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11ошта]рина плаКена у гом ву

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  КОМОРЕ У А.П. ВОЈ ВОДИНИ
Година XVI Нови Сад, јануар 1967. Број 1.

САДРЖ АЈ

М. Ботић 
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др Д. П. Радоиан
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др Б р. П етрић

В. Попадић

М. Б.
К . Х аџи
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Невролог;
Из судске пракјсе ;
Службене вести.





Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П. В О Ј В О Д И Н И
Година XVI Нови Сад, јануар 1967. Број 1.

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСААВИЈЕ

Савез адвокатских комора Југославије одржао је редовно 
пленарно заседање дана 18. и 19. новембра 1966. године у Би- 
тољу, са наставком рада 18. децембра 1966. год. у Београду.

На дневном реду Пленума поред текућих питања постав- 
љене су три теме и то: „Улога, место и задаци адвокатуре у 
правосудном систему”, Референт Бранислав Жикић, адвокат у 
Београду, a кареферати: Миодраг Павићевић адвокат у Б ео  
граду, Иван Аупрет, адвокат у Загребу, Андрија Шарчевић ад- 
вокат у Суботици, др Владимир Шукље адвокат у Љубљани, 
Екрем Гаријатовић адвокат у Сарајеву и Станојко Марковић 
адвокат у  Скопљу.

„О Етици у адвокатури” референт Владимир Креч адвокат 
у Љубљани.

„Проблем подмлатка у адвокатури”. Референт др Марјан 
Аумић адвокат у Загребу.

На заседању у Битољу изложена су сва три реферата, док је 
због краткоће времена продискутован само први реферат, па 
је заказан наставак Пленума ради дискусије преосталих тема 
и ради доношења одлука по другим тачкама дневног реда.

Тема о улози, месту и задацима адвокатуре, темељно је 
кроз дискусију осветлила место и задатке адвокатуре у доса- 
дашњем развитку правосудног система и указала на још шире 
и веће могућности за њезину улогу у реформи правосудног си- 
стема. Реферат, a и дискусија, подвукли су чињеницу да је ад- 
вокатура и до сада била отворена организација и да је њен рад 
под свакодневном контролом странака, органа пред којима на- 
ступа и читаве јавности. Стога је и сх:тала ван домашаја упли- 
тања са стране.

У дискусији по питањима професионалне етике, a на бази 
широко постављеног реферата већина дискутаната изјаснила 
се за ггредлог да се изради „Кодекс” професионалне етике адво  
ката Југсх;лавије. Оцењени су као значајни прилози на ову 
тему: Ранији рад пок. др. Ива Политеа, који је својевремено 
био израдио један нацрт кодекса, написи др Владимира Гросма- 
на и др Аурела Крстуловића, који су раније објављени у „Ју-



гословенској адвокатури”. Подвучено је да богато морг1лно на- 
елеђе треба прилагодити садашњим моралним схватањима Ha
mer друштва како би се изградио савремени морални профил 
нашег адвоката.

Подмлатку у адвокатури посвећена је посебна пажња Пле- 
нума. Нарочито су третирана питања стажа, волонтирања у 
адвокатским канцеларијама и код суда, обављање праксе у су- 
ду, које је сем ретких изузетака потпуно онемогућено. Конста- 
товано је да пројект Основног закона о правосудном испиту 
даје широке могућности правницима ван правосудне струке да 
без адвокатског или судијског испита улазе у адвакатске ре- 
дове, a исто тако и да без одговарајућег стажа у правосуђу сти- 
чу право на полагање правосудног испита.

Обављен је избор новог председништва Савеза. Према већ 
устаљеној пракси сваких избора долази на положај председ- 
ника Савеза председник друге Коморе, па је тако за новог пред- 
седника Савеза адвокатских комора Југославије за наредни пе- 
риод изабран др Стево Јокановић, председник Адвокатске к о  
море БиХ. За првог ппредседника изабран је Милорад Ботић 
председник Адвокатске коморе Војводине. Председници свнх 
Комора су чланови председништва Савеза. Изабрани су пред- 
седници сталних комисија Савеза, док ће се само комисије п о  
пунити накнадном одлуком председништва Савеза. За чланове 
финансијске контроле изабрани су Слободан Суботић, адвокат 
из Београда и Коста Хаџи ст. адвокат из Новог Сада.

Адвокатске коморе СР Хрватске и СР Словеније путем сво  
јих представника тражиле су избор новог генералног секретара. 
Адвокатска комора Србије је предложила за ген. секретара до- 
садашњег секретара Милана Жикића обзиром да се, према 
правилима, генерални секретар Савеза бира из редова чланова 
пленума. Одлучено је да генерални секретар Милан Жикић 
остане и ндаље на овој дужности, a да се приступи измени по- 
стојећих правила Савеза која ће омогућити шири избор за ге- 
нералног секретара Савеза и ван редова чланова пленума. Ад- 
вокатска комора Словеније уз подршку Адвокатске коморе Хр- 
ватске — предложила је избор новог представника Савеза у 
Међународну унију адвоката. Међутим, како садашњем пред- 
ставнику Савеза у  Међународној унији адвоката Милану Жикићу 
није истекао мандат у MYA, то је предлог скинут с дневног 
реда као преурањен.

Поводом формирања новог председнрпптва Сгшеза вођене 
су опширне и интересантне дискусије о примени принципа р о  
тације и реизборности у нашим професионалним организаци- 
јама. Преовладало је мишљење да се и у Коморама и у Савезу 
принцип смењивости и досада спроводио. Према Закону о ад- 
вокатури и статутима Комора врше се избори свих органа ко- 
море сваке треће године, тако да је принцип реизборности и до 
сада примењиван. Y Савезу се смењују председници сваке го  
дине, a све друге функције у Савезу су и до сада биле смењиве.

На Пленуму су биле представљене све Коморе у пуном са- 
ставу чланова Пленума. Y раду Пленума су узели учешће и



бројни гости међу којима је у Битољу био Максо Баће председ- 
иик Организационо политичког већа Савезне народне скупшти- 
не. Узимајући реч Максо Баће је одао признање досадашњим 
напорима Савеза адвокатских комора да адвокатуру очувају 
као самосталну, независну друштвену службу и похвално се из- 
разио о борбености адвоката у заштити права и интереса стра- 
нака.

Пленум је на крају рада донео ове закључке:
1) Пленум Савеза адвокатских комора Југославије конста- 

тује: независност и самосталног адвоката у вршењу службе и 
отвореност адвокатуре према друштву и грађанима омогућили 
су да у адвокатури није било негативних појава општег карак- 
тера Koic су констатоване код других органа правосуђа.

z.) Пленум препоручује свим Коморама да прикупе инфор- 
мације и податке о уоченим неправилностима правосудних ор- 
гана a нарочито онима који се односе на предходни к.рпвични 
поступак, које ће Савез презентирати одговарајућим телима 
Савезне скупштине у циљу правилнијег регулисања правосуд- 
Hor система.

3) Пленум препоручује свим Коморама да приступе изради 
теза за Кодекс етике адвоката, на бази што ширег консултова- 
iba чланства у јавности, те да исте доставе Савезу ради израде 
јединственог Кодекса етике адвоката Југославије.

4) Пленум препоручује председништву Савеза да изради ела- 
борат о проблемима подмлађивања адвокатуре и да изложи 
своје примедбе на предстојећи нацрт Основног закона о право- 
судном испиту, који у садашњој редакцији необезбеђује по- 
требну стручност кадрова за судство и адвокатуру.

5) Пленум налаже председништву Савеза и препоручује 
свим Коморама да предузму конкретне мере у циљу сузбијања 
свих облика надриписарства, посебно оних који се појављују 
на терену иницијативом Удружења правника у привреди и дру- 
гим.

6) Констатујући да је у овој години запажен знатан пораст 
броја адвоката и адвокатских приправника и то углавном од 
млађих правника као резултат побољшања друштвено економ- 
ског положаја адвокатуре Пленум сматра да треба наставити са 
решавањем проблема адвокатуре у цил>у подмлађивања.

7) Пленум преиоручује свим Коморама да поводом повећа- 
ња законодавне активности представничких органа узму актнв- 
но учешће у раду скупштинских тела на овом послу и тиме 
пруже свој допринос у изналажењу најбољих решења.

8) Пленум налаже председништву Савеза да до наредног 
заседања Пленума, који треба да се одржи најкасније до 1. маја 
1967. године припреми предлог за измену и допуну Правила Са- 
веза у циљу њиховог саображења одлуци да су положаји гене- 
ралног секретара Савеза и представника Савеза у Међународ- 
ној унији адвоката смењиви и доступни свим адвокатима и ван 
редова чланова Пленума.

М. Ботић



НЕКИ ПРОБЛЕМИ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
Y ВЕЗИ РАСКИДАЊА СУВЛАСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Свакодневни примери из судске праксе општинских и окру- 
жних судова показују, да се код решавања предмета раскидања 
сувласничке заједнице на непокретностима често погрешно прн- 
мењују правила процесног и материјалног права, a посебно правна 
правила извршног поступка која се односе на спровођење извр- 
шења судске одлуке о развргнућу такве сувласничке заједнице. 
Анализа ове појаве указује, да њен основни узрок лежи у недо  
вољном познавању правног института сувласништва (condo
minium) као посебног вида својине наших грађана, a која и данас 
у условима нашег социјалистичког друштвеног и правног система 
представља значајну категорију имовинског права (чл. 21. ст. 
1. и 2, чл. 22. ст. 1. и чл. 23. Устава СФРЈ). Поводом тога ћу поку- 
шати да изложим нека запажена значајнија конкретна питања 
и проблеме судске праксе у вези решавања предмета деобе су- 
власничке заједнице. Ради њиховог бољег схватања и свестра- 
нијег сагледавања, сматрам за потребно и корисно, да претходно 
у кратким цртама изложим битне карактеристике сувласништва 
као правног института имовинског права.

Према правилима имовинског права сувласничка заједница 
постоји ако власништво једне исте ствари или једног истог права 
нераздељено припада неколицини субјеката — сувласника (види 
и чл. 249. предоснове за нацрт Закона о правима на ствари). Сваки 
сувласник је потпуни власннк свог аликвотног дела и уколико 
не вређа права осталих сувласника он може самостално да рас- 
полаже са својим неподељеним, али опредељеним уделом у за- 
једничкој ствари. Из овога следи, да се суштина сувласнишгва 
по идеалним деловима манифестује у томе, што власништво једне 
физичке неподељене ствари припада заједнички двојици или више 
лица и то на начин, да су делови који припадају појединим су- 
власницима подељени само идеално, a не физички. Услед тога ни 
један од сувласника нема искључиву власт ни на једним, па ни 
најмањим физичким делом заједничке ствари. Према томе, 
основна карактеристика сувласништва је у постојању јединстве- 
ног права власништва са више субјеката и јединственог сувла- 
сничког објекта, али тако, да сваки сувласник у вршењу својих 
власничких овлашћења учествује сразмерно величини свог су- 
власничког удела. Ако дође до физичке деобе заједничке стварп, 
онда у суштини сваки сувласник отуђује свој идеални део на за- 
1едничкој ствари, a као накнаду за тај свој идеални део, он до- 
бија један одређен физички део на тој ствари у погледу којег 
се остали сувласници одричу свог идеалног дела, док они за то 
опет добијају сваки свој одређен физички део. Све то јасно ука- 
зује, да је идеални део заједничке ствари део права на ствари, 
док реални (физички) део представља део саме ствари која је 
предметом права и стога је идеални део сувласничке ствари не- 
гација реалног дела и обрнуто. С обзиром на ове карактеристике 
сувласништво се у основи ралликује од другог облика заједнич-



ког власништва од којих су са аспекта правне теориЈе и судске 
праксе свакако најинтересантнији заједничка имовина брачних 
другова стечена радом за време брака (чл. 8. ОЗБ), наследничка 
заједница (чл. 148. и 149. ЗОН) и имовина бившнх кућних задруга, 
али се у изношење ових специфичних разлика нећу упуштати, 
пошто је о томе већ доста хшсано.

Постанак сувласничке за1еднице може да се заснива на за- 
кону, на уговору, на изјави последње воље или на неком слу- 
чајном догађају, a субјекти сувласништва могу бити физичка и 
правна лица. Код тога треба имати у виду, да по правилима имо- 
винског права постоји и предпостављено сувласништво у односу 
на бразде, ограде, живе ограде, диреке, зидове, приватне потоке, 
канале, празна места и друге томе сличне преграде, које се налазе 
између суседних земљишта. Ова пресумција важи само за случај 
ако се по урезима, написима, знацима или другим доказним сред- 
ствима противно не докаже (пар. 854. ОГЗ). Противно докази- 
вање не значи доказивање искључивог власништва, јер правила 
имовинског права не забрањују постојање идеалног сувласништва 
и могућност материјалне деобе на оваквим преградама. To про- 
изилази из правног правила по коме су сви сувласници обавезни, 
да сносе трошкове око одржавања преграда сразмерно, дакле, 
према својим идеалним деловима који могу бити различити (пар. 
856. и 839. ОГЗ). Само код двоструких преграда предвиђа се слу- 
чај физички подељеног власништва и одређује, да сваки сноси 
трошкове онога што њему припада.

Све дотле док сувласничка заједница настала на један од 
наведених начина постоји, a учесници су споразумни, они пред- 
стављају једно лице и имају право да по својој вољи располажу 
са заједничком ствари. Заједничке користи и терети одређују се 
по сразмери њихових делова, a у случају сумње се држи, да су 
удели једнаки с тим, да онај ко тврди противно то мора и до- 
казати. Ако међу њима дође до неслагања, онда ни један од су- 
власника не може на заједничкој ствари вршити никакву про- 
мену којом би располагао уделом другог сувласника (пар. 828. 
ОГЗ). Тиме је наглашено начело, да се постојећи конкретни од- 
носи између сувласника уређују споразумно, a ако се такав спо- 
разум не може постићи, онда на тражење сувласника суд одре- 
ђује начин вршења њихових сувласничких овлашћења. С тим у 
вези по правилима имовинског права разликује се правни поло- 
жај сувласника у односу на његов аликвотни део и у односу на 
заједничку ствар као сувласнички објект.

На почетку је већ наглашено, да је сваки сувласник потпуни 
власник свог аликвотног дела и да с њим може слободно распо- 
лагати, али не може отуђити реални део на заједничкој ствари, 
нити може успоставити такве терете који би теретили читаву 
ствар. To могу учинити само сви сувласници заједно и стога с 
обзиром на правну природу сувласништва јасно произилази, да 
свако самовласно поступање сувласника са заједничком ствари 
у напред реченом правцу не производи правно дејство и не обаве- 
зује остале учеснике (сувласнике). Поред тога, сваки сувласник 
је овлашћен да тражи полагање рачуна и деобу користи од за-



једничке ствари, a no правилу он може тражити и раскидање 
заједнице. На основу изнетог следи, да сваки сувласник има право 
и на заштиту сувласништва, па према томе и на све власничке и 
поседовне тужбе против сваког тј. како према трећим лицима, 
тако и према сувласницима односно супоседницима.

Тако сувласник има право на тужбу због сметања поседа 
ради заштите фактичког поседа или повраћаја последњег стања 
поседа односно супоседа ствари или права (чл. 419. ЗПП). И међу 
сувласницима у супоседу заједничке ствари може да постоји 
сметање поседа, ако један супоседник самовласно предузме такву 
радњу којом се мења досадашње фактичко стање, a за коју је 
потребан пристанак свих супоседника (на пример, ако један су- 
власник без сагласности осталих спроводи деобу заједничке ства- 
ри или ако један од супоседника уведе у посед права коришћења 
стана треће лице против воље другог супоседника). Такође по- 
стоји сметање и у свим оним случајевима, када један од супо- 
седника забрањује другом вршење радњи у вези управљања и 
коришћења заједничке ствари на које је овај овлашћен обзиром 
на својства саме ствари.

Ако је сувласнички део на непокретности једног од сувла- 
сника без његове сагласности отуђен по осталим сувласницима 
трећем лицу, онда том сувласнику припада право, да власничком 
тужбом виндицира свој власнички део од трећег лица, које се 
налази у поседу. При томе је ирелевантно, да ли је прибавилац 
поступао савесно или не, јер власничко право дотичног сувла- 
сника није престало, већ оно као стварно право делује erga 
omnes, па и према том трећем лицу — прибавиоцу са којим он 
није везан облигационим правним послом на основу кога је до- 
шло до отуђивања заједничке непокретности. Овде долгсзи до 
примене и познато начело имовинског права, да нико на другог 
не може пренети више права, него што је имао сам. Међутим, 
када је у питању сувласништво на покретној ствари, онда у слу 
чају таквог отуђивања може доћи до примене правило имовин- 
ског права о стицању својине од невласника.

У пракси се догађа, да сувласник тражи тужбом према тре- 
ћем лицу утврђење права власништва на целој ствари. Сматрам, 
да у таквом случају нема запреке да се суди на утврђење њего- 
вог сувласничког права на целу ствар. Мора се имати у виду, 
да је сваки сувласник уједно власник свог дела заједничке ствари, 
па према томе и целе ствари (in solidum). Kao потпуни власник 
свог дела сувласник би могао тражити према трећем лицу утвр- 
ђење свог права сувласништва на целој ствари, na се стога у том 
делу може удовољити тужбеном захтеву, иако тражи утврђење 
права власништва на читавом сувласничком објекту, пошто је у 
већем захтеву садржан мањи.

Од посебног значаја је питање да ли је сувласник као такав 
овлашћен, да тражи тужбом предају целе ствари у своје име од 
трећег лица коме не припада никакво право на спорној ствари. 
Какво је становиште заузето у послератној јудикатури no овом 
питању није ми познато, али је у предратној судској пракси пре- 
овладавало становиште, да је сувласник овлашћен на тражење



предаје целе ствари и држим да je такав став правилан, jep аде- 
кватно произилази из правне природе сувласништва. Наиме, су- 
власник није искл.учиви власник ни најмањег физичког дела, али 
је искључиви власник свог аликвотног дела. Стога свки сувла- 
сник има једнако право на целој заједничкој ствари, па према 
томе и да искључи из поседа свако лице које није сувласник, јер 
материјално уступање идеалног дела није могуће. Само се овак- 
ВОЛ1 солугрхјом омогућује сувласнику да заштити свој идеални 
део на заједничкој ствари, a то очигледно иде у корист осталих 
сувласника, сем ако нису сагласни са подношењем тужбе.

Такође је један сувласник овлашћен да сам у своје име може 
поднети тужбу на утврђивање постојања права реалне службе- 
ности у корист заједничке непокретности. Исто такво овлашћење 
има и у погледу лодношења негативне тужбе, јер се таквом ту- 
жбом иде за либерирањем терета целе сувласничке заједнице тј. 
у корист свих сувласника. Сем тога сувласник, као потпуни вла- 
сник свог идеалног дела, није дужан да тргш оптерећење свог 
дела било каквом службеношћу и зато је овлашћен на тражење 
судске заштите против сваког оног ко присваја право службено 
сти на сувласничкој ствари. Међутим, ако је непокретност као 
послужно добро власништо више лица, тада су у погледу тужбе 
ради утврђења постојања права службености пасивно легитими- 
сани само сви сувласници, јер су они по свом материјално прав- 
ном положају нужни супарничари, што у процесном погледу 
одговара положају јединствених супарничара (чл. 189. ЗПП).

Y погледу сувласничке ствари сваки сувласншс има следећа 
права:

1. Право на супосед и коришћење сразмерно према свом 
аликвотном делу. Уколико је сувласничка неопретност међу 
сувласницима физички подељена ради одвојеног коришћења, 
онда сваки сувласник на свом делу врши посед у име свих.

2. Право на управљање које обухвата послове редовног управ- 
љања (убирање плодова, издавање ствари под закуп на једну го- 
годину, питање нужних трошкова и сл.) и послове ванредног 
управљања (отуђење ствари, оптерећење службеностима и тере- 
тима, важне промене ствари и сл.).

Y пословима редовног управљања и корешћења сувласничке 
ствари одлучују сувласници већином гласова, који се не броје по 
лицима, него по сразмери аликвотним деловима учесника. Сувла- 
сници који остају у мањини морају се покрити одлуци већине и 
немају у том погледу право на никакву заштиту. Сасвим дру- 
гачије стоји ствар код послова ванредног управљања, јер у слу- 
чају неслагања сувласници који остану у мањини могу тражити 
од већине обезбеђење за будућу штету или да захтевају раски- 
дање заједнице, ако им већина ускрати ово обезбеђење. Међутим, 
за таква решења спорних питања у пословима ванредног управ- 
љања потребна је једногласност учесника и ако се иста не rio- 
стигне, онда о спорним питањима одлучује суд у ванпарничном 
поступку (пар. 266. ВП). Његова одлука се може односити само 
на то, да ли је закључак већине сувласника основан или не, од-



носно да ли ће се промена на сувласничкој ствари извршити без- 
условно или уз давање одређеног обезбеђења (кауције), али суд 
не може наложити оно што ни једна странка није предложила 
(начело диспозиције).

Ако постоји caryvacHocT (једногласност) сувласника они могу 
управљање заједиичком ствари поверити управитељу, који може 
бити треће лице или један од сувласника за чији је и^ор д о  
вољна већина гласова и он је овлашћен само на вршење послова 
редовног управљања. По свом правном положају он је пуномоћ- 
ник и дужан је да полаже рачун сувласницима сваких пола го  
дине, ако није другачије уговорено.

Y животу се често догађа да само један од сувласника држи 
и користи заједничку ствар. Y таквом случају по правилима имо  
винског права се сматра, да дотични сувласник управља зајед- 
ничким добром, па макар то било и без налога осталих сувла- 
сника и да стога он in tacite представља њиховог пуномоћника. 
Због тога је такав сувласник по правилима имовинског права оба- 
везан према осталим сувласницима на полагање рачуна у погледу 
управљања заједничком ствари, али ако један сувласник тражи 
само користи односно накнаду за користи које му припадају из 
његовог дела сувласничке ствари, онда сматрам да таквој тужби 
неби морало претходити полагање рачуна. Тужени би као упра- 
витељ зједничке ствари имао право да одбије све трошкове ко- 
рисно учињене на заједничком добру, али суд на то не би био 
дужан да пази по службеној дужности, већ само ако у том правцу 
постоји одређен захтев туженог.

Са становишта судске праксе за дискусију је питање да ли 
у случају неслагања један од сувласника, који са осталим су- 
власницима користи стан у заједничкој згради, може тражити 
од суда да одреди обим коришћења заједничког стана између 
њега и осталих сувласника обзиром на вредност њихових идел- 
них делова. На ово питање могло би се одговорити потврдно, јер 
примена института уређења однска међу сувласницима судским 
путем у таквом случају не би била у супротности са прописима 
Закона о стамбеним односима. Наиме, ради се о сувласницима 
који су уједно и носиоци станарског права (чл. 2. ст. 3. ЗСО — 
пречишћен текст), те као такви заједнички управљају сувласнич- 
ком стамбеном зградом, али ЗСО ништа не говори о томе, како 
ће се регудисати односи између сувласника, ако међу њима дође 
до неслагања у погледу управљања и коршпћења заједничке 
стамбене зграде односно стана. Због тога држим, да обим тих 
права треба да одреди суд у ванпарничном постугасу сразмерно 
вредности идеалних делова сувласника. Таква солуција не би била 
прихватљива у случају да само поједини сувласници станују у 
заједничкој згради, јер је такав сувласник у смислу чл. 2. ст. 3. 
ЗСО исључиви носилац станарског права на стану у тој згради. 
Спровођење поступка за уређење односа међу сувласницима пу- 
тем одређивања коришћења стана у природи на захтев сувла-
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сника који није корисник стана, практично би довело до засни- 
вања сустанарског односа, што је по прописима ЗСО недопуштено. 
Према томе, оном сувласнику који не станује у заједничкој згради 
припадало би право на део станарине сразмерно величини њего 
вог идеалног дела.

(Наставиће се)

Јован Л. Јерковић

ОСВРТ НА ЈЕДНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ СА ПРАВОМ 
МААОАЕТНИХ АИЦА НА НАКНАДУ НЕИМОВИНСКЕ ШЕТЕ 

ЗБОГ ПРЕТРПЉЕНИХ ФИЗИЧКИХ БОАОВА

Y нашој новијој судској пракси продрло је и провладало 
правно гледиште да малолетном детету не припада право на тра- 
жење новчане накнаде због претрпљених душевних болова за из- 
губљеним родитељима односно другим блиским лицем ако оно 
услед степена свог душевног развоја није било у стању да у м о  
менту смрти тог лица (у даљем тексту иницијалне жртве) схвати 
правни положај значај и последице једног таквог моралног губит- 
ка који га је задесио. О томе колико година треба да је дете у 
питању навршило у моменту смрти иницијалне жртве да би се 
могло узети да је било у стању да схвати правни значај и после- 
дице трагичног догађаја који га је снашао, те самим тим и да 
осети интезивне душевне болове, не постоји јединствени став 
судске праксе. To је иначе, сматрано, фактичко питање које треба 
решавати од случаја до случаја, с обзиром да је огапте позната и 
одавно научно потврђена чињеница да сва деца достизањем од- 
ређеног доба старости не достижу самим тим и подједнако исти 
степен психичке и емотивне способности будући да се психички 
развој сваког детета не одвија истим темпом, већ за свако дете 
понаособ различито, тако да консеквентно томе, исто доба ста- 
рости одређене деце не значи да она самим тим, аутоматски ра- 
сполажу и подједнако истим степенохМ душевне способности у 
погледу схватања и оцењивања догађаја који се одигравају у 
стварности у којој она живе.

Нећемо се упуштати у правно теоретско разматрање и ана- 
лизу питања да ли је и уколикој мери исправно и оправдано 
изложено правно становиште наше судске праксе о оваквој ус- 
ловљености права малолетних лица на накнаду означеног вида 
неимовинске штете од постојања на њиховој страни потребне 
психичке способности, већ ћемо садржину и циљ овог написа 
ограничити само на то да укажемо на једну неправилност, која 
се по нашем мишљењу, појављује у оквиру примене ове правне 
концепције.



Наиме, судови придржавајући се наведеног правног стано 
вишта оцену питања о томе да ли је малолетни тужилац кадар 
да схвати значај и негативне реперкусије моралног губитка који 
га је задесио везују искључиво за стање његових психичких свој- 
става у моменту смрти иницијалне жртве, дакле само оно пси- 
хичко стање малолетног оштећеника са којим он располаже у 
мод1енту смрти иницијалне жртве представља једино и искљу- 
чиво одлучан чинилац за оцену тог питања.

Мислимо да овакво поступање судова по овом питању неће 
увек бити правилно. Наиме, врло лако се може догодити да ма- 
лолетни оштећеник у време смрти иницијалне жртве по степену 
свог психичког развоја није био у стању да схвати прави значај 
моралног губитка који га је задесио али је то пак кадар да схва- 
ти у време пресуђења спора који је он покренуо ради новчане 
накнаде оваквог облика неимовинске штете. Ово са разлога што 
се у томе временском интервалу — од смрти иницијалне жртве 
па до пресуђења спора — може догодити то да малолетни оште- 
ћеник који у време смрти иницијалне жртве, према степену свог 
психичког развоја није био у стању да схвати прави значај и те- 
жину трагичног догађаја у међувремеиу достигне за то потребан 
степен психичке способности тако да је у време пресуђења спора 
кадар да правилно схвати значај и последице губитка о коме је 
реч, те да самим тим услед тога у то време и трпи интензивне ду- 
шевне болове. Овакви случајеви се у пракси Mory'He ретко дешава- 
ти. Њиховој појави могу погодовати вгапе околности. Тако пре све 
га мамолетни оштећеник не мора непосредно одмах по наступању 
штетног догађаја или у кратком временском размаку иза тога 
да подигне тужбу за накнаду означеног вида неимовинске штете, 
већ то може учинити по протеку извесног времена након тога у 
оквиру прописаног рока застарелсх:ти. Надаље, парница покрену- 
та ради накнаде означеног вида неимовинске штете може трајати 
дуже времена због појачаних и повећаних тешкоћа у погледу 
утврђивања правно релавантног чињеничног стања, a ово наро- 
чито тим пре уколико се уз то догоди и случај да нижестепене 
пресуде буду vKHHyxe од стране виших судова и предмет враћан 
на поновно суђење. Сложености и дужини трајања оваквих спо  
рова може посебно допринети и истовремена по јава на тужилач- 
кој страни више лица, поред малолетног оштећеника, са захтеви- 
ма за накнаду неимовинске штете због претрпљених психичких 
болова по основу смрти једне исте иницијалне жртве, a у којим 
случајевима суд v односу на малолетног тужиоца одмах на по- 
четку спора не од,би1е тужбени захтев са разлога што он у време 
штетног чина није био у могућности да правилно схвати и оцени 
прави значај конкретног моралног губитка, већ остави да о њему 
истовремено одл\^и кад и о тужбеним захтевима осталих тужи- 
лаца. Учесталост оваквих ситуација у пракси посебно ће бити 
потенцирана и слдгчајевима када се малолетни оштећеник у врвхме 
смрти иницијалне жртве налазио на граници психичког развоја 
потребног да би могао да схвати прави значај и последице смрти 
иницијалне жртве. Све то указује да бројност оваквих ситуација 
у пракси неће бити иала. Према изложеној концепцији судске
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праксе no овом питању, судови би у оваквим ситуацијама руедов- 
но требали да одбијају тужбене захтеве малолетних тужилаца 
за досуђивањем новчане накнаде неимовинске штете због претрп- 
љених психичких болова са разлога што малолетни оштећеник 
у време смрти иницијалне жртве није био способан да правилно 
схвати тежину губитка који га је задесио, a за који се тренутак, 
према тој концепцији искључиво везује оцена питања о постоја- 
:ву такве способности на страни малолетног тужиоца.

He би смо се могли сложити са тим да би такво поступање 
судова било у складу са важећим правним правилима оштетног 
права, Н.ИХОВОМ суштином и интенцијама, као и са основима и 
приниипима нашег правног система a напосе и правично.

Напме, према важећим правним правилима оштетног права 
постојање штете представља један од материјално правних усло- 
ва од којег, наравно уколико су испуњени и остали потребни 
услови, зависи основаност тужбеног захтева којим се тражи нак- 
нада исте. Y теорији облигационог права опште је прихваћено да 
штета у реченом смислу не мора наступити одмах са настанком 
штетног догађаја већ да се може и појавити по протеку изве- 
сног времена након тога али под претпоставком да стоји у потреб- 
ној узрочној вези са тим догађајем и да као таква постоји у тре- 
нутку доношења одлуке о питању њене накнаде, према коме се 
моменту иначе, у смислу правних правила облигационог права, 
по правилу и утврђује сама вредност обештећења. Дакле, као што 
произилази из поменутих правних правила облигационог права, 
материјално правне претпоставке потребне за остваривање накна- 
де штете не морају искључиво постојати у моменту одигравања 
штетног чина већ се могу стећи и касније, али под условом да 
коначно постоје у време доношења одлуке. Потпуно у складу са 
овим правилима је и процесно правни принцип изражен у  члану 
315 ст. 1 ЗПП да суд одлучује на подлози оног чињеничког стања 
које постоји у тренутку закључења главне расправе. Међутим, 
у случајевима које третирамо поступа се противно свему томе. Ту 
управо имамо такву ситуацију да су се у  моменту доношења од- 
луке стекле и постоје све материјално-правне претпоставке пот- 
ребне за остваривање накнаде штете, али се упркос томе оштеће- 
ницима ускраћује право на накнаду исте. Ово са разлога што сам 
факат накнадно наступеле психичке способности о којој је 
реч на страни малолетног оштећеника изазива код овога појаву 
интензивних душевних болова због смрти иницијалне жртве a та 
околност, већ сама по себи, истовремено указује на присуство и 
постојање конкретног вида означене неимовинске штете. Иначе 
материјално правне претпоставке потребне за остваривање права 
на накнаду неимовинске штете о којој је реч ничим се посебно 
не издвајају од таквих истих претпоставки када је у питању сам 
општи појам штете.

Чињеница што малолетни оштећеник у време смрти иници- 
јалне жртве није био способан да правилно схвати значај и тежи- 
ну моралног губитка који га је задесио требало би у оваквим 
случа1’евима да буде само и једино од утицаја на висину иакнаде 
која би му се имала досудити по овом основу. Jep no редовном
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и нормалном току околности психички болови оваквог малолет- 
ног оштећеника неће бити онаквог интезитета и неће бити онако 
акутни каквим би били да га је смрт иницијалне жртве задесила 
у ситуацији када би он био способан за правилно схватање знача- 
ја и тежине тог гу^итка. Опште је познато да протек времена по 
правилу, дејствује у правцу слабл>ења интезитета тих болова, та- 
ко да с тим у вези стојимо на становишту да уколико је од мо- 
мента смрти иницијалне жртве па до времена када је малолет- 
ни оштећеник стекао потребну психичку способност за схватање 
правог значаја и тежине тог моралног губитка, протекао дужи 
период времена да би сразмерно за толико томе оштећенику тре- 
бало одмерити мањи износ накнаде неимовинске штете у питању. 
Тачније сматрамо да би у оваквим случајевима, по правилу, ду- 
жина протека времена од сЈирти иницијалне жртве па до стица- 
ња од стране малолетног оштећеника потребне психичке способ- 
ности требало да буде у управној пропорцији са обимом сниже- 
ња новчане накнаде која би му се имала досудити по овом основу 
a рачунајући од износа оне накнаде која би се томе истом оште- 
ћенику досудила да је у време смрти иницијалне жртве поседо- 
вао у овом погледу потребну психичку способност.

Потребно је притом посебно истаћи, да ће у случајевима које 
третирамо поред тога, што ће психички болови оштећеника бити 
мањег интензитета, бити по правилу, краћа и сама дужина тра- 
јања тих болова. Наиме, како смо већ рекли, по нормалном и 
редовном току околности интензитет ових психичких болова п о  
чев од смрти иницијалне жртве почиње постепено да слаби да би 
се после протека извесног времена свео на онај степен који према 
својој јачини не оправдава досуђивање новчане накнаде због 
њиховог трпљења. V случајевима о којима је реч психички боло- 
ви нису постојали у једном периоду који непосредно следи иза 
смрти иницијалне жртве, дакле у времену када би они иначе 
по правилу били најачег интезитета и најакутнији већ датирају 
од једног момента након тога — од момента стицања потребне 
психичке способности у питању на страни малолетног оштећени- 
ка. Пошто су ови болови у томе времену по своме интензитету 
слабији од оних психичких болова које би односно оштећено ли- 
це осећало и трпило због смрти исте иницијалне жртве да је у 
томе моменту располагало способношћу за схватањем правог 
значаја и последица тог догађаја, то ће они по правилу имати да 
пређу краћу временску раздаљину до спуштања и опадања на 
онај ниво свог интезитета који више не оправдава досуђивање 
новчане накнаде због њиховог трпљења. Према томе, овај елелте- 
иат краће трајности односних психнчких болова представљао би 
други фактор који би имао да дејствује у правцу снижења нов- 
чане накнаде о којој је реч.

На крају, полазећи од свих изнетих разлога сматрамо да, ако 
се већ у пракси прихвата и примењује поменуто становиште суд- 
ске праксе које условљава право малолетних оштећеника на 
накнаду означеног вида неимовинске штете од постојања на њи- 
ховој страни потребне психичке способности о којој је било го  
вора, да би пол>е примене те концешдије требало проширити уто-
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лико што би се тужбени захтеви у споровима ради накнаде овак- 
ве врсте штете сматрали основаним и онда када је малолетни 
оштећеник накнадно стекао потребну психичку способност са 
којом располаже у тренутку пресуђења спора услед чега самим 
тим и трпи интезивне душевне болове, с тим што би та околност, 
по правилу, била од утицаја на висину новчане накнаде у пита- 
њу, дејствујући у правцу снижења исте, a на начин како смо на- 
пред изложили.

Зоран Гичић

НАКНАДА ШТЕТЕ НЕОПРАВДАНО ОСУБЕНОМ АИЦУ

У светлости предстојеће реформе нашег кривичног процесног 
законодавства, питање опсега штете из чл. 8. и 506. Законика о 
кривичном поступку истиче се у своме пуном значају и треба да 
се стави на тапет, укодико пре што ти прописи још нису ускла- 
ђени са Уставом СФРЈ од 7. априла 1963. године.

Тежећи даљој хуманизацији наше кривичне процедуре, За- 
коник о кривичном поступку, у својим изменама и допунама ко- 
је су ступиле на снагу 1. јануара 1960. године, статуирао је право 
на накнаду штете лицу које је у кривичном поступку неоправда- 
но осуђено због кривичног деда и дицу које је без основа задр- 
жано у притвору или истражном затвору, те је ради остварења 
ове накнаде и прописао посебан поступак у  својој XXXII глави 
(Чл. 506. до 513. закључно).

Међутим, у односним прописима Законика о кривичном п о  
ступку помиње се накдана само имовинске штете, док се о не- 
имовинској штети не говори ншпта. „Аицу које је неоправдано 
осуђено или које је без основа лишено слободе задржавањем у 
притвору или истражном затвору припада право на накнаду имо- 
винске штете" — каже се у чл. 8. ЗКП, као пропису начелне при- 
роде. Разрађујући ово начело, чл. 506. ст. 1. тога законика гласи: 
„Аице које је у кривичном поступку неоггравдано осуђено због 
кривичног дела може захтевати да му држава накнади имовин- 
ску штету претрпљену услед осуде". Даље, у чл. 513. тога зако  
ника каже се да ће се одредбе главе XXXII (према томе, и одред- 
бе о накнади имовинске штете) сходно примењивати и у псх:туп- 
ку за накнаду штете лицу које је без основа задржано у притвору 
или истражном затвору.

Правна пракса у вези са накнадом поменуте штете, и пре и 
након доношења Устава СФРЈ, ту штету схвата као строго имо  
винску, одређујући је према висини личног дохотка који би ош- 
тећено дице „остварило да није било лишено слободе", односно 
према „другој заради која би била реално остварена за време ли-
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шења слободе”, као што то износи др Бранко Петрић у своме об- 
јашњењу уз чл. 506. ЗКП (издање Сл. листа СФРЈ, Београд, 1965. 
године).

За разлику од цитираних прописа Законика о кривичном по- 
ступку који се односе на накнаду штете лицу неоправдано осу- 
ђеном или неосновано лишеном слободе, где се та штета изричи- 
то третира као имовинска, Устав СФРЈ, постављајући начело о 
накнади те и такве штете- појам штете употребљава у пуном 
onceiY и уз њега не ставља никакве атрибуте нити ограниче1ва.

Доследно п\'ном опсегу појма штете, чл. 50. ст. 6. Устава 
СФРЈ гласи: „Лице које је неоправдано осуђено за кривично де- 
ло или је без основа лишено слободе има право да из друштве- 
них средстава добије накнаду штете која му је тиме причињена." 
Као што се види, овај уставни пропис однсх:и се непосредно на 
лице неопгравдано сх;уђено или неосновано лишено слободе, a 
штета се узима у пуном опсегу појма, без икаквих ограничења, 
што значи да се схвата у оба своја вида — и као имовинска и као 
неимовинска штета.

Наведени уставни пропис,, начелан и непосредан, стоји у 
идејној вези са прописом чл. 69. ст. 1. Устава СФРЈ. „Свако има 
право на накнаду штете" — каже се у том препису — „коју му, у 
вези с вршењем службе или друге делатности државног органа, 
односно организације која врши послове од јавног интереса, при- 
чини својим незаконитим или неправилним радом лице или орган 
који врши ту службу или делатност". И у овом уставном пропису 
штета се третира у пуном опсегу, тј. оба своја вида — као имо- 
винска и као неимовинска. Пошто неоправдано осуђено лице м о  
же бити тако осуђено само од суда као државног органа, то се 
и пропис чл. 69. ст. 1. Устава СФРЈ односи и на лице из његовог 
чл. 50. ст. 6. Та два наведена уставна прописа стоје један према 
другоме у односу огаптега према псх;ебноме, тако да је чл. 69. ст. 
1. општи, док је чл. 50. ст. 6. посебан пропис.

Како је поменута установа накнаде штете ступила на снагу 1. 
јануара 1960. године, откада се стално практикује и примењује 
у виду имовинске штете, те како је Устав СФРЈ ступио на снагу 
7. априла 1963. године, a no њему је прописана штета у пуном оп- 
сегу појма, — поставља се питање усклађивања закона са Уста- 
вом, управо питање усклађивања цитираних прописа Законика о 
кривичном поступку са цитираним прописима Устава СФРЈ.

Одговарајући на то гштање, чл. 8. Уставног закона о спро- 
вођењу Устава од 7. априла 1963. године истиче да „савезни зако- 
ни и други савезни прописи, уколико се овим законом не уки- 
дају, остају на снази, a њихове одредбе које нису у сагласности 
са Уставом имају се ускладити с њиме у року од две године од 
дана ступака на снагу овог закона". Очигледно је да цитирани 
прописи Законика о кривичном постуш:у који се односе на по- 
менуту накнаду штете нису у складу са прописима чл. 50. ст. 6, 
односно чл. 69. ст. 1. Устава СФРЈ у погледу опсега штете коју 
треба надокнадити. Док раније донесени законик мисли на имо- 
винску штету, дотле Устав СФРЈ тендира на пуну штету, тј. на
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имовинску и неимовинску штету. Према томе, односне законске 
и уставне одредбе требало је ускладити најкасније до 7. априла 
1965. године, мењајући и допуњујући законске прописе у духу 
и смислу уставних прописа.

Изменама и дохгунама Законика о кривичном поступку од 15. 
марта 1965. године извршено је усклађивање тога законика са 
Уставом СФРЈ. Па ипак, да ли намерно или из омашке, цитирани 
прописи тога законика који се односе на материју накнаде поме- 
нуте штете нису усклађени са цитираним уставним прописима, 
већ су и даље остали и даље се примењују онакви какви су сту- 
пили на снагу 1. јануара 1960. године.

Нема сумње да је уставотворац мислио на накнаду пуне ште- 
те, и имовинске и неимовинске, када је у својим прописима упо- 
требио израз „штета" без икаквих атрибута или ограничења. Ово 
зато што се увек подразумева употреба појма у целој његовој 
садржини. Ако се жели ограничити или смањити садржина појма, 
онда се то ограничење или смањење мора изричито истаћи. П о  
што у чл. 50. ст. 6. и чл. 69. ст. 1. Устава СФРЈ уз израз „штета" не 
стоји никакав придев који би ограничавао или смањивао садр- 
жину појма штете, то се са сигурношћу може закључити да Устав 
СФРЈ не само декларише него и обезбеђује оштећеном грађанину 
накнаду целокупне штете, и имовинске и неимовинске. Накнада 
целокупне штете је право грађанина које му се не може одузети 
или ограничити, како се то види по чл. 70. ст. 1. тога Устава. 
Када се налазимо код овог питања, важно је указати на ст. 2. чл. 
70. Устава СФРЈ, у коме се истиче да се слободе и права оства- 
рују на основу самог Устава, док се начин остваривања поједи- 
них слобода и права може прописати само законом. Накнада 
целокупне штете представља право признато Уставом, па се то 
право и остварује непосредно на основу Устава. To значи — 
уколико се законски пропис о томе праву не поклапа са устав- 
ним прописом, долази до примене уставни пропис све док се ти 
прописи не ускладе, a после њиховог усклађен>а право се оства- 
рује на основу закона. Ово је важно напоменути с обзиром да се 
налазимо у ситуацији несклада законских са уставним пропи- 
сима у односу на питање накнаде поменуте штете, то је нужно 
да се у овом погледу на основу Устава СФРЈ појам штете узима 
у своме пуном опсегу свуда тамо где оштећени граћани захте- 
вају накнаду штете.

Како је приликом усклађивања Законика о кривичном по- 
ступку са Уставом СФРЈ пропуштено да се из законика избаци 
ограничење појма штете, да се отклони атрибут „имовинска", те 
је дужност органа који решавају и буду решавали о накнади 
штете лицу неоправдано осуђеном или неосновано лишеном 
слободе — да ту штету, већ према захтеву странке, накнађује у 
оба њена вида, као имовинску и као неимовинску, дакле — да 
накнађују целокупну штету. Неоправдано осуђено лице, односно 
лице неосновано лишено слободе, није само претрпело имовин- 
ску штету у висини зараде коју би имало да није било незако- 
нитог кривичног прогона, него је претрпело и неимовинску штету
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због Аушевних и физичких болова, страха и смањења угледа у 
својој средини услед таквог прогона. Право на накнаду целокупне 
штете то лице има непосредно на основу чл. 50. ст. 6. Устава СФРЈ, 
a Законик о кривичном псх;тупку у глави XXXII прописао је на- 
чин остваривања тога права. Иако је прописана у Законику о 
кривичном поступку, поменута накнада штете у ствари представ- 
ља установу грађанскога права, па се њена висина и утврђује по 
прописима и правилима тога права.

Ако је досад пропуштена прилика да се цитирани законски 
прописи о накнади поменуте штете ускладе са односним устав- 
ним прописима, предстојећа реформа Законика о крршичном по- 
ступку пружа могућност да се тај пропуст отклони на позитиван 
начин. Доволзно је да се измене чл. 8. и 506. Законика о привичном 
поступку тако што би се у њима избрисао атрибут „имовинска" 
поред израза „штета".

Приликом новелирања поменутрсс прописа, односно њиховог 
усклађивања са Уставом СФРЈ, треба поступати онако као што се 
псх;тупило у питању измене чл. 94. ст. 1. Основног закона о рад- 
ним односима. Наиме, у том пропису је уз израз „штета" стојао 
атрибут „материјална", док је у осталим његовим ставовима тај 
израз употребљаван без икаквог атрибута. Скорашњим изменама 
и допунама поменутог закона тај недостатак је отклоњен на на- 
чин што је поред речи „штета" брисан атрибут ,д1атеријална". 
Тако се сада у пречишћеном тексту чл. 97. Основног закона о рад- 
ним односима појам штете узима у пуном своме опсегу — са- 
гласно са чл. 69. Устава СФРЈ. Указиваље на новелу Основног 
закона о радним односима сматрамо за потребно зато што се 
ради о истом уставном начелу — накнади пуне, целокупне штете, 
па то начело треба доследно и јединствено спровести на целом 
правном плану, гдегод се ради о накнади штете причињене гра- 
ђанима незаконитим или неправилним радом лица запослених 
код државних органа или других радних организација. Када је 
Основни закон о радним односима у погледу појма штете ускла- 
ђен са чл. 69. Устава СФРЈ, онда утолико пре треба цитиране 
прописе Закона о кривичном поступку ускладити са чл. 50. ст. 
6. тога Устава. Jep, нема ни разлога ни оправдања да се у односу 
на питање опсега појма штете прави разлика између лица оште- 
ћених у кривичном поступку, с једне стране, и лица оштећених 
у смислу наведеног прописа Основног закона о радним односима, 
с друге стране.

Даља хуманизација нашег кривичног правосуђа и обезбе- 
ђење заштите и остваривања права грађана по Уставу СФРЈ на- 
лажу брзу и сигурну измену цитираних прописа Законика о кри- 
вичном поступку њиховим усклађивањем са тим Уставом у пра- 
вом смислу и у пуно.м опсегу.

Др Душан П. Радоман
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СУБЕЊЕ Y OACYCTBY ОКРИВЛ>ЕНОГ 
1) Према пропису чл. 284 став. II ЗКП.

Принцип односно начело акузаторности у кривичном поступ- 
ку, једно је од основних начела, које је прихватио и наш Закон о 
кривичном поступку. Ово је начело, чијим остварењем долази да 
се пред кривичним судом појаве две равноправне странке са pEi3- 
личитим хтењима, тужилац који тражи, захтева и жели да дока- 
же основаност оптужног акта и да оптужени буде оглашен кри- 
вим и осуђен, те да буде обавезан да надокнади причињену ма- 
теријалну и моралну штету оштећеном лицу, трошкове кривич- 
ног поступка и оптуженог који тежи да избегне кривичне санк- 
ције или бар умањи своју одговорност или да имаде што мање 
материјалних издатака као и да буде што мање изложен друштве- 
ном презиру и критици. По правилу, без присуства окривлЈеног 
на главнам претресу нема доследног спровођења извесних основ- 
них начела заступљених у Законику о кривичном поступку: ма- 
теријалне истине, контрадикторност, усмености. непосредности и 
слично. Међутим, због објективне нужности и друштвене кори- 
ности Законик о кривичном поступку у прописима чл. 284 став 
II, 279 став II и 412 став. 3 предвидео је могућност да се пунолет- 
ним лицима може судити и кад нису присутна на самом претре- 
су, било да су недостизна друштвеним органима, тј. да се налазе 
у бегству, било да су присутна у судске просторије па не желе 
присуствовати главном претресу, или да уопште неће да дођу на 
судски претрес.

Законодавац није олако прихватио такво одступање и нару- 
шавање основних начела — уколико то стоји која су и установа, 
али је служећи се тековинама науке кривичног права морао пред- 
видети, да се „може" судити у осуству окривљеног, само ако он 
својом вољом не жели тако присуство или је пак довео суд у си- 
туацију да га удаљи из суднице односно пЈ>осторије у коме се 
одржава главни претрес. Но законодавац је предвиђајући овакву 
могућност за суд, навео и разлога због којих се може судити 
окривљеном a да није присутан на главном претресу. Ти разлози 
су врло ограничени и орган пре него ггрихвати односно суд да 
суди окривљеном без његовог присуства, мора да утврди да ли су 
испуњени разлози због којих прибегава оваквој мери.

Законик о кривичном поступку одређено и недвосмислено у 
пропису чл. 284 став предвиђа мере које се имају предузети пре- 
ма окривљеном, да би га принудио суд да пристане пред кривич- 
ним судом и да изложи своју одбрану, једна од тих мера јесте 
привођење као мера обезбеђења присуства окривљеног на главни 
претрес (чл. 175 став. 1 ЗКП) Наредбу за довођење може издати 
само суд. Поред тога окривљени може бити обавезан да сноси 
трошкове одлагања претреса и довођења окривљеног али ако је 
окривљени својом кривицом довео до таквог стања. Ово је општи 
пропис и примењује се пред свим судовима првог степена, па и 
другог степена. Међутим, законодавац је у пропису чл. 284 став 
II ЗКП предвидео и могућност да се оптуженом „може" судити
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Y осуству али „само кад се буду стекли одређени законски усло  
ви“: да се лице .налази у бегству и да окривљени није достижан 
државним органима. Да не би дошло до примене овог прописа, 
законодавац је као мере обезбеђења присуства окривл>еног у кри- 
вичном поступку предвидео у чл. 182,401, 413 став VI, 190, 142, 175, 
176. Пре него би се суд одлучио на примену чл. 284 став II ЗКП, п о  
требно је као сигурно утврдити да је заиста лице у бегству и да 
није достижно државним органима. Овде је потребно послужити 
се прописима чл. 515 ЗКП и 516 када су испуњени услови за рас- 
писивање потернице. Но да би се судило у осуству окривљеног 
мора постојати предлог јавног тужиоца али овакав предлог јавног 
тужиоца не везује суд јер суд, може непривхатити такав предлог, 
a ово произилази из одредаба чл. 284 став. 3 где се каже; „Про- 
тив решења већа којим се одбија предлог да се оптуженом суди 
у осуству, јавни тужилац има право жалбе". Ово је класични 
бблик суђења у осуству окривлЈСНог.

2. Применом прописа чл. 279 став. II ЗКП.
Раније смо говорили о суђењу у одсуству окривљеног ако 

је у бегству или ако није достижац државним органима. Међутим, 
појављује се случај када се „може" судити „оптуженом без при- 
суства на главном претресу a који је доступан државним орга- 
нима, и већ се налазио у просторији где се одржава претрес и 
изводе докази. Ово је спецефичан начин суђења оптуженом без 
његовог присуства на главном претресу тј. и његовој одсутности 
и ако нема објективних сметњи (јер стоје субјективна сметња 
— окривљени ремети ред и вређа суд) за његово присуство на 
главном претресу, односно и ако је „оптужени" дошао у судске 
просторије. Овакво суђење у одсуству оптуженог законодавац 
дозвољава код оних оптужених који су дошли на главни претрес 
али се недисциплиновано понашају. Према пропису чл. 279 став. 
2 ЗКП судити се може без присуства „оптуженог” који неће да 
поштује утврђени ред. До оваквог суђења може да дође само в о  
љом оптуженог. Можда некада оптужени жели да избегае не- 
пријатности које се дешавају на главном претресу, када се ради 
о сувише неморалним кривичним делима (мада је свако кривич- 
но дело неморално, ипак су извесна јачег интензитета, родоскрв- 
љење), где се намеће суочавање окривљеног са сведоцима и слич- 
но. Окривљени једноставно наруши ред, почиње да вређа дсх:то- 
јанство суда и доведе суд у ситуацију да не може нормално да 
функционише, те разуме се суд објективно мерећи интезитет на- 
рушеног реда, степен увређенсх:ти и омаловажаваности суда од- 
лучиће да оптуженог удаљи из суднице. Овакву одлуку суд мо- 
же a не мора донети. Удаљење оптуженог из суднице може бити 
„за одређено време”. Ово ако оптужени није био испитан на глав- 
ном претресу или уопште није био испитан у вези кривичне ства- 
ри које је предмет претресања, или пак ако је био испитан у прет- 
ходном поступку овако испитивање изједначује се са случајем 
као да оптужени уопште није био испитан. Ово не стоји у закон- 
ском тексту, али из одредбе „ако је већ испитан на главном пре- 
тресу", закључак је логичан да разлог што је оптужени испитан
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Y претходном поступку не може бити основ за искључење опту- 
женог „за време" док траје доказни поступак. Додуше, суд није 
спречен да тако одлучи без обзира да ли је оптужени испитан, 
или не али ипак има обавеза да покуша и приволи оптуженог на 
поштовање реда, да га упозна са током главном претреса но ако 
оптужени и даље нарушава ред и вређа достојанство суда биће 
удаљен из суднице за све време.

Удаљење оптуженог из суднице може да траје „за време док 
траје доказни поступак" ово „ако је већ испитан на главном пре- 
тресу". Међутим, сам окривљени може да доведе суд у  ситуацију 
да се не оствари ова одредба. Ако суд привремено удаљи оптуже- 
ног — то може да траје док се саслуша одређени сведок или њих 
више, док се изврши одређено вештачење, па поново дозволи оп- 
туженом присуство на главни претрес, али ако огггужени настави 
„да нарушава ред или да вређа достојанство суда“, суд је овлаш- 
ћен да поново удаљи оптуженог из „заседања" суднице и настави 
претрес „без присуства оптуженог". Y дужност председника већа 
стоји да rrpe завршетка доказног поступка позове оптуженог и 
„обавестиће га о току претреса" (читање записника, и ако у за- 
конском пропису не стоји или излагање стања ствари). Али ако 
оптужени и даље не поштује утврђени ред и не придржава се ње- 
га, остаће необавештен о току претреса, главни претрес ће се за- 
вршити без његовог присуства. Y овом случају донету пресуду 
оптуженом ће саошптити један од чланова судског већа, било 
председник или који други, али уз обавезно присуство записни- 
чара.

Карактеристика овог претреса јесте што се примењује за сва 
кривична дела, није од утицја ко се појављује као тужилац,; јав- 
ни, оштећени као тужилац или приватни тужилац као да ли се 
поступа пред окружним или општинским судом, не тражи се 
предлог тужиоца иницијатор је само суд, ако су наступили закон- 
ски услови. Није од утицаја да ли је оптужени саслушан или не 
у претходном поступку или на главном претресу, услови су мно- 
го блажи од услова предвиђени у пропису чл. 284 став II. Ово је 
и логично јер нема разлога за толерисање ошуженог који злоу- 
потребљава своје право одбране.

Поставља се питање одбране ошуженог, код примене овог 
проЈшса с обзиром да по пропису чл. 69 став 2 ЗКП ако се опту- 
женом суди у одсуству из разлога прописа чл. 284 став. 2 опту- 
жени мора имати браниоца. Применом прописа чл. 279 став 2 
ЗКП није обавезна одбрана и ту се у погледу одбране поступа 
према томе, да ли је одбрана обавезна или не, чл. 69 став 1 и 2, 
ЗКП. Оваква мера суда оправдава се тиме, да лично окривљени 
жели да не буде присуган судском заседању и он у сваком мо- 
менту може доћи да присуствује судском заседању, ако изјави да 
ће поштовати постојећи ред. Оптужени у редовном жалбеном по- 
ступку може да истиче своју одбрану и ради суђења без његовог 
присуства не може доћи до обавезне обнове кривичног поступка, 
чл. 386 став 1 ЗКП као што је то случај када се суди у осуству 
окривљеног по чл. 284 став 2.
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Псктавља се питање да ли се пропис чл. 279 став II може при- 
менити према малолетницима, с обзиром да се одредбе чл. 284 
став II не могу примењивати. Овде се могу појавити два случаја: 
први, да се малолетнику суди за учињено кривично дело, док 
још није навршио 18 година и да му се суди пошто је навршио 18 
година старости. Према пропису чл. 423 став 1 малолетнику се не 
може ни под којим условима судити у одсуству без обзира да ли 
му се суди у време када још није напунио 18 година или када је 
напунио 18 година живота a није прешао границу од 21 године. 
Млађе пунолетно лице (чл. 421 став. 1). Сматрам да се одредбе 
чл. 279 став. 1 ЗКП могу у свему примењивати према овим лици- 
ма као што су у питању пунолетни учиниоци кривичних дела. 
Овакав закључак произилази из прописа чл. 449 став 1. ЗКП по 
коме ће се одредбе ЗКП које се односе на припреме за главни 
претрес „о руковођењу главног претреса . . применити и на ова 
лица, али је суд дужан да не примени ове одредбе ако то не би 
било целисходно за конкретан случај. Овде је обавеза суда да 
поступа посебна „обазриво" (чл. 423 став. 3 ЗКП) такође да нађе 
друге погодне мере ради спречавања недисциплине од стране ма- 
лолтеника (чл. 423 став 4 ЗКП). Сматрам, да би у оваквим случа- 
јевима једину обавезу требало утврдити присуство органа стара- 
трељства. -

Поставља се питање да ли се одредбе чл. 279 став II може 
примењивати према окривљеном који је извршио кривично дело 
из надлежности општинског суда — судије појединца?

Раније смо истакли да за примену овог прописа нема ограни- 
чења које је дело учињено и који је првостепени суд надлежан. 
Међутим, законодавац је мало незгодно формулисао одредбу чл. 
279 став. 2 „по одлуци већа оптужени може бити удаљен из суд- 
нице . . . .  " Ако би се ово стварно тако тумачило, ако би се овај 
пропис примењивао само према окривљеном, коме суди веће, он- 
да би велики број кривице остао некажњен за она кривична дела 
из надлежности огаптинског суда за која је надлежан судија по- 
јединац (чл. 18 став 2 ЗКП) те би немогуће било остварити циљ 
КЗ, био би повређен чл. 1 ЗКП. Управо смисо и садржине чл. 279 
став. 2 ЗКП јесте у томе, да омогући суду несметан рад a да оне- 
могући окривљеном да избегне заслужену казну. Ако се придржа- 
вамо слова прописа чл. 279 став II не може судија појединац при- 
мењивати одредбе овога прописа нити успоставити ред који на- 
рушава окривљени без обзира како се он понашао, па би опту- 
жени Morao да својим поступком и понашањем да спречи доно- 
шење судске одлуке, но како је судија општинског суда и када 
суди као појединац овлашћен да примењује мере и правила о 
припремама за главни претрес и руковођење главиим претресом, 
о одлагању и прекидању главног претреса, записнику о току глав- 
Hor претреса и друге, што произилази из прописа чл. 18 став 1 
ЗКП то се може потврдно одговорити да и судија општинског 
суда када суди као појединац може да примењује мере из чл. 279 
став II.
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1
СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ ОКРИВЉЕНОГ ПРЕД 

ОПШТИНСКИМ СУДОМ

Раније смо истакли да се одредбе прописа чл. 284 став II при- 
мењује Y потпуности и пред општинским судом, такође смо истак- 
ли и у погледу примене одредбе чл. 279 став II ЗКП. Међутим пред 
ошптинским судом имамо трећи облик суђења окривљеног без 
његовог присуства односно у његовом одсуству, који није могућ
— бар за сада применити пред окружним или другим судом оп- 
ште надлежности. По пропису чл. 412 став 3 ЗКП окривљеном се 
може судити ако не дође на главни претрес. Што значи да се овде 
ради о суђењу у осуству „недошавшег окривљеног". Међутил! за 
овакво суђење тражи се да буду исхгуњени стр>оги законски усло  
ви, који се разликују од услова који се траже по пропису чл. 284 
став II ЗКП. Ови би услови били: 1 — да је за кривично дело пр>о- 
писана казна затвора или блажа казна, 2 — да је окривљени уред- 
но позван, 3 — да присуство окривљеног није нужно. Ову нужност 
цени суд према читавом расположивом доказном материјалу, 
према томе какве се противуречности јављају у доказном мате- 
ријалу, признаје ли окривљени дело и чиме је поткрепљено то 
признање, имали потребе за суочење окривљеног са другим ли- 
цима, имали потребе за препознавање окривљеног и слично и 4
— да је окривљени пре тога био испитан и то од надлежног оргат 
на за испитивање окривљеног у кривичном поступку. Одсуство 
само једног од ових услова не доводи да се суди окривљеном без 
присуства. Ja бих овде додао још и то не само да је окривљени 
уредно позван, већ и да је благовремено примио оптужни пред- 
лог и да од пријема оптужног акта и дана главног претреса остане 
врел1ена за одбрану „најмање 2 дана". Док по чл. 248 став II ЗКП 
не тражи се, да је окривљени био испитан, да му је уручена оп- 
тужба, овде је то основни услов. Уствари ово је оджавање суђе- 
ња без присуства окривљеног по његовој жељи a ово произилази 
из чињенице да је уредно окривљени позван до дође на главни 
претрес; није ничим спречен и не долази. Окривљени може имати 
интереса да не дође на главни претрес због великих трошкова 
који могу да падну на његов терет по окончању суђења, јер може 
бити свестан да ће бити осуђен, поред тога могу многа непријат- 
на осећања која би доживео окривљени у средини где би му се 
обавило суђење да утичу на њега да не дође и не присуствује су- 
ђењу. Такође може да стоји у питању неко кривично дело које је 
исувише неморално за средину где се обавља суђење, па окривље- 
ни не жели да се излаже непријатностима слично као што је ра- 
није наведено. Треба запазити да овде није потребан предлог 
јавног тужиоца већ то суд чини по сопственој иницијативи када 
су испуњени наведени услови. За суд стоји овде једно ограничење 
тако да се суђење „недошавшем" окривљеном по пропису чл. 
412 став 3 ЗКП не може судити без обзира за ове услове ако се за 
кривично дело које је предмет кривичног расправљања може из- 
рећи казна строгог затвора, односно ако је та казна прописана за- 
коном, већ се овако суђење може обавити само ако је за кривич- 
но дело као главна казна прописана казна затвора или блажа каз-
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на. Уколико би уредно позвани окривљени обавестио суд да је 
спречен да дође на главни претрес, претрес се не би могао одр- 
жати ни под којим условима. Поставља се питање, докле би окрив- 
љени могао тако да поступа? Одговор је јасан да суд има лека и 
за то ако окривљени не буде оправдао свој изостанак и суд сте- 
као убеђење да окривљени намерно избегава да дође на суђе1ве 
примениће пропис чл. 284 став 1 ЗКП. Чиними се да би пропис чл. 
412 став 3 требадо употпунити и да би његова формулација треба- 
ла да гдаси „ако је за кривично дело као гдавна казна прописана 
казна затвора иди бдажа казна, окривљени не дође на главни 
претрес и ако је уредно позван, a нема доказа да је спречен, суд 
може одлучити да се главни претрес одржи и у његовом сх;уству 
под условом да његово присуство није нужно и да је пре тога био 
испитан или да је обавестио суд да се претрес одржи у његовам 
одсуству". Чини ми се да нема раздога неприхватити жељу окрив- 
љеног када то јавно изражава својом изјавом, да се суди у ње- 
говом одсуству. Ово не би била новина, јер смо па Закону о кри- 
вичним делима против народа и државе (чл. 14. ст. 2) („С. дист 
ФНРЈ” 59/46) имади такву могућност. Чини ми се да би било 
места и оправдање да се ова одредба прошири на сва кривична 
дела из наддежности општинског суда a да се унесе формудација 
као огапта, која би важила и за окружни суд (разуме се на одго- 
варајуће место) да се пред окружним судом може судити по 
овом сх:нову, за кривична дела за која је у закону прописана каз- 
на строгог затвора до 5 година или блажа кажна или пак за 
кривргчна дела за која се гони по приватној тужби. Чини се да 
овде не би било повреде интереса друштва и по1единаца.

Бидо по ком оспову да се суди окривљеном без његовог при- 
суства тј. у осуству окривљеног, за суд стоји обавеза да поступак 
води и изводи доказе, као да окривљени присуствује главном 
претресу и још више од тога, те се као недостатак оваквог на- 
чина сућења може само појавити у погледу контрадикторности, 
однсхжо у погдеду давања личне одбране окрргељеног током суђе- 
ња. Суђење окривљеном без његовог присуства у смислу одредбе 
чл. 279 став 2 и 412 став 3 ЗКП може да доведе до редовног жал- 
беног псх^тупка. Међутим, суђење у одсуству окривљеног по про- 
пису чл. 284 став II ЗКП према пропису чл. 386 став 1 ЗКП увек 
доводи до поновног суђења, овај пропис гласи „крршични посту- 
пак поновиће се увек кад је неко лице осуђено у одсуству чим 
наступи могућност да му се поново суди у његовом присуству". 
Према томе и основна карактеристика између прописа чл. 284 
ст. II и 412 ст. Ш ЗКП јесте у свему ономе што је раније истак- 
нуто a посебно треба имати у виду да се окривљеном коме је су- 
ђено у осуству по чл. 284 ст. II, 279 ст. II ст. Ш ЗКП јесте у свему 
ономе што је рани1е истакнуто a посебно треба имати у виду да 
окривљеном коме је суђено у  осуству по чл. 284 ст. II ЗКП мора 
поново судити чим се окривљени пронађе, ухвати или пак буде 
\фучен нашим органима.

Поставља се као питање, собзиром на дефиницију прописа 
чл. 284 став II да ди се може судити у осуству окривљеног који је 
извршио кривично дело за Koie се гони по прив. тужби или где се 
као тужилац појављују оштећени.
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Ово због тога што став II чл. 284 ЗКП гласи „оптуженом се 
може, по предлогу јавног тужиоца, судити у одсуству само ако 
је у бегству или иначе није достижан државним органима". Што 
значи, да ће јавни тужилац давати предлоге за овако суђење само 
у случајевима када он подноси оптужни предлог односно оптуж- 
ницу, јер да је био јавни тужилац заинтересован да се суди окрив- 
љеном он у оним случајевима где се појављује оштећени као ту- 
жилац не би одбацио пријаву или одустајао од кривичног гоње- 
ња. Ако би се ово прихватило као тачно и ако би се то догаВало у 
пракси у свим случајевима где се оштећени појављује као ту- 
жилац без обзира да ли се дело гони по службеној дужности или 
пак где се за дело гони по прив. тужби окривљени би могли да 
избегну кривичне санкције, скривајући место пребивања одно  
сно својим бегством. Сматрам, да у случају када се као тужиоци 
појављују оштећени или приватни тужиоци, да треба створити 
законску могућност да се изврпшоцима ових кривичних дела су- 
ди у њиховом одсуству, a како не би избегли кривично гоњење. 
Од јавног тужиоца могао би да потекне предлог, без обзира ко се 
појављује као тужилац јер ту нема сметње, али сматрам да нема 
сметње и да такав предлог учини оштећени као тужилац или 
прив. тужилац јер предлог тужиоца иначе не обавезује суд. Од- 
носно суд је једино везан према садањем пропису за иницијативу 
тужиоца и то јавног a да ли ће суд псх;тупити по предлогу тужио- 
ца или не то је ствар оцене суда. Ово предлажем што суђење у 
одсуству окривљеног има за цил> да онемогући наступање застаре- 
лости кривичног гоњења, да морално утиче на јавно мнење н 
улива поверење код грађана у  сигурност јавног поретка a такође 
има и практичних последица по окривљеног и за оштећене, јер се 
може извршбити новчана казна уколико окривљени има имовине, 
конфискација, остварити имовинско правни захтев, мере безбед- 
ности; одузимање имовинске користи, забрана бављења одређе- 
ним занимањем и слично једном речју „из пресуде донете у од- 
суств/ извршује се све оно што није везано за личност и присус- 
тво оптуженог” (Проф. Васиљевић). Са друге стране оштећени као 
што је истакнуто може бити обавештен. Овим путем хтео сам са- 
мо да освежим расправљање ових питања, о којима је доста писа- 
но у стручној литератури.

Аушан Богдановић

ЈОШ О „ПОЛИГРАФУ" И КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Чланак Д. П. Мишића, на тему из наслова, објављен у „Гла- 
снику" Адвокатске коморе у АП Војводини бр. 10/65, заслужује 
озбиљну пажњу како због питања која третира, a тако исто (ако 
не и више) и због закључака и предлога до којих је аутор дошао
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и предао их јавности. Због тога је вредно, a и нужно, осврнути 
се на тај чланак.

Устав СФРЈ, закони, разни нормативни акти, друштвено-по 
литичка активност радних људи и свих друштвено-по^штичких 
организација у нашем друштвено-економском систему непсх:редно 
су усмерени ка јачању, проширивању и продубљивању самоугфав- 
љања у свим привредним, друштвеним и државним областима, 
даљој демократизацији и деетатизацији низа државних функ- 
ција и развијању и јачању социјалистичког друштвеног односа 
— a све то у интересу радног човека — непосредног произвођача 
и управљача, који је у центру свих збивања и наших стремљења. 
Закључци IV Пленума ЦК СКЈ, друштвено политичка активност 
и атмосфера настала у спровођењу тих закључака, само су још 
једном потврдили основне смернице нашег социјалистичког раз- 
воја, дали несумњив подстицај и чвршћу оријентацију на дал>е 
напоре у циљу што шире демократизације друштвених односа и 
провзиривања и јачања социјалистичког хуманизма. Није овде 
потребно детаљније износити све оне анализе, оцене и закључке 
донете и дате од најодговорнијих друштвених, политичких и др- 
жавних фактора и форума, али је потребно само нагласити да ће 
закључци Брионског пленума имати, и имају, свакако и непо- 
средне реперкусије баш и на кривични поступак, a што се не- 
сумњиво види и из Преднацрта Закона о изменама и допунама 
Законика о кривичном поступку који је ових дана израђен. На 
то, такође, указује и дискусија која је недавно вођена у неким 
одборима појединих већа Савезне скупштине.

Овај кратак увод био је неопходан ради тога да би се видело 
са којих полазних позиција ће се овде третирати положај и ис- 
пит окривљеног, јер је несумњиво да су друштвеноекономски 
односи у датом друштву одговарајућег периода у директној сраз- 
мери са положајем личности у друштву уопште, a окривљеног по- 
себно. To значи, да даља демократизација, хуманизација и раз- 
вој социјалистичких друштвених односа у нашем друштву морају 
наћи адекватан одраз у даљем побољшавању положаја окрив- 
љеног у кривичном поступку, тј. да се окривљеноме морају обез- 
бедити таква права и могућности која ће му дати што пунији 
страначки карактер.

Једно од суптилних питања кривично-процесног права и 
кривичног поступка је питање: како обезбедити да се прави 
кривац приведе заслуженој казни, тј. да се задовољи захтев дру- 
штва за кажњавањем, a да се при томе што мање задире у права 
грађана. Но, ту треба имати у виду да сваки онај против кога се 
покрене кривични поступак није самим тим и кривац, и да је пре- 
зумпција невиности (чл. 50. ст. I Устава СФРЈ и чл. 3. ЗКП) им- 
ператив-који мора имати одраза и на поступак и сваком случају.

Када се говори о испиту окривљеног онда се одмах намеће 
питање: шта је испит окривљеног? Да ли је то средство за са- 
знава^ве истине у кривичном поступку (онда је то инквизиторски 
елеменат у поступку) или је то средство одбране окривљеног 
(као демократски елеменат поступка). На ово питање се може са
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приличном сигурношћу одговорити да се ради о средству од- 
бране, јер низ законских одредаба на то указује (на пример: чл. 
151. КЗ, чл. 4. ст. 1, 6, 9, 213, 220, 221, 305. и др. ЗКП). Ако се 
тако посматра испит окривљенога, a мислимо да се он само тако и 
може посматрати, онда се на тој основи могу донети и закључци 
о томе како испит окривљенога треба вршити, како се то и у 
пракси спроводи. Из тога дал>е следи да окривљени није објект 
поступка већ да је он један од СУБЈЕКАТА поступка и да се према 
таквом његовом правном положају мора одређивати и однос 
према њему. To значи, да окривљени има одређена права, a једно 
од тих права је и то да се према њему мора поступати без вре- 
ђања л>удског достојанства и његовог физичког или психичког 
интегритета.

Аруг Д. П. Мшцић полази од претпоставке да се друштво 
мора бранити од извршилица кривичног дела свим расположи- 
вим средствима, па каже: „. . .  појављује се питање — у чему се 
вређа људско достојанство окривљеног ако се према њему, у 
току кривичног поступка, употреби апарат полиграф или нека 
друга, науком призната, средства (медикаменти), све то уз апсо- 
лутну сигурност да неће бити угрожен психички и физички ин- 
текритет окривљеног". Када говори о медикаментима онда аутор 
вероватно мисли (мада то изричито не каже) на наркоанализу, 
која се врши помоћу медикамената. Питање наркоанализе (као 
и наркодиагнозе) у кривичном поступку је већ поодавно! решено 
у нашем кривичном поступку, и то решено супротно од онога 
што аутор предлаже, a очигледно је да нема неких нових окол- 
ности или битних момената који би, у садашње време, оправда- 
вали увођење наркоанализе (или наркодијагнозе) у кривични по- 
ступак. Савезни врховни суд је још 1958. године заузео недво- 
смислено становиште да је наркоанализа „ . . .  недопуштена и у 
супротности са основним принципима наше кривичне процедуре 
(чл. 6. и 247. ст. III ЗКП)“ — решење Кж. 8/58. од 11. VI 1958. но- 
дине. Том одлуком је питање наркоанализе у кривичном поступку 
код нас скинуто са дневног реда. Треба још напоменути да је низ 
других земаља заузео негативан став према наркоанализи у кри- 
вичном поступку, a међу тим земљама има и неких које се иначе 
не могу похвалити са демократичношћу.

Питање полиграфа је нешто другачије, али се у суштини 
своди на исто: да ли се полиграфским исгштивањем угрожава, 
нарушава или оштећује психички (односно физички) интегритет 
окривљеног. О полиграфу је много дискутовано у теорији и 
пракси, има становништва за и против, како код нас тако и у 
свету, али још увек нема сагласности по неколико основних пи- 
тања која се односе на полиграф. Као прво питање, и једно од 
врло важних, је питање могућности полиграфа. Према неким ау- 
торима сигурност испитивања је преко 80®/о, a према другим да- 
леко мање, чак и до 15®/о. Y сваком случају сигурност података 
добијених путем полиграфа није 100®/с — имајући у виду личне 
физичке и психичке особине окривљеника. Даље, за руковахБе 
полиграфом неопходни су врло високо специјализовани струч-
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њаци (којих је веома мали број), јер од вештине испитивача 
зависи и успех испита. Према томе, када се несигурности самог 
полиграфа (као механизма) дода и несигурност испитивача (као 
руковаоца) онда се добија још мања могућност за сазнавање чи- 
њеница које би се са сигурношћу могле користити у кривичном 
поступку. Присталице полиграфа истичу да се испитом путем 
полиграфа и не морају прибављати несумњиве чињенице, већ да 
је довољно да се само прибаве индиције које би биле од користи 
за кривични поступак. Тиме се долази на позиције инквизиторског 
псх:тупка, који је предпостављао прибављање доказа или инди- 
ција путем признања окривљенога, па је због тога и прибегавао 
тортури. Чини нам се, да би се испитивање полиграфом, ма како 
га ми „научно" крстили, представљало оживљавање средњеве- 
ковне тортуре само путем савремених средстава. Средњевековни 
инквизитор је настојао да изнуди признање од окривљенога к о  
ристећи она средства која су му стајала на расположењу да при- 
мора окривљенога да каже истину (а питање је колико је та 
„истина" била истина), a свакако да би прихватио и полиграф — 
само да је у оно доба већ био пронађен, a пошто га није имао 
он се служио „точком", шпанском чизмом", „чекрком", „лества- 
ма“ и сл.

Поставља се питање какав је однос испитивања путем поли- 
графа и интегритета (физичког или психичког) окривљеног. Фи- 
зички интегритет не би се могао сматрати нарушеним, угроже- 
ним a поготово не оштећеним, јер се са те стране полиграф може 
сматрати потпуно безазленом апаратуром. Међутим, a то је и нај- 
битније, полиграфско испитивање несумњиво задире у психички 
интегритет окривљеног, јер покушава да открије, и извади, из 
свести окривл>еног оно што он крије, чува у себи, као нешто што 
је искључиво његово, неприступачно за спољни свет, супстрат 
његове кривичне одговорности. Такво задирање у психу окрив- 
љенога не може се прихватити као метод кривичног поступка, 
све кад би окривљени и пристао на такав поступак, јер би се тиме 
окривљени фактички претворио у објект поступка. Овде се не 
ради о „болећивом чувању људског достојанства" како то каже 
пом. аутор, већ се ради о есенцијалним и принципијелним пита- 
њима положајима личности у кривичном поступку, који положај 
мора бити на нивоу субјекта поступка, a без обзира на то што 
је извршеним кривичним делом нанета, већа или мања, штета 
било друштву било појединцу. Питање штете нарушавање дру- 
штвених односа нормалних или ненормалних, односно угрожа- 
вања или оштећења заштићених добара не може бити мерило 
за врсте или метод поступања, већ су то мерила за одређиваше 
и утврђивање друштвено опасне деланости инкримисане као 
одређено кривично дело. Према томе не може се прихватити 
закључак аутора да са окривл>еним не треба поступати као са 
субјектом због тога што је он некоме недужноме нанео штету или 
бол, јер би се тиме враћали систему „талиона", систему одмазде 
у материјалноправној области, систему који је напуштен у ма- 
теријалном кривичном праву, a који би сада — у конвертованим
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облицима — увео у кривично процесно право односно у кри- 
вични поступак и то у онај стадиј кривичног поступка када се 
још не зна да ли је окривљени извршио кривично дело или није.

Када је писао чланак аутор очигледно није имао у виду од- 
личну монографију нашег истакнутог криминалисте Др Живо- 
јина Алексића: „Иримена научних достигнућа код личних из- 
вора доказа у кривичном поступку", у којој је питање полиграфа 
детаљно разрађено како са његове научно-техничке стране тако 
и са процесноправне стране. Да је ту монографију аутор имао у 
виду свакако 5и дошао до закључка да полиграф није ни при- 
ближно тачан инструмент ни процесноправно прихватљив, a п о  
готово неприхватљив у нашим савременим условима.

Коначно, као закључак, аутор је изнео мишљење да би за 
извесна кривична дела у казнени систем требало увести као врсту 
казне и „физичке принудне мере“. Ту аутор није био прецизан да 
објасни шта подразумева под појмом „физичка принудна мера", 
али пошто је у претходном ставу говорио о томе како је недавно 
у Енглеској укинута казна батина, то је очигледно да је под 
„физичким принудним мерама" подразумевао батине, као врсту 
казне коју би требало код нас увести, јер нека кривична дела 
показују тенденцију пораста. О том закључку и предлогу аутора 
готово да није потребно ни дискутовати, али је интересантно само 
указати да се код нас данас — тј. крајем 1966. године — још 
могу наћи и таква схватања иако су она у потпуној супротности 
са нашим целокупним развитком и тенденцијама даљег развоја, 
и у супротности са савременим пенолошким схватањима.

0  питгивима употребе полиграфа и наркоанализе (али не и о 
казни батинама) могло би се — a и требало би — знатно више 
писати и расправљати, али то остављамо за другу прилику, док 
овде хоћемо само да укажемо на то да се тако озбиљним пробле- 
мима не може прилазити олако, недокументовано и без ком- 
плексне оцене реперкусије неког метода на положај личности у 
кривичном поступку. Поготово се не може прилазити пренебага- 
вајући позитивне прописе (у конкретном случају чл. 247. ЗКП), 
или наводити да ,,Y закону, напротив, стоји да ће односно не- 
признаван>е имати утицаја при одмеравању казне за учињено 
кривично дело” — мада нам није познато у ком закону је норми- 
рано да непризнавање кривичног дела може имати утицаја на 
казну.

Коначан закључак би био да наведени чланак није научно 
фундиран, да нема основе у позитивним прописима и да de lege 
ferenda не могу да се прихвате предлози аутора јер нису у складу 
са нашом друштвеном стварношћу и положајем личности код нас 
уопште, a у кривичном поступку посебно.

Др Бранко Петрић
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ДА ЛИ СЕ МОЖЕ ПОДИНИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАТТТТИТУ 
ЗАКОНИТОСТИ ПРОТИВ ОДАУКЕ РЕПУБАИЧКОГ ВРХОВНОГ 

СУДА КОЈОМ СЕ ОДБИЈА ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ 
ЗАКОНИТОСТИ?

У неким републичким врховним судовима у последње време 
се појављује пракса да два пута, у истој правној ствари, одлу- 
чују поводом захтева за заштиту законитости као ванредног 
правног средства. Прво у седници већа, a потом у општој сед- 
ници.

Наиме, надлежни јавни тужилад подноси захтев за заштиту 
законитости против правноснажне одлуке окружног суда због 
повреде закона. Републички врховни суд о том захтеву решава 
у седници већа и одбија захтев. Тада јавни тужилац подиже за- 
хтев за заштиту законитости против одлуке већа републичког 
врховног суда, па о том захтеву решава републички врховни суд 
у општој седници.

Дакле, појављује се двостепена употреба захтева за заштиту 
законитости у истој правној ствари пред истим судом.

Поставља се питање да ли је оваква пракса републичких 
врховних судова законита?

Имајући у виду одговарајуће одредбе Закона о парничном 
поступку као и огапта начела и принципе употребе ванредних 
правних лекова у оквирима процесног права, чини нам се да је 
зваква прокса неприхватљива како у погледу прописа de lege lata 
тако и у односу на огалте премисе и решења правне науке у тој 
области.

Захтев за заштиту законитости је ванредан и деволутиван, 
једнсктран и несуспензиван правни лек кога подноси надлежни 
јавни тужилац против правоснажних судских одлука, којима је 
повређен закон или међународни уговор. Већ из саме чињенице, 
да се подноси против правоснажних ::удских одлука види се, да 
захтев за заштиту законитости није основно правно средство 
ради заштите права субјеката у одређеном спору, већ је то изу- 
зетно, нередовно, ванредно правно средство које се може уп о  
требити само у изузетним приликама, под условима и на начин 
одређен законом. Иако се у уређивању правних односа тежи да 
правна сигурност субјеката права буде тако детерминисана, да 
субјекти права што пре дођу у могућност да остварују своја 
права без бојазни да ће се неком каснијом интервенцијом одго- 
варајућег органа друштва то њихово право ускратити (због чега 
се и утврђују одговарајући механизми редовних правних сред- 
става, након чије употребе одлука постаје правоснажна и ре- 
ализација одређеног права постаје могућа). Ипак се у интересу 
законитости у свим савременим правним системима омогућује 
и посебно правно средство, након правоснажности одлуке, у 
циљу да се отклоне грубе повреде закона на штету интереса су- 
бјеката права. При томе се обезбеђује да у таквим повредама за- 
кона одлучују, по правилу, највише судске инстанце, пред којима 
се темељно и комплексно разматра да ли је у конкретном слу-
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чају дошло до повреде закона или не, a њихова одлука се сматра 
довољно ауторитативна у погледу презумпције законитости од- 
ређеног решења.

Због тога се и употреба оваквог правног средства може ко- 
ристити само један једини пут.

Са оваквим карактером и у оваквим димензијама чини нам 
се, да се захтев за заштиту законитости детерминише и у За- 
кону о парничном поступку. Наиме, у члану 389. ЗПП-а овла- 
шћује се надлежни јавни тужилац да може подићи захтев за за- 
штиту законитости ако је правоснажном судском одлуком по- 
вређен закон или међународни уговор.

Y даљим одредбама цитираног Закона утврђује се и стварна 
надлежност суда у погледу одлучивања о захтеву за заштиту 
законитости, па се прописује (чл. 390) да се о захтеву за заштиту 
законитости, када је повређен републички закон, решава репуб- 
лички врховни суд, a када је повређен савезни закон или међу- 
народни уговор, Врховни суд Југославије у случају када Je од- 
луку у првом степену донео окружни суд, a републички врховни 
суд, ако је одлуку упрвом степену донео општински суд.

Закон о парничном поступку прописује и унутрашње орга- 
низационо устројство суда приликом решавања о захтеву за за- 
штату законитости. Y том смислу у члану 393. став 1. дословно 
стоји:

„Врховни суд решава у седници већа о захтеву за 
заштиту законитости. Y огаптој седници одлучује 
врховни суд кад решава о захтеву за заштиту зако- 
нитости против одлука које је донело веће истог 
суда."

Горња детерминанта недвосмислено указује да је законода- 
вац превасходно определио веће као организациони облик реша- 
вања поводом захтева за заштиту законитости. И то увек када је 
у редовном поступку одлучивао нижи суд. Једини изузетак је у 
случају ако је у редовном поступку већ одлучивало веће врховног 
суда, и тада прописује да се о захтеву за заштиту законитости од- 
лучује у општој седници.

При овоме ваља подвући неколико ноторних чиниоца. За- 
хтев за заштиту законитости се може подићи само против право 
снажне судске одлуке. Правоснажна судска одлука је она од- 
лука против које су исцрплЈбна редовна правна средства. Захтев 
за заштиту законитости у случају повреде закона, се може по- 
дићи само у строго преклузивном року од 6 месеци од дана када 
је одлука постала правоснажна.

Према нашем процесном парничном закону редовна правна 
средства су жалба и ревизија. О жалби одлучује непосредно 
виши суд од суда који је донео првостепену пресуду, a о ревизији 
непосредно виш суд од суда који је одлучивао о жалби.

Према томе, одредбе члана 393. ст. 1. Закона о парничном 
поступку имала је у виду могуће ситуације да се у редовном
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поступку, поводом одлучивања о редовним правним средствима, 
појави републички врховни суд (кад је одлуку о првом степену 
донео огаптински суд) односно Врховни суд Југославије (кад је 
одлуку у првом степену донео окружни суд) a ревизија кориш- 
ћена као редовно правно средство.

Само у хим ситуацијама, по нашем мишљењу, врховни суд 
поводом захтева за заштиту законитости решава у ошптој сед- 
ници. У свим другим случајевима о захтеву за заштиту законито 
сти се решава у већу врховног суда.

Ни једна одредба Закона о парничном поступку не говори о 
томе, да захтев за заштиту законитости може да се кумулативно 
користи било пред истим врховним судом или пред Врховним 
судом Југославије. Стога, сматрамо да захтев за заштиту закони- 
тости може да се користи само једанпут и то пред надлежним 
врховним судом у саставу Законом прописаним.

Мислимо да се не може подићи захтев за заштиту законитости 
против одлуке којом је већ одлучивано о захтеву за заштиту 
законитости и због тога што таква одлука по свом карактеру и 
суштини није правоснажна судска одлука, већ се њоме управо 
одлучивало о правоснажној судској одлуци.

На основу изложеног сматрамо да би поновни захтев за за- 
штиту законитости формално правно био недопуштен. Па би га 
требало због тога одбацити.

Војислав Попадић

СЕДНИЦА ПРЕАСЕДНИШТВА САВЕЗА АК ЈУГОСААВИЈЕ

На дан 17. XII 1966. године одржана је у просторијама Са- 
веза у Београду седница председништва Савеза адвокатских 
комора Југославије. Расправљано је о текућим пословима, да- 
љем уређивању „Југословенске адвокатуре", припремама за Пле- 
нум и претресано питање измене правила Савеза АКЈ.

Како се осећа већи прилив-молби за упис адвоката пензио 
нера неадвоката то је констаовано да су рви често физички 
ограничено способни за вођење адвокатуре, да траже могућност 
обављања послова са скраћеним радним временом и сл. Пред- 
седништво се сложило да се код оваквих молилаца тражи до- 
кази о здравственој физичкој и психичкој способности, a пре- 
поручује Коморама да молиоце преко 70 година не примају. 
Оваква лица прописима не могу бити иначе бирана за судије 
нити за професоре универзитета, па аналогно овима треба ус- 
краћивати упис у именик адвоката.

По питању уписа у именик адвоката лица која нису поло  
жила адвокатски или судијски испит Председништво је заузело 
становиште да коморе одбијају оне молиоце који уместо увере-
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ња о положеном испиту подносе потврде да су ослобођени овог 
испита. Даном ступања на снагу Закона о адвокатури из 1957. 
године престала је да важи Уредба о судијском испиту (чл. 
22) уколико се тиче испита за уписе у именик адвоката, јер је 
чл. 127 Закона о адвокатури у вези чл. 13 истог Закона прева- 
зишао ову Уредбу, јер је она норма нижег ранга од Закона, 
да Закон о адвокатури није задржао изричито важење у пре- 
лазним наредбама чл. 22 Уредбе о судијском испиту.

По питању бесплатног стажа адвокатских приправника у 
адвокатским канцеларијама Председништво је заузело станови- 
ште да се овакав бесплатан стаж не може дозволити са разлога 
из чл. 75 Закона о адвокатури, тако и што је сваки бесплатан 
рад један вид остатка експлоатације. Проблем подмлађивања 
адвокатуре предмет је расправљања Пленума и дал.ег настоја- 
ња Савеза да се пронаћу одговарајућа решења, како кроз За- 
кон о правосудном испиту тако и кроз Закон о адвокатури.

М. Б.

„ГЛАСНИК” У 1966. ГОДИНИ

Beh је  постала традиција, да се у сваком новогодишшем броју „ГЛА- 
СНИКА” објави мали чланак о резултатима излаж ењ а часописа у минулој 
години. Тога се држимо и сада, нада дајемо, кратак и сажет, извештај о 
р>аду „ГЛАСНИКА” у  1966. години.

У 1966. години објавлЈвно је  у дванаест месеци 12 бројева „ГЛАСНИЕСА”, 
на по 32 странице, однооно зжупно 384 странице. Уређивачки одбор је лист 
уређивао по већ устаљеним начелима и методама, трудећи се, да квалитет 
чланача унапреди у  односу на ранију годешу. Да ли је  у томе успео или није 
треба да каж у наши ЧЈггаоци. Но, судећи по дописима читалаца, претпчат- 
ника, изгледа да сви они одају признање Уређивачком одбору на н.апорима 
и постигнутим успесима. Ово даје охрабрење Уређивачком одбору да' устраје 
у 'Својим напорима, да се још више труди, да унапреди часопис.

Из сбласти питања адаокатуре објављено је 14 чланака на 39*/2 стра- 
ница; из грађан<жо правне материје 23 чланака на I6OV2 страница; из кри- 
вично правне материје 9 чланака на 54‘/2 странице; из привредног права 1 
чланак на 5 страница; из управног права 1 чланак на 3 странице; из дру- 
штвено-политичке области 5 чланака на 39̂ /2 страница; и з радиог права 5 
чланака на 22V4 страница; 3 чланка са разним темама на ЗУ/, страница; не- 
кролога је  о5ја1сљено 9 на 2% страница; студске одлуке су објављено на 
32% страница, a  службене вести А.двокатске коморе у АПВ на 26 страиица.

Објаеио је „ГЛАСНИК” у 1966. години овега 97 одлука. Врховног суда 
Србије Одељеша Нови Сад 78 одлука (63 из матер. и процесне грађанске 
материје, 15 из .матер. и  процеоне кривичне материје), 1 оддука Врх. суда 
Јурославије (по шггању адвокатуре) и  18 одлука Врховног привреднст суда.

Са првим броје-м за 1967. годину „ГЛАСНИК” ступа у своју 13 годину 
сталног, уреднаг, месечног излаж ењ а, па he Уређивачки одбор, као што је 
то већ и н.агл)ашеж), уложити још веће напоре да часогшс ггодигне на 1ош 
виши ниво.

Коста Хаџи
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ЛОПУШИНА ПЕТАР

30. новембра 1966. године, у Новом Саду, преминуо је после 
дуже и тешке болести, проузроковане несрећним случајем Л о  
пушина Петар пензионисани адвокат из Новог Сада.

Рођен 25. октобра 1894. у Боану, крај Шавника, у сирома- 
шној породици, сам се пробијао кроз живот школујући се из 
средстава постигнутих својим физичким радом.

Био је судија Окружног суда у Кикинди, a затим је од 1931. 
године па све до рата био адвокат у Кикинди. После ослобођења 
поново је адвокат у Кикинди, затим пресељава седиште своје ад- 
вокатске канцеларије у Нови Сад, где се и пензионисао. Као 
адвокат био је цењен и поштован. Предусретљив, озбиљан, сту- 
диозан, улагао је све своје знање и напоре да постигне што. 
боље резултате у предметима који су му били поверени.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Изузеће суда или судија може се 
тражити само уз ображложење a не 
може се тражити изузеће целог су- 
да па и других судова. (ВСС Од. НС. 
бр. Кр. 84/966).

Оптужени је тражио од Оп)шт. су- 
да у Б. Т. изузеће свих судова са 
територије б. среза Суботице. ВСС 
Од. НС одбило је  овај захтев, a из 
разлога;

Из законеких прошсса о изузећу  
— чл. 40 ЗКП — произлази, да 
странке могу тражити изузеће суд- 
дија и судија поротника који уче- 
ствују у  одлучивању о одређеној 
кривичној ствлри и то тако, да се 
за сваксхг одређеног судију и судију  
поротника наведу конкретни разло- 
зи који доводе у  сумњу његову не- 
пристрасност. Према томе, изузеће  
се не може поставити тако, да се 
тражи изузеће целог суда ш ш  целог 
већа a поготову не може се траж ип '1 
иззгзеће друтих судова, који са пред- 
метом о коме се суди немају никак- 
ве везе. По чл. 40 ст. 3 ЗКП  захтев  
за изузеће вишег еуда мож е се ста- 
вити у  жалби, тј. онда када настане 
могЈгћност да виши суд о ПЈ>едмету 
одлучује. Пошто се  према излож е-  
ном захтеву кажо га је поставио оп-

туж ени тако не м ож е н и  поставити, 
то је такав захтев недопуштен, па га 
је 'ваљало одбити.

Један од еле»1ената квалификова- 
но? крив, дела недозвол>ене тргони- 
не из чл. 226 ст. 4 К З  је постиза- 
вање знатне haiobuhckc користи. 
(ВСС од. НС бр. К ж . 555/966.)

Оптужена је проглашена кризом  
због крив. дела из чл. 226 ст. 4 
КЗ, и кажњена са годину дана сггро- 
гог затвора. Уложена жалба је осно- 
вана, I. ст. пресуда укииута, a из 
разлога:

Један од елемената квалификова- 
нот крив. дела недозвољене тргови- 
не из чл. 226 ст. 4 К З је постизање 
знатне имовинске користи. Како I. 
ст. суд није утврдио псхггизавање и - 
мовинске користи, вал>ало је ж албу  
уважити и упутити I. ст. суд да по- 
нова расправи овај предмет.

У радном спору у коме се оспо- 
рзва решење радне заједнице о ис- 
хл>учењу радника из радне заједпи- 
це на основу чл. 88 ОЗРО дужност
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je суда да испита истанитост чин»е- 
ница на којима је оснива одлука 
радне заједнице о искључењу рад- 
ника. (ВСС од НС бр. Гзз 44/966).

Јавни тзгжиЛац АПВ поднео је за- 
хтев за заштиту законитости против 
пршсуда ниж их судова. Захтев је у -  
важен, a из разлога:

Када се одлзпса Радне заједнице о 
искључењу радника из исте заснива 
на чл. 88 Осн. закона о радним од-  
носима, дзгжност је суда да испита, 
у току поступка, све чињвнице на 
којима се заснлва одлјтш о искључе- 
н>у, тј. да утврди истинитост тих 
чињеница. Како нижи судови нису 
овако поступили, то је захтев за 
зашт. закон. уважен.

Родитељ који је раније на основу 
судског поравнања, a доцније пресу- 
дом о разводу брака, обавезан да за  
издржавањ е детета допр|иноси 1/3  
својих принадлежности, може тра- 
ж иги само сниж ењ е даприиоса ако 
су имовинске прилике и породичне 
тога родитеља измениле. У конкр. 
случају је утврђено да се тај роди- 
тељ оженио, да је добио друто дете, 
да се  друти родитељ запослио, a 
све су  то нове околнсхгги које упу- 
ћују на то да се раније похжвнаше 
и одлука треба да измени.

Редовни судови су надлежни да 
доносе одлуке о остваривању права 
на коришћење гробног места ва  гроб- 
љима. (ВСС Од. НС бр. Рев. 18/966).

I. ст. суд је  одбио тужбени захтев  
да се утврди да тз^житељица има ис- 
кључиво право коришћења гробнрг 
места на гробљу. Уложену ж албу, је 
II. ст. суд одбио, али је туж бу одба- 
цио, јер да судови нису надлеж ни да  
доносе одлуку о постављеном пита- 
њу. Уложена ревизија је  уважена, 
II. ст. одлука укинута ,а из разлога:

Тужител>ица је у  својој туж би по- 
ставила два тужбена захтева: 1. зах-  
тев за утврђивање (чл. 175 ЗПП), и  
2. кондемнаторни захтев имовинског 
карактера (успостава пређаиш.ег 
стан>а). За решавање оваквих туж -  
бених захтева надлежни су  судови 
смшгге надлежности, a не оррани у -  
праве, како је то moipeiirao заузео  
становиште II. ст. суд.

Директор може бити овлашћен да 
доноси решења о престанку радпог 
лдвоса радввка у изврв1ев>у одлуке 
надлежвог колективвог оргааа, a без 
одлуве рев1ен>е директора је веза- 
ковито и без вравве важвости. 
(ВСС од НС. бр. Рев. 60/66).

I- суд је пресудом утврдао да је  
реш ење о престанку радног односа 
незаконито. II. ст. је пресуду преи- 
начио и туж бу радника одбио. У ло- 
ж ена ревизија је основана, II. ст. 
одлука укинута, и предмет враћен  
II. ст. суду на поновно одлучивање, 
a из разлота:

Ревизија је  оснсшана. Наиме, II. 
ст. суд  је без одржавања јавне ра- 
справе изменио чињенично стање, 
чиме је  повредио одредбе чл. 343 ст. 
1 у  вези чл. 379 те чл. 360 ЗПП. Ако  
се угорди да је дирвктор донео р е-  
ш ењ е без претходног ваљаног р е-  
шввва органа управљања, у  том слу- 
чају је  реш ење директора незакони- 
то.

Родител! који влаћа издржавав>е 
за малолетво дете ва осаову суд- 
ског пораввања може тражити сви- 
жење издржавања ако су се вроме- 
виле врилике. (ВСС. Од. НС бр. Рев. 
56/966).

I. ст пресудом укинуто је  порав- 
нање склошБано пред судом по ко- 
ме he отац плаћати за издражавањ е 
мл. детета 1/3 прЈшадлежности које 
прима месечно. II. ст. суд је преина^ 
начио одлуку I. ст. суда, којом је од- 
ређено за жЈдржаваше 300 н. д . и до- 
судио 400 н. д. месечно. Уложена ре- 
визија је основана, оснажена је пре- 
суда I. ст. суда, a из разлога:

Уговор о дожввотвом издржавав>у 
СЕловљев вре стував>а ва свагу За- 
кова о васлеђивању је вувоважан, 
и ако вије вотлисав вред судом, јер 
то очито вије у сувротвости са Уста- 
вом ФНРЈ. (ВСС Од. НС 5р. Гж. 
763/966).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев, 
јер је нашао да уговор о доживотном  
издржавањ у склопл>ен 4. јануара  
1950. године, није пуноважан, пошто 
roije потписан пред оудијом. У лож е- 
на ж алба је основана, a из 1>азлога;

Према правним правилима имо- 
вишгког права »оја су важила до  
стутаања на снагу Закона о наслеђи- 
вању није било потребно да потиис 
на уровору о дож . издржавањ у с®е- 
ри судија. Како се ова инсииуција
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не коси са цринципима нашег Уста- 
ва, то је вал>ало жалбу згважити, и 
тужбени захтев усвојити.

Председник већа није овлашћен 
да сдреди саслушање странака у  свр- 
х у  доказивања ,већ то право припа- 
да једино -већу. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1549/966).

I. ст. суд је одбио тзгжбу ради раз- 
вода брака. Уложена жалба је  осно- 
вана, I. ст. гфвсуда укинута, a из 
разлога:

Ако се понавља иоступак услед  
прамене састава суда, онда се, уз 
сагласност странака, неморају сас- 
лушати понова веиггаци и  свеЈДОци, 
него се њихови искази моту прочи- 
тати. Међзггим, странке се морају 
пред раоправним судом понова са- 
слушати. Председник већа није ов- 
лашћен да одреди саслушање стра- 
нака у  сврху извођења доказа, него 
само веће, коме припада то право.

За одлучивање о захтеву погона за  
издвајање у  самостално предузеће 
надлежан је уставни суд (Реш. Врх. 
привр. суда Сл. бр. 1562/66—3).

ПрЕОСгепвни привредни суд  је  од- 
бацио туж бу порона једае привредне 
организације за издвајање у  само- 
стално предузеће, a поводом жјалбе 
другостепени суд јепобијано решен>е 
погврдио између осталих и  из следе- 
ћих разлога:

„Размотрив(ши у смислу ст. 1. чл. 
15. Злп питање надлежности судова  
оуд је нашао да с е  у овом случају не 
ради о имовинско-правном односно 
другом грађанско-правном спору за 
који би по чл. 1. Зпп био надлеж ан  
редован суд. У конкЈ>етном случају  
се ради о захтеву за заштиту права 
на издвајање самостално1г погона у  
посебно предузеће које представл>а 
у  смислу чл. 74. ст. 1. Основног за -  
кона о  предузећима у  вези чл. 57. 
тач. 8 Устава Ср. Србије, право са- 
моуправљања правно заш тићено У - 
ставом. За одлучивање о заш тити  
основних права и слобода a овамо 
сггада и право на самоЈЧтравл>ан>е, од- 
нооно у овом случају право радних  
људи погона на издвајање погона у  
самостално предузеће повређеашх 
појединачним актом или радњом ор- 
гана радних организација, надлежан  
је у Србији Усл'авни суд Срби)е ако

законом нијв обезбеђена друга суд- 
ска заштита (чл. 36. Закона о  устав- 
ном суду  Ср|бије). За  овај опорни 
случаЈ je међутим изричито предви- 
ђено у  ст. 2. члана 74. Ооновног за -  
кона о предузећима, да  ако се  рад- 
нички савет матичног првдузећа не 
сложм са пр>вдлогом збора радних  
л>уди у  погледу предлога о  остварм- 
вашу права на издвајање, збор рад- 
них људи може ставити захтев за  
покретање постуика пред надлеж - 
ним уставним судом. Према схвата- 
њу овог суда без утицаЈа је у  погле- 
ду  надлежности да ли је  раднички 
савет донео решење о томе или не- 
ће да решава о захтеву за осамоста- 
љење односно ћзгги.”

Правовал>ава је  11екламација због 
мана робе дата сервисном предузе- 
ћу и у  случају постојан>а гарантног 
листа (Пресуда Врх. прив. суда Сл. 
бр. 1424/66—3).

Тужилац је купио од тзгженог je-  
дан г1>актор чији је  увозник било 
тр>еће лице. Приликом куповине ту- 
жилац је  од туженог добио варантни, 
лист увозника са правом на вршен»е 
сервисних оправки код одређеног 
предузећа. Након куповине дош ло  
је до квара на трактору унутар 6 
месеци од куповине, па је тужилац  
квар пЈкијавио сервисном предузећу  
ради оправке. Како је  оправка тра- 
јала д у ж е  времеиа, тужилац је  no- 
кренутом тужбом тражио да му ту- 
ж ени плати накнаду штете због нео- 
стварене реализације са спориим  
трахтором, a туж ени ое том захтеву  
противио. ---

Првастепеам суд је  тужбеном зах -  
тесву удовољио, a поводом ж албе дру- 
воствпени суд је пресуду пх)еиначио 
у  погледу висрше досуђене штете, 
дрк је пресулу потвр|дио у  погледу  
основаности захтева, и з следећкх  
разлога:

„Продавац у  односу на купца сто- 
ји са овим у  непосредној вези и  .1ем- 
чи за уредност изврш ене испору- 
ке, па према томе он је  без обзи- 
ра на постојање гарантног листа оба- 
везан да предмет купопродаје преда  
исправ«о, a када се  ради о скриве- 
ним менама да гарантује за исправ- 
ност у року од 6 месеци од дана пре- 
даје ствари, a уколико постоји и га- 
рантни лист — у  року који је пред- 
виђен у  самом нарантном листу.
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Купцу остаје увек право да евој 
захтез у односно ва уредно извр- 
шење када је  у  питању предмет ку-  
попр1одаје иога прати гарантни лист, 
да постави овој захтев било према 
продавцу било црема произвођачу, 
сдносно увознику. —

t'eiMaMauinja дага (саошптена) се£>- 
вису који је у уговорном односу са 
произвођачем или увозшжом, и  то у 
раку од 6 месеци однгосно у  року из 
гарантнО|Г листа, има значај као да  
је дата непосредно било произвођа- 
чу односно згвознику било продавцу 
предзиета купопродаје. Како је у  кон- 
кретном случају тужилац ставио 
одређеие пркроворе у погледу мана 
на трактору и тчз сервису увозника 
Јгнутар рока из гарантног листа те 
је тиме задржао сва права како пре- 
ма продавцу тако и према увовнику, 
те се приговор неблаговремености 
није могао уважити, без обзира ка- 
да је продавац сазнао за настале 
мане.”

Суд може увек дозволити преива- 
чење тужбе из разлога целисходно- 
сти и поред протављења туженог

(Пресуда Врх. rrp. суда Сл. бгк)ј 
1544/66—3).

Тужилац је пре закл>учења главне 
расправе, a услед околности које су  
наступиле пре подизања тужбе, сво- 
ју  тужбу преиначио тако што је  из 
истог правног основа тражио већи 
ноЕчани износ од првобитно траж е- 
HOtr, a провостепени суд је  овакво 
преиначење дозволио и  поред про- 
тивљења туженог, јер је нашао да  
разлози целисхо|лности налаж у да  
се на овај начин коначно јжпш сапор- 
ни однос између странака. —

Тужени је у  жалби против пресу- 
де, побијао и  одлуку о дозволи пре- 
иначења туж бе ваводећи да суд  мо- 
ж е порвд противл>ен>а тЈгженог доз- 
волилити тгреиначење само онда ако 
се достадашњи процесни материјал 
мож е користити за раоправљање и 
одлучивање о новом преиначеном 
тзгжбеном захтеву. —

Другостепени суд није уваж ио  
ж албу туженог у  наведеном иравцу  
из следећих разлога:

„Закон о паххничном поступку од- 
луку С|уда о дозволи преиначења 
туж бе због целисходности нигде не 
чини завиш им од тога да ли се онај 
процесни материјал који је постојао 
до преиначења тзгжбе мож е или не 
м ож е користити за  расправллњ е и 
одлучивање о преиначеном захтеву. 
Додуше, Заж<ш о парничном поступ-

ку лрави разлику за случај кад се 
тужба преиначује услед шсолносги 
каје су наступиле после подизаша 
туж бе од случаја кад се то преина- 
чење тражи услед околности које 
су настзчЈиле пре подизања тужбе, 
и то само у том смислу што у ставу 
2. чл. 179 прописује да се тужеии не 
може уошите противити преиначе- 
њ у туж бе које се тражи услед окол- 
ности које су  наступиле после по- 
дизања тужбе.

Отуда, argumento a contrario, јасно 
произлази да се туж ени мож е про- 
гивити оном преиначењу које се  
тражи због сжолности које су на-  
ступиле rrpe ,подизаша тужбе, с 'гим 
шго и  у  случају тзјкво г  вротивљеша 
суд м ож е са разлога целисходности 
дозБолити тражено преиначење (чл. 
178. ст. 2 ЗПП). Ово стога што се по- 
менута одредба о дозволи преиначе- 
ња због целисходности и односи са-  
-40 на случај тужениковог противље- 
ња, тј. на случај кад се преикачење 
тражи услед околности које су на- 
ступиле 1ф е подизања тужбе. Пошто 
је у конкретном случају за  коначно 
решење односа међу странкама заи- 
ста било целисходно да се  дозволи  
тражено преиначење тужбе, то се  ту- 
женикова жалба указује као правно 
неоснована.”

Сматра се да је уговорена она ко- 
личина робе која је обухваћена ди- 
наашБОм испоруке a не количина 
означена у уговору (Пресуда Врх. 
пр. суда Сл. бр. 1544/66—3).

Странке су  закљ училе посао ку- 
попродаје и утовором означиле коли- 
чину од 10.000 кгр. трикотажних од- 
падака као предмет овог правног 
посла. Истим угово^ром странке су  
ујвдно и одредиле динамшсу испо- 
укв утврђујући рокове и количине 
сукцесивних испорзчса. Према овој 
динамици странке су обухватиле у- 
купну количину од 9.000 кгр трико- 
тажних одпадака, док у погледу ко- 
личине од 1.000 кгр нису одредиле 
рок испоруке. —

У покренутом спору ради накнаде 
штете због неиступаша утовора од 
стране продавца првостепени суд је  
узео да се  у  поглоду количине од  
1.000 кгр. трикотажних одладака и.ма 
ематркати да је  у питан>у промет на 
иепорука у  смислу Оггште узансз за  
промет робом број 80 став 2. —

Међутам, реш авајући о жалби ту- 
женог другостепени суд је у вези 
предњег становишта изнео следеће:
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„Теза о прометној испоруци у сми- 
слу наггред наведених општих узан- 
си дошла би у  обзир само у случају 
кад рок испоруке не би уопш те био 
одређен уговором. У конкретном слу- 
чају, међутим, странке су изричито 
уговориле динамику испоруке тј. 
рокове иопоруке, па се мора узети  
да су угориле само ону количину 
за 'Коју су угавором и одредиле ро- 
кјове испоруке. Да су етракке хтеле 
да, уместо 9.000 кгр, уговоре 10.000 
кгр. оне би сигурно и за наведену 
разлику од 1.000 кгр. једнако као и 
за оегалих 9.000 кгр. зиврдиле ди- 
на!мику тј. рокове .ишоруке на тај 
начин што 5и за ту разлику несум- 
њиво одредиле да буде исаиоручена 
у  току месеца марта 1965. Оне за ту 
разлику нису, међутим, ништа каза- 
ле, што значи да је нису стварно ни 
узеле у обзир као туженикову оба- 
везу.”

Захтеви за плаћање накнаде за 
одвођење сувишних вода представ- 
л>ају привредне спорове (Реш. Врх. 
привр. суда Сл. бр. 1364/66— 3).

Првостепени ггриврвдни: суд се о- 
гласио стварно ненадлежним за по-

ступак и одлуку по захтвву за пла- 
ћање накнаде за одвођење сувиш - 
них водад, те тугкбу одбацио. —

Поводом жалбе тзткиоца друтосте- 
пени суд је побијано решење у к и -  
нуо и предмет вратио првостпеиом 
оуду на даљи законски постЈчхак из 
следећих разлога:

„У овом .сжору странке су  водо- 
привредно предузеће у улози туж ио- 
ца, a земљорадничка задрута у  уло- 
зи туженог, ге се води међусобни 
сшор између субјеката за које је  на- 
длеж ан приврвдни суд. По оцени 
овог суда, пошто у  авом предмету 
епора Бодопривредно предузеће за- 
хтева плаћање накнаде за одвођење 
сувишних вода, такав спор има сва 
обележ ја из чл. 456. Зпп, од значаја 
је за привреду, па стога има карак- 
тер привр)едног спора о којем одлу- 
чује привредни суд у  својој надлеж - 
ности.

Како је првоствпени суд заузео  
погрешно отановиште да у  овој прав- 
ној ствари није надлеж ан привред- 
нм суд, требало је побијано решење 
преиначити и предмет вратити на 
дал>и посдупак.”

ПРЕДНАЦРТ ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 1967. ГОДИНУ

ft
G

8
с

Ко Назив контанприхода Позиција Партија

I. Редовни приходи
1—1 7550 Наплаћена чланарина 65.280
1—2 7501 Наплаћен 1% коморски допринос 78.800
1—3 7502 Наплаћена претплата на „Глаоник” 

СВЕГА ПАРТИЈА РЕДОВНИ ПРИХОДИ
24.000

168.080

II. Нередовни приходи
2— 1 7890 Наплаћвна поза1Мица 1.000
2—2 7891 Наплаћена посмртнита 31.350
2—3 7892 Наплаћена новчана казна 2.000
2 - ^ 7893 Наплаћено од огласа у „Глаонику” 500
2—5 7894 Наплаћено од станарине 1.200
2—6 7899 Наплаћена разна примања 3.500

СВЕГА ПАРТИЈА НЕРЕДОВНИ ПРИХОДИ 39.550

Пренос готовине из 1966. године 16.070

223.700У К У П Н И  П Р И Х О Д И  I—II

Овај је ГЕреднацрт финансијског плана АК у  АПВ за  1967. год. при- 
хватио УО Коморе на седници која је одржана дана 21. децембра 1966. год.

Председник: 
М и л о р а д  Ботић, с. р.
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i  б К о Назив конта-расхода Позиција Партија

1—1 460
I. Лични расходи  

Hero плате сталних службеника 36.200
1—2 461 Доприноси на нето пл. стал. служ . 21.300
1—3 463 Hero хонорари функционера коморе 7.320
1—4 464 Доприноси на нето хонораре Ф. К. 1.480
1—5 465 Прековремени рад са доприносима 1.700
1—в 466 Накнада за  К-15 1.200

1 46 СВЕГА ПАРТИЈА ЛИЧНИ РАСХОДИ 69.200

2—1 401
II. Материјални расходи  

Елвктрична енвргија 800
2—2 402 Гориво 1.100
2—3 4080 Одржавање чистоће, вода, смеће 700
2—4 4082 Канцеларијсжи материјал 1.000
2—5 4083 Новине, часоатиси и стручна литвратура 400
2—6 412 Поштанско-телеграф. телефон. трошкови 3.200
2—7 413 Трошкови новчаног и пл. промета 500
2—8 414 Најамнине и закуш шне 900
2—9 451 Чланарина Савезу адв. ком. Јутославије 24.400
2—10 4300 Путни трошкови Днев. Савета, УО и ДС 14.000
2—11 4301 Путни трошкови чл. УО ван Н. Сада 8.500
2—12 4303 Пугни трошкови за  обилазак РО и др. 1.000
2—13 405 Ауторски хонорари 16.000
2—14 4298 Штампање и еЕсп. „Главника” 20.300

2 СВЕГА ПАРТИЈА МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 92.800

3—1 415
III. Функционални расходи  

Трошкови одржавања годишње скушит. 3.000
3—2 421 Образовање стручних кадр. —  сгипендије 7.200
3—3 423 Троижови осигурања 150
З ^ 426 Поправка инвенггара 800
3—5 4299 Помоћ удовама бивших адвоката 2.200
3—6 403 Набавка књига за  библ. Коморе 4.000
3—7 7390 Фонд адв. npi-inp. 1.000
3—8 7391 Иепл. посмрт. пород. умрл. адв. 31.350
3—9 423 Трошкови репрезентације 1.000
3—10 003 Набавка инвентара 6.000
3—11 419 За непредвиђене издатке 5.000

СВЕГА ФУНКЦ110НАЛНИ РАСХОДИ 61.700

У К У П Н И  Р А С Х О Д И  I—II и III 223.700

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 3. 
децембра 1966. године донесена су следећа решења:

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

2) Решен>ем 410/1966, a на основу чл. 31 ст. ЗОА, брише се 
из именика адвоката АК у АПВ Павићевић Блажо адвокат из Ку- 
ле са даном 7. септембар 1965. године, пошто у одређеном року 
није дао свечану обавезу.
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3) Решењем 414/1966, a на основу чл. 65. 66 и 67, 93 тач. 4, 
13 тач. 7 и 23 ЗОА, те чл. 9 Статута АК у АПВ уписује се у име 
ник адвокатских приправника Арсић Вјекослав код адвоката Ми- 
кин Милана из Новог Сада и вежба му тече од 3. децембра 1966. 
године.

4) Решењем 416/1966, a на сх:нову чл. 65, 66 и 67, 93 тач. 4, 
чл. 13 тач. 7 и 23 ЗОА, те чл. 9 Статута АК у АПВ уписује се у 
именик адвокатских приправника Миливојев Видосав код Ми- 
кин Милана, адвоката у Новом Саду, a да јој вежба тече од 3. 
децембра 1966. године.

5) Решењем 419/1966 узима се на знање да је Колесар Фе- 
дор по повратку из армије, наставио адвокатско приправничку 
вежбу са 25. новембром 1966. код др Колесар Петра, адвоката у 
Новом Саду.

6) Решењем бр. 417/1966 брише се из именика адвоката због 
пензионисања, a са даном 30. новембар 1966. године др Славко 
Бирић, адвокат из Новог Сада. За преузиматеља се одређује Но- 
ваковић Оливер, адвокат из Новог Сада, a др Нирић Славко за- 
држава чланство у Фонду посмртнине.

7) Решењем бр. 418/1966 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ због пензионисања са даном 30. новембар 1966. године др 
Каплар>ски Павле, адвокат из Новог Сада, за преузиматеља је од- 
ређен Рамач Михајло адвокат из Новог Сада, др Капларски за- 
држава чланство у Фонду посмртнине.

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

Управни одбор АК у АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 21. 
децембра 1966. године донесена су следећа решења:

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду између две седнице.

2) Прихваћен је нацрт буџета прихода и расхода Коморе 
за 1967. годину, па се исти преднацрт Финансијског плана упућује 
Годишњој скугалтини Коморе, a има се одштампати у бр. 1 
„Гласника” за 1967. год. До усвајања финансијског плана од 
стране Скупштине Комора ће се буџетирати са дванајстинама.

3) Решењем бр. 440/1966 a на основу чл. 65, 67, 93 тач. 4 13 
тач. 7 и 23 ЗОА, те чл. 9. Статута АК у АПВ уписује се у именик 
адвокатских приправника, са даном 21. децембар 1966. године, 
Перић Гордана, на адвокатско приправничкој вежби код Перић 
Веселина, адвоката у Бачком Петровом Селу.

4) Решењем бр. 441/1966 a на основу чл. 65, 66, 67, 93 тач. 4 
13 тач. 7 и 23 30А, те чл. 9 Статута АК у АПВ уписује се у име- 
ник адвокатских приправника са вежбом код др Федора Адамо- 
вића, адвоката у Новом Саду, Матијевић Иван.

5) Решењем бр. Зап. 339/1966 позивају се сви Радни одбори 
да одрже своје годишње скупштине.

Управни одбор АК у АПВ
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Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик ад- 
воката, Управни одбор и Савет АП у АПВ, сагласили, да постоје 
услови то се на основу чл. 93 тач. 4, чл. 87 тач. 3, чл. 13 тач. 1—7, 
чл. 23 ЗОА, те чл. 6 и 7 тач. 1—2 Статута АК у АПВ уписују у 
именик адвоката Адвокатске коморе у Новом Саду са даном 
28. децембар 1966. године, са седиштем адвокатске канцеларије, 
a решењима:

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Број 365/1966
406/1966
415/1966
429/1966
434/1966
435/1966
436/1966
439/1966

Шиплика Јанош, Купусина 
Чолак J. Павле, Рума 
Метељски Сергије, Нови Сад 
Тометић Јован, Вршац 
Будишин Иван, Нови Сад 
др Славко Нирић, Нови Сад 
Марков Јован, Суботица 
Сиришки Славко, Нови Сад

Адвокатска комора у  АПВ

ИМЕНИК ПРЕМИНУАИХ ЧААНОВА ФОНДА ПОСМРТНИНЕ

Пошто постоје неки неспоразуми око уплата доприноса за 
Фонд посмртнине, то се даје именик преминулих чланова и то 
за 1966. годину, како би сваки члан Фонда посмртнине могао да 
изврши контролу уплата својих доприноса.

Преминули су, и то:
1) Поповић Миливој, адвокат Пећинци
2) Манојловић Борђе, адвокат Сента
3) Арагићевић Јовета, адвокат у пенцији Бач. Топола
4) Др Рогулић Аазар, адвокат у пензији Тител
5) Др Филипон Мрата, адвокат у пензији Вршац
6) Др Вујић Драгомир, адвокат у пензији Панчево
7. Др Поповић Михајло, адвокат у пензији Нови Сад
8) Бибић Олга адвокат, Бела Црква
9) Др Бин Ференц адвокат, Суотица

10) Др Радосављевић Петар, адвокат у пензији Нови Сад
11) Аопушина Петар, адвокат у пензији Нови Сад.

Закључно са смртним случајем др Филипон Мрате допринос 
износи по 6 нових динара од смртног случаја, a почев од смртног 
случаја др Вујић Драгомира допринос износи 10 нових динара 
по смртном случају.

Адвокатска комора у АПВ
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Извештавају се сви адвокати, да 1. јануара 1967. године д о  
спева обавеза уплате I. рате чланарине за 1967. годину. Чланарина 
је, до идуће Скупштине, остала на прошлогодишњем нивоу. Адво- 
кати су дужни да уплате и претплату на „ГЛАСНИК", заједно са 
чланарином, a претплата износи за I. квартал 60 н. д.

Уједно доспева и обавеза подношења извештаја о постигну- 
том бруто приходу у 1966. години, без икаквих одбитака, и уплата 
1®/о на име коморског доприноса од бруто оствареног прихода. 
дугове које имају према Комори.

Позивају се сви чланови Коморе, да одмах уплате и све евент. 
дугове.

Све уплате се врше на текући рачун Адвокатска комора у 
АПВ број 657-8-419.

Књиговодство АК у  АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК Y АПВ

Y чланку „Доходак и расподела дохотка као нова квалитетна 
садржина самоуправљања у Југославији” — објављеном у „Гла- 
снику” бр. 12 од децембра 1966 године — поткрале се у штам- 
парском слогу некечрешке у тексту, те је нужно извршити сле- 
деће

И С П Р А В К Е  :

1. ) — На страни 19 у поднаслову: „2 Радни човек и његова 
радна организација — носиоци пропшрене репродукције'' — у 
ставу другом, ред 9 иза речи: „делатности” треба ставити — 
додати следећи текст: „ван оквира производње, па чак и на под- 
ручјима делатности” . . .

2. ) — На страни 20 ред други, иза речи; „радни људи" — 
уместо слова „и” треба ставити „у". . .

3. ) — На страни 22 у ставу трећем, ред осми, уместо речи: 
„категорија” — треба ставити „категорији", a у  реду десетом 
уместо речи: „друштвено”, треба ставити „друштвени” . . .

4. ) — На страни 25 у поднаслову: „3- Процес разрешавања 
супротности духовног и физичког рада у систему самоуправља- 
л>а” у задњем ставу, ред седми, иза речи: „процеса” треба додати 
текст: „развоја самоуправљања, истовремено је основа проце- 
са” . . .

„ГЛАСШ1К” излази сваког месеца /  Издр;зач и влаоник: Адвокатека комо- 
ра у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 ј  Уређује одбор /  Одговорни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 ј  Текући |рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена 

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