 
према зрећима. Услед тога, под прет- 
поставиом да управник не изврша- 
ва одлутсе Савета тужене то не мх>- 
же ићи у корист тужитеља обзиром 
да се тиме заснива само однсх; изме- 
ђу задруге и њезиног управника, a 
не истовр>емено и однос задруге са 
■ружитељем.

Споразумни предлог ради развода 
брака може повући и само један су- 
пружник, док други супружних не 
постаје самим тим тужилац. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 628/66).

I. ст. суд је стао на становиште да 
оамо оба суцружника могу повући 
предлог за сшоразумни развод бра- 
ка, па је предлог који је поднео 
муж, после доношења I. ст. пресуде, 
a у отвареном жалбеном Јхжу, сага.- 
трао беспредметшш. На жалбу, ВСС 
је преиначио решење I. ст. суда, 
ЈТЂРДио да је  изјава мужа о повла- 
чењу спораззгма за развод брака до- 
пуштена, цресуду I. ст. суда о раз- 
воду укинуо, и упутио I. ст. суд нн 
поновно расправљаЕве и доношење 
нове одлуке, a из разлога:

Према становипггу ВСС иако про- 
пис чл. 410 сг. 2 ЗПП говори о суп- 
рузима, кјоји повлаче споразумни 
предлог, има се узети да тај пред- 
лог може повући само један супруж- 
ник. Други сзгпружник не постаје 
оамим тим тулшлац. He може се о- 
држади пресуда о разводу брака, до- 
нета на скнову заједничког предло- 
га странајка, када једна страика по- 
вуче свој споразумни предлог за 
развод брака док поступак није пра- 
воонажно завршен.

Ослобођење од плаћања судске 
таксе има се донети од дана када је 
захтев поставл>ен. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 568/966).

Дете испод две године живота пи- 
је довољно развијено да схвати зна- 
чај губитка оца па иу не припада
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накнада неимовинсЕе штете. (ВСС 
Од. НС. бр. Гж. 571/966).

I. ет. С(У1д је 'иосудио тужиљи, де- 
тету  од испод дае родине, накнаду 
штете у изнасу од 7.000 н. дрш. На 
уложеиу жш1бу ВСС је дресуду цре- 
иначио, тужиљу са тужбом одбио, 
a из разлова:

Тужиља је рођена 18. нов. 1960, 
године, a н>ен је отац потн5?о, на 
раду, 24. ав1густа 1962. годрине. Пре-

ма томе, у време очеве смрши тужи- 
ља није имала пуне 2 године, a де- 
те тога узраста није довољио разви- 
јено да схваги значај губитка оца 
и оно нмје могло осетити психички 
бол таквог интеизитета који чини 
основ за какнадју ове врсте неимо- 
винске штете због своје неразвиде- 
ности и недрвољне зрел)ОСти. Гзгби- 
так родителлке љубави и н©ге није 
посебан освов за накнаду штете.

ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

1. Брисани су из именика адвоката АК у АПВ и то:
а) 'решењем бр. 181/1966. због заснивања радног односа са 1. 

јулом 1966. Зиков Драгољуб адвокат из Новог Кнежевца, a 
за преузиматеља његаве адаокатске канцеларије одређује се Гец 
Владршир, адвокат из Новог Кнежевца,

б) решењем: бр. 184/1966, збаг пензионисања, Мијатов Ша- 
хајло, а1лвокат из Зрењанина, еа даном 1. август 1966. год., за пре- 
узимател>а адвокатсже канцеларије одређује се адвокат Николић 
Јелвна из Зрењанина, a узима се на знање да Мијатов М. задр- 
жава чланство у Фонду посмртнине,

в) решењем бр. 186/1966, због пензианисања, Вешак Вранко, 
адвокат из Новог Сада, >са 30. јуном: 1966. године, за преузиматеља 
се одређује др Федор Адамовић, адвокат из Навог Сада, a узима 
се на знање да В. Вењак задржава чланство у Фонду псхмртнине,

г) решешем бр. 188/1966, због пензионисања, др Стеван Кере- 
кеш, адвокат из Новог Сада, са даном 30. јун 1966, за преузрша- 
тел>а шегове 'канцеларије одређује се др Петар Колесар адвокат 
из Новог Сада, a узима се на знање да др Ст. Керекеш задржава 
члаиство у Фонду посмртнине,

д) решењем бр. 199/1966, због пензиоиисања, др Никола Ни- 
колић, адвсжат из Новог Сада са даном 15. јул 1966. године, за 
пр>еузимател>а се одређује др Радослав Илијћ, адвокат из Новог 
Сада, a узрила се на знање да др Н. Николић задржава чланство у 
Фонду aiocMpTHHHe,

ђ) решешем бр. 206/1966, због пензионисања, др Светомир 
Мијаташ^Г, из Вршца са даном 31. јул 1966. године, за преузрша- 
теља његове адвокатске канцеларије одређује се др Густав Кер- 
пел, адвсжат из Вршца, a узима се на знање да је др Свет. Мија- 
товић задржао чланство у Фонду посмртнине,

е) решењем бр. 209/1966, због пензионисања, др Ђура Коси- 
ровић, адвокат из Вршца, 'са даном 31. јул 1966. године, a за пре- 
узимател>а се одређује др Густав Керпел адвокат из Вршца, a
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узима се «а  знање да др Ђ. Косировић задржава чланство у 
Фонду посмртнине.

2) Брише се из именика адвокатоких 11триправника АК у 
АПВ и то:

а) решењем бр. 193/1963. Теодора Крстић рођ. Вујковић, са 
даном 31. мај 1966. год. због прелаока на вежбу код адвоката са 
подручја друге Коморе,

б) решењем бр. 194/1966. Вера Недић са даном 1. јул. 1966. 
год. због промене места боравка.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Обавештавају се сви чланови Фонда посмртнине да ge 7. ав- 
густа 1966. године преминула 1адвокат Олга Вабић, из Веле Цркве, 
па се позивају да уплате по 10.—  нов. динара 'на име доприноса 
за Фонд посмртнине. Уплата се врши на текући рачун; Адвокат- 
ска комора у АПВ бр. 657-8-419.

Књиговодство Коморе.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра Y АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 I Годишња претплата 20 нових динара / Цена 

једног броја 2 нова динара / Штампа .^удућност”, Нови Сад
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