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ЧОВЕК Y CBETAY ПРАВА И ЕТИКЕ

Аруштво је део живе стварности, a човек део друштва. Чове- 
кове радње нису одсликавање друштва, па се не могу унапред 
израчунати. Човек се рађа и живи у друштву, носи његове отиске, 
трпи његове утицаје, али његову делатност не одређују — само 
друштвени већ и други чиниоци који стоје изван друштвене 
сфере. Сваки човек је ново биће; он има нешто специфично своје, 
нешто индивидуално, по чему се разликује од других л>уди. Човек 
је микрокосмос; он гради свој свет, мисли о себи и свету, води 
своју бригу, не воли друштвена ограничења, често ни она која 
су у његовом интересу. Разум му говори да послуша неке друштве- 
не заповести, ако жели да се одржи у друштву. Робинзон, живећи 
сам на острву, имао је могућност неограничене физичке и Mopa^v- 
не пројекције, али човек у друштву лишен је такве могућности. 
Иако савремени човек види да мора трпети ограничења инди- 
видуалне слободе у друштвеном интересу, јер и друштво као 
живи организам хоће да постоји и живи у слободи, он ипак по- 
казује вољу за највећим правом, заборављајући да је највеће 
право (summum ius) највећа неправда (summa iniuria).

Сви разумни људи слажу се у томе да је потребно извесно 
ограничење човекове слободе, да би се без тог ограничења нару- 
шиле основне погодбе друштвене егзистенције и еволуције, али 
неслаган>е избија кад је реч о обиму и врсти тог ограничења. 
Аруштво има своје вредности, своје идеале, своје планове, a 
појединац своје, па се појединац може лако сукобити са заједни- 
цом. Та могућност често постаје стварност.

Сукоб између јединке и заједнице треба свести на најма1Бу 
меру, јер је то обострани интерес. Y вези са смањивањем сукоба 
пред нама се отварају питања:

како човек треба да се понаша у друштву? 
до које мере друштво може ограничити човекову слобо 

ду?
Y кругу ових питања постоји шаренило мишљења, често врло 

супротних. Једни саветују, други заповедају. Једни хоће да се 
појача друштвени ауторитет, a други човекова слобода. Различити 
погледи огледају се у различитим друштвеним системима. To 
нису само наша питања. И у прошлости било је таквих iraxaita.
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a биће их вероватно и у далекој будућности. Све док се живот 
буде развијао на дивергентним линијама, биће разлике у мишље- 
њима о слободи човековој и друштвеном ауторитету. Есхил је 
саветовао грађане да се држе средине између слепе послушности 
и неограничене слободе; он је видео кривицу човекову у његовој 
побуни против неодолЈИве снаге објективног света. Кант у сво- 
јо ј Критици практичног ума поставља категорички императив: 
—  ради тако да максима твоје воље може бити начело општег 
законодавства. — Ова два мишљења се приближују, али нису 
истоветна: прво је савет, a друго заповест.

Став појединца према друштву је променљив, a то важи и 
за став друштва према појединцу, Човек је склон да води борбу 
са друштвом. Неки воде борбу на материјалном- a неки на духов- 
ном плану. Нису сви овакви борци негативни. Велики реформа- 
тори и велики злочинци воде најснажније борбу. Ту помирења 
нема. Ко је реформатор? Ко је злочинац? Различити људи и раз- 
личити системи гледају различито на ова питања. Јан Хус био 
је злочинац у очима средњевековне римске цркве и као такав 
спаљен на ломачи, a у очима чешког народа био је и остаје вели- 
ки чешки реформатор, оличење духовне слободе и честитости. 
Зар Т. Г. Масарик није величао Хуса и његов морал и препоручио 
га новим нараштајима? Бордано Бруно био је злочинац у очима 
једног друштва, па је због своје духовне слободе и оријентације 
доживео судбину Хуса, a данас ужива опште признање и завидно 
место у књизи прогреса човечанства. Зар је потребно износити 
и друге примере, где се огледа релативизам на овом подручју?

Однос између човека и друштва, — то је кључно питање. 
Овај однос може се посматрати са правне и моралне стране. Ко 
би правилно решио ово питање, тај би открио формулу среће. 
Достојевски је са великом сумњом гледао на човека и његову 
моћ да реши ово питање; он, тражећи одговоре на „вечна пита- 
ња”, каже: мрави знаду формулу мравињака, пчеле формулу 
пчелињака, док човек још увек тражи формулу свог друштва, 
формулу за постизање универзалне среће. Толстој препоручује 
човеку да свој однос према човеку испуни активном (радном) 
љубавл>у и неопирањем злу. Зар се у речима филозофа Јасне 
Пољане не осећа призвук Кантовог категоричког императива? 
Толостој каже: — поступај тако да можеш сваком рећи поступај 
као ја. X. Бергсон опет каже да је потребно васпитавати друштве- 
но ја (,,moi social” ) јер је то суштина наше обавезе према дру- 
штву. Зар је потребно доказивати да је боље узајамно помагање 
од узајамног убијања?

Човек воли слободу и духовну и телесну. Велике борбе за 
слободу су доказ човекове интензивне потребе за слободом. И 
друштвени интерес тражи да човек буде слободан, али у грани- 
цама. Човекова слобода мора бити морално и правно уоквирена. 
Где је граница ове слободе? Кад би човек био сувише слободан, 
он би злупотребом слободе могао да угрози колективне потребе 
друштва. Претерана слобода води анархији, a не хармонији која 
је циљ примене права. Хармонија или „комплементарност” није 
дата, како мисли Лајбниц (Leibniz) већ је треба створити, како



тврди Лабанд. Кад ово износим, онда не мислим на начело хармо- 
није као универзално начело света (универзума) већ на начело 
хармоније у друштвеним оквирима.

Аруштво хоће своју слободу. Где друштво сувише захвата 
човекову слободу, тамо се човек приближава робу. Где постоји 
ропство, тамо нема права. Русо (Rousseau) каже да су речи.роб 
и право противречне, да се узајамно искључују (J. J. Rousseau, 
Du c. social, ch. IV). Y финалу могли би рећи:

ни сувише индивидуалне слободе
ни сувише друштвеног ауторитета.

Овом мишљењу може се приговорити да је сувише неодређено, 
да је сувише уопштено и као такво мало корисно у практичном 
деловању.

Историја показује померање у једном или другом правцу. 
Верске, политичке, научне и економске револуције су одраз овак- 
вих померања. Човек и друштво упућени су једно на друго. Њи- 
хови интереси је повезују. Сваки екстремизам је штетан. Где 
друштво сувише ограничи човека у осетљивим видовима живота, 
тамо долази до индивидаулне побуне. Та побуна је у почетку 
психолошка, унутраппва, a после, кад притисак друштва постане 
јачи и дужи, може доћи до објективне пројекције унутрашње 
побуне. Човек, узнемирен психички сужењем слободе, постаје 
физички немиран. Кад се број незадовољних повећа, онда могу 
бити уништене праве друштвене вредности, које су „Г ame de la 
colectivite” , како каже G. Wallin. Незадовољан појединац може 
да уништи оно што је корисно, добро и лепо. Доказивање овог 
мишљења примерима из историје било би мучење читаоца, a ја 
желим да то избегнем. Индивидуалистичко-капиталистички си- 
стеми не воде довољно рачуна о супротностима, које настају 
злоупотребом слободе и осуством активне љубави човека према 
човеку, a тоталитарни уводе друштвену механику и занемарују 
човекову потребу за слободом и слободним стваралаштвом.

Човек се ограничава правом и морало.м. Питање односа чо- 
века према друштву је питање права и морала.

Право је скуп прописа, чија важност може бити дужа или 
краћа. Променом гграва мења се и положај човеков у друштву- 
Неки правне промене користе као доказ да право не постоји,. 
заборављајући да се не може променити оно што не постоји. Y  
саврехменом друштву стварање права је монопол државе, a некад, 
се стварало у свести народа и манифестовало у облику обигчаја. 
To је тзв. ius consuetudinarium. Обичајно право стварало се и 
мењало споро, неосетно. Његове промене нису се осећале као 
изненађење и нису могле бити болне. Право које ствара држава 
настаје брже и брже се мења. Оно се мења у обе димензије: фор- 
малној (нормативна уоквирења) и материјалној (правне вредно- 
сти). Промена овог права је осетљива, a може бити и болна, јер 
у својој конкретизацији мења животну ситуцију у кратком вре- 
мену.

Учестале правне промене сличне су едикталном законодав- 
ству ри.чских претора. Неки тврде да се у Риму — у периоду 
римских претора — осећала силна потреба за правном статиком.



jep je преторско право било краткорајно. Edictum perpetuum 
учинио je крај античком правном стварању, па је тако довршен 
правни динамизам и задовољена потреба за правном статиком. 
Едиктално законодвство цветало је за време републике, али при 
њеном крају мање. Цар Хадријан објавио је edictum perpetuum, 
кад је Salvius lulius извршио његову редакцију, и тако учинио 
крај праву без трајања, праву за тренутак.

Учестале правне промене имају ове последице: 
колизије
осећање несигурности 
несталност правне праксе 
непознавање прописа 
слабљење правне свести.
Има времена у којима се болује од правних промена. He бих 

погрешио кад бих тврдио да ми нисмо поштеђени од такве болв' 
сти. И наше право на неким секторима могли би назвати правом 
без трајања. Зар социјално законодавство није нпр. у сталној 
промени? He бих погрешио кад бих тврдио да смо уморни од 
правних промена. Можда ће неко рећи да не познам динамику 
друштва, која тражи правне промене, но ја лично мислим да се 
многобојне и учестале правне промене не могу увек оправдати 
„динамиком друштва” и „дијалектиком друштвеног кретања” . Y 
античко доба Аристофан, чија је комедија —  према К. Хеглу — 
доспела до „апсолутне слободе духа", ругао се фабрикантима за- 
кона, античкој „шашавој помами за прављењем пројеката", за 
„лакомислено грађење ваздушних кула”  и „чежњиво очекиватве 
земље дембелије” (М. Бурић, Ист. хел. кн.., стр. 367—368). Човек 
ново, које не очекује, осећа као туђе. Нагли правни трансформи- 
зам збуњује

Правне промене стварају колизије. Где се право често и брзо 
мења, тамо се друштво револуционише, аправне формулације су 
нејасне. Y кратком времену има мало могућности за упоређивање, 
за правилну оцену друштвених појава и за тачно формудисање 
правних појмава и одредби. Право са нејасним формулацијама 
отвара могућности за различите интерпретације. Y тој нејасности 
дају се и аутентичне интерпретације, које често мењају смисао 
и садржај прописа. Где доносилац прописа није јасан, тамо при- 
мењивач права има ширу слободу у примени, па се тако отварају 
врата за субјективну самовољу. Y нашем правном стварању по- 
стоји дуга и широка стаза, од савезног устава до правилника пре- 
дузећа. Сукобљавају се прописи истих и различитих степена.

Y прашуми прописа, који се често мењају, положај човеков 
није сигуран. Доносилац прописа може сваког часа да измени 
положај човеков, a исто тако и примењивач са широком слобо-. 
дом у при.чени. Право у сталној промени добија изглед вечног 
експериментисања, a човеку није угодно у таквом експериментал- 
ном кругу. Кад би промене биле само у облику права, онда то не 
би било осетно, но промене су у правним вредностима, у материји 
права, које се јако осећају. Човек услед промена у праву губи



позерење у правни поредак, па се оријентише на тренутак, осећа- 
јући неизвесност и потребу за правном статиком. Његов индд- 
видуални план може сваког часа да падне у немогућност изврше- 
ња. Истина, човек ни на правном пољу не жели да буде увек иа 
истој станици, али не жели ни вечно путовање.

Правне промене воде несталности правне праксе како судске 
тако административне. За упознавање прописа потребно је време. 
Знање стечено на факултету, допуњено приправничко.м праксом, 
није довољно за правилну примену права, које је донесено после 
факултета и праксе. Било је прописа, који ступају на снагу на 
дан објављења. Ко познаје такве прописе? Примењивач не. Он 
мора да их примени на дан објављења, a није имао потребно време 
да их упозна. Где нема потребног знања, нема ни правилне при- 
мене. To важи и у погледу ггрописа, који ступају на снагу кратко 
време по објављењу. Нестална правна пракса води правној не- 
сигурности, како личној тако имовинској; она ствара осећање 
државне неправде и сумњу у вредност правног система. Где се 
право често мења, тамо нема сталне праксе, тамо пракса лута, a 
осећање несигурности је верни пратилац таквог лутања. И доно- 
силац права, који често мења правне прописе, губи на свом ауто- 
ритету. Човек који се боји и доносиоца права и његовог приме- 
њивача није миран; он осећа страх за своје вредности. Право има 
raison d’etre, кад служи човеку. Право се доноси ради примене, 
којој треба обезбедити објективност. Акценат гграва је у правил- 
ној примени, a такве нема где се право много и брзо мења. Нису 
удаљени од истине они који тврде да је есенција права у примени, 
a човека у раду, Право без примене је скуп апстракција, које ни- 
су од већег интереса за живот. Ни у доношењу права ни у њего- 
вој примени несме бити механичког гледања на човека. Супротно 
гледање и његова примена ствара одисеју човекове егзистенције.

За друштвену хармонију потребна је правна свест. Само дру- 
штво са правном и етичком стабилношћу може бити добра школа 
за правно и морално васпитање. Правна дезоријентација обухва- 
та и правничке и неправничке кругове, кад се право много мења. 
Где нема правне свести, тамо човек мисли да је у праву и онда 
кад чини оно што је недопуштено. Ту треба тражити и корен 
неких судских спорова.

Правне промене воде колебању правне теорије. Тако се нпр. 
код нас развиле различите теорије о праву својине. Истина, основ- 
ни појмови су скоро свуда спорни, али та спорност у праву добија 
широке димензије. Нас је и на теоретском пољу обузео „новатор- 
ски дух” . Свако хоће да буде оригиналан, па види своју оригинал- 
ност и тамо где су ствари одавно познате. Овај „новаторски 
дух" улази и у друге неправничке дисциплине.

У право улазе сокови економизма. Многе правне појаве могу 
се објаснити са економског гледишта, али има и таквих које не 
подносе економско објашњење. Добија се импресија да се у 
право све више уводе економске категорије, симболика мате- 
матике, па се потцењују други, нарочито психолошки чиниоци. 
Променом економске и правне структуре друштва мења се и по- 
ложај човеков како економски тако и правни.



И морал веже човека, одређује његов став према човеку и 
друштву. Морални компас је потребан за правилну оријентацију 
човекову. Сувишно је истицати да поред правних постоје и мо- 
ралне вредности. Таблица правних вредности је променл.ива. To 
важи за свако друштво, a разлике постоје у брзини промене. Кад 
сам описивао правне промене и штетне последице њихове, онда 
нисал! мислио рећи да правне промене нису потребне. Живот се 
мења. Ако право изводи смисао из живота, онда мора да се 
мења. Изразио сам сумњу у вредност брзих промена, нарочито 
оних које не диктирају друштвени интереси. — И таблица морал- 
них вредности је променљива, али та променљивост је спора, не- 
осетна. Морал не потиче од државног ауторитета; он веже сваког, 
па и доносиоца права. ПриА1ена правних правила праћена је спо- 
љашњом, државном принудом, a моралних унутрашњом прину- 
дом. Морал удази у круг практичне филозофије, важне за живот. 
Берђајев своди целу филозофију на филозофију живота, па каже: 
— ја сам увек мислио да филозофија може бити само филозофија 
људске егзистенције. — Егзистенција човекова је вишеструко од- 
ређена, a живот се развија на дивергентним линијама, па ствара 
нове облике. Пошто морал и његови облици извиру из живота, 
то су и они изложени дејству закона промене. Морал претпостав- 
л>а постојање општег добра. Што је опште добро? Појам општег 
добра изведен је из великог броја ствари и односа; он је врло 
сиромашан, јер је сувише апстрактан. Морал настаје у друштву 
за друштвене потребе, као и за потребе појединца. Дали су мо- 
рална правила урођена или су резултат историјских чиниоца? 
Није у мом плану да решавам проблем општег добра ни постанка 
морала, нити је то у мојој моћи. Ипак неће бити штетно да овде 
цзнесбхМ два мишљења о прстанку морала. Лок (Lock), оснивач 
емпиричке филозофије, говори о моралу као талогу историје. 
Кант, поборник рационалистичке филозофије, диви се „звезда- 
ном небу над нама и моралном закону у нама” и говори о урође- 
ном моралу и урођеној моралној свести. Морална свест и морално 
осећање постоје и попуњавају празнине у друштвеном поретку. 
Што не може да учини ни принуда ни награда, то — према 
Јерингу (Ihering) — може да учини етичка свест. Бергсон разли- 
кује два морала: затворени („1а morale fermee” ) и отворени („1а 
morale ouverte” ). Први је безлични, друштвени, a други лични, 
гхрогресивни, стваралачки. Можда је боље оперисати са једним 
појмом, јер основ ове поделе није доста јасан и одређен. Мо- 
ралне норме због своје сталности имају већи ауторитет од прав- 
них, али се доста нарушавају, па се може говорити о дехуманиза- 
цији човека. Наш морал више личи на збир свесних кснструк- 
ција; његови облици се више развијају на плану интелнгенције 
него у сфери моралног осећања. Ако се ово прихвати као исти- 
нито, онда ни правне норме — ма колико биле идеалне — не 
користе много. Где је одсутно морално осећање и морална свест, 
замо нема много наде у правилну примену права, тамо живот 
тече својим током без везе са правом и моралом. Данашњи човек 
више се окреће спољашњем животу, техничкој култури и матери- 
јалним вредностима, a мање унутрашњем животу и духовним



вредностима. He могу се одбацити све правне и етичке вредно 
сти, Није сва мудрост везана за данас. Човек може да начини 
велико дело, не такво које би било савршенство за сва времена. 
Став искључивости је неприхватљив, јер садржи тенденцију мо- 
нополисања вредности. Y сваком дел^ има мудрости. Калиф баг- 
дадски свео је сву мудрост на Коран и спалио александријску 
библиотеку. Свако ко воли истину и прогрес осуђује овај корак. 
Човек треба да иде напред са платформе прошлости, да шири свој 
духовни хоризонт и круг своје духовне активности. Ycnex може 
бити само у стварању, у позитивном раду за лично и огппте 
добро, a не у уништењу. Антички дух тражио је добро и лепо. 
Средњевековље поставља спољашњи ауторитет, одузима духовну 
слободу, кочи културни развитак. „Оган. и мач” су ииквизиторска 
средства убеђивања. Мрачни дух инквизиције овековечен је у 
трагедији Савонароле. Ренесанса васкрсава човека и прихвата на- 
чело човекове слободе и одговорности. Морална одговорност прет- 
поставља слободу воље и духовне активности, но ја желим да се 
зауставим пред тајнм слободе у свету узрочности.

Стеван М. Слијепчевић

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА Y ВЕЗИ ПРИМЕНЕ 
ОСНОВНОГ ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА

Неки проблеми у решавању недовршених дисциплинских ствари
и започетих за време важења Закона о радним односима

Основни закон о радним односима (Сл. СФРЈ 17/65) није у 
прелазним наређењима садржавао одредбе о томе како наставити 
и окончати поступак у оним дисциплинским стварима у којима 
је такав поступак започет за време важења старог Закона о рад- 
ним односима и у складу с% његовим одредбама.

Y пракси није било нарочитих проблема код решавања овак- 
вих ствари, у којима још није била донета првостепена одлука 
дисциплинске комисије. Проблем је настао у оним стварима у 
којима је била донета одлука од стране дисциплинске комисије, 
па је у року за улагање правних лекова ступио на снагу нов за- 
кон (б.април 1965.) или је на дан ступања на снагу тог закона 
још текао рок за улагање захтева за заштиту закона према од- 
редбама Закона о радним односима (члан 277. став 1. и 2. тог 
закона) и_\и по уложеним правним лековима по ранијем закону 
још није била донета одлука од надлежних органа (Дисциплин- 
ски суд при општинском одбору — члан 266. и Дисциплински суд 
при cpecKOiM одбору чл. 277. стр. 3. раније Закона).



Закон о радним односима садржавао је не само материјално- 
-правне одредбе за решавање дисциплинских ствари као и одред- 
бе о поступку, него је садржавао и прописе о организацији, са- 
ставу и раду дисциплинских судова, који су постојали ван радне 
организације, a који су били надлежни да цене законитост одлуке 
дисциплинских комисија радних организација.

Даном ступања на снагу Основног закона о радним одно- 
сима престао је да важи Закон о радним односима, па су престале 
да важе и одредбе (члан 264 — 266. и 277.) тог закона које су 
биле конституивне за организацију, састав и надлежност дисци- 
плинских судова.

Y прелазним наређењима нису постојале одредбе о раду или 
надлежности укинутих органа или неких другах органа у општи- 
ни или срезу, који би решили недовршене дисциплинске ствари.

Правно правило о томе да се укинути закон примењује на 
правне односе и процедура настале, односно засноване пре абро- 
гације, односно да нов закон не може имати ретроактивно деј- 
ство, ако законом није друкчије регулисано, не решава у кон- 
кретнохМ случају проблем. Овај проблем није решила ни касније 
донета новела из пречишћеног текста чл. 154. Основног закона о 
радним односима, јер не ради се о томе који ће се материјално- 
-правни и процесни прописи применити на раније недовршене 
ствари, него како обезбедити право радника из чл. 68. Устава 
СФРЈ, када су престали да важе прописи о организацији, саставу 
и надлежности дисциплинских судова надлежних да решавају 
жалбе и захтеве за заштиту законитости против одлука дисци- 
плинских комисија, када су и правно и фактично ти органи да- 
ном ступања на снагу Основног закона о радним односима пре- 
стали са радом. Опште је познато да су после ступања на снагу 
Основног закона о радним односима у општинахча и срезовима 
дисциплински судови расформирани.

Због специфичног састава дисциплинских судова (један члан 
је делегат синдикалне организације) и њихове функције није 
било места инсистирати на томе да су општинске и среске скуп- 
штине морале задржати дисциплинске судове или пренети њихо 
ве задатке у надлежност органа опште управе, јер то не би било 
законито. Једино је Основни закон о радним односима могао у 
прелазним наређењима продужити надлежност дисциплинских 
судова.

Код оваквог правног и фактичног стања са дисциплинским 
судовима остало је без практичног значаја објашњење Савезног 
секретаријата за правосуђе под бр. 04-545-1 од 10. септембра 
1966.') пре.ма које.м би преостале жалбе и предмете требало да 
реше и решавају органи који су за то били надлежни по дотада 
важећим прописи.ма. Овако објашњење Савезног секретари јата 
није могло надоместити празнину у прелазним наређењима О- 
сновног закона о радним односима.

Прихватити став да у оваквој ситуацији радник ни у радном 
спору пред судом не може добити заштиту ради остварења сво-

') Радна и друштвена заједница бр. 4 из 1966. стр. 246.



јих права заснованих на закону тј. да се реши на пример питање 
законитости одлуке дисциплинске комисије о његовом отпушта- 
њу из радне организације, то би било противно rope поменутом 
уставном начелу из чл. 68. Устава СФРЈ. Дакле, не би била по- 
стигнута сврха правног поретка ако би судови одбили правну 
заштиту раднику, када је очигледно да му ту заштиту у нашем 
правном систему може пружити само суд.

Неприхватљиво је једно друго мишљење о томе каква је гтрав- 
на ситуација настала у недовршеним дисциплинским стварима 
зато што су престали да постоје дисципинскн судови, па сада ви- 
ше нема ко да решава жалбе односно захтеве за заштпту зако- 
нитости. Ово мишљење Савезног савета за рад број 100/-67^) није 
сагласно са поменутим објалгњењем Савезног секретаријата за 
правосуђе по питању ко треба да реши и решава недовршене 
предмете. Док Савезни секретаријат за правосуђе сматра да ра- 
нији органи и даље постоје и надлежни су да доврше нерешене 
предмете, дотле Савезни секретаријат за рад сматра да је фуик- 
ција дисципинског суда ступањем на снагу новог закона престала.

Мишљење Савезног секретаријата за рад иде потпуно у при- 
лог раднику, кад сматра да радник није крив што дисциплински 
суд није одлучио о његовој жалби за врехче важења ранијег за- 
кона и што је престала функција дисциплинског суда. Закључак 
је овог мишљења да у недостатку коначног решења о дисциплин- 
ској ствари треба сматрати да је радник и даље на раду у радној 
организацији и да је она дужна да га на његов захтев примн 
на рад.

Овако мишљење не би било прихватљиво, јер уопште не води 
рачуна и о оправданим интересима радне заједнице да се одлука 
}вених надлежних органа о отпуштању радника из организације 
коначно оцени као законито.

Иако су сл\^ајеви из тзв. прелазног периода малобројни, 
правни проблеми који су се појавили при јвихово.м  решаваљу 
значајни су не само за судску праксу, него и за законодавне ор- 
гане и Савезне органе управе као једно искуство.

Коначан закл>учак за ово излагање је да је правилно прихва- 
тити радни спор као једино решење које у оквакви.м случајевима 
одговара основнИхЧ начелима Устава и Закона и нашем правном 
систему.

II
'ЧтврЂивање истинитости чињеница у радном спору 

покренутом на основу члана 91. ОЗРО

За време важења Закона о радни.м односи.ма (Сл. ФНРЈ бр. 
53/57), судска се пракса једно време колебала у ставу да ли су 
судови овдаштени да испитују истинитост чињеница на којима 
се заснива одлука радне заједнице о отказу радног односа, ако 
истинитост чињеница радник оспорава. Коначно је преовладао

’ ) Социјална политика 6/67 стр. 626.



став да су судови овлаштени и дужни да у радном спору испитују 
истинитост чињеница на којима се заснива побијана одлука, и то 
у оквиру оцене законитости исте.

Ступањем на снагу Основног закона о радним односима по- 
ново се поставило исто питање, да ли судови у радном спору п о  
кренутом на основу чл. 41. ст. 2. Закона имају овлашћење да 
испитују истинитост чињеница на којима се одлука о искључе- 
њу из радне организације заснива, али сада је већ афирмисан 
идентичан став као и раније.^)

He стоје разлози на којима се још увек понегде заснива про- 
тивно мишљење.

Члан 91. Основног закона о радним односима даје раднику 
право да покрене радни спор, ако је одлуком радне заједнице 
о искључењу повређен утврђени поступак ,односно његово право. 
Да ли ова одредба искључује поменуто овлаштење суда, или му 
такво право даје? Или, како се још питање поставлза, да ли не 
задире суд таквим поступком неовлаштено у самоуправна права 
радне заједнице (члан 1. Закона). Другим речима да ли је над- 
лежан орган самоуправљања последња инстанца која утврђх/је 
чињенице на којима се заснива одлука о искључењу из радне 
заједнице.

Y остваривању права на рад и по основу рада, радницима је 
чл. 14. Закона обезбеђена судска заштита по поступку утврђеном 
Законом. Ту судску заштиту радник остварује у радном сполу 
(чл. 124. Основног закона о радним односима и чл. 413—417. 
ЗПП).

Једно од основних начела Закона о парничном постугасу је, 
да је суд дужан да потпуно и истинито утврди спорне чињечитте 
од којих зависи основаност тужбеног захтева (чл. 6. ст. 1. ЗПП). 
Овом начелу одговара и право сваког грађанина да суд по тим 
начелима суди. Ако суд то не чини, он вређа право странака 
у спору.

Статутом, правилницима и другим општим актима радна за- 
једница радне организације у складу са Уставом и Законом ближе 
одређује услове и начин стицања и остваривања дужности и пра- 
ва који проистичу из удруженог рада (чл. 3. Основног закона).

Са правног аспекта, самоуправљање и унутрашњи односи ор- 
ганизације, права и дужности радних људи у њој, све је то са- 
ставни део нашег јединственог правног система и правног по- 
ретка.

V оквирима оваквог друштвеноекономског и правног си- 
стема, који није само програм него стварни живот, могући су 
конфликти, сукоби интереса и кршења права и дужности, како 
између људи тако и између њих и радне заједнице (путем одлука 
њених органа). To се манифестује кроз конкретна акта којим се 
заснивају, разрешавају или утврђују права и дужности који про- 
истичу из удруженог рада.

ђ Врховни суд Хрватске Гзз. 41/66 — Информатор бр. 1368 од 19. 
априла 1967. године.

Врховни суд Србије — Одељење у Н. Саду Гзз. бр. 44/66 
Адвсжатоке коморе у Н. Саду бр. 1/67.

„Гласник”
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Када се ради о одлуци радне заједнице о искључењу радника 
из радне организације због теже повреде радне дужности, у при- 
роди је ствари да се таква одлука мора темељити на одређеном 
чињеничном основу. Тај чињенични основ утврћује надлежни 
орган радне заједнице у утврђенол! поступку. Повреда утврђеног 
поступка чини такву одлуку ништавном (у границама чл. 125. 
Закона). Ако је надлежни орган неистинито утврдио чињенице на 
којима се заснива одлука о искључењу, онда се тиме вређа право 
радника да се против њега не изричу мере, нарочито најтежа мера 
искључења ако у његовИхМ радњама и поступцима нема чињеница 
из којих би произилазиле повреде радне дужности.

Ако суд утврђује истинитост чињеница у овом радном спору 
онда он не преузима самоуправну функцију надлежног органа за 
изрицање мере искључења, него оцењује законитост такве одлуке 
обзиром на њен чињенични основ који мора бити истинит. Значи, 
да се не може прихватити став да је највиши орган самоуправ- 
љања пос;\едња инстанца која утврђује чињенице и да њих суд у 
радном спору не може преиспитати. To је у осталом у против- 
ностЕ са пачелима парничног поступка.

Став да суд у радном спору може испитивати истинитост чи- 
њеница само посредно ако постоји повреда поступка при утврђи- 
вању чињеница, противан је начелима парничног поступка. Суд 
не може да узме да су чињенице истините ако не.ма повреда по- 
ступка кад постоји сумња у истинитост чињеница.

Да је овако схватање правилно произлази из аналогног про- 
писа измењеног члана 97. Основног закона о избору радничких 
савета и других органа управл>ања у радниЈч организацијама, пре- 
ма којем директор радне организације који није задовољан од.л.у- 
ком радничког савета о његовом разрешењу директора, .може 
тужбом против радне организације (ради се о радном спору) 
тражити да се утврди да је одлука ништава и са разлога што не 
постоје чињенице које представљају законски разлог за разре- 
шење директора.

III

Аа ли /е радник који има право да поново ступи на pad 
у радну организацију у смислу члана 104. ОЗРО, конзумирао то 
право ако у току једне године ступи на pad на odpeheno време 

у исту paduy организацију.

Радншс коме је престао рад у радној организаци ји због трај- 
нијег смањења обима рада, и.ма право да поново ступи на рад у 
радну организацију ако радна заједница у року од једне године 
поново уведе радно место, односно ако уведе слично радно место 
или повећа број радника на радном месту, a радник по својим 
радним способностима задовољава захтеве таквог радног места.

Под којим условима и са којим правним дејством може 
мора радник остваривати своје право по чл. 104. Основног за- 
кона о радним односима, ако се радна заједница одлучила да у
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поменутохм року у смислу чл. 26. Закона прими на рад одређен 
број радника на одређено време, на радна места за које радник 
има радне способности?

Да би се дао одговор на горње треба пре свега имати у виду 
ниже наведено:

Примање радника на рад на одређено време је изузетак. За- 
кон обавезује радну заједницу да општим актом утврди случа- 
јеве у којима може да прими раднике на рад у радну организа- 
цију на одређено време, с тим, да је већ у ставу другом члана 26. 
објективизиран критеријум за поменути случај,

Постоји битна разлика у погледу начина престанка рада, 
код рада на одређено време или рада на неодређено време, што 
произилази из чл. 26. Закона. Ова разлика је значајна и треба је 
имати у виду код расправљања постављеног проблема.

У пракси постоје опречна мишљења о томе, да ли је радна 
заједница и у случајевима пријема радника на одређено време 
дужна да у смислу члана 18. Закона путем јавних средства инфор- 
мација огласи попуњевање оваквих радних Aiecia. Више би одго- 
варало правилном тумачењу закона да не треба правити разлику 
између пријема радника на рад на одређено време, или на неодре- 
ђено време, јер се и у једном и у другом случају ради о слобод- 
ном радном месту, за које се радна заједница одлучила да га 
попуни, a обавезна је да за свако тако слободно радно место огла- 
си и услове за рад на том радном месту.

Радна заједница је дужна да општим актом (чл. 104. ст. 2. 
Закона) одреди и начин остваривања права радника за поновно 
ступање на рад. Уколико огапти.м актом то питање није регу.\и- 
сано, суд би у случају спора у свако.м конкретном случају био 
дужан да утврди да ли је радник према околностима случаја, 
било могуће да сазна све околности за могућност коришћења тог 
права.

Ако је радник који има права из чл. 104. Закона путем јавних 
средстава информација био обавештен да радна заједница попу- 
њава радна места за рад на одређено време, он може, али не мора, 
да тражи да буде примљен на рад на одређено време. Било да је 
такав рад прихватио, било да је одбио, он не губи право да у 
оквиру рока од једне године остварује право на поново ступање 
на рад на неодређено време ако се у том року у радној органи- 
зацији појави такво једно слободно радно место, које одговара 
његови.м радним способностима. Другим речима, радник нпје 
конзумирао своје право и чл. 104. тиме што је прихватио и рад 
на одређено време. Противно схватање би онемогућило оваквог 
радника да користи право да поново ступи на рад на неодређено 
време.

Ако је радник са правом из чл. 104. Закона пропустио да 
се одазива на оглас који је издат путем средства јавних инфор- 
мација, да ступи на рад на одређено време, a на та радна места 
су ступили други радници, онда такав радник има права да ступи 
на рад на неодређено време, чим се сх;лободи привремено попурве- 
но радно место (на пр. услед тога што радник који је на одслу- 
жењу војног рока, на бесплатном одсуству или на боловању није
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Y одређеном року ступио на рад, па му је радни однос у радној 
организацији престао). Радна заједница, према томе, не може на 
то радно место задржати привременог радника, и претворити 
рад на одређено време у рад на неодређено време, ако има оба- 
везу из чл. 104. Закона. Тако ослобођено радно место се не мора 
оглашавати, јер оно обзиром на право радника из чл. 104. стварно 
није слободно, већ радна заједница мора радника примити на рад 
када он у датом року затражи да буде примљен. Од тог момента 
радник има права на имовниски захтев уколико је кривицом рад- 
не заједнице онемогућен да радом у радној заједници остварује 
доходак.

Петар Секулић

О ШТЕТИ НАСТАЛОЈ НА УСЕВИМА ПРСКАЊЕМ ИЗ АВИОНА

Y броју 9. за месец септембар 1967. године у „Гласнику” 
Адвокатске коморе АПВ. у рубрици из судске праксе, на страни 
27. објављен је извод из пресуде Врховног привредног суда бр. 
Сл. 879/67-3 од 21. VII 1967. год. Y напису се износи случај о на- 
сталој штети услед прскања хемикалијом — хормоналним хебри- 
цидом — из авиона. Авиопрскање је предузето ради уништавања 
корова на ораницама засејаним житарицама, па је услед ваздуш- 
них струјања проузркжовано оштећење суседних воћњака. Оште- 
ћени власник воћњака (једно пољопривредно добро) тужило је 
солидарно за накнаду штете Југословенски Аеротраспорт из Бео- 
града као извршиоца радова (прскања из авиона) и једно друго 
пољопривредно добро чије су парцеле под житарицама биле за- 
прашене — као наручиоца радова. Суд је обе тужене стране оба- 
везао солидарно да надокнаде штету. Овај и неколико сличних 
случајева су нас подстакли да се позабавимо питањем накнаде 
штете која је настла на усевима услед дејства прскања хемикалн- 
јама из авиона.

Развитак производних снага изменио је и наша схватања о 
одговорности за насталу штету. Човек је током свог развитка 
стално настојао да открије тајне приркзде, да пронађе њене зако- 
нитости и да се ослободи „робовања" њеним стихијским снагама, 
те да место да прилике и околности владају човеком, он завлада 
њима. Развој људског друштва кретао се дакле у правцу упозна- 
вања тајни природе. Људски мозак у тежњи да олакша живот 
човека настојао је да упрегне снаге природе и да рад својих 
мишића замени силама које су га окруживале у природи. Ha\Ai- 
но-истраживачки рад антике и средњег века био је уперен у то.м 
циљу. Поједина иаучна открића представљала су одређене сгепе-
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нице коЈима ее човек кретао из мрака и заосталости ка светлу 
дана. Развој математике, астрономије, физике, хемије, механике 
и навигације — као резултат радова Леонарда да Винчија, Гали- 
леја, Њутна, Пеплера, Коперника, Левенхука, Канта, Лаиласа, 
Декарта, Лајбница и других — представљале су степеницу, које 
су омогућиле победу човековог разума над природом. Примена 
парне машине омогд^ћила је замену грубог људског рада силама 
природе у морепловству, рударству и индустрији. Те су промене 
крајем XVIII. века створиле стање које се у историји помиње 
као индустријска револуција — која је човека ослободила ропске 
зависности од природе штедећи његову физичку снагу.

Данас при крају 7-ме деценије ХХ-ог века налазимо се у 
епоси даљег продора људске мисли у тајне природе која нас 
окружује. To је последица оног огромног скока технолога омо- 
тућено новим проналасцима који потичу поглавито из друге поло- 
вине прошлог века. Тада почиње нова епоха развитка л^удског 
друштва заснована на широкој експлоатацији нафте и уопште 
развоју хемијске индустрије. Развитак је убрзан и појачано.м при- 
меном електричне енергије, изградњом далековода и применом 
бензинских мотора. Прогрес је попримио силан залет у овом веку 
нарочито применом синтетичних материја и пластичних маса, 
као и развитком електронике и аутоматизације као и применом 
атомске енергије. Овај развој у односу на ранији представ.ча не- 
виђени скок који ствара д1огућност неслућеном развитку. Иастају 
нове научне дисциплине као што су атомистика и кибернетика. 
Продирање у тајне атомског језгра, проналазак фото-ћелије. елек- 
тронских цеви, конструкција компјутора (електронских мозго- 
ва), отвара човечанству неслућене могућности. Проналазак и 
примена атомске енергије отвара нам перспективе које превази- 
лазе сваку уобразиљу. Налазимо се на прагу — како научници 
тврде — друге индустријске револуције — која ће човека (ако се 
створе и одговарајући друштвени услови) моћи да спасе од беде, 
глади и сиромаштва.

II

После ове дигресије ваља да се вратимо у домен права и да 
приступимо решавању постављеног задатка: разматрању питања 
одговорности за штете настале као последице техничког напретка 
уошпте, односно проблема штете настале као последица прскања 
хемикалијама из авиона.

Позната је истина да технички прогрес изазива знатне и ве- 
лике промене у производњи, па да то има и својих значајних 
реперкусија на друштвено-економском плану. Довољно је да се 
сетимо да на пример развој саобраћаја има за последицу такво 
покретање маса да у наше доба крајем ј е д н е  н е д е љ е  или 
уочи неког празника крене у природу на „викенд” из било ког 
милионског града (Њујорк, Москва, Токио) већи број људи него 
што је био број учесника крсташких ратова з а н е к о л и к о  ве- 
к о в а. Цивилизација је пружила човеку многе удобности, no-
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Аигла му је животни стандард, продужила je просечни људски 
век, али је створила и нове ризике и опасности које ннсу позна- 
вали наши далеки преци. Неки аутори те ризике називају „ризи- 
дима цивилизације” . Ти ризици неминовно прате прогрес човека, 
као што сенка прати светлост и јављају се као данак које чове- 
чанство плаћа развитку.

Те измењене околности у животу људског друштва имале су 
за последицу и измену схватања о одговорности за причињену 
штету у грађанском пpaвy. )̂

Најбитнија измена у овом погледу је продирање у правну 
науку и законодавство схватање тзв. објективне одговорности за 
причињену штету у грађанском праву. To пак значи да се мора 
одговарати за штету која није последица нечије кривице (у обич- 
ном смислу), него је последица одређеног делања, одређене ак- 
тивности. Ово схватање темељи се на гледишту да је право да онај 
ко се професионално бави једном делатношћу и од тога прибира 
користи, треба да сноси и евентуалне штете које произађу пово- 
дом и у вези са том делатношћу.^)

Да ово није тако, него да се под изговором случаја или више 
силе може другоме несметано наносити штета — то би значило 
(по cxBaxaiby неких) да делатност о којој је реч ужива незаслу- 
жену привилегију од стране друштва. Та делатност или то преду- 
зеће уживале би незаслужене погодности, те би се у крајњој avi- 
нији то претворило у готованство и паразитизам. Ако неко није 
кадар да сноси оне терете и ризике које проузрокује, он не треба 
ни да постоји, јер он то ни не заслужује — вели Матаја.^)

III

Развитак производних средстава је додуше револуционисало 
производњу и многе делатности унапредило, али су се јављале и 
пратеће појаве које су се негативно одражавале у другим доме- 
нима. Довољно је само да поменемо отпадне воде појединих ин- 
дустријских предузећа, које су потровале рибе у неким нашим 
рекама, те је корист од индустрије смањена штетом нанесеном 
слатководном рибарству. Случај који помињемо десио се на тери- 
торији наше Покрајине близу Зрењанина. Или да поменемо дру- 
ге случајеве о којима је писала обилно дневна штампа. Тако са- 
знајемо (Експрес, недељна ревија, 2. 7. 67.,) да су страдали воћ-

*) Овај смо проблем исцрпније (ма да не и у  сним детаљима) трегирали 
у чланку: О cx;hobiihm схватањима одговорности за причР1њену штету у 
грађанском праву — „Гласник” Адвокатске коморе АПВ, бројеви 2— из 
1966. године.

Ово су већ и Рим.1Бани изрекли својим поставкама: ,,ubi emolinnen- 
tum ibi onus” илги „cuius commodum, eius peiculum” . Ty мисао je прихва- 
ш о  и Валтазар Богишић и у  Општем имовинском законику Црне Горе то је 
формулисао у члану 1001: „Чија је корист од нечег, онога је  и штета.”

’ ) Dr. Viktor Mataј a: Das Recht des Schadenerstzes vom  Standpunkt 
der Nationalokonomie (crp. 89—90), Wien, 1888.
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њаци Y околини фабрике вештачких ђубрива „Зорка” у Шагоду, 
да се нерипјатни мириси отпадних гасова фабрике целулозе и 
вискозе у Лозници осећају чак у Бањи Ковиљачи, да су у околини 
Фабрике шамота у Аранђеловцу од отпадног сумпордиоскида 
и прашине страдале младе саднице у близини фабрике и у бањ- 
ском парку. Читамо и о знатним штетама насталим на вегетацији 
услед штетног дејств загаћености ваздуха у Бору — где је под 
дејством токсичких гасова потпуно или делимично уништена ве- 
1етација на хиљадама хектара. Прелиставајући информативну 
штампу сазнајемо и друге интересантне случајеве из овог до- 
мена. Тако „Борба” од 17. VIII 67. г. јавља да смрад из фабрике 
туткала и хемијских производа у Дворовима код Бијељине „за- 
горчава живот целом селу, стоци и усевима”, те да су сељаци 
запретили да ће запалити фабрику, ако се не одсели, јер им нико 
неће да откупљује производе, a немогуће је и боравити у селу 
кад фабрика ради. Y броју од 18. VII 67. годи. „Борба” објављу- 
јући праксу Врховног суда Југославије износи следећи интере- 
сантан случај: Пчелар из града пренео је ради паше пчеле на 
салаш и оставио их на чување власнику салаша. V близ1ши је јед- 
на привредна организација из авиона запрашила свој кукуруз 
отровним препаратом, те су пчеле угинуле. По тужби пчелара 
Окружни суд је привредну организацију осудио да плати штегу. 
Суд је утврдио да је дан раније тужена организација око 16 часо- 
ва путем курира обавестила власнике суседних салаша да ће 
идући дан запрашивати кукуруз, те да затворе кошнице да пчеле 
не излазе. Међутим, власник на чији су салаш пчеле пренете није 
знао како се кошнице затварају, a због краткоће времена ни теле- 
фоном није могао да обавести власника пчела о запрашивању, па 
су пчеле пропале. Суд је стао на становиште да привредпа орга- 
низација није благовремено обавестила власника пчела у смнслу 
Уредбе о унапређењу и заштити пчеларства (Службени Гласник 
НПС бр. 12/50). По жалби тужене стране је Републички суд од- 
био тужбу, јер је нашао да је тужена у свему извршила своју 
дужност у погледу безбедности пчелињака ти.ме ппо је путем 
свог курира, дакле на уобичајени начин, усмено обавестила влас- 
ника салаша на коме су се пчеле налазиле о претстојећсм прска- 
њу. По ревизији тужиоца је Врховни суд Југославвије укинуо 
другостепену пресуду и вратио предмет суду другог степена. 
Врховни суд сматра да је усмено обавештаван.е irv'̂ TCiM клфира 
довољно ако се саопштава власнику или одгајивачу пчела. Y k o  
лико то није случај онда савесни привредник треба да заинтере- 
соване обавести о претстојећој опасности, како би могли да благо 
времено предуз.му мере заштите . . .  Уобичајен начин је онај који 
је према редовним средствима комуникација могућ и ефикасан. 
Усмено обавештавање путем курира је довољно као начин непо- 
средног обавештавања присутних власника и одгајивача, али то 
није довољно ако се ради о одсутнима. Ако је тужена страна зна- 
ла или морала знати да се са пчелама послује тако да се пчеле 
из другог подручја доносе на пашу и поверавају другом само да 
IIX чува, онда савесно обавештавање о предстојећем запрашивању 
претпоставља да се начшш и средства обавештава1ва користе
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тако да власник или одгаЈивач, коме се не може дати ооавешгење 
путем курира, буде на време обавештен о sanpamiiaaiBy н опас- 
ности. Навели смо овај случај као интересантни деталт из области 
коју третирамо.

IV
Ово нас је подстакло да анализирамо 3 случаја из праксе 

Вишег прнвредног суда АПВ. Поред цитираног случаја, a помену- 
тог на лочетку овог чланка (а на који ћемо се још вратити) по- 
зната су нам још 2 случаја из домена прскања усева хемикали- 
јама из авиона — која су довела до судског спора.

V једном се случају радило о уговорној, a у друга два случаја 
о вануговорној (деликтној) одговорности. Размотрићемо подроб- 
но ове случајеве.

а) случај утоворне одговорности.
Пољопривредно добро „Вршачки виногради” из Вршца (у 

даљем тексту тужилац) закључило је уговор са Пословним удру- 
жењем за механизацију и хемизацију привреде из Панчева (у 
даљем тексту туженом) марта 1965. го. о прскању парцела засе- 
јаних пшеницом. Y смислу предњег уговора је тужени уз сарадњу 
тужитеља извршио прскање, хербицидом из авиона, тужитељеве 
парцеле засејане лшеницом. При томе су оштећене у знатној мери 
и суседне парцеле тужитеља засејане сунцокретом. Штета се огле- 
дала у томе што је сунцокрет заостајао у развоју и деформисао 
се. Завод за фитопатологију и Завод за пољопривредна истражи- 
вања су утврдили висину штете у износу од преко 8 милиона ста- 
рих динара. Тужитељ је навео да је тужени био дужан да по 
консултовању надлежног стручног органа (у овом случају Са- 
везног ваздухопловног центра у Вршцу) одреди време када су 
метереолошки услови повољни, надаље да утврди да ли уређаји 
за прскање правилно функционишу, колика је брзина ветра, на 
којој висини и којом брзином авион сме да лети и друге реле- 
вантне околности. Пошто то тужени није учинио претрпео је 
тужитељ штету чије установљење и наплата је тражена тужбом. 
Y току поступка се доказало да су наводи тужбе делимично осно 
вани. Но доказало се да постоји пропуст и кривица и на страни 
тужиоца. Прскање хербицидом претпоставља и остављање извес- 
ног заштитног појаса (дистанционог појаса), осим тога је тужи- 
тељ био ужан да поставио тзв. „маркиранте” који би црвеним 
заставама давали знак пилотима који су вршили прскање, те је 
суд стао на становиште да се ради о подељеној одговорности. Ово 
стога јер су утврђени пропусти, односно кривице и на страни 
туженог и на страни тужиоца. Надаље је утврђено (путем налаза 
вештака) да се при постојању осетљивих околних култура не 
може вршити запрапшвање из авиона у свако доба, него једино 
ако нема никаквих ваздушних струјања, те да је до штете дошло 
и услед заношења заштитног средства ваздушним струјањима.

На основу предњег је Виши привредни суд АПВ својом пре- 
судом бр. П. 235/66. од 4. XI 66. утврдио одговорност и код једне
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и код друте стране и одредио да обе стране сносе штету у односу 
1:3. Ову пресуду је потврдио Врховни привредни суд под бр. 
Сл. 1623/66-3 од 18. I 1967. године.

б) случајеви вануговорне (деликтне) одговорности.
(б, а) Y овом случају је корпарска индустрија из Апатина (у 

даљем тексту тужитељ) тужила ЈАТ, предузеће за ваздухопловни 
саобраћај из Београда (даљем тексту тужени I. реда и.\и првоту- 
жени) и ПИК (прехрамбено-индустријски комбинат) „Први мај" 
из Апатина (у даљем тексту тужени Il-or реда или друготужени). 
ТужитеЛ) је навео да је првотужени авионом вршио прскање 
хормоналним хербицидом оранцце друготуженог засејане пшени- 
цом. Том приликом је дошло до оштећења засада белих врба 
на парцелама тужитеља. Оштећење се манифестује у сушењу к о  
рена, слабом уроду, те у томе да би.-\>ке неће бити погодне за ин- 
дустријску прераду, јер су у великој мери хербицидисане, што иза- 
зива физиолошке про.мене саме биљке. Тужени 1-ог реда је иста- 
као приговор непостојања пасивне легитимације и порекао ви- 
сину штете. Тврдио је да је гфописно извршио своју уговорну 
обавезу према туженом II. реда, који је требао да одреди дистан- 
циони појас између парцела које се прскају и околних парцела, 
да постави маркиранте, да одреди лаборанте који ће припремити 
одговарајућу емулзију за прскање. Даље је навео да је од друго- 
туженог добио уредну потврду да је квалитетно извршио пого 
ђени посао.

Тужени Il-or реда је изнео да уколико постоји штета, она 
може да буде само последица кривице туженог I-or реда. Виши 
привредни суд АПВ је одбио тужбу према првотуженом, a друго 
туженог је обвезао на делимично снашање штете својом пресу- 
дом бр. П. 515/66 од 20. XII 1966. г. Y свом образложењу је суд 
навео да сваки ималац субјективног права може да се користи 
својим правом док не наноси штету другом. Ако је друтотужени 
заштитио своју парцелу и од тога има и користи, мора да сноси 
и штету која је у вези тога настала. При томе не игра улогу да 
ли су агротехничке мере извршене у сопственој режији или од 
другог.

Y овом се случају има сматрати — вели даље пресуда — да 
је тужени 1-ог реда био у служби туженог II реда. Износ штете је 
суд, a имајући у виду налаз вештака — утврдио на основу чл. 
212 ГПП, по слободној оцени.

Y својој жалби је друготужени изнео да би било неприхват- 
љиво да се у случају да неко преда своју робу на превоз транс- 
портном предузећу, па да оно проузрокује штету, осуди на плаћа- 
ње отштете онај чија се роба превози. (Ово је упоређење, по на- 
шем мишљењу, неадекватно, јер пошиљалац не може да утиче 
на начин превожења у оној мери у којој тужени П-ог реда сара- 
ђује са туженим 1-ог реда при авиотретирању усева). Надаље је 
изнео да је примена агротехничких мера путем привредне авија- 
ције код нас још новина, те да ни правна теорија, ни судска прак- 
са, ни законодавство немају искристалисана становишта по том 
питању. Тужени Il-or реда сматра да би прихватањем пресуде 
и њеног образложења била потпуно онемогућена примена агро-
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техничких мера путем привредне авијације, јер ће сличних ситуа- 
ција бити и у будуће. Због тога — вели он даље — ни једна радна 
организација неће моћи да прихвати ризик за штете које ће друга 
радна организација да наноси у свом пословању трећим лицима. 
(Ово схватање у целости негира ошпте усвојену одговорност за 
радњу других лица — те је потпуно неприхватљиво. Примед- 
ба К.К.)

Врховни привредни суд је потврдио пресуду Вишег привред- 
ног суда АПВ — својом пресудом бр. Сл. 190/67-3 од 16. II 1967. 
године.

Y образложењу се наводи да су туженици 1-ог и Il-or реда 
закључили уговор да тужени 1-ог реда изврши авионско прскање 
хормоналним хебрицидом поврпшне туженог П-ог реда засејане 
житарицама. Услед тога је настала штета тужитељу. Врховни суд 
констатује да постоји солидарна одговорност оба тужена, али 
пошто се тужитељ није жалио против оног дела пресуде који.м 
је одбијен захтев за солидарном осудом туженика — то ни Врхов- 
ни суд није могао да изрекне у својој пресуди солидарну одго 
ворност.

(б, б) Најинтересантнији је тре'ћи случај, тј. управо онај ко- 
ји је наведен на почетку овог рада, a који је поменут на страни 
27. у рубрици о судској пракси у „Гласнику” бр. 9. од 1967. го- 
дине.

Овај случај је интересантан не само због тога што је у утвр- 
ђивању чињеничног стања учествовао велики број еминентних 
стручњака (професора Пољопривредног факултета, научних са- 
радника Института за пољопривредна истраживања, Института 
за воћарство и виноградар>ство, реномирани стручњаци за зашти- 
ту биља) и високог износа оштетног захтева — преко 230 милио 
на старих динара — него и због тога што су прва два случаја која 
смо третирали правомоћно окончани, a овај о коме је реч још, 
донекле, није. Ради се о висини парничних трошкова и о неком 
још мањем износу о коме још тече спор. Сем тога један од туже- 
них је покренуо поступак за заштиту законитости против оног 
дела правомоћне пресуде којом је одлучено у погледу бигне 
садржине спора.

Овде се ради о следећем:
Пољопривредно добро „Бошко Палковљевић” из Бешенова 

—■ Сремска Митровица (у даљем тексту тужитељ) поднело је 
тужбу против Југословенског аеротранспорта (у даљем тексту 
првотуженог) и Пољопривредноиндустријског комбината „Сир- 
мијум’ 'из Сремске Митровице (у даљем тексту друтотужени). 
Чињенично стање је слично оном које је поменуто у случају под 
(б, а). Према наводима тужбе је првотужени априла 1966. год. 
вршио авиопрскање пшенице друготуженог. Парцеле под пшени- 
цом се граниче са воћњацима тужитеља. Прскање је вршено сред- 
ством из групе хормоналних хербицида (вероватно тасаном и 
дехербаном) који су нарочито опасни за воће, поврће и винову 
лозу у фази цветања и проузрокују потпуну стерилност цветних 
кита и онемогућују оплодњу — услед заношења отрова, ако нема
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дистанционог nojaca и при неповољним метеоролошким усло 
вима.

Првотужени је у своме одговору на тужбу изнео аргументе 
које је изнео и у спору поменутим под (б, а) — недостатак пасив- 
не легитимације, порекао" је висину штете, истакао је непостоја- 
ње дистанционох' појаса и околност да су агрономи друготуженог 
морали знати какве опасности крије у себи за воћњаке ако се у 
близини прска хербицидом, те да су ти стручњаци били одговорни 
за састављање смеше за прскање. Стручњаци именовани по суду 
су утврдили да је на јабукама и крушкама тужитеља услед штет- 
но гдејства хормоналних хербицида дошло до деформација. Оне 
се огледају у увијању лисних дршки и лиски, затим у мумифи- 
цираним цветовима и смањењу рода, у чађавој краставости, обо- 
љењу хлорозом и пепелници. Странке су у број^им припремним 
поднесцима истицала своја гледишта и аргументе. Првотужени 
да нема места солидарној одговорности, јер је до штете, ако по- 
стоји ,дошло искључиво кривицом друготуженог, који није при- 
премио одговарајућу текућину за прскање, те што није преузео 
превентивне мере, остављањем дистанционог појаса, одређива- 
њем маркираната — аргументи који су већ поменути. Но поред 
ових навео је још један аргумент за своје екскулпирање. По 
схватању првотуженог нема места солидарној одговорности ни 
примени објективне теорије одговорности — јер штета није про 
узрокована падом или експлозијом авиона, већ је штета настала 
као последица примене хемијских средстава — за чије штетно 
дејство може да одговара само и искључиво наручиоц посла — 
у овом случају друтотужени.

Тужитељ је настојао да докаже да оба туженика одговарају 
због своје аљкавости: првотужени што је сам одредио авион ко- 
јим ће летети, те што је видео облик димензије парцела које 
треба да прска, што није водио рачуна о брзини ветра и о  зано 
шењу при прскању, a друготужени због непостављања маркира- 
ната у довољном броју, неодређивању дистанционог појаса и ве- 
ликог концентрата отрова у текућини за запрашивање. У току 
поступка је тужитељ делимично снизио тужбени захтев.

Виши привредни суд АПВ је својом пресудом бр. П. 311/66 
— од 12. IV 1967. делимично удовољио тужбеном захтеву обаве- 
зујући тужене да солидарно плате тужиоцу претежни део сниже- 
ног захтева, док је у незнатном износу тужбу одбио.

Услед жалби и тужитеља и тужених је Врховни привредни 
суд својом већ цитираном ПЈзесудом бр. Сл. 879/67-3 од 21. VII 
1967. год. потврдио онај део пресуде којом је изречена солидарна 
одговорност тужених за износ штете утврђен пресудом првосте- 
пеног суда. У свом образложењу пресуде Врховни привредни 
суд између осталог наводи:

Међу странкама постоји вануговорна одговорност за накнаду 
штете. Туженици су носиоци посла, (прскање пшенице хербици- 
дом) па се појављују „у односу на тужиоца као причиниоци ште- 
те ,односно као штетници, a из тога резултира њихова солидарна 
одговорност према тужиоцу-оштећеном. Посебно је питање међу- 
собне одговрности тужених, које се тужиоца не тиче и која се
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има расправити у смислу правних правила KOja важе за уговорну 
штету на основу међусобних права и обавеза тужених и правил- 
ног испуњења истих” .

Врховни привредни суд је укинуо пресуду првостепеног суда 
у оном делу којим је одбијен незнатни део сниженог тужбеног 
захтева са разлога да се објасни на који је начин првостепени 
суд рачунски утврдио просечну цену воћа и израчунао висину 
штете, те како је дошао до закључка да треба досудити накнаду 
унешто нижем износу но што је тужба захтевада.

Тужена страна је поднела захтев за заштиту законитости 
против оног дела правомоћне пресуде којим је изречена солидар- 
на одговорност тужених за претежни део тужбеног захтева — 
али нам није познато да ли је усвојен захтев за заштиту закони- 
тости иди није.

V

Као што је из предњег видљиво и наша судска пракса третира 
питања која се јављају као неминовне нужности техничког на- 
претка и прогреса. На помолу је једна релативно нова област у 
домену накнаде штете. Y погледу ове тел1атике ни правна теорија, 
ни законодавство, a ни пракса немају чврстог становишта. Наш 
законодавац мора да прати нове захтеве нашег времена и у том 
циљу су већ предузете одговарајуће мере. Као последица нових 
прилика и у нашој средини је донет Основни закон о заштити 
ваздуха од загађености (Сдужбени лист СФРЈ бр. 30/ 1965). Закон 
не набраја штетне материје, нити прецизира њихову максималну 
концентрацију, него предвиђа да ће то учинити прописи које ће 
донети републике и Савезни секретар за здравство и социјалну 
подитику. Први је корак значи учињен — и на том путу се не 
може и не сме стати, јер се морају предузимати мере да се от- 
кдоне последице делатности које резултирају из техничког про- 
греса. Сматрамо да је становиште које су наши судови заузелн 
по овде приказаним случајевима (солидарна одговорност и влас- 
ника парцеле који је наручио авиопрскање и организацију чијим 
се авионихма ово прскање врши) правилно и једино могуће, али 
се тиме ствари не решавају суштински него само периферно. 
Наша цивилизација ствара бдагостање, ади ју прате и опасности. 
Y индустријски развијеним земљама се због тога помишља на 
стварање посебних установа које би имале за циљ откдањање 
недаћа које прате технички прмзгрес. Од тих недаћа поменућемо 
само сдучај танкера који је упркос коришћења модерних радар- 
ских уређаја десио танкеру Тоггеу Canyon-y близу енглеских оба- 
ла. Танкер се насукао на подводну хридину и велике кодичине 
нафте су загадиле обале Енглеске и Француске (Бретање) на- 
невши огромне штете рибар>ству и туризму. Развитак технике 
крије у себи и друте опасности. ПЈЖкање зидова великих брана 
(Француска, Италија) имаде су катастрофалне последице које су 
се огледале не само у пропасти материјалних вредности огромних 
размера, него и као губитак многобр>ојних људских живота —
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дакле нечег непроцењивог и ненакнадивог. Но ако је стварање 
посебних органа чији би задатак биа истраживање узрока несрећа 
насталих као последица техничког прогреса и изналажење мера 
да се та зла отклоне (дакле нешто што тек треба да се створи) — 
имамо већ данас средство да се ако не у целости отклоне, a оно 
бар ублаже последице негативних појава које смо поменули. To 
средство је установа осигурања. Осигурање делује као нека врста 
„социјалног громобрана” , која има да отклони штетне последице 
неког непредвиђеног догађаја, тиме што ће жртви која је стра- 
дала од неког удеса (поплаве, пожара, града итд.) надокнадити у 
целости или делимично претрпљену штету, ако је то лице пре 
удеса било осигурано, тј. платило извесну суму (премију осигу- 
рања). Збир премија с в и х  осигураника служи као основа за 
накнаду онима које је погодила катастрофа. Сума осигурања 
им помаже да се снађу и да отпочну нову егзистенцију. Као по- 
себна грана осигурања јавља се осигурање од грађанске одговор- 
ности тј. одговорности према трећим лицима за штете која их 
је задесила и због које се јављају са оштетним захтевом на основу 
извесних основа према одређеним лицима. Y нашој земљи је уве- 
дено осигурање од одговорности у домену саобраћаја. Тако је 
уведено осигурање од грађанске одговорности: за предузећа која 
се баве превозом у јавном саобраћају, као и осигурање од гра- 
ђанске (имовинске) одговорности власника моторних возила од 
одговорности за штете настале трећим лицима.'')

Сматрам да би у садашњем стадијуму нашег друштвеног и 
привредног развитка требало да се размотри могућност прошире- 
ња установе осигурања од грађанске (имовинске) одговорности 
и на извесне привредне гране у које би свакако морали да уврсти- 
мо и авионско прскање усева хемикалијама. Увођењем високих 
стопа за осигурање ове врсте, уз евентуални повраћај премије 
(у целости или делимично) по протеку извесног периода, ако 
ником није нанета нека штета, деловало би свакако стимулативно 
да се авиопрскање врши уз велику предострожност и обазривост. 
Тиме би се допринело „социјализацији ризика” и његовом рас- 
простирању на већи број лица, па и ублажавању штетног дејства 
које може да настане приликом авиопрскања.

др. Ковач Карло

О КОМПЕНЗАЦИЈИ

Компензација или пребијање узајамних тражбина је начин 
престанка облигације. To је начин гашења облигација измебу два 
лица која су узајамно један другом и дужник и поверилац.

*) Др. Предраг Шулејић: Осигурањеод грађанске одговорности, доктор- 
ска дисертација, издање Института за упоредно право, Београд, 1967.
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Када дужник постане поверилац свог повериоца, онда се 
исплата не мора извршити, већ се узајамна потраживања односно 
дуговања могу пребити.

Компензација је корисна установа, јер се њоме постиже исти 
ефекат као да се врше два испуњења. Странкама се штеди напор 
исплате. Компензацијом се избегава ризик инсолвентности једног 
дужника који би настао ако се догоди да онај који исплатп свог 
повериоца не Добије од њега ништа на основу свог потражи- 
вања.

Иако је компензација стара правна установа, често пута се 
погрешно третира и праве извесне грешке, што показује да они 
који се са њоме служе не знају о компензацији све што би тре- 
бало да знају.

Компензација има три врсте и то законска компензација, 
уговорна компензација и судска компензација.

За настајање законске компензације прописани су услови у 
закону и она настаје независно од воље странака и суда по самом 
да су тражбине узајамне, што значи да поверилац дугује свом 
дужнику или када дужник има потраживање према сво.м пове- 
риоцу. Нема узајамности ако поверилац дугује неком трећем 
лицу a ово треће лице дугује дужнику повериоца. Солидарнн дуж- 
ник нема права да се позове на пребијање са тражбином коју 
његов садужник има према повериоцу. Исто тако не може се ни 
старалац позвати на потраживање штићеника према свом пове- 
риоцу. Изузетак може бити само ако постоји јемство и јемац 
може извршити пребијање са оним што поверилац дугује главном 
дужнику. Јемац то може да учини зато што он није исто што и 
солидарни дужник јер он има само одговорност;

Да су тражбине једнородне. Тражбине су једнородне ако сбе 
стране дугују једна другој ствари истога рода, на пример испо 
рука жита, песка и сл. He могу се компензирати тражбине чнја 
је садржина давање одређене ствари, чак иако су те ствари ннди- 
видуално одређене и исте врсте компензација замењује два испу- 
њења a обе стране би требало да имају исте ствари које би имале 
при ислуњењу облигације. Практично компензација се врши код 
новчаних тражбина и код тражбина истога рода. Ако се тражи 
да тражбине морају бити једнорнздне то не значи да оне морају 
да потичу из истог извора. На пример могу се пребити две нов- 
чане тражбнне иако једна потиче из утовора a друга из накнаде 
штете;

Да су тражбине ликвидне. Ликвидне тражбине су оне траж- 
бине које несумњиво постоје и зна се колико износе. Ако је траж- 
бина спорна без обзира да ли је спор о постојању или нзносу 
тражбине онда је немогућа законска компензација. Међутим, 
то не значи да су немогуће судске или уговорне компензације;

Да су тражбине доспеле. Доспеле тражбине су оне који.ма је 
рок за исплату доспео. Овај услов произилази из саме природе 
компензације, која се сатоји у двострукој исплати.

Када су сви услови испуњени доћиће до компензације. Од 
овог правила постоје изузетци и компензација се неће догодити 
иако су сви потребни услови испуњени. Тако;
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He могу ce компензирати потраживања која се не могу за- 
пленити. На пример, не може се компензирати дуг на име издр- 
жавања. Ако отац буде осуђен да накнади извесну штету сину 
a овај га издржава одређеном месечном сумом онда суд не може 
тражити извршење компензације;

He могу се компензирати већ заплењене тражбине, јер на 
њима неко трећи већ има право;

He могу се компензирати заложене тражбине;
He могу се компензирати тражбине на отете ствари, на ства- 

ри узете на послугу или дате на чување. На пример ако неко 
своме повериоцу да на чување извесну суму новаца, овај се из 
поверене суме не може наплатити;

He може се компензирати тражбина уписана у земљишне 
књиге ако није уписана и противтражбина;

Нема компензације ако се стране о томе договоре;
Немогу се компензирати природне тражбине тојест тражбине 

које нису санкционисане, на пример, дуг на коцки.
Y свим овим случајевима не може бити законска компенза- 

ција нити судска али може бити уговорна компензација ако 
странке хоће и изврше компензацију.

Уговорна компензација постоји онда када су се странке по 
њој споразумеле. За уговорну компензацију не постоје нарочитн 
услови. Странке моЈгу извршити пребијање свих својих узајам- 
них потраживања најразноврсније садржине. Компензација раз- 
новрсних потраживања значи две замене потраживан>а.

Судска компензација произилази из судске одлуке. Њу стран- 
ке нису хтеле и она се не може догодити по закону већ само на 
основу судске одлуке. Судска компензација ће се аогодити  када 
једна страна преко суда тражи извесно потраживање, a друга 
страна истакне против тражбину. Суд ће тада извршити компен- 
зацију вршећи обрачун оба потраживања. Ако узајамна потражи- 
вања нису истих износа, узајамна потраживања се race до износа 
мањег од њих.‘ )

Приговор компензације је материјално-правни приговор чији 
је циљ да се обеснажи основаност тужбеног захтева и спречи 
његово остварење. Туженик мора када истиче приговор компен- 
зације да истакне и противтужбени захтев који треба да извире 
из истог правног основа или да се ти захтеви могу пребити.

Да би се што бол>е схватила компензација наводе се неки 
спорни случајеви из судске праксе.

Суд је дужан када решава о тужбеном захтеву и да истовре- 
мено одлучи и о приговору пребијања и то у изреци пресуде, што 
ако не учини дозвољена је жалба.^)

О истакнутом приговору компензације ако суд не одлучи у 
изреци пресуде постоји повреда члана 314 ЗПП. Није довољно да 
суд у разлозима пресуде наведе да је ценио истакнути приговор 
и да је нашао да је исти неоснован^) *)

*) Видети др. Михајло Констатиновић — Облигационо право.
ђ Видети Правно схватање Грађанског одељења ВСЈ бр. 1/64 од 15. 

V I 1964.
ђ Видери ВСЈ Рев. 1220/63 од 25. ЈХ 1963.
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Ако је тужени истакао компензациони приговор не може се 
донети делимична пресуда по тужбеном захтеву. Док, када је 
поднета противтужба може се донети делимична пресуда/

О приговору компензације се може решавати и у случају када 
је тужилачка странка у ликвидацији ако су испуњени услови за 
законску компензацију јер је моменат ликвидности тражбина 
настао пре него што је тужилац отишао у ликвидацију.^)

Y случају кад дуговање престаје пребијањем, сматра се да 
је тај дуг престао у времену када су се стекли услови за преби- 
јање дуга за дуг. )̂

Када је, противтужени поставио приговор пребијања a суд 
нити је исти ценио нити је о њему одлучивао, поступак је непра- 
виланЈ)

Приговор пребијања потраживања не може се истаћи у жал- 
би, али не сматра се таквим приговором истицање у жалби нове 
чињенице да је досуђена тражбина престала услед пребијања.* *)) 

Ако туженик истакне приговором противтражбину ради пре- 
бијања a тражбина ие стоји у правној вези са туженом тражби- 
HOM може се о тужбеном захтеву донети делимична пресуда ако 
је сама расправа о тужбеном захтеву доспела за оцену.®)

Војислав Вулићевић

УСАГААП1АВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА — СА УСТАВОМ

ЧланОхМ 97. Основног закона о избору радничких савета и 
других органа управљања у радним организацијама (даље: Закон 
о избору органа — Сл. л. бр. 15/64) било је предвиђено, између 
осталог, да директор, кога је разрешио раднички савет, може 
покренути спор код надлеж1Ног суда, и у спору тражити да суд 
утврди да није био споведен законом прописан поступак за његово 
разрешење оносно да не постоје чињенице које представљају за- 
конске разлоге о разрешењу директора.

Други став овога члана, иначе врло необичан, гласио је овако: 
„Одлука суда донесена по тужби директора нема дејство на из- 
вршење одлуке радничког савета о разрешењу директора” .

Како је пропис у завршном ставу чл. 97. очигледно противаи 
уставном наређењу из чл. 36, става 6, који гласи: „Радни однос 
може престати против воље радника само под условима и на

") Видети Рев. 3652/63 од 13. Ц 1964. 
ђ Видети ВСЈ Тз. 48/64 од 2. VI 1964.
‘ ) Видети ОдлЈгку ВСЈ Рев. ЗбО/бЗ од 10. IV 1963.
’) Видети Одлуку ВСЈ Еев. 2405/60 од 17. Ц 1961.
*) Видети Одлуку ВСЈ Рев. 162/58 рд 6. V  1958.
’) Видети Одлуку ВСЈ Рев. 1556/59 од 14. IV  1960. г.
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начин који су одређени савезним законом” , то је маја 1964. г. 
дата иигацијатива за покретање поступка за оцену уставности 
чл. 97/2 Закона о избору органа. Том приликом било је засту- 
пано гледиште да би одлука суда била платонског карактера ако 
би се, и лоред тога што је суд утврдио да се законски услови за 
разрешење директора нису стекли односно да је заобиђен зако- 
ном прописан поступак при доношењу решења о разрешењу ди- 
ректора — спровело извршење .радничког савета о разрешењу 
директора. Или, још јасније речено, дошло би се у такву ситуа- 
цију да раднику (директору) престаје служба и против његове 
воље, a законски услови за његово разрешење нису били испу- 
њени.

Годину дана доцније, донет је био чл. 121. Оановног закона 
о радним односима (даље: ОЗОРО — Сл. л. бр. 17/65) где се 
каже, поред осталога, да суд може да одлучи да се радник врати 
на дотадашње радно место, ако суд утврди да је раднику, про- 
тивно закону, коначним решењем престао радни однос.

Y том члану, у ругој реченици, налази се одредба која, по 
смислу, одговара оној из чл. 97/2 Закона о избору органа, и која 
је овако стипулисана: „Суд не може одлучити да се радник који 
је разрешен од дужности директора врати на дотадашње радно 
место” , дакле — истоветно противуставна одредба.

И због овог прописа, одмах је дата иницијатива за покрета- 
ње поступка за оцену уставности последње реченице чл. 121. 
ОЗОР, уз разлоге већ раније дате.

Исправка ОЗОРО (ако би се узело да је по среди била тех- 
ничка грешка — Сл. л. бр. 21/65) није се дотакла члана 121.

Међутим, Законом о изменама и допунама ОЗОРО (Сл. л. бр. 
28/66), и то чланом 43. (први став) избрисана је друта реченица 
чл. 121. ОЗОРО („Суд не може одлучити да се радник који је 
разрешен од дужности директора врати на дотадашње радно 
место” ).

Y члану 126. пречишћеног текста ОЗОРО (Сл. л. бр. 43/66) 
измењен чл. 121. (из године 1965) добио је дефинитивну форму- 
лацију, из које је уклоњена она неуставна одредба која се одно- 
сила на изкључење дејства судске одлуке — чак ако је спор и 
лозитивно рел1ен по директора — лрема изврл1ењу релЈења о 
разрелзењу директора.

Тако се на један лост, логичан, начин, и доста брзо, усагла- 
сила законска одредба са уставним наређењем.

Код литања усаглашавања чл. 97/2 Закона о избору органа 
са YcxaBOM постулак је дуже трајао и, на крају, «ије добио тако 
прост и јасан елилог.

На име, јула 1967. г., у  Сл. л. бр. 32/67 објављен је Закон 
о измена1ма Закона о избору органа.

Тај Закон има свега три члана, од којих је само други ин- 
тересантан за овај рад.

Yзrpeднo. Y првом члану брише се чл. 96. Закона о избору 
органа, где се наводи да директор -може поднети жалбу оплјтин-
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ској скупштини, ако сматра да је повређен закон решењем о 
његовом разрешењу — поред других безначајних момената у 
односу на садржину овог чланка.

Аругим чланом Закона о изменама Закона о избору органа 
промењен је стари члан 97, из 1964. г. Тако, у првом ставу тога 
члана стоји да директор може поднети тужбу и тражити у спору 
од суда да утврди ништавност одлуке радничког савета о њего- 
вом разрешењу.

Y истом ставу стоји да се тужба подноси општинскам суду 
у року од осам дана „од дана достављања писмене одлуке рад- 
ничког савета о разрешењу директора. ДО ИСТЕКА ТОГА РОКА, 
ОДНОСНО АКО ЈЕ ТУЖБА ПОДНЕТА, ДО ПРАВОСНАЖНОСТИ 
СУДСКЕ ОДАУКЕ, HE МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ ОДАУКА РАД- 
НИЧКОГ САВЕТА 0 РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА.”

Шта се хтело рећи са завршном реченицом другога става, 
другога члана Закона о изменама Закона о избору органа?

Другим речима, шта ће бити са одлуком радничког савета о 
разрешењу директора после правоонажности судске одлуке, по- 
што је тужба у року поднета — ако је у  спору установљена ни- 
штавност решења радничког савета о разрешењу директора, a 
тужиоца у спору.

Услед неодређености односно нејасноће ове реченице, неми- 
новно се долази до закључка да позитивна (по директора) од- 
лука суда нема правно дејство према незаконитом решењу рад- 
ничког савета о разрешењу директора.

Срећом, овај се закључак може одмах побити као нелогичан 
— зашто би се водио спор о ништавости решења радничког са- 
вета о директоровом разрешењу — а, после тога, за његово по- 
бијање долазе у помоћ позитивни прописи и то чл. 36/6 Устава 
и чл. 126. 'пречишћеног текста ОЗОР тј. очигледно се показује 
да је такав закључак правно неодржив.

He знам зашто се, при помени чл. 97. Закона о избору органа, 
није нашла нека проста, јаона формулација, из које би се одмах 
видело да решење радничког савета о разрешењу директора 
долази до извршења само ако се у року не поведе спор или ако 
се правоснажном одлуком суда не утврди ништавност решења 
радничког савета. На овај начин онај који треба да примени 
чл. 2. Закона о изменама Закона о избору органа мора да се 
послужи уставним и другим законским прописима, на логична 
збивања у свету, да би дошао до правилног тумачења тога про- 
писа, a све то не би било потребно да је законској формулацији 
била дата уобичајена законска јасноћа.

Иначе, ако се не би стало на ово гледиште, та би реченица 
опет била неуставна, јер би се код њеног тумачења, без позива 
на законодавчеву логику и друге прописе — дошло до могућног 
закључка да се и ништавно решење радничког савета може 
реализовати на штету незаконито разрешеног директора.

Аушан П. Мишић
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ИЗ СУДСКЕ п р А к с е

Казна затвора малолетнику може 
бити максимална од три године
(ВСС Од. НС бр. КЖМ. 75/67).

I. ст. суд је изрекао скупну казну 
малолетнику у трајању од чехири 
године затвора. Ја®ни тужллац се 
жалио због повраде крив. закона, 
која је жалба уважена, I. ст. пресуда 
преиначена, казна смањена на три 
године, a из разлога:

Код примене прогшса чл. 46 и 47 
КЗ при изрицању окупне казне I. 
ст. суд је повредио крив. закон и то 
пропис чл. 344. тач. 5 ЗКП у вези 
чл. 30 ст. 1 КЗ јер је  изрекао казну 
затвора у трајању од четири године 
иако казна затвора не може бити 
дужа од три годхгае. ПЈЗема томе, I. 
ст. суд је одлукам о казни првкора- 
ч;ио овлашћење које има по закону 
на штету оптуженог.

налазио и саобраћајни знак ,деца” , 
који је оптзгжени видео, што му је 
утсазивало на потребу посебне оорез- 
ности коју он није остварио.

Иако је оптужени два пута дао 
сигнал трубом илак је нехатно iio- 
ступао у саобраћајном удесу. (ВСС 
Од НС бр. Кж. 333/967).

I. ст. пресудом оптужени је огла- 
шен кривгш због крив. дела из чл. 
271 ст. 1. у вези чл. 273. ст. 2 КЗ и 
ссуђен на три године строгог затво- 
ра. Оптужени је уложио жалбу, ко- 
ја је делимично уважена, I. ст. пре- 
суда делимично преиначена, утврђе- 
но је да се ради о крив. делу из 
чл. 271. ст. 3 у вези чл. 273 ст. 5 КЗ, 
изречена казна смањена на гадину 
и шест месеци строгог затвора, a из 
разлога:

Одлука о преиначењу правне оце- 
не дела донета је на основу утврђе- 
них чињеница да је оптужени успо- 
рио вожњу приликом обилажења 
паркираног аутобуса и да је два 
пута дао звучни сигнал, a да је 
оштећена убрзаним корацима по- 
кутпала да пређе коловоз нвпосред- 
но испред аутобуса. Овакво посту- 
пање ситтуженог класично указује 
на нехат, јер је оптужени очигледио 
олако држао да ће његов звучни сиг- 
нал чути сва лица која би покуша- 
ла да пређу коловоз, a пропустио је 
да прилагоди ипак брзину креташа 
датој ситуацији, a наЈсме, возио је 
таквом брзином да није био у стању 
да у сзакб.м тренутку заустави во- 
зило 'уколико би се појавила нека 
препрвка или нецредвиђена окол- 
ност. Недалеко од места догађаја

И непријатан задах из устију брач- 
ног друга може бити разлог за раз- 
вод брака. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
49/б7).

I. ст. пруеоудом одбијен је  тужбени 
захтев. Жалбу је уложио тужилац, 
која је  основана, I. ст. пресуда уки- 
нута, a из разлога;

Ако тужена заиста има непретјатан 
задах из устију који тужилац не мо- 
же да подноои, па је услед тога 
дсжпло до поремећености брачних од- 
носа да је  заједнички живот постао 
неподно1лл>1ив, тада би то могао да 
буде узрок за развод брака. Према 
томе, как'0 тужилац предлаже утвр- 
ђивање ове чињенице лекарским 
прегледом, ваљало је жалбу ува- 
жизи. ■

Закон о стамбеним односима не 
утиче на могућност стицања службе- 
ности становања. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 331/967).

Против I. степене пресуде тужена 
је уложила жалбу, која је, као не- 
основана одбијена, a из разллга:

Неосновано је становиште тужене 
да се, с обзиром на Закон о ста.чбе- 
ним одноеима, на стамбене простчз- 
рије не може стећи право службе- 
ности становања. Слзокбеност ега- 
новања је лична службеност и о- 
влашћено лице може на основу тог 
права употребл>авати део K y i i e - с г а м -  
бене ггросторије за себе и чланове 
свог породачног домаћинства. Уко- 
лико треће лице има станарско пра- 
во на том стану, то неискључује 
могућност стицања службености ста- 
нован>а. У том случају имаоц служ- 
беносто! је овлашћен да кориснику 
станарског права откаже уговор о 
коришћењу стана, уколико постоје 
основи из чл. 58 и других ЗакЈОна о 
стамбеним односима, или да тражи 
усељење под условом из чл. 95 ис- 
тог закона.

Лко писмоноша код уручења плат- 
ног налога не поступи у смислу чл. 
131 ст .2 ЗПП па се уложи приговор 
против истог, приговор се има смат-
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рати благовременим чак ако је уло- 
жен и после рока рачунајући од дана 
уручења лицу које није било овлаш- 
ћено на пријем. (ВСС од. НС бр. Гж. 
496/67).

I. ст. суд је одбацио приговор уло- 
жен против платног налога, тужекик 
је уложио жалбу, која је као осно- 
вана уважена, I. ст. решење укину- 
то, и упућен I. ст. суду на мериторно 
решавање, a из разлога:
- Према пропису чл. 131 ст. 2 ЗПП, 
ако се лице коме се писмено мора 
лично доставити, не затекне тамо 
дде се доставл>ан>е има извршити, 
достављач ће га обавестити када и 
на ком месту би могао да затекне 
то лице и оставмће му код једног од 
лица наведених у чл. 130 ст. 1 и 2 
ЗПП — одраслим члановима дома- 
ћинства — лицу које је на истом 
радном месту запослено, ако да при- 
стаиак — писмено обавештење да 
ради примања писмена буде у одре- 
ђени дан и сат у свом стану, однос- 
но на свом радном месту. Уколико 
и после овог доставл>ач не затекне 
лице коме се писмено има доставити, 
он ће предати писмено или одраслим 
члановима домаћинства, или радни- 
ку на истом радном месту ако на то 
пристане.

Како се и на писмоношу односи 
пропис чл. 131 ст. 2 ЗПП, a овај је 
исказао да се није држао истог, то 
се не може сматрати да је платни 
налог био личио уручен туженику, 
иако ј 0 уручен ћерци тзгженика, јер 
нема доказа да је она била овлаш- 
ћена на пријем истог платног нало- 
га. У „плавом ковергу” упућује суд 
поднеске који се имају лично уру- 
чити, док у „белом коверту” упућује 
оне које не треба лично уручити, a 
спорни платни налог је упућен у 
„белом” коверту, a не „плаво.м” .

имао у виду чл. 124 ст. 2 и ст. 4. 
Основног закона о радним односима 
према којем раднмк није требао да 
подноси приговоре у случају ако се 
ради о  новчаним потраживањима из 
радног односа као и да тужбени зах- 
тев у вези остваривања новчаног 
потраживања застарева у року од 
две годаше, рачуиајући од доставља- 
ња I. ст. решења. Према томе, о 
захтеву се Јшало мериторно реша- 
вати, a не одбацити.

Пресуда о обавези накнаде разних 
видова штете мора у образложењу 
да обухвати све те видвве, сваки по- 
себно. (ВСС Од. НС бр. Гж. 380/67).

I. ст. пресудом обавезан је ТЈГже- 
ник да исплати .на име накнаде ште- 
те за разне видове исте, укупан из- 
нос, a у образложешу није изведен 
детаљан обрачун оваког вида штете, 
понаособ. Жалбу су уложиле обе 
стране, па је  I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Тужилац је специфицирао csoj 
одштепш захтев наводећи пет раз- 
них видова причињене штете. При 
таквом стању ствари I. ст. суд је 
морао у чињеничном сташу побија- 
не пресуде навести и утврдити све 
чмњенице о  висини фактично насга- 
ле штете по сваком од истакнутих 
основа (видова), те чињенице и раз- 
логе из којих произлази да је  штета 
настала у утврђеној висини по сва- 
ком поједином основу. Из I. ст. npe- 
суде се, међутим, не може са сигур- 
ношћу закључити колику је штету 
тужитељ претрпео по сваком од мс~ 
такнутих основа (видова).

Када с€ ради о новчаном потражи- 
вању радник не мора да подноси 
приговоре против решења органа у- 
правл>ања. (ВСС Од. НС бр. Рев. 
39/967).

I. ст суд је уважио тужбени захтев 
радника. На жалбу туженог преду- 
зећа II. ст. суд је исту уважио, I. 
ст. пресуду преиначио, тужбу ту- 
жиоца одбацио. Овај је уложио ре- 
визију, која је основана, II ст. одлу- 
ка укинута, a из разлога:

Погрешна је примена материјал- 
ног 'права у томе што II. ст. суд није

Ако намештај више није употреб- 
љив у трговачкој мрежи, онда може 
бити речи само о томе какву он има 
вредност као дрвни материјал за 
прераду или другу употребу. {ВСС 
Од. НС бр. Гж. 344/67).

I. ст. пресудом обавезано је  тзоче- 
но предузеће да исплати накнаду за 
намештај радње у  изнсх;у од 5,052.45 
НД. Жали се тужени, жалба je осно- 
вана, I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога:

Ни питање вредности спорног на- 
мештаја кије за сада ваљано рас- 
прављено и утврђено. Из података 
у списима може се закључити да је 
намештај прављен пре 30 година, 
да је за све време до 1964. био у упо-
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тр>еби, да већ 1964. иије вшие одго- 
варао намени у садашњим условиљм 
и захтевима трговине, a тужена твр- 
ди да су органи санитарне инопек- 
ције захтевали уклањање таквог на- 
мештаја из продавнице. Ако је  све 
то тачио, што би се могло утврдити 
поред осталог и саслушавањем веш- 
така за питања трговине и органа 
санитарне испекције коју су наво|Д- 
но сдредили уклањање тог наме- 
штаја из продавнице, онда се тр- 
жишна вредност опарног намештаја 
не може израчунавати умањивањем 
за износ амортизације. Ако тај на- 
мештај више није за употрвбу у 
трговачкој мрежи, онда може бити 
речи само о  томе какву он има вред- 
ност као дрвнм материјал за прера- 
ду или другу употребу.

Посредничка агенција је дужна да 
провери да ли пуномоћник продав- 
ца има овлашћење за продају робе.
(Врх. привр. суд Сл. број 1098/67).

Тужилац је у покренутом спору 
ставио захтев да ее тужени као по- 
средничка агенција обавеже на пла- 
ћање накнаде штете услед тога што 
тужени као пзгномоћник тужиоца 
при закључивању уговора о купо- 
продаји није предходно проверавао 
да ли пуномоћник продаБца, тако- 
ђер пссЕ>едничка агенција има о - 
влашћење за продају р»бе. Како је 
пррдавац робе оспорио да је  издао 
такво овлашћење, то тужени није 
закључио правоваљан правни по- 
сао. —

Тужени се бранио да није уоби- 
чајено овлашћења када у закључе- 
њу посла учествују две трговинске 
агенције, јер су оне исгог ранга и 
значаја па свакн од њих фунгира и 
ради на властити ризик. —

Првостепевом пресудом удовоље- 
но је тужбеном захтеву и тужени 
обавезан на плаћање накнаде штете, 
a поводом жалбе туженог на ову 
пресуду друтостепени суд је жалбу 
одбио a побијану пресуду потврдио 
из следећих разлога:

„Врховни суд у целини усваја ста- 
новиште и образложење првог суда 
да у конкретном случају одговор- 
ност за накнаду штете због неизвр- 
шења уговора лежи у потпуности 
на тужено.м као посреднику који је 
био дужан да провери да ли је пу- 
номоћник пЈХЈдавца имао овлашће- 
ње за продају робе, јер се цуномоћ- 
ство доказује само уредним пуно-

моћјем. Тужени као л1ри1В1)една ор - 
ганизација, овлашћена за посрвдо- 
ван>е у промету робом и за склапа- 
ше уговора између прадавца и куп- 
ца, у ОВО.М случају пропустио је дуж - 
ну професионалну тј. квалифико- 
вану пажњу код утврђивања овлаш- 
ћен>а лица са којим је утовор склоп- 
љен. Да је тзгжени закључи-о ваљан 
уговор, тужилац би имао могућности 
да реализује зараду с обзиром на 
сксж цена и не би имао непотребне 
трошксве у вези са вођењем парни- 
це. —

Овако утврђена одговорност туже- 
ног према тужиоцу у овом спору, не- 
искључује евентуалну свдгоБорност 
протмвне агенције, ако иста није по- 
ступала савесно и брижљиво и ако 
је у конкретнам случају пристулсила 
закЈвучењу посла немајући овлаш- 
ћење и изричити налог за склапа- 
ње утсвора. Утврђиваше ових окол- 
ности, међутим, прелази оквире ове 
парнице, „те се Врховни привредни 
суд У овом случају на њих није ни 
осврнуо.”

Достава судске одлуке ноћном чу- 
вару производи правно дејство. (Врх. 
привр. суд Сл. бр. 904/б7).

Првостепени суд је  решењем од- 
бацио као неблаговремену жалбу 
туженог јер је нашао да је  тужени 
побијано решење примио на дан 29. 
V 1967. године. —

У жалби против решења о  одба- 
чају жалбе тужени је истицао да је 
побијано решење уручено неовлаш- 
ћеном лицу — ноћном чувару —■ који 
је на дан 29. IV 1967. године замељи- 
вао курира, јер тога дана његова 
установа није радила (субота). У- 
след тога, примљено решење је услед 
првомајских празника заведено у 
деловодни протокол тек на дан 3. V 
1967. године, па се авај дан има смат- 
рати даном пријема решеква. —

Другостепени суд је ову жалбу 
одбио, a побијано решење о одбача- 
ју раније жалбе потврдио из следе- 
ћих разлога:

„Жалбени наводи да је  решење 
уручено неовлашћеном лицу, однос- 
но ноћном чувару, који је замењивао 
курира, и да је у вези тога и прво- 
мајских празника у деловодном про- 
токолу туженог погрешно констато- 
вано да је предмет примл>ен тек на 
дан 3. V 1967. године ир>елевантни 
су, јер се тичу унутрашње органи- 
зације рада туженог и не могу ути-
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цати на подружење рока на жалбу, 
који је законом одређен. Збот тога 
ie 'првостепени суд правилно посту- 
што када је жалбу туженог против 
наведеног решења као неблаговре- 
мену одбацио.”

Битна је повреда када се досуди 
износ преко оног који је тужбом тра- 
жен. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 742/67).

I. -ст. пресудом досзфено је на име 
издржавања 'млдб. детета 300 НД. 
месечно, иако је  тужбом тражено 
100 НД. Туженик је уложио жалбу,

која је ооноваиа, I. ст. пресуда пре- 
иначена и досуђен износ од 100 НД. 
a из разлога:

I. ст. суд је извршио битну noBj>e- 
ду одредаба ЗПП из чл. 343. ст. 1 
када је млдб. тужиљи досудио из- 
државање преко зихтева који је  по- 
ставила њен законски заступник-ма- 
•ри детета, код каје се налази на из- 
државању. У споровима ради утвр- 
ђивања ванбрачног очинства суд ни- 
је овлашћен да по питању издржа- 
вања детета одлучује по службеној 
дужности већ по том питању одлу- 
чује по захтеву странке и у оквиру 
тог захтева.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК АПВ

На седници Управног одбора АП у АПВ која је одржана 12. 
септембра 1967. године, донесена су следећа решења:

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

2. Решавано је о молбама ради уписа у именик адвоката.
3. Решењем бр. 260/67. уписује се у именик адв. припрв. АК 

у АПВ Г^шгоров р. Коларов Бранислава, на адв. припр. вежби 
код Рамач Михајла, адвоката из Новог Сада, a са 12. септембро.м 
1967. године.

4. Решењем бр. 259/67. уписује се у именик адв. припр. АК 
у АПВ Глигоров р. Кора.л.ров Бранислава, на адв. припр. вежби 
код Жижа Славка, адв. из Зрењанина, a са 12. септембром 1967. 
године.

5. Решењем бр. 247/967. брише се из именика адвоката АК у 
АПВ, са дано.м 1. септембар 1967. год. Метељски Сергије, алвокат 
из Новог Сада.

6. Решењем бр. 240/967. a на основу извештаја Дис. суда АК у 
АПВ бр. ДС. 5/967. да је пресуда о кажњавању др. Вурдеља Дими- 
трије, адв. из Ст. Пазове о г\^битку права на вршење адвокатуре 
у трајању од две године постала правоснажна, брише се из име- 
ника адвоката АК у АПВ др. Вурдеља Ди.митрије, адв. из Сг. 
Пазове.

7. Решењем бр. 253/967. узима се на знање извештај Ж арко 
вић Жарка, адв. из Н. Сада да је седиште своје адв. канц. rrpe- 
местио у .Алибунар, са даном 12. септембар 1967. године.

8. Решењем бр. 249/967. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ Аетић Мирослав, на вежби код Мирковић Новака, адв. из 
Н. Сада. услед заснивања радног односа, са даном 1. септе.мбар 
1967. године.

9. Решењем бр. 250/67. брише се из именика адв. припр. АК у 
АПВ Стројић Сима, на адв. припр. вежби код Живојиновић Л>у- 
бо.мира, адв. у Ковачици, са даном 13. јул 1967. године, из службе- 
не дужности.
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10. Решењем бр. 243/967. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ Булум Владимир, пошто је уписан у именик адвоката, a 
са даном 13. јул 1967. г.

11. Решењем бр. 243/67. брише се из именика адв. припр. АК 
у АЛВ Бабић Данило, на адв. приггр. вежби код Николић Милоша, 
адв. из Зрењанина, a са даном 28. август 1967. због подновзења 
молбе за упис у именик адвоката.
12. Обавештавају се сви адвокати да су дужни сваки уговор који 
склопе са предузећем, или установом, ради давања правне помоћи 
да поднесу Комори на увид и узимање на знање.

13. Решењем бр. 215/967. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 24. јул 1967. услед пензионисан.а Арсенијевић 
Милорад, адв. из Н. Сада, за преузиматеља његове адв. канц. од- 
ређује се Пфау Јован, адв. из Н. Сада.

14. Решењем бр. 225/967. брише се из именика АК у АПВ са 
даном 1. септембра 1967. Милић Станимир, адв. из Н. Сада, услед 
пензионисања, a за преузиматеља се одређује Караџић Радивој, 
адв. из Н. Сада.

15. Решењем бр. 214/67. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ са даном 1. јул 1967. год. др. Бодор Иштван, на адв. припр. 
вежби код Имреи Вилмоша, адвок. у Н. Кнежевцу.

16. Решењем бр. 223/967. узима се на знање извештај да је 
адв. припр. Цвејанов Миленко, променио 4. авг. 1967., адв. припр. 
вежбу и да се од тог дана налази на вежби код адв. Бошњаковић 
Алексеја из Беочина.

17. Решењем бр. 210/67. узима се на знање извештај да је 
Милисављевић Живомир преселио седиште своје адв. канц. из 
Оџака у Вр>бас, и то 15. јула 1967. године.

18. Решавано је о текућим предметима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се сви чланови да је 1. октобра 1967. доспела 
обавеза уплате четврте рате чланарине и претплате на „Гласник” 
за 1967. годину, па се позивају сви адвокати да изврше уплату,

2. Позивају се сви адвокати да одмах уплате све дугове Ко- 
мори.

3. Позивају се адвокати да уплате допринос за смртни слу- 
чај др. Вујић Светозара, адвоката из Сенте.

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

Књиговодство Коморе

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

једног броја 2 нова динара /  Штампа .ЗуАУћност", Нови Сад
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