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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П.  В О Ј В  О Д И Н И
Година XVI Нави Сад, иовембар 1967. Број 11

ОРГАНИ САМОУПРАВЉАЊА НА ПОДРУЧЈУ УПРАВЕ 
И ПРАВОСУБА И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА

Нормативно правнозаконско регулисање самоуправних од- 
носа на подручју управе и правосуђа извршено је целим низом 
законских текстова. Но битна материја тих однсх:а дата је у са- 
везним нормама — у Општем закону о самоуправљању радних 
људи у органима управе (у даљем тексту: Општи закон о самоу- 
прављању) и у Основном закону о средствима за рад органа 
управе (у даљем тексту: Основни закон о средствима), те у репу- 
бличким нормама, — законима о органима управе. За територију 
Републике Србије то је Закон о органима управе у Социјалис- 
тичкој Републици Србији (у даљем тексту: Закон о органима уп- 
раве). У Ошлтем закону о самоуправљању дата су општа начела 
за регулисање односа самоуправљања на подручју управе и пра- 
восуђа, a у Закону о органима управе и Основном закону о сред- 
ствима разрађени су унутрашњи односи у органима управе и 
правосуђа, укључив и материјалну базу тих самоуправних од- 
носа.*

Спровођење самоуправљања на подручју управе и правосу- 
ba и обухватање системом самоуправљања целокупности друш- 
твено економских односа у структури и суперструктури нашег 
друштва носи у себи, не само потенцијалне основе економског 
прогреса друштва, него и посебан друштвено политички значај 
кроз потврду концепције изграђивања непосредне социјалистич- 
ке демократије у Југославији својим специфичним историјски 
условљеним путем. To је концепција чији је носилац радничка 
класа Југославије и њена авангарда — Савез комуниста Југосла- 
вије, који, — примењујући науку марксизма на наше услове, —

1) — Општи закон о самоуправљању радних људи у органима упра- 
ве — (Сл. лист СФРЈ бр. 46/64) — ступио на снагу 3. децембра 1964. год. 
Члан 10 тог закона проишрује начела закона и на органе правосуђа.

— Основни закон о средствима за рад органа управе (Сл. лист 
СФРЈ бр. 46/64) — у примени од 1. јануара 1965. г.

— Закон о органима управе у СР Србији (Сл. гласник СРС бр. 
16/65) на снази од 16. априла 1965. год. Чл. 121 обухвата правосуђе.



Y жижу друштвено економског и историЈског кретања Аруштва 
уграђује као есенцијални, примарни друштвени положај радног 
човека и његово неотуђиво социјалистичко право да одлучује о 
условима и резултатима свога рада као „удружени радник", у- 
смеравајући тако своју политичку акцију не у правцу овекове- 
чења себе као класе „за себе" ,него кроз процес одумирања др- 
жаве и себе као класе — у правцу стварања бескласног друштва.^ 

Правно регулисање комплекса социјалистичких самоуправ- 
них односа, полазећи од битних принципа јединствености систе- 
ма самоуправљања у Југославији, нужно се ослања на специфич- 
ности појединих области друштвених односа од којих овиси 
правно нормирање конкретних односа, института, органа и на- 
чина функционисања самоуправних органа као и oncer њихових 
међусобних права и дужности. Специфичност управе и правосуђа 
као функција државних органа, где владају посебни односи у 
којима се најдуже задржава „субординација и чиновнички мен- 
талитет”, нужно намеће суптилнији осећај у правном нормира- 
њу свих односа самоуправљања. Структура самоуправних органа, 
садржина и oncer њихове функције произлази баш из таквих од- 
носа, где се силом инерције нужно задржавају елементи функци- 
је власти руководиоца органа, — као представника државне 
власти, који је потенцијални носилац супротстављања елементу 
сахмоуправности. Из тих односа и на њима испољеним супротно- 
стима изражава се тежња, да се на подручју државних функција 
управе и правосуђа одржи психологија чиновничког најамног од- 
носа и подела рада према старој формалној квалификационој 
структури и новој структури категорије „функционера” и остале 
масе радника, те на тој основи неутралише и систем расподеле 
према раду. Са друге стране a у истом смеру делује и наслеђена 
a неликвидирана конзервативност елемената радне снаге, који се 
теже преображава у нови квалитет „удруженог радника управ- 
љача”. Стога се на подручју управе и правосуђа формирају no- 
себни друштвени односи, који опредељују и самоуправни друш- 
твени однос, који као такав нужно носи неке сопствене специ- 
фичности. Суштина тих специфичности лежи у различитој при- 
роди, улози и функцији тих односа, који се са становишта npo- 
цеса изградње социјалистичког друштва изражава у основној 
привредној функцији, a на крају у функцији државне принуде.

Те чињенице које изражавају нужну законитост опредељу- 
ју услове, темпо, облик, садржину и начин остваривања самоу- 
прављања, као и начи« функционисања самоуправних органа на 
подручју управе и правосуђа. Зато органи сахмоуправљања, те on
cer и садржина њихових функција имају своју основу у стању 
и развоју самоуправиих односа у појединим областима друштве- 
Hor живота.

2) Види Нацрт теза о Д£1љем развоју и реорганизацији Савеза кому-
ниста Југославије, ,^орба” од 27. IV 1967. год. — посебно „Увод".



I. ОРГАНИ САМОУПРАВЉАЊА Y ПРИВРЕДНИМ И 
ДРУШТВЕНИМ САУЖБАМА

1. Органи самоуправљања у приврвдним организацијама

На подручју материјалне производње и осталим привред- 
ним областима, где је процес самоуправљања прво започео са 
1950. годином, јављају се и први облици органа самоуправљања. 
Средства за производњу дата су у руке радничке класе — радним 
колективихма, да у име друштвене заједнице управљају тим сред- 
ствима. Тај историјски чин је извршен Основним законом о уп- 
рављању државним привредним предузећима и вишим привред- 
ним удружењима од стране радних колектива, који је донет 27. 
јуна 1950. године. Први органи путем којих радни колективи ос- 
тварују управлЈање средствима за производњу, креирани тим Ос- 
новним законом, јесу раднички савети и управни одбори преду- 
зећа, те раднички савети и управни одбори виших привредних 
удружења у којима је удружено више привредних предузећа.^) 
Такви облици и структуре органа самоуправљања одговарали су 
тадашњој организацији привреде и нашег привредног система у 
фази административног управљања привредом од стране државе, 
који је у почетној фази самоуправљања још нужно задржавао 
неке елементе старог система. Први раднички савети као органи 
управљања и носиоци одређених функција самоуправљања, нису 
дакле једини облици, него се уз њих јављају и други облици ор>- 
гана самоуправљања: управни одбори предузећа и виших прив- 
редних удружења. И једни и други органи самоуправлзања врше 
функцију управљања привредном организацијо.м као изабрани 
органи.

Целокупност функције продукције и репродукције држав- 
них привредних предузећа предатих радним колективима, у овој 
почетној фази система самоуправљања, обухвата поред функције 
управљања у ужем смислу, коју врше органи салшуправљања, — 
и функцију руковођења, коју врши директор предузећа односно 
директор вишег привредног удружења као представник државе, 
која је у превазиђеној фази развитка била носилац функције опе- 
ративног руковођења цедокупном националном привредом.

Oncer функције првих радничких савета предузећа норми- 
ран је у чл. 23 Основног закона о управљању државни.м прив- 
редним предузећима. Распон самоуправних права дат у том за- 
конском тексту јасно изражава улогу и значај радничких саве- 
та, која је квалитетно и квантитетно нарастала кроз даљу праксу 
нашег самоуправног система. Овде је довољно подвући са.мо не- 
ка права радничког савета као што су: доношење закључака за 
управљање предузећем и за остварење привредног плана, доно- 
шен>е правила предузећа уз потврду управног одбора вишег при- 
вредног удружења односно надлежног државног органа и врше-

3 Чл. 1. Основног закона о управљању државним привредним преду-
зећима и ВПУ од стране радних колектива (Сл. лист ФДРЈ бр. 43 од 5-
VII 1950).



ње расподеле оног дела акумулације, који остаје на располагању 
предузећу односно радном колективу.

Функционалност и oncer самоуправности управног одбора, 
као органа самоуправл.ања, овисила је од чињенице, да је тај ор- 
ган бирао и разрешавао раднички савет као представник радног 
колектива из реда радника, техничког и инжењерског особља и 
другог особља — службеника, који имају бирачко право, као и 
чињенице да је директор по својој дужности био члан управног 
одбора. За свој рад управни одбор је одговарао радничком саве- 
ту и одговарајућем надлежном државном органу.'*) Из права ко- 
ја су имали први управни одбори предузећа види се да су ти од- 
бори, као органи самоуправљања, вршили одређене задатке 
функције управљања чија је горња граница обележена функци- 
јом савета, a доња граница функцијом руковођења, чији је опера- 
тивни носилац директор предузећа.^)

Функција руковођења, коју оперативно врши директор, о- 
бухвата цео комплекс права и дужности, који се концентрисано 
могу изразити појмом организације производње и целокупног 
процеса пословања. Управо та функција треба да реализује одре- 
ђену политику производње и пословања која је одређена путем 
нормативних аката органа самоуправљања и других аката тих 
органа/)

Овде нећемо детаљније разматрати функцију, начин рада, 
облика и структуру органа самоуправљања на подручју привре- 
де, али ћемо на крају овог сумарног дела подвући, да је од по- 
четка система самоуправљања једини интегрални носилац фун- 
кције управљања радни колектив, односно радна заједница (уп- 
рављање у ширем смислу), да одређене задатке управљања врше 
органи самоуправљања — раднички савети и управни одбори 
(управљање у ужем смислу), те најзад да функцију руковођења 
врши директор као орган радног колектива односно радне за- 
једнице.

Y даљем развоју нашег привредног система, система само- 
управљања и целокупног друштвено политичког система остали 
су исти облици органа самоуправљања, али су њихова улога и 
функционалност кроз богаћење праксом добијали у значају и 
пресудности квалитативно и квантитативно. Ти облици су ушли 
и у наш нови уставни систем и даље разрађени у  одговарају- 
ћим законским текстовима који нормирају самоуправљање у раз- 
ним областима друштвеног живота. Тако још Уставни закон о 
основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним 
органима власти — у чл. 6 одређује, да се самоуправљање произ- 
вођача у привреди састоји нарочито, поред осталог, у праву рад- 
них колектива да управљају привредним организацијама непо- 
средно и преко радничких саветаЈ) Устав СФРЈ од 1963. године

'•) Види чл. 4, 5, 6 и 9 Основног закона о управљању државним прив- 
редним предузећима.

5) Види чл. 27 истог Основног закона.
Види чл. 8, 36 до 39 истог Основног закона.



Y чл. 90 говорећи о остварењу самоуправљања у радној органи- 
зацији, одређује да радни људи поверавају, у складу са уставом, 
законом и статутом, одређене функције управљања органима 
радне организације: радничком савету, управном одбору и ди- 
ректору, односно другим одговарајућим органима управљања. И 
Устав Србије од 1963. године у члану 59 утврђује, да су органи 
управљања радне организације; раднички савет, управни одбор 
и директор. Битну садржину самоуправл>ања у садањим услов№ 
ма нашег развитка одређују уставне норме (савезног и републич- 
ког Устава), као и норме одговарајућих законских текстова. Та- 
ко Основни закон о предузећима од 2. IV 1965. године у чл. 44 до 
54 даје садржинске оквире и разграничења функција радничког 
савета, управног одбора и директора предузећа.* *) У овом закон- 
ском тексту је фиксирана и уставна концепција о даљем проце- 
су демократизације и преношењу права самоуправљања на радне 
јединице радне организације, при чему посебан значај лежи у 
чишеници да радне заједнице радних јединица предузећа саме 
расподељују доходак који остваре и да могу доносити и опште 
акте у оквиру својих права и дужности. Орган самоуправљања у 
радној јединици је раднички савет радне заједнице радне једи- 
нице.’ Делокруг и међусобне односе органа управљања одређују 
норме статута радне организације.

2. Органи самоуправљања у установама

Установе представљају радне организације које трајно вр- 
ше делатност друштвене службе којом се у општем интересу за- 
довољавају потребе грађана, организација и друге друштвене по  
требе. Оне обухватају делатност у области образовања и васпи- 
тања, научноистраживачког рада, културе, физичке културе. 
здравства, социјалног осигурања и социјадне заштите, a .могу 
обухватити и друге делатности друштвених служби ако законом 
нису резервисане само за привредне или друге организације. 
Установе су самосталне и самоуправне радне организације које 
имају својство правног лица.*®)

На овом подручју делатности функцију управљања врше 
радни људи непосредно или посредно путе.м органа управљања, 
којима поверавају одређене функције управљања. Носилац са- 
моуправних права и на овим областима ван привреде је радна 
заједница установе односно јединице установе. Органи самоуп- 
рављања, на које се преносе одређене функције управљања, јесу: 
савет и уггравни одбор радне заједнице установе, односно савет

т ) Уставни закон ступио на снагу 13. I 1953. год.
*) Основни закон о предузећима — С.\. лист СФРЈ бр. 17. од 7. IV 

1965. год.
5) Види ч.\. 31 до 43 Основног закона о предузећи.ма.

•0) Види чл. 5, 6 и 7 Основног закона о установама, — Сл. лист СФРТ
бр. 5 од 5. П 1965. год.
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и управни одбор радне заједнице радне јединице Ycтa«oвe.^ )̂ 
Ови облици органа самоуправљања настали су још у почетној 
фази самоуправљања на подручју друштвених служби. Оствари- 
вање права самоуправљања у установама односи се на сваки сту- 
пан. и на све делове радног процеса који представљају цедину. 
Организациони облик вршења ових самоуправних права, начин 
вршења, те процедура овиси о опсегу установе.- Код установа са 
мањим бројем чланова радна заједница одлучује непосредно на 
седници о свим пословима управљања, осим послова који су за- 
коном или статутом установе поверени директору. Одређепе 
функције о пословима установе могу се у установама са мањим 
бројехМ чланова поверити управном одбору. Y установама са ве- 
ћим бројем чланова радне заједнице, функцију управљања врши 
савет и управни одбор, односно други одговарајући органи уп- 
рављања на истим функцијама. Чланови радне заједнице радне 
јединице такође остварују самоуправљање непосредно. Радна је- 
диница обухвата чланове радне заједнице дела установе, који у 
радном процесу представљају цедину. Но и у радној јединици, са 
већим бројем чланова, могу се оформити исти органи управља- 
ња као у установи — савет односно други одговарајући органи 
управљања, којима се могу поверити одређене функције управ- 
љања.

Састав чданова савета и управног одбора се ограничава на 
саму установу односно радну јединицу установе. To је опште на- 
чело. Међутим у установама које врше дедатност или послове од 
посебног друштвеног интереса, у управљању учествују и заинте- 
ресовани грађани и представници заинтересованих организација 
и друштвене заједнице (представници друштвене заједнице), ако 
је то законом одређено.’̂ ) Ови представници не могу учествова- 
ти у оддучивању о битним правима самоуправљања, која имају 
чланови радне заједнице. Ова специфичност о учешћу представ- 
ника друштвене заједнице у управљању пословима од посебног 
друштвеног интереса важи и за предузећа у смислу чл. 13 Основ- 
ног закона о предузећима.

Функцију управљања врши и директор, односно други одго- 
варајући орган управљања. Јасно је да се овде ради о функцији 
руковођења иако закон употребљава појам управљања („управ- 
љање у ширбхМ смислу”). Директор је самостадан у раду, a за свој 
рад лично је одговоран савету и управном одбору, као и радној 
заједници. Он има право да учествује у раду савета, али без rrpa- 
ва одлучивања.

Oncer и садржина функције управљања, чији је носилац са- 
вет и управни одбор, те функције руковођења, чији је носилац 
директор, дати су и разграничени законским нормама статута 
установе, као што је сдучај и са функцијама управљања и руко- 
вођења на подручју привреде.’̂ ) И на подручју делатности дру- *

*>) Види чл. 31—37 Основног закона о установама. 
’2) Види чл. 38 и 39 истог закона.
*3) Види чл. 40 до 42 Основног закона о установама.



штвених служби функција савета обухвата битна пр>ава самоу- 
прављања као што су: доношење нормативних аката (статута и 
других општих аката), доношење планова и ггрограма рада и раз- 
воја, те основних одлука о коришћењу друштвених средстава и 
решавању других важних питања политике, организације и по- 
словања установе.

П. — ОРГАНИ САМОУПРАВЉАЊА НА ПОДРУЧЈУ УПРАВЕ
И ПРАВОСУБА

а) — Облици органа самоуправљања

Самоуправљање у радним организацијама по нашем устав- 
ном систему остварује се непосредним управљањем радном ор- 
ганизацијом од стране радних људи и посредно преко органа у- 
прављања: радничког савета, управног одбора и директора.*'*) To 
су органи самоуправљања у привредним организацијама у уста- 
новама. Уставне одредбе (савезне и републргчке) не говоре о ор- 
ганима управљања радних људи у државним органима, тј. у ор- 
ганима управе и правосуђа (савезни органи, органи у републици, 
аутономној покрајини и општини), али како се ради о јединстве- 
ном систему самоуправљања радних људи, о реализацији устав- 
ног принцхша о обезбеђењу јединственог друштвено-економског 
положаја радних људи уогаите, дакле и оних у државним орга- 
нима, то се и на овом подручју нужно јављају суштински исти 
организациони облици органа управљања.

Облици органа самоуправљања на подручју управе и право- 
суђа дати су у Ошптем закону о самоуправљању. Ти облици ор- 
гана су нашли своју примену и конкретизацију у сумарној обра- 
ди у Закону о савезној управи и Закону о органима ynpaBe.* )̂ 
Основни закон о радним односима не говори о органима само- 
управљања (саветима), него о радној заједници као носиоцу 
функције самоуправљања. Радне организације (предузећа и уста- 
нове) статутом одређују своје органе самоуправљања, њихов де- 
локруг и одговорност, као и друге односе у складу са уставом и 
законом.'^) Законске норме о самоуправљању полазе од уставне 
концепције о реализацији самоуправљања по којој се оно оства- 
рује непосредним управљањем радних људи и посредно управља- 
њем преко органа управљања. Та општа концепција реализована

Види чл. 9 и 90 Устава СФРЈ, те чл. 57 и 59 Устава СРС од 1963. год.
>5) Закон о савезној управи — ступио на снагу 25. П 1965. год. (Сл. 

лист СФРЈ бр. 7 од 17. П 1965. год. Види чл. 101—108 тог Закона. Ове од- 
редбе о самоуправљању остале су на снази и по доношењу Закона о савез- 
ним органима управе, савезним саветима и савезним организацијама од 
13. V 1967. год. Види чл. 112 тог Закона (Сл. лист СФРЈ бр. 21/67).

’ )̂ Види чл. 77 ст. 1 и чл. 79 ст. 3 тач. 7 Основног закона о предузе-
ћима — Сл. лист СФРЈ бр. 17/65. н чл. 51 Основног закона о установама,
—■ Сл. лист СФРЈ бр. 5/65.



je Y области управе и правсзсуђа. Оригинални носилац права са- 
моуправљања је радна заједница органа управе и правосуђа, к о  
ју сачињавају сви радни људи који раде у одговарајућем органу. 
Радни људи Y органу управе и правосуђа принципијелно и при- 
марно остварују непосредно самоуправљање. Радна заједница по 
својој правној и организационо друштвеној природи није орган 
самоуправљања, него је само по себи идентитет и облик самоуп- 
равне организације одређеног органа управе и правосуђа. Радна 
заједница као целина је оригинарни носилац права самоуправ- 
љања и као таква о.на представља битну функцију управљања, 
укључив ту и нормативноправну функцију (креирање самоуправ- 
ног права — путем самоуправних норми тзв. „малих устава’’).*̂ ) 

Самоуправни орган је дакле савет радне заједнице. Он је 
носилац пренесеног права самоуправљања, било од стране целе 
друштвенополитичке заједнице (савеза или републике) путем 
законске норме, или пак путем овлаштења од сгране саме радне 
заједнице кроз самоуправну норму — општа нормативна акта 
радне заједнице органа управе и правосуђа. Радна заједвица ор- 
гана управе и правосуђа, која има мање од четири члана, нема 
посебан арган самоуправљања него цела радна заједница врши 
функцију самоуправљања у оквиру споразума склопљеног изме- 
by радне заједнице и скупштине друштвено политичке заједнице 
или органа кога скупштина одреди.'®)

Поред савета радне организације постоји још један орган 
самоуправљања. To је савет радне заједнице радне јединице. По- 
јам радне јединице у овом смислу вршења самоуправних права 
дат је у чл. 25 ст. 4 Закона о органихма управе и у чл. 105 ст. 2 За- 
кона о савезној управи.'® Тај појам обухвата првенствено органи- 
зациону јединицу, затим више организационих јединица чији су 
послови међусобно повезани, подручни орган, као и поједине ор- 
гане управе у општинама (раније и срезовима) у којима је одре- 
ћено да се сви општински (раније и срески) органи управе сма- 
трају једним органом управе у смислу члана 37 Закона о органима 
управе. КреирањсхМ савета радне заједнице радне јединице омо- 
гућује се још непосредније повезивање права управљања и рад- 
них људи. Y компетенцији тог органа самоуправљања су само од- 
ређена права самоуправљања, која радна заједница у оквиру сво- 
јих нормативно правних овлаштења, у складу са законом, може 
пренети на радну јединицу органа.

Y органима управе и правосуђа посебну улогу има старе- 
шина органа. Битно је да је старешина органа носилац функције 
руковођења, као и на подручју привредних организација и оста- 
лих организација које врше одређене друштвене делатности. Ста- 
решина органа нема прерогативе функције самоуправљања, па

Види чл. 3 до чл. 6 Општег закона о  самоуправљању, чл. 24— 26 За- 
кона о органима управе и чл. 101—106 Закона о савезној управи.

Види чл. 7 O c H O B H O r закона о самоуправљању, чл. 26 Закона о  орг. 
управе у СРС и чл. 106 Закона о савезној управи.

Види чл. 6 Општ. зак. о самоуправљању, чл. 25 Зак. о органима
управе и чл. 105 Закона о  савезној управи.
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чак Y начелу није ни члан савета, изузев ако је то законом посе- 
бно одређено. Но законом је изричито искључен из функције 
преАседника савета у републичким органима управе и правосуђа. 
Старешине и функционери у савезним органима управе (и пра- 
восуђа), које именује (или бира) Савезна скупштина не могу 
бити чланови савета радне заједнице. Међутим старешина саве- 
зног органа управе кога поставља Савезно извршно веће по свом 
положају је члан савета радне заједнице “ ) Но функција овог ор- 
гана на подручју управе и правосуђа је изузетно важна, јер без 
његове сагласности, као представника државне власти, не могу 
ступити на снагу огапти нормативни акти и друге одређене одлу- 
ке органа самоуправљања.

б) — Фушсција органа самоуправљања

Радни л>уди у органима управе и правосуђа остварују само 
управљање вршењем одређених права и дужности из области 
функције управљања, која обухвата послове и задатке органа 
управе и правосуђа чији је класични носилац непосредно сам 
државни орган. Право самоуправљања у тим органима радни љу- 
ди остварују непосредно или путем својих органа самоуправља- 
ња. Целокупност послова и задатака, који су у домену права са- 
моуггрављања на подручју управе и правосуђа, обухвата значајне 
и опсежне функције радних људи у органима управе и право 
сућа: изборну функцију, нормативно правну и политичкоопера- 
тивно правну функцију. Карактер, значај и садржина ових функ- 
ција опредеђује облик и начин вршења права самоуправљања. 
Изборна функција обухвата право вршења избора и опозива чла- 
нова савета радне заједнице. Нормативно ггравна функција обу- 
хвата право доношења ошитих прописа (нормативних аката) о 
унутрашњој организацији, расподели дохотка, личним дохоцима, 
о радним односима, о средствима заједничке потрошње и других 
општих аката којима се уређују унутрашњи односи у органу. П о  
литичко-оперативно правна функција обухвата цео комплекс по- 
слова организационо политичке, кадровске и финансијско правне 
прирмзде, као што је: утврђивање програма рада, одлучивање о 
рашоређивању средстава за личне дохотке, одлучивање о пита- 
њима из радних односа, старање о стручном образовању радника, 
унапређењу рада и побољшању услова рада, те одлучивање и о 
другим питањима из области унутрашњих односа органа управе 
и правосуђа.

Oncer функције органа самоуправљања није одређен закон- 
ским нормама. To је сасвим нормално и логично, јер то питање 
треба да решава самоуправна пракса органа управе и правосућа 
путем својих нормативних аката. Истина закон може и ту дати 
одређена конкретна решења, a то важи и за правне прописе ни-

20) Види чл. 8 Општ. зак. о самоуправљању, чл. 25 Зак. о орг. управе
и чл. 107 Закона о  савезној управи.



жег ранга. Тако је лоношење финаноијског плана и заврпшог 
рачуна органа управе и правосуђа дато у надлежност старешине 
органа и савета радне заједнице.^*) Међутим oncer функције са- 
моуправљања разграничен је законским нормама од функције ру- 
ковођења, чији је носилац старешина органа управе и правосуђа. 
Разграничење функције органа самоуправљања и функција саме 
радне заједнице, као и овлаштен>а дата старепшни органа, изра- 
жавају степен продора односа непосредне социјалистичке демо- 
кратије који се реализују нормативним актима органа. На исти 
начин те односе изражава и начин вршења самоуправних права 
на подручју органа управе и правосуђа о чему ће ниже бити речи.

в) — Начин вршења функције самоуправљања

Под начином вршења функције самоуправљања треба разу- 
мети јединство организационих облика остваривања права само- 
управљања, процедуре рада и одлучивања, те инструмената оства- 
ривања права самоуправљања. Овде је реч о начину вршења ове 
функције не само од стране органа самоуправљања, него и од 
стране носиоца ове функције свих радних људи, тј. од стране 
збора радне заједнице органа управе и правосуђа. To је управо 
нужно ради јаснијег сагледавања функционисања самих органа 
самоуправљања.

Законске норме дају организационе облике остваривања 
права самоуправљања. По тим нормама (савезним и републи- 
чким) радни људи у органима управе и правосуђа остварују irpa- 
во самоуправљаша на три начина: — самосталним одлучивањем, 
одлучивањем у сагласности са старепшном органа и давањем 
мишљења и предлога старешини органа.^ )̂ Првим начином се 
остварује највећи степен самоуправности радних људи. Y функ- 
цији самоуправљања која се врши на овај начин старепшна орга- 
на управе и правосуђа нема никакве ингеренције правног зна- 
чаја. Аруги начин остваривања права самоуправљања носи не- 
споран правни значај органа управе и правосуђа, односно ста- 
решине тог органа као носиоца државне власти без чије сагла- 
сности нема правне егзистенције одлука донета у функцији са- 
моуправљања. Трећи начин вршења права самоуправљања не 
представља правно одлучивање, него се ту ради о давању ми- 
шљења и предлога старешини органа. To је област руковођења, 
дакле овлаштења старешине органа. Ти предлози могу долазити 
како непосредно од радних људи — радне заједнице органа, па и

2’) Види чл. 72 и 79 Основног закона о средствима за рад органа уп- 
раве, чл. 15 Уредбе о финансијском и материјалном пословању органа 
управе (Сл. лист СФРЈ бр. 52/66. и Упугство за састављање завршног ра- 
чуна органа управе — део III тач. 13, (Сл. лист СФРЈ бр. 50/66).

22) Види чл. 3 Општег закона о самоуправљању радних људи у орга-
ни.ма управе, чл. 22, 91 и 92 Закона о органима управе у СРС и чл. 101 и 102
Закона о савезној управи.
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радне заједнице радне јединице, тако и од савета радне заЈедницс 
органа, односно савета радне заједнице радне јединице.

Самостално одлучивање радних људи у органима управе и 
правосуђа обухата следећа права самоуправљања:

а) — доношење правилника о употреби средстава фонда за- 
једничке потрошње;

б) — одлучивање о употреби средстава фонда заједничке 
потрошње у складу са правилником фонда;

в) — вршење избора и опозива чланова савета радне зајед- 
нице и

г) — вдлучивање и о другим питањима, из области унутра- 
шњих односа, када је то законом, другим прописима или правил- 
ником органа одређено.

Oncer и садржина других питања под г) која долазе у до- 
мен самосталног одлучивања радних људи свакако изражава сте- 
пен развитка односа самоуправљања на подручју управе и пра- 
восућа. Y даљем процесу развоја самоуггравних односа ова об- 
ласт ће све више бити захватана нормативним актима самих ор- 
гана управе и правосуђа.

Одлучивање радних људи у органима управе и правосуђа у 
сагласности са старешином органа обухвата следећа права само- 
управљања:

а) — доношење прописа о унутрашњој организацији, ра- 
сподели дохотка, личним дохоцима, радним односима;

б) — доношење других општих аката којима се уређују 
унутрашњи односи у органу;

в) — увођење програма рада;
г) — одлучивање о распоређивању средстава за личне до- 

хотке у складу са правилником органа;
д) — одлучивање о питањима из радних односа, ако зако 

ном или правилником органа није друкчије одређено;
ђ) — старање о стручном образовању радника, унапређе- 

њу рада и побољшању услова рада и
е) — одлучивање о другим питањима из области унутра- 

шњих односа органа када је то законом, другим прописима или 
правилнико.м органа одређено.

Oncer, садржина и значај ових права самоуправл>ања упу- 
ћују сами no себи на протуречност процеса самоуправљања на 
подручју управе и правосуђа: на елементе квалитетног развоја 
самоуправних односа на подручју управе и правосућа и кванти- 
тативну ширину тих односа, те елементе државности изражене 
у значају и улози старешнгне органа, којима је no природи ствари 
иманентна потенцијална снага бирократских тенденција и коче- 
ња процеса развоја самоуправних односа.

Изложени начини вршења функције самоуправљања и раз- 
граничење овлаштења носиоца права самоуправљања и старе- 
шине органа угграве и правосуђа дато је прецизно и експлицитно 
у чл. 91 и 92 Закона о органима управе, дакле у републичкнм 
нормама. Мање прецизно и имплицитно дато је исто решење и 
за савезне органе управе у чл. 101 и 192 Закона о савезној управи.
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Законске норме не одређују која ће права самоуправљања 
од свих наведених права вршити радни људи органа — дакле 
радна заједница, a која савет радне заједнице. To пигање, и ако 
може бити решено и законским нормама, првенствено решава 
радна заједница органа својим нормативним актима^) Према 
томе у принципу сва права из домена функције самоуправљања 
могу се остваривати било путем одлучивања радних л>уди органа 
— радне заједнице органа, било путем одлучивања савета радне 
заједнице органа. Но радна заједница органа је непосредни но- 
силац сБИх права самоуправљарва, док је савет радне заједнице 
органа управе и правосуђа вршилац само одређених права само- 
управљања, која су као таква одређена било законом било пра- 
вилником. Према томе када је реч о самосталном остваривању 
права самоуправљања или остваривању тог права у сагласности 
са старешином органа, онда закон има у виду однос радне заје- 
днице органа и савета радне заједнице органа с једне стране и 
старешине органа с друге стране. A када је реч о непосредном 
остваривању права самоуправљања, закон решава однос, односно 
поставња однос радне заједнице органа и савета радне заједнице 
(однооно радне заједнице јединице и савета радне заједнице је- 
динице органа)?“)

Правни значај давања саглаоности старешине органа на са- 
моуправне акте (општи акти и конкретни акти: одлуке, решења, 
закључци) је различит већ према томе да ли се ради о ошптим 
нормативним актима или пак о конкретним актима самоуправ- 
љања. Ошита нормативна акта, на која није дата сагласност ста- 
решине органа управе и правосуђа, немају правну снагу, те се не 
могу извршити. Y таквим случајевима општи — нормативни акти, 
на која није дата сагласност старешине органа, по сили закона 
иду на разматрање и оцену Извршном већу (републичком или 
савезном, или покрајинском већ према томе о којим се органима 
управе ради). Коначну одлуку о општем акту доноси, у  случаје- 
вима несагласности старешине органа, одговарајуће Извршно 
веће. Та одлука може у целини потврдити општи акт, a може га 
изменити према ставу који је заузео старешина органа. Ако се 
пак ради о појединачним конкретним самоуправним актима, та- 
ква акта не могу ступити на снагу, па према томе нити извршити, 
ако није дата сагласност старешине органа. Таква појединачна 
самоуправна акта су неважећа и уместо њих се извршавају акта 
које је тим поводом донео старешина органа “) Y таквом случају 
савет радне заједнице има право да о неслагању и решењу старе- 
шине органа обавести одговарајуће Извршно веће. Но ова оба- 
вест нема неко правно дејство у односу на конкретно решење 
старешине органа. Законске норме које регулишу ово питање 
roBope о општим актима, односно појединачним актима, која до-

23) Види чл. 102 ст. 2 Зак. о  савезној управи.
2“*) Види чл. 5 Општег закона о  самоуправљању, чл. 25 Закона о орга. 

иима управе и чл. 104 и 105 Закона о  савезној управи.
25) Види чл. 94 Закона о органима управе у СРС и чл. Закона о  савез-

ној управи.
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носи савет радне заједнице. Међутим чини нам се да је то очити 
пропуст, јер је процедура иста и за она општа и појединачна 
акта која доноси збор радне заједнице у сагласности старешине 
органа, ако така сагласност није дата. To потврђују и нормати- 
вни акти органа управе и правосуђа, a и постојећа пракса.

Давање мишљења и предлога старешини органа, као један 
од начина вршења функције самоуправљања, односи се на она 
питања која спадају у домен руковођења, дакле на права старе- 
шине органа управе и правосућа. To је област самосталне функ- 
ције старешине органа, која обухвата следећа права и дужности:

а) — организовање и руковођење обављањем послова из 
делокруга органа управе и правосуђа;

б) — давање радницима упутстава за рад;
в) — вршење права у погледу дисциплинске одговорности 

радника на која је законом или другим прописима овлаштен;
г) — решавање о радним односима радника у органу у 

оквиру овлашћеља утврђених законом и
д) — одлучивање о другим питањима, када је то законом, 

другим прописом или правилником органа одређено.“)
Овај трећи начин вршења функције самоуправљања, не обу- 

хвата мрплљења и предлоге по оним питањима по којима радни 
људи органа, збор или савет радне заједнице, одлучују било са- 
мостално било у сагласности са старешином органа. Y оваквим 
случајевима мишљења и предлози представљају само једну фазу 
одлучивања, припремање материјала или давање иницијативе за 
решавање неког питања из домена самоуправљања.

Радни људи разматрају питања из домена самоуправљања и 
доносе одлуке по тим питањима на зборовима радне заједнице 
органа, зборовима радне заједнице радне јединице, седницама са- 
вета радне заједнице органа и седницама савета радне заједнице 
радне јединице. Процедура рада зборова и седница савета и доно- 
шење одлука треба да буде детаљно одређена нормативним акти- 
ма органа. За неке области самоуправљаша процедура, начин ра- 
да и доношење одлука нормирано је законским нормама као што 
је случај са изборима савета органа управе и правосуђа.

Инструменти остваривања права самоуправљања радних љу- 
ди на подручју управе и правосуђа су општа акта (нормативна 
акта) и одлучивање о појединачним случајевима из унутрашњих 
односа у органу. Облици општих аката су: статут и правилник. 
Y самоуправљачкој пракси као општи акти се јављају и други 
облици као што су „одлука” и „решење” иако су ово облици ре- 
довни за конкретне одлуке. YcraBHe норме изричито помињу 
„статут” као општи акт, одређујући и садржину овог општег ак- 
та који обухвата радне и друге унутрашње односе.^) Y пракси 
органа управе и правосуђа ови односи се редовно регулишу „пра-

Види чл. 93 Закона о  органима управе у СРС.
27) Види чл. 91 Устава СФРЈ, чл. 66 Устава СРС, чл. 3 ст. 3 Општег за-

кона о самоуправљању и чл. 3 Основног закона о радним односима.
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вилником” уместо „статутом”. Облици конкретних — поједина- 
чних актата су: решење, одлука, закључак, a и други, као што 
су „план", „програм” и слично. Ови појмови и њихово разграни- 
чење нису још у правној теорији самоуправљања дати и раз- 
рађени.

Изложено разматрање упућује на чињеницу да је законско 
нормирање органа самоуправљања и њихових функција, те на- 
чина остварења права самоуправљања на подручју управе и пра- 
восуђа суштински усклађено са уставном концепцијом принципа 
јединствености самоуправљања у Југославији; — да се и на овом 
подручју државних функција остварује процес претварања рад- 
ника у управљача друштвеним пословима и да тај процес закон- 
ском нужношћу носи елементе негације чиновничке психологије 
и менталитета најамног радника у служби државе, негације ста- 
рих односа субординације извршиоца рада и хијерархије упра- 
вљача, стварајући истовремено нове социјалистичке односе са- 
радње удружених радних л>уди као дела јединства нових односа 
социјалистичког хуманизма.

Неке супротности у конкретним законским решењима, a и 
у живој пракси самоуправљања, нису негација изложеног су- 
штинског јединства нашег система самоуправљања, него су одраз 
законите нужности, дијалектичког процеса јединства супротно- 
сти — нестајања старих, непревазиђених још увек виталних еле- 
мената државне администрације, најамних односа и бирократ- 
ских тенденција, те нових социјалистичких односа самоуправља- 
ња на домену општих функција државе — функција управе и 
правосуђа.

Радован Георгијевић

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ (5)

(Приказ и примедбе)

I

Усвајајући захтев за заштиту законитости, Одељење Врхов- 
ног суда Субије у Новом Саду је пресудом бр. Гзз. 16/67 од 16. 
јуна 1967. године укинуло пресуде нижестепених судова и пред- 
мет вратило првостепеном суду на поново суђење.

Пресуда је овако образложена:

„Првостепени суд је тужбени захтев тужиоца усво  
јио и утврдио да је одлука туженог о искл.учењу ту-
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жиоца из радне заједнице број 520/65 од 1. јула 1965. 
године незаконита из разлога што тужилац није уре- 
дно позван на седницу радничког савета када је реша- 
вао о његовом искључењу те да је тиме повређен ггро 
пис чл. 89 и 117 ОЗРО и да у правилнику туженог да- 
вање робе на вересију није предвиВено као тежа по- 
вреда радне дужности.

Аругостепени суд је прихватио разлоге првостепе- 
ног суда с тим да је Правилник о радним односима ту- 
женог од 29. јануара 1962. године престао да важи пре- 
ма одредби члана 148 ОЗРО a Правилник кога је туже- 
ни донео 29. ј\ша 1965. године се није могао применити, 
пошто је донет истог дана када и одлука о искључењу 
тужиоца из радне организације.

По мишљењу Врховног суда правно схватање оба 
суда да тужилац није уредно позван због тога што није 
позван од стране радничког савета, па да је тиме по- 
вређено право радника из чл. 89 и 117 ОЗРО није пра- 
вилно. Ово ради тога, што је тужилац саслушан од над- 
лежног органа за вођење дисциплинског поступка и да- 
та му је могућност да се брани, a обавештен је од стра- 
не дисциплинског суда да се одмах после тога одржава 
седница Радничког савета на којој ће се решавати о 
његовом искључењу из радне заједнице. По мишљењу 
овог суда довољно је да радник о чијем се искључењу 
из радне заједнице расправља ггред органом за доно  
шење такве мере, био обавештен о дану и часу када ће 
се пред тим органом расправљати о његовом питању, 
да би он могао да пред тим органом брани своје право. 
Да ли ће радник то своје право исжаристити или не, то 
је његова ствар, али кад је њему дата могућност да то 
своје право брани, онда није повређено његово право из 
наведених прописа ОЗРО.

Оба суда су извели закључак да у Правилнику ту- 
женог није предвиђено да давање робе на вересију 
представља тежу повреду радне дужности због које 
повреде се може изрећи мера искл>учења из радне за- 
једнице.

По мишљењу oBor суда да би се могао извести та- 
кав зак.д>учак потребно је рашчистити сва гштања која 
могу бити од значаја за правилну ггримену одредаба 
Правилника туженог тј. потребно је утврдити какве п о  
вреде радне дужности је извршио тужилац и да ли цео 
износ који му је приликом пописа продавнице утврђен 
као мањак, представља стварни мањак или је нешто од 
тог износа оправдао раније продатим таксеним марка- 
ма, услед чега је наступио мањак и да ли је са тим ман.- 
ком тужено предузеће претрпело штету.
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Кад се све ово рашчисти треба ценити све одредбе 
Правилника које се односе на повреду радне дуж но  
сти, па из тога извести закључак да ли радње тужиоца 
представљају тежу или лакшу повреду радне дуж но  
сти, па тек тада ценити законитост одлуке о искључе- 
њу тужиоца из радне организације.

При оцени одредаба чл. 77 Правилника из 1962. го- 
дине треба ценити суштину тих одредаба a не називе 
радњи, па утврдити да ли су поступци тужиоца предви- 
ђени наведеним прописом као тежа повреда радне ду- 
жности (т. 3 и 4 и последњи став члана 77).

Неправилно је схватање другостепеног суда да се 
на радње тужиоца не могу применити одредбе Правил- 
ника из 1962. године.

Истина је да је по чл. 148 тач. 1 став 1 тада важе- 
ћег ОЗРО укинут дотадашњи ЗРО и пропис донети на 
основу њега, али по чл. 146 ст. 1 истог Закона остављен 
је рок радним заједницама од годину дана од дана сту- 
пања на снагу тог Закона, да донесу статуте и друге 
опште акте којима ће регулисати радне односе сагла- 
сно одредбама овог закона. По ставу 2 наведеног про  
писа до доношења статута и других ошптих аката, ра- 
дни односи се могу уређивати и привременим одлука- 
ма највиших органа управљања у смислу одредаба овог 
закона.

По мишљењу овог Врховног суда одредба члана 
148 став 1 тачка 1 ОЗРО (из 1965), не значи да у вре- 
мену од ступања на снагу овог Закона до доношења ста- 
тута и других општих аката или привремене одлуке 
радник за повреду радне дужности, па ма и најтеже, 
не може да одговара и да се према њему не могу при- 
менити санкције. Напротив, по члану 146 истог Закона 
дат је рок радној организацији у коме је дужна да до- 
несе статут и друге акте којима се регулишу радни од- 
носи, a до доношења тих аката односно статута или 
привремене оддуке, имају се применити одредбе Пра- 
вилника који је дотле регулисао то питање и то оне од- 
редбе које нису у супротности са одредбама ОЗРО. Ово 
схватање је у складу са прописом члана 87 став 2 ОЗРО, 
по коме радна заједница може своме члану због теже 
повреде радне дужности изрећи искључење из радне 
заједнице. Пошто одредбе Правилника од 1962. о томе 
шта представља тежу повреду радне дужности нису у 
противности са одредбама ОЗРО из 1965, то се ове од- 
редбе имају применити на оне повреде радне дужности 
које су учињене у међувремену од ступања на снагу 
ОЗРО и до доношења статута односнб привремене од- 
луке . . . . "
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Аргументи Одељења Врховног суда Србије у Новом Саду — 
по мом мишљењу нису у складу с одредбама Основног закона о 
радним односима.

Ево због чега:

а)
Y поступку за утврђивање повреде прописаних радних ду- 

жности радника Основни закон о радним односима разликује 
три фазе:

— покретање поступка,
— вођење поступка и
— изрицање мере.
Све три активности које се тичу остваривања права и ду- 

жности радника из радног односа Основни закон о раднвм од- 
носима поверава к о л е к т и в н и м  органима радне заједнице. 
Одређеиа овлашћења радна заједница може поверити појединцу 
(овлашћени радник) само и з у з е т н о :  онда када то Закон из- 
р и ч и т о дозвољава. Тако је у ставу 2 члана 85 прописано да 
радна заједниза и појединог свог члана може овластити за покре- 
тање поступка ради утврђивања повреде прописаних радних ду- 
жности.

За спровођење прве фазе поступка, може, дакле, бити овла- 
шћен или колективни орган радне заједнице или радник поје- 
динац.

Аругу фазу поступка води у в е к  к о л е к т и в н и  орган 
радне заједнице. Шаро^шка су имена тог органа: он се назива ко- 
мисијом за заштиту радних дужности, комисијом за сузбијање 
повреда радних дужности и слично.

Кад се ради о лакшој повреди радне дужности, онда је ор- 
ган за вођење поступка овлашћен и за изрицање мере. Y там слу- 
чају, дакле, активности друге и треће фазе поступка спадају у 
надлежност и с т о г органа: органа -̂ а вођење поступка и изри- 
цања мера.

Ако, међутим, орган за вођење поступака и изрицање мера 
оцени да је радник учинио д е л о које је општим актом предви- 
ђено као тежа повреда радне дужности, онда он није овлашћен 
да изрекне меру. Y таквом случају тај орган предмет уступа рад- 
ничком савету односно радној заједници радне јединице ако је 
то утврђено статутом да он, односно она, и з р е к не меру (прва 
алинеја става 1 члана 88). Кад је, дакле, у питању тежа повреда 
радне дужности, због које се .може изрећи мера искључења рад- 
ника из радне заједнице, овлашћење за вођење поступка о дв о- 
ј е н о је од овлашћења за изрицање мере: за вођење поступка 
овлашћен је један, за изрицање мере други орган радне заје- 
днице.

II
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Ту р а з д в о ј е н о с т  овлашћења је Одељење Врховног суда 
превидело при изналажењу смисла одредбе члана 89. Том закон- 
ском одредбом императивног карактера је прописано:

„Радна заједница не може изрећи меру због повре- 
де радне дужности пре него што саслуша радника, осим 
ако се радник без оправданих разлога не одазове на 
позив."

Ако се пажња усредсреди на то да ова законска одредба 
уређује трећу фазу поступка, тј. и з р и ц а њ е  м е р е ,  онда је 
несумњиво да радиика мора саслушати баш онај орган који је 
надлежан за изрицање мере. Дакле, ако се ради о тежој повреди 
радне дужности, раднички савет, односно радна заједница радне 
јединице. Y оваквом случају — противно мишл>ењу Одељења Вр- 
ховног суда — није довољно да радника саслуша орган надле- 
жан за вођење поступка и изрицање мера (став 1 члана 85 in fine). 
To је довољно само онда када се ради о лакшој повреди радне 
дужности. Зато што у таквом случају и овлашћење за вођење 
поступка и овлашћење за изрицање мере има и с т и орган. Овла- 
шћења за те две активности у таквој ситуацији н и с у  р а з д в о -  
ј е н а.

Да би орган за изрицање мере могао саслушати радника, он 
га м о р а  п о з в а т и  на седницу. Радника мора позвати на сед- 
ницу баш орган надлежан за изрицање мере зато што и позивање 
— као предпоставка за законито изрицање мере такође спада у 
трећу фазу процедуре. Нееумњиво је то ако се уочи следеће: 
Према одредби става 1 члана 89 in fine, законито је изречена 
мера и без претходног саслушања радника под предпоставком да 
се радник без оправданих разлога на п о з и в не одазове.

Одредба члана 117 је пропис о п ш т е г  карактера. Y по- 
ступку за изрицање мере због повреде радне дужности право га- 
рантовано том одредбом више је заштићено с п е ц и ј а л н о м  
одредбом става 1 члана 89. Овом последњом је, наиме, органу за 
изрицање мере стављено у д у ж н о с т  да радника п о з о в е на 
седницу на којој ће се одлучивати о његовом случају. Одређено 
је, дакле, и то к а к о  се раднику има обезбедити коришћење 
гарантованим му правом. Оном првом одредбом (члана 117) про- 
писано је само то да радник и м а  п р а в о  да ггрисуствује са- 
станку сваког органа управљања на коме се решава о његовом 
праву, односно дужности у радној организацији. На који начин 
ће се вршење тог права раднику омогућити, то треба да је пропи- 
сано општим актом радне организације. Ако такве одредбе радна 
организација у својим општим актима нема, онда се сматра да 
је раднику омогућено вршење његовог права онда када се поу- 
здано утврди да је он знао кад ће се, где и када одржати саста- 
нак на коме ће се решавати о његовом праву или дужности. Y 
случају који има у виду одредба става 1 члана 89, није довољно 
да је радник на овај или онај начин еазнао да ће се, где и када 
одржати састанак; на такав састанак он м о р а  б и т и  п о з в а н .  
И то: позван управо од органа надлежног за и з р и ц а њ е  м е р е .
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Ваљаност солуције до које сам дошао језичким и логичким 
методоЈч тумачења наведених законских одредаба може се про  
верити и другим методама тумачења.

Собзиром на место у систему Основног закона о радним од- 
носима, одредба члана 117 је несумњиво пропис о п ш т е г  ка- 
рактера. Она је распоређена у 10. глава која носи наслов: Оства- 
ривање права радника на раду и по основу рада. Као општа од- 
редба, она се примењује онда и само онда када нема специјал- 
није која раднику, при остваривању његових права и дужности, 
даје исто такву или већу гаранцију. Одредба става 1 члана 89 
је специјалног карактера. Она је распоређена у 7. главу која носи 
наслов: Одговорност радника радној заједници. Примењује се 
само онда кад се ради о изрицању мере због повреде радне ду- 
жности. Y остваривању права и дужности, она раднику даје већу 
гаранцију и зато искључује примену одредбе члана 117.

Добијену солуцију потврђује и телеолошки метод тумаче- 
ња. Y поступку за сузбијање повреда радних дужности није у пи- 
тању какво радниково право или његова дужност која извире из 
објективних околности, као што је, на пример, престанак рада 
по основима из одредбе члана 98. Ту се ради о његовом угледу 
као човека, радника и самоуправљача. И онда када је поступак 
покренут због лакше повреде радне дужности. A кад је реч о по- 
ступку покренутом због теже повреде радне дужности, онда је, 
поврх угледа радног човека, у питању још и престанак рада с те- 
шким последицама. Подсетићу само на неке. Ако је раднику пре- 
стао рад због искључења из радне заједнице, онда он нема право 
на иступни рок (члан 109). Нема право на материјално обезбе- 
ђење (став 2 члана 60 Основног закона о организацији и финан- 
сирању запошљавања, „Службени лист СФРЈ”, бр. 15 из 1965. 
године). Такав престанак рада разлог је за отказ уговора о ко- 
ришћењу стана који је радник, с обзиром на његов дотадашњи 
рад, добио на коришћење од радне организације из чије радне 
заједнице је искЈ^учен (став 1 члана 63 пречишћеног текста За- 
кона о стамбеним односима^ „Службени лист СФРЈ”, број 11 из 
1966. године). Кад су стога у питању таква елементарна права и 
тако значајни интереси радника, Закон тежи стварашу такве си- 
туације у којој ће радник имати пуну могућност да се заштити 
од незаконите оддуке и њених тешких последица. Тој сврси слу- 
жи позивање радника на седницу органа надлежног за изрицање 
мере, саслушање радника пред тим органом, као и право кори- 
шћења помоћи браниоца.

б)
Одредбом тачке 1 става 1 члана 148 Основног закона о рад- 

ним односима б е з у с л о в н о  су аброгирани Закон о радним 
односима („Службени лист СФРЈ”, број 17 из 1961. године) и про  
писи донети на основу н>ега. Због тога се одредбе аброгираног 
Закона и прописи донети на основу њега не могу примењиватк 
на ситуације настале после 7. априла 1965. године. Без обзира на
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TO да ли cy y складу c одредбама Основног закона о радним од- 
носима или нису.

Као и све друге савезне прописе донете пре Устава СФРЈ, и 
Закона о радним односима је требало ускладити с Уставом. Када 
се, међутим, приступило припремашу извршења тог задатка, по- 
казало се да се тај Закон не може саобразити Уставу зато што 
је Устав усвојио к в а л и т а т и в н о  с а с в и м  н о в у  кон- 
ц е п ц и ј у  р а д н о г  о д н о с а .  Док, наиме, садржини радног 
односа по Закону о радним односима чине узајамна права и ду- 
жности између радника и организација (став 1 члана 3), према 
Уставу, садржина радног односа се манифестује: у остваривању 
самоуправљања на основу слободно удруженог рада средствима 
за,рад у друштвеној својини; у успостављању међусобних односа 
радвих људи као равноправних чланова радне заједнице у рад- 
ним организацијама; у самосталном утврђивању Л1еђусобних пра- 
ва и дужности које проистичу из удруженог рада (члан 6, 9 и 10 
устава). A пошто је концепција радног односа као о с н о в н а  
к а т е г о р и ј а  извор свих института радног права, место ускла- 
ђивања Закона о радним односима с Уставом, нужно се намет- 
нула потреба да се донесе н о в з a к о н, да се даду сасвим нова 
решења свих института који чине материју закона о радним од- 
носима.

Мислим да сада већ неће бити тешко сложити се с гледиш- 
тем да су и Закон о радним односима и прописи донети на осно- 
ву њега даном 7. априла 1965. закључно б е з у с л о в н о  преста- 
ли да важе. Консеквентно томе, тај Закон и ти прописи не могу , 
се примењивати на ситуације настале после 7. априла 1965. год.

Основни закон о радним односима објављен је у „Службе- 
ном листу СФРЈ”, бр. 17 дана 7. априла 1965. године, a ступио је 
на снагу већ следећег дана: 8. априла 1965. године. Вакације није 
било. Радне заједнице радних организација стога нису имале вре- 
мена за доношење општих аката, односно привремених оддука. 
Због тога је настала празнина (interregnum); стари Закон и на 
њему засновани прописи су престали да важе, a нових општих 
аката, односно привремених одлука још није било. Та празнина 
је код неких радних организација трајала дуже, код неких кра- 
ће времена. A живот је текао даље. Текао и рађао ситуације за 
чије уређење није било прописа. Због тога су и радне заједнице 
и судови опште надлежности и.мали знатних тешкоћа. Нарочито 
у области одговорности радника радној заједници због повреде 
радних дужности. У то.м домену је Основни закон о радним од- 
носи.ма усвојио принцип о д р е ђ е н о с т и  о п ш т и м  а к т о м  
(став 1 члана 85) који је у суштини и с т о  што и принцип лега- 
лктета у кривично.м праву. По ње.му, повреда радне дужности је 
само оно д е л о које је, пре него што је учињено, општим ак- 
то-м радне организације одређено, предвиђено, утврђено, пропи- 
С2НО као повреда радне дужности. Зато се раднику, док општим
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актом, односно привременом одлуком није било прописано шта 
се сматра повредом радне дужности з а к о н и т о  није могла 
изрећи која од мера из става 1 члана 87. Радне заједнице се, м&- 
ђутим, са таквим стањем ствари нису хтеле да помире. Оне су 
радницима изрицале мере и за дела учињена у оно време када 
још није било ошптих аката или привремене одлуке и тако није 
било ш-1 прописано која ће се дела радника сматрати повредо.л* 
радне дужности. При томе су за повреде радне дужности сма- 
трале дела која су као повреде радне дисциплине била прописана 
укинутим старим Законом (теже повреде радне дисциплине из 
става 1 члана 251) или правилима, односно правилником радне 
организације донетим на основу става 2 члана 251 Закона о рад- 
ним односима.

Y овом погледу ни код судова опште надлежности није би- 
ло јединственог гледишта. Неки судови су одобравали став рад- 
них заједница. Један сасвим мали број судова се с њима није са- 
гласио: поништавао је одлуке које нису имале основа у општим 
актима, односно привременим одлукама донетим сагласно одред- 
би члана 146.

Избор између ове две алтернативе није тежак. Свакако се 
треба определити за другу. Jep, ако се принцип одређености оп- 
шти-м актом — у ствари: принцип легалитета — схвати као устав- 
ни институт (став 1 члан 49 Устава СФРЈ), онда се мора узети да 
су не само противзаконите, већ да су чак и п р о т и в у с т а в н е  
одлуке којима се радницима изрицане мере због д е a која. 
пре него што су учињена, општим актом, односно привременом 
одлуком нису била прописана као повреде радних дужности.

Утврђивањем повреде радне дужности и изрицање.м мерс 
због ње иде се за тим да се радник у п о з о р и на то да је учи- 
нио дело штетно за радну организацију и њену радну заједницу, 
као и да се у п у т и на такав даљи рад и понашање које ће бити 
у складу с интересима радне организације и њене радне зајед- 
нице. Ако се раднику који је учинио штетно дело не изрекне ме- 
ра зато што пре учињења нису била донета општа акта, односно 
привремена одлука, због чега ниеучињено дело није у н а п р е д  
прописано као повреда радне дужности, цил> позивања на одго  
ворност ће ипак бити постигнут ако он у будуће свој рад и пона- 
шање саобрази интереси.ма радне организације и њене радне за- 
једнице. У оваквом случају, дакле, неће бити никаква штета што 
раднику није изречена санкција због учињеног штетног дела. Али 
ако он и у будуће свој рад и понашање не саобрази интересиЈча 
радне ореганизације и њене радне заједнице, онда нека радна за- 
једница припише себи кривицу, ако општим акто.м, односно при- 
временом одлуком није у што краћем року после ступања на сна- 
гу Основног закана о радним односима донела макар и привре- 
мену одлуку и њом прописала која ће се дела радника сматрати 
повредом радне дужности.
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в)

Суштина онога што сам рекао може се свести на следеће:
Прво: Y поступку изрицања мере искључења радника из 

радне заједнице радника на седницу м о р а  п о з в а т и  баш ор- 
ган који је овлашћен за и з р и ц а њ е  те мере. Није законито 
изречена мера искључења радника из радне заједнице ако рад- 
ник није присуствовао седници a на ову г а н и ј е п о з в а о  орган 
овлашћен за изрицање те мере. Ни онда ако је радник за одржа- 
вање те седнице сазнао на други начин.

Аруго: Институт одговорности радника радној заједници 
због повреде радне дужности у Основном закону о радним одно- 
сима почива на принципу о д р е ђ е н о с т и  о п ш т и м  а к т о м .  
Зато се раднику не може законито изрећи мера због д е л а  које 
као повреда радне дужности у општем акту није предвиђено пре 
него што је учињено. Y овом домену, дакле, нема места ни за 
аналогију ни за арбитрирање.

Треће: Одредбе Закона о радним односима и прописи доне- 
ти на основу њега б е з у с л о в н о  су укинути одредбама тачке 
1 става 1 члана 148 Основног закона о радним однскима. Због 
тога се у конкретном случају н и с у  м о г л е  применити одред- 
бе Правилника о радним односима тужене радне организације 
од 29. јануара 1962. године. Без обзира на то да ли су оне у су- 
протности с Основним законом о радним односима или нису.

Закључак се намеће: Законите су пресуде нижестепених 
еудова.

Орестије Путник

>) На овај случај се примењује првобитна, неизмењена, верзија Ос- 
новног закона о радним односи.ма која је објављена у „Службеном листу 
СФРЈ”, број 17 од 7. априла 1965. године.

2) To је пречишћенп текст Закона о радним односима који је објав- 
jbC H  V „Службеном листу ФНРЈ”, број 53/57. са многобројним исправкама, 
изменама и допунама.

Осим два упутства наведена у тој одредби која у датом случају не 
лолазе у  обзир за примену.

♦) Радни односи, П коло, 8. свеска, стр. 7. издање Секретаријата за 
информативну службу Савезне скупштине, Београд, 1965.

5) Ово је нарочито јасно после измене и допуне те одредбе (Види 
став 1 члана 88 пречишћеног текста, „Службени лист СФРЈ”, број 43 из 
1966. голине.)

Одредба ч.\ана 77 Правилника тужене радне организације и.ма 16 
тачака. Од тога су, осим 7. и 13, све чист п р е п и с  одредбе члана 251 За- 
кона о радним односи.ма. Инсистирање на томе да се те одредбе имају 
применити и после 7. априла 1965. године је, у  ствари, настојање да се 
п р о д  у ж  и важност аброгираног Закона о радним односима.
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ПОЈАМ И БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ YEOBOPA О КООПЕРАЦИЈИ

Већ неколико година о кооперацији се код нас свакодневно 
говори због њеног великог друштвено-политичког и привредног 
значаја. Она је, као један од облика привредног повезивања, про- 
пратна појава што доследније поделе рада и специјализације.

Парадоксално онда изгледа да је правних теоретских ра- 
дова који се односе на кооперацију релативно мало. Разлога има 
више. Један од најзначајнијих разлога је у томе што се уговор 
о кооперацији није у пуној мери искристалисао у пракси као н о  
ви самосталан уговор привредног права. Други значајан разлог 
је извесна занемареност правних проблема кооперације код нас. 
Y појединим радовима аутори се искључиво задржавају на ме- 
тоду описивања конкретних уговора о кооперацији или закон- 
ских одредаба које се однсх;е на уговор о пословнотехничкој 
сарадњи и скоро уопште не анализирају правне проблеме коопе- 
рације. Има исто тако доста радова у којима аутори, не утврђу- 
јући различито значење кооперације у друштвеноекономском и 
правном смислу, долазе до погрешних правних.закључака. Тако 
ђе постоји одређен број радова, нажалост њих је мало, који 
представљају значајне доприносе у изучавању правних проблема 
кооперације.

Оваквој појави у знатној мери доприноси и то што се дру- 
штвено-економски кооперациони односи могу правно регулисати 
и постојећим именованим уговорима привредног и облигационог 
права. To је чест случај у пракси иако се не ради о адекватном 
и најбољем правном регулисању кооперације. Y пракси постоји 
читав низ правних проблема због оваквог неадекватног правног 
регулисања кооперације. Овакво неефикасно и неодговарајуће 
правно регулисање кооперације ствара неповерење у коопераци- 
ју  уопште.

YroBop о кооперацији није регулисао у нашем позитивном 
праву као Јсамосталан посао привредног права. YroBop о пословно- 
техничкој сарадњи из Основног закона о јединственим привре- 
дним коморама и пословној сарадњи у привреди') није нови уго- 
вор у нашем праву него се више ради о једном збирном појму, 
о једном набрајању како се све привредна сарадња може помоћу 
уговора остваривати уз навођење, примера ради, одређених мо- 
гућности правног регулисања привредне сарадње.^)

I

Y правној литератури постоји велика разноликост приликом 
утврћивања и називања разних облика и врста уговора о коопе- 
рацији. He желимо да се упуштамо у анализу оправданости и 
исправности појединих врста и облика уговора о кооперацији

‘) Службени лист ФНРЈ бр. 28/1960. г., измене и допуне у бр. 16/1961., 
бр. 13/1963. II у бр. 10 Службеног листа СФРЈ из 1965. г.

2) Др Никола Балог: „Друштвено-политички значај кооперације”, За- 
греб 1965. г., II Међународно саветовање привредника и правника.
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jep TO није потребно да се учини у овоме раду. Потребно је, ме- 
ђутим, одговорити на питање да ли се појам уговора о коопера- 
цији по својој природи и по својим битним елементима разли- 
кује у односу на привредну делатност о којој се у конкретном 
случају ради или постоји јединствен појам уговора о  о коопера- 
цији без обзира о којој је привредној делатности реч. На пример 
да ли треба различито правно дефинисати тзв. производну, по- 
словну или индустријску кооперацију итд.

Сматрамо да постоји јединствен појам уговора о коопера- 
цији тј. да постоје одређени битни елементи који су заједнички 
за све врсте и облике уговора о кооперацији. Ова тврдња не ис- 
кључује и не негира постојање разних специфичности код по- 
себних врста и облика уговора о кооперацији.^) О свим посебно- 
стима појединих уговора о кооперацији се стално мора водити 
рачуна али ипак оне не утичу на постојање јединственог појма 
уговора о кооперацији.'')

Заједничко код свих утовора о кооперацији је то да се тим 
уговором регулише заједничко обављање привредне делатности. 
Значи, уговорне стране уговором о кооперацији стварају одре- 
ђену заједницу чињења и давања у цил>у бољег обављања једне 
или више привредних делатности у већем или мањем обиму.^) 
Значи, ради се о удруживању делатности од стране најмање две 
привредне организације у уговорном обиму и на начии на који 
је то предвиђено у уговору. Уговором о кооперацији не смеју да 
се остварују циљеви који су законом забрањени/)

Заједничко обављање привредне делатности преддоставља 
такође и заједницу у  оствареним приходима и ризицима који је 
створен могућношћу наступања губитка. Свака привредна актив- 
ност ствара одређен ризик који је много већи ако се одређена 
прршредна делатност обавља од стране више субјеката него када 
је носилац активности само један субјект. Нормално је онда што 
ће уговорне стране ту повећану опасност уговором преузети за- 
једнички само онда ако се тим уговором регулише боље обав- 
љање привредне делатности него када се делатност индивидуално 
обавља.

Боље обављање се, међутим, најчешће може остварити са- 
мо у једном дужем временском периоду и због тога је уговор 
о коо^перацији најчешће трајније природе.

Као што се види битни елементи уговора о кооперацији се 
односе на предмет уговора.

5) Y литератури постоје и супротна схватања која истичу примаг 
тзв. објекгивно-нужној кооперацији у односу на друге облике кооперације. 
— Ар Врлета Крул>: Уговори о кооперацији у привреди, Београд, 1966. r.

“') Ар Радомир Буровић: Уговори о кооперацлји у индустрији, Бео- 
град Аналн Правног факултета у Београду, бр. 4 из 1964. г.

5) V нашој литератури постоји схватање да се странке код овог уго  
вора могу обавезати и нечињење.м. — Ар Б. Прица: О привредној сарадњи 
уопште и код нас, Радна и друштвена заједница број 5 из 1965. г.

Ар Владимир Јовановић: Привредно право — привредне органи- 
зације, Београд, 1961. г., стр. 246.
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Значи, уговором о кооперацији се правно регулише зајед- 
ничко обављање одређене привредне делатности и заједничко 
учешће у оствареним приходима и насталим губицима.

Приликом дефинисања уговора о кооперацији изоставили 
смо трајност јер је она само најчешћа карактеристика уговора 
о  кооперацији a не битни елеменат сваког појавног облика овога 
уговора.

II

Уговор о коопераци1и се у својим битним особинама разли- 
кује од других уговора привредног и облигационог права.

Битни елементи уговора о купопродаји робе су роба и цена. 
Код уговора о коопераци1и уговорне стране се обавезују угово- 
ром да заједнички омогуће да се као једна заједница појаве на 
робно-новчаном тржишту са заједничком робом. Уговором о ку- 
повини и продаји робе се регулишу односи на робно-новчаном 
тржишту a уговором о кооперацији се правно регулишу односи 
који претходе односима на тржишту. Због тога је цена битни еле- 
менат уговора о куповини и продаји робе a то није случај код 
уговора о кооперацији.

Уговор о куповини и продати робе не може постојати ако 
HHi'e утврђена роба и цена. Битни елементи уговора о коопера- 
циш су заједничко обављан>е одређене привредне делатности и 
затедница у оствареним приходима и ризицима. Као што се види 
рг1ди се о различитим битним елементима утовора.

Због тога је исправно схватање које је заступљено у нашој 
правној литератури да се Опште узансе за промет робом из 1954. 
године не могу примењивати на утовор о кооперацији v очом 
делу у коме регулишу уговор о куповини и продаји робе. При- 
мена дела Општих узанси које се односе на све послове привпед- 
ног права у промету робом се .могу само изузетно примењивати 
као конкретизаци1а отите теори1е уговора у привредном тгоаву 
јер vroBOP о кооперациш ни1е vroBop којим се правно регулишу 
робноновчани односи на тржишту.

Битни елементи уговора о делу су дело и награда. За уговор 
о делу је без правног значаја, по правилу, да ли ie лело резултат 
инАивидуалне или заједничке активности више субјеката док је 
заједничко обављање делатности битни елеменат уговора о к о  
операцији. Код уговора о делу, по правилу, уговорне стране са- 
мостално сносе негативне последице своје делатности, код уго- 
вора о кооперацији је битни елеменат заједница у оствареним 
приходима и ризицима. Награда код утовора о делу се појављује 
као цена дела a цена није битни елеменат уговора о кооперацији. 
Уговор о делу регулише сагласност супротних интереса и циљева 
робноновчаних партнера док уговор о кооперацији регулитпе за- 
једницу интереса будућег јединственог учесника у робно-новча- 
ном тржишту.

Највише сличних елемената уговор о кооперацији има са 
уговором о ортаклуку јер и један и други уговор регулише од-
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ређену заједницу. Ипак, у нашој правној литератури се јасно 
разграничавају ова два уговора. Код уговора о ортаклуку нису 
наглашени плански моменти производње, ради се о друкчијем 
односу према друштвеној зајеДници, друкчијем третману произ- 
водних односа и друкчијој одговорности.’) Код уговора о коопе- 
рацији се ради о друкчијим циљевима и о друкчијем формира- 
њу заједнице делатности.®)

YroBop о кооперацији је по својој правној природи самоста- 
лан уговор облигационог и привредног права. У досадашњем ра- 
звоју уговара о кооперацији код нас уочава се да је најмање је- 
дна уговорна страна овога уговора привредна организација.

III

Заједничко обављање једне или више привредних делатно 
сти треба детаљно да буде регулисано у уговору о кооперацији.

При томе се појављују и одређени проблеми статусно-прав- 
не природе и проблем појачавања међусобних уговорних односа.

Доста често уговор о кооперацији захтева одређену прео 
ријентацију пословања, нове инвестиције, усклађивање делатно 
сти, одређене нове ризике и губитке итд. ^ о г  тога, по правилу, 
неизвршење уговорних обавеза од стране једне уговорне стране 
ствара много већи обим штете него код других уговора. Због тога 
се поставља питање како што боље обезбедити извршење уговор>- 
них обавеза. Уговорна казна, која се у пракси предвиђа за сва- 
ку од уговорних страна, није у свакој ситуацији довољно сред- 
ство обезбеђења извршења уговора о кооперацији. У пракси се 
она предЕиђа у малом износу тако да ретко покрива наступелу 
штету. Решење овога проблема се не налази у њеном повећању.*) 
Ово нарочито због тога што је уговорна одговорност коопера- 
ната, по својој природи, двоструко ограничена: обимом учешћа 
у заједничком обављању одређене привредне делатности и имо 
винском могућношћу појединих коопераната јер, у извесним слу- 
чајевима, једна уговорна страна може да проузрокује много већу 
штету другим кооперантима него што је њена имовинска могућ- 
ност да ту штету надокнади. Стечај тога кооперанта опет не до- 
води до пуне накнаде штете.

Због тога је много баље о свим овим околностима водити 
рачуна приликом састављања уговора о кооперацији. У оваквим 
ситуацијама је боље да се предвиди стварање заједничког ре- 
зервног фонда, начин формирања и употребе средстава из овога 
фонда, којим би требало да се покривају ризици заједничког 
обављања привредне делатности. У заједничке ризике спада и 
виша сила која онемогућује заједничко обављање привредне де-

’’ ) Ар М. Вуковић: Обвезно право, књига II, Загреб, 1964. г. стр. 300.
®) О питању разграничења уговора о кооперацији и уговора о  ортак- 

луку видети: Др Радо.мир Бурђевић: Уговор о кооперацији у пољопривре- 
ди, Београд, 1964. г., стр. 145—150.

’) Др Владимир Капор: Уговор о купопродаји робе — Тумач Општих 
узанси за промет робо.м, Београд, 1961. г., IV издање.
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латности. Значи, виша сила не ослобађа уговорне стране уговора 
о кооперацији од уговорних обавеза него се појављује као за- 
једнички ризик који се на заједнички начин покрива. Постојање 
заједничког резервног фонда омогућиће већу уговорну дисципли- 
ну уговорних страна и створиће већу постојаност и сигурност 
заједничког обављања одређене привредне делатности.

YroBopoM о кооперацији такође треба да се регулишу и од- 
ређени статусноправни проблеми јер се уговором о кооперацији 
не проузрокују само последице облигационоправне природе него 
и одређене статусноправног карактера. Задржаћемо се само на 
два питања: заједничко планирање и питање самоуправљања за- 
једничким обављањем привредне делатности.

Привредне организације су самосталне у доношењу својих 
планова. Кооперација захтева, међутим, од уговорних субјеката 
једну усклађеност планирања. Због тога се поставља питање да ли 
измена плана може да буде уговорна обавеза из уговора о коопе- 
рацији за кооперанта? По постојећем позитивном праву код нас 
таква обавеза би представљала ограничење самосталности при- 
вредних организација да самостално доносе планове својих ак- 
тивности. Привредне организације су потпуно самосталне у пла- 
нирању својих активности али се поставља питање да ли оне тре- 
ба да буду самосталне у планирању заједничког обавдања одре- 
ђених делатности. Сматрамо да је исправније схватање да је пла- 
нирање заједничке делатности заједничка ствар свих коопера- 
ната.“)

YroBopoM о кооперацији се, по правилу регулишу трајнији 
односи. Значи, овим уговором треба да се конкретизује, у недо- 
статку законских прописа, уставни принцип да радни људи са- 
моуправљају својим радом — у овоме случају заједничким обав- 
љањем одређене привредне делатности. Органи самоуправљања 
појединих коопераната омогућују самоуправљање само својим 
радом јер они нису овлашћени да самоуправљају заједничким 
радом као једном целином. Координациони органи који се у 
пракси предвиђају у уговорима о кооперацији су органи који са- 
мо координирају инидивидуално обављање делатности коопера- 
ната a не органи сал1оуправл>ања заједничком делатношћу. По- 
требно је да постоји орган или да се предвиди други начин којим 
ће се омогућити сагледавање заједнице као целине ради само 
управљања заједничком делатношћу и средствима.

IV

YroBop о коперацији треба да разради заједницу у оства- 
реним приходихма и ризицима. Заједнички резервни фонд треба 
да покрива не само заједничке ризике у производњи него и за- 
једничке ризике у иступању на тржишту.

10) Детал.није о овоме: Др Славко Царић: Правни аспекти привредне 
сарадње у Југославији, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, 
1966. г.
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Y уговору треба утврдити обим учешћа сваког кооперанта 
у заједници да би се на основу степена учешћа утврдило његово 
право у учешћу у расподели укупног прихода и прецизирала оба- 
веза у сношењу заједничких ризика. Најбоље је да се ради о 
истом проценту учешћа у приходима и покривању ризика али то 
није увек могуће остварити. Разлога има више. Пре свега имо 
винска ограниченост појединих коопераната им не омогућује пре- 
узимање одређеног процента ризика, исти проценат ризика за ра- 
зне кооперанте се појављује као различит терет (једном коопе- 
ранту је то ггитање даље егзистенције a другоме само мањи по- 
словни неуспех), кооперант који иступа на тржишту у име свих 
коопераната преузима већи ризик од других коопераната јер се 
само он појављује као учесник робно-новчаних односа итд.

Кооперанти на разне начине омогућују да се заједнички 
обавља одређена делатност. To је могуће остварити чињењем и 
давањем. Значи, на висину процента учешћа у приходима треба 
да утиче проценат учешћа у покривању ризика. Ова два процента 
се не морају поклапати јер учешће у покривању ризика пред- 
ставља такође учешће у заједници делатности a степен учешћа 
у заједници одређује проценат учешћа у приходима.

Заједница у  оствареним приходима и ризицима се разрађује 
и у одредбама уговора у којима се утврђује како ће се оствари- 
вати однос коопераната према трећим лицима. Треба детаљно ре- 
гулисати интерне односе коопераната у погледу иступања на тр- 
жишту. Постоји више начина регулисања ових односа али треРа 
истаћи да ова решења не смеју бити у супротности са правима 
других учесника у робно-новчаним односима. Y начелу коопе- 
ранти треба да солидарно одговарају за заједничку делатност 
али је чешћи случај да само један кооперант иступа на тржишту. 
Y томе случају он преузима већи ризик јер он није само тада 
један од коопераната него и једини од коопераната који је уче- 
сник робно-новчаног тржишта. Као учесник тржишта он у пот- 
пуности одговара за заједничку делатност уз накнадно право ре- 
rpeca према другим кооперантима. Значи, он преузима већи ри- 
зик од других коопераната a то се испољава у његовом већем 
учешћу у заједници делатности.

На сличан начин треба регулисати питање гарантије и га- 
рантијских рокова. To питање је посебно актуелно код сложених 
производа о којима је често случај код кооперације. He дају 
гарантије кооперанти један другом него они заједно дају гаран- 
тије трећим лици.ма. Код сложених производа постоје различити 
гарантијски рокови за поједине делове заједничког производа. 
По правилу, најкраћи гарантијски рок за посебан део се поклапа 
са гарантијским роком за 'цео сложен производ. Ykoahko само 
један кооперант иступа према трећим лицима на тржишту он уго- 
вором са трећим лицем гарантује за заједнички производ, a као 
један од коопераната има накнадно право регреса од других ко- 
операната.

Регулисање ових питања у уговору о кооперацији на начин 
који би стварао обавезу трећих лица да се директно мешају у
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интерне односе коопераната би, по правилу, било у супротности 
са принципима правног регулисања односа на робнснновчаном 
тржишту.

V

YroBop о кооперацији регулише заједничко обављање одре- 
ђене привредне делатности од стране више субјеката и заједни- 
чко учешће у оствареним приходима и насталим губицима.

Битни елементи уговора су: заједничко обављање одређене 
привредне делатности и заједничко учешће у оствареним при- 
ходима и насталим губицима.

Ради се о уговору трајније природе, по правилу, и због тога 
он стварна поред облигационоправних и одређене статусно-прав- 
не последице.

Уговор о кооперацији није регулисан у нашем позитивном 
праву a TO је неопходно ради даљег развоја кооперационих од- 
носа у нашој привреди.

Ар Славко Царић

ОДГОВОРНОСТ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ШТЕТУ КОЈУ
ЊЕНИ РАДНИЦИ НА РАДУ ИАИ У ВЕЗИ СА РАДОМ 

ПРОУЗРОКУЈУ ТРЕКИМ ЛИЦИМА

Одговорност радне организације за штету коју њени радни- 
ци на раду или у вези са радом причине трећим лицима изричи- 
то је прописана одредбом чл. 97 Основног закона о радним од- 
носима, који каже:

„(1) За штету коју радник на раду или у вези са радом про- 
узрокује трећим лицима (појединцу или правном лицу), одгова- 
ра радна организација код које је радник био на раду у тренутку 
проузроковања штете.

(2) За штету хоју трећем лицу, у вези са вршењем службе 
или друге делатности државног органа, односно организације 
која врши послове од јавног интереса, проузрокује својим неза- 
конитим или неправилним радом радник тог органа односно ор- 
ганизације — одговара друштвено-политичка заједница односно 
организација у којој се врпш служба или друга делатност.

(3) Оштећени има право да захтева и непосредно од радни- 
ка накнаду штете ако је она проузрокована кривичним делоЈл”.

Следећим чланом истог закона — 98-им статуирано је право 
радне организације односно друштвено-политичке заједнице ко- 
ја је трећем лицу исплатила накнаду штете причињену овоме од
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стране њеног радника у вези са његовим радом да од радника 
тражи накнаду исплаћеног износа, ако је он ту штету проузро- 
ковао намерно или из крајње непажње. Рок у оквиру кога она 
може вршити ово право је преклузивног карактера и према ис- 
том законском пропису износи 6 месеци од дана када је радна 
организација исплатила накнаду штете трећем лицу.

На основу напред изложене садржине чл. 97 ОЗРО може се 
закључити да су услови потребни за конституисање ове одговор- 
ности радне организације следећи:

1) да је штета проузрокована трећим лицима, 2) да је ште- 
ту проузроковао радник радне организације која одговара за 
накнаду исте и 3) да је радник штету причинио у вези са својим 
радом код те радне организације.

Да би уопште могло бити речи о одговорности радне орга- 
низације по овом законском основу потребно је пре свега да је 
трећем лицу физичком или правном проузрокавана одређена 
штета. Штета треба да је конкретно наступила или да је њено 
наступање извесно. Она може бити како имовинска тако и неи- 
мовинска. Y свакодневном практичном животу врло често се де- 
шава да ова друга буде знатно већег обима од имовинске штете. 
Зато радна организација одговара неограничено за све облике 
штета. Одмах треба рећи да се као трећа лица сматрају и рад- 
ници исте радне организације којима је од стране других радни- 
ка те радне организације проузракована штета у вези са њихо- 
вим радом независно од тога да ли су се они као оштећеници том 
приликом налазили на свом радном месту, обављајући своје рад- 
не задатке и дужности или не. Ово је сасвим разумљиво када се 
има у виду да се у таквом случају оштећени радник појављује 
као и сваки други појединац, коме је радник одређене радне ор- 
ганизације проузроковао штету у вези са својим радом. Супрот- 
на солуција по овом питању ставила би у неједнак правни поло 
жај оштећеног радника према осталим лицима ван те радне орга- 
низације која се могу појавити као оштећеници. To свакако не 
би било у складу са Уставом прокламованим принципом о једна- 
кости човека и грађанина у погледу права, дужности и одговор- 
ности.

Следећи битан услов потребан за конституисање одговорно- 
сти радне организације о којој је реч је тај да је штету проузро- 
ковао њен радник. Он мора бити код ње на раду у тренутку про- 
узроковања штете. Неопходно је одмах напоменути да се за по- 
стојање ове одговорности радне организације не тражи да се тај 
радник том приликом налазио у радном односу код ње. Jep, рад- 
на организација по овом законском основу одговара кака за ште- 
ту, коју је на раду или у вези са радом проузроковао радник ко- 
ји се са њом налазио у радном односу, a тако исто и за штету ко- 
ју је у овом погледу проузроковао волонтер, лице које се код ње 
налазило на стручном усавршавању, ученик у привреди и сл. Jep 
је за ова лица заједничко то да су она по инструкцијама и упут- 
ствима радне организације обављала одређени рад у њеном ин- 
тересу и за њен рачун, те је зато оправдано и са гледишта пра-
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вичности да радна организациЈа сноси ризик и последице њихо- 
вих штетних поступака. Са тог разлога изузимање појединих ка- 
тегорија лица напред набројаних из режима ове одговорности 
не би имало никаквог логичног и разумног оправдања. Иначе, 
када је реч о лицима која се код радне организације налазе у 
радном односу, без значаја је за постојање ове одговорности вр- 
ста и карактер тог радног односа у коме су се они као штетници 
налазили у̂  моменту причињења штете. Радна организација одго  
вара трећем лицу и за накнаду штете коју му је у вези са својим 
радом причинила особа која се код ње налазила у фактичком 
радном односу, тј. таквом радном односу чији је правни основ 
заснивања и трајања неправилан или незаконит односно уопште 
не постоји или је престао да постоји, али у коме радник испуња- 
ва своје редовне радне дужности и то све без узурпације и само 
вол>ног узимања посла. Y погледу волонтера треба рећи да они 
у радној организацији обављају одређене послове у њеном ин- 
тересу и за њен рачун, исто онако како те послове обављају из- 
весни други рг1дници те радне нрганизације који се са њом на- 
лазе V радном односу, изузев што не примају награду за свој 
рад. Када већ радна организација одговара за штету коју је тре- 
ћем лицу проузроковао у вези са својим радом радник који се 
код ње налазио у радном односу и који за свој рад прима лични 
доходак, то је онда сасвим основано и оправдано да она одговара 
и за штету коју је на овакав начин проузроковао волонтер тре- 
ћем лицу, чијим се радом она бесплатно користила. Потпуно би 
било неправично и асоцијално када би оштећеник био упућен 
да накнаду штете по овом основу оостварује искључиво од в о  
лонтера који је по правилу редовно инсолвентан.

Што се тиче лица која се налазе на стручном усавршавању 
код радне организације и ученика у привреди потребно је у вези 
са овим истаћи да је радна организација. док се они код ње на- 
лазе на стручном усавршавању и практичном раду обавезна да 
стално и непрекидно над њима врши потребан и ефикасан над- 
зор, како би се избегли у што је могуће већем обиму штетни д о  
гађаји, чије је наступање код ових лица, због њихове непотпуне 
стручне квалификованости и недовољног практичног искуства, 
могуће у већој мери него код осталих радника. Y пракси се вео  
ма често дешава да се штета кају су оваква лица проузроковала 
на раду или у вези са радом појављује као резултат помањкања 
таквог надзора и контроле.

Међутим у ситуацији када штетник није обављао одређени 
посао у интересу и за рачун радне организације по њеним упут- 
ствима и инструкцијама, већ самостално и независно и овој био 
одговвран само за резултат посла, нема одговорности радне ор- 
ганизације за штету коју је он у вези са својим радом проузро 
ковао трећем лицу. Тако у случају постојања уговора о делу за- 
кљученог између радне организације као наручиоца посла и од- 
ређеног другог лица као посленика, радна организација неће од- 
говарати за штету коју је посленик проузроковао трећем лицу 
обављајући поручени посао за њен рачун и у њеном интересу, с
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обзиром да је он тај посао обављао самостаЛно и независно, ван 
оквира прописаног организационо радног система односне радне 
организације.

Најзад за постојање одговорности радне организације у 
овом погледу потребно је да је радник штету учинио на раду 
или Y вези са својим радом код те радне организације. Постав- 
ља се питање шта се сматра штетом проузрокованом на раду 
или у вези са радом радника у радној организацији. Треба одмах 
напоменути да се данас како у нашој правној литератури тако 
и у судској пракси опажа прилично јако изражена и оправдана 
тенденција за доста еластичним и широким тумачењем овог 
појма. Та тенденција, иначе, самим тим што прошиврује круг 
штетних догађаја за које одговара радна организација, учвр- 
шћује и побољшава правни положај оштећеника, јер радна орга- 
низација као економски јача пружа неупоредиво веће гарантије 
оштећеницима да ће они моћи од ње да наплате своја потражи- 
вања по основу накнаде штете. Y супротном сдучају када би се 
појам „штета у вези са радом” тумачио рестриктивно повећао 
би се број штетних случајева код којих би оштећеници за нак- 
наду причињене им штете били упућени искључиво на штетника, 
са разлога што се та штета не би квадификовала као штета учи- 
њена у вези са радом код радне организације, што би искључи- 
вадо њену одговорност по овом основу. Ван сумње је пак, да би 
такво стање ствари имало за последицу веома често западање 
оштећеника у ситуацију да не могу од радника као непосред- 
ног штетника да се обештете услед његове инсолвентности. Осим 
тога у таквим случајевима би имовинска права и интереси оште- 
ћеника били повређени и угрожени и тиме што би они били 
лишени права на накнаду штете од непосредног штетника када 
на страни овога не би било кривице за наступање те штете, с об- 
зиром да радници за штету коју проузрокују ван оквира свога 
рада одговарају само дедиктно у смислу правних правила имо  
винског права, изузев, наравно, уколико се не ради о штети која 
је причињена употребом опасне ствари. Међутим, као што ћемо 
доцније подробније видети радна организација одговара за штету 
коју је њен радник на раду или у вези са својим радом проузро- 
ковао трећем лицу каузално, по принципу објективне одговор- 
ности.

Све су то разлози који говоре у прилог данас доминантно 
преовлађујућег становишта да се под штетом која је проузро- 
кована у вези са радом радника у радној организацији не под- 
разумева само она штета која је непосредно проистекла из рад- 
них операција које чине неопходан саставни део посла који је 
раднику поверен од стране радне арганизације, већ да се таквом 
сматра уопште свака она штета која стоји у одређеној физичкој 
и функционалној вези са радом радника код те радне организа- 
ције. Сматрамо да је за изналажење правилне садржине овог 
законског појма битно и оддучујуће то да између радниковог рада 
у радној организацији и проузроковане штете постоји унутра- 
шња органска каузална веза. Та веза, иначе, не мора бити ди-
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ректна. При томе је без одлучујућег утицаја питање да ли је ште- 
та од стране радника причињена на радном месту, у простори- 
јама радне организације за време радног вемена, или ван тих 
посторних и временских оквира. Није од пресудног значаја у 
овом погледу такође ни то да ли одређена радна операција рад- 
ника из које је резултирала штета спада у круг послова које он 
иначе редовно обавља у тој радној организацији или не. Једном 
речју стојимо на становишту да је за правилну квалификацију 
одређене штете као штете која је учињена у вези са радом рад- 
ника у радној организацији најбитнији и најмеродавнији еле- 
менат тај да је до исте дошло под условима и околностима који 
су тесно повезани са радом радника у радној организацији и да 
та штета по правилу не би наступила да радник није у конкрет- 
ном случају обављао одређени рад, схваћен у ширем смислу, у 
интересу и за рачун те радне организације.

Аналогно томе као штету проузроковану у вези са радом 
ваља између осталог сматрати како ону штету коју је радник 
причикио по потреби службе са једног места на друго, тако исто 
и штету, која је наступила у току рада који је радник самоини- 
цијативно извршио поводом обављања повереног му радног за- 
датка, или пак штету која је настала при обављању радних опе- 
рација које нису биле неопходне или које нису непосредно и л о  
гички повезане са његовим основним послом у радној организа- 
цији. Шта више у овај појам треба укључити и штете происте- 
кле из радникових радњи извршених у прекорачењу њихових 
радних овлашћења или пак из радњи које су обављене самовла- 
сно, без дозволе или сагласности радне организације. Ово са раз- 
тога што такви поступци радника представљају само унутрашњи 
прекршај радне дисциплине од стране истих у оквиру распореда 
пословања радне организације, којима се не прекида потребна 
узрочна веза између радниковог рада код те радне организације 
и штете у питању, те самим тим они и не могу чинити екскулпа- 
циони основ за одговорност радне организације у овом правцу. 
Тако, напр. када је радник проузроковао штету извесним мотор- 
ним возилом или неком другом машином и сл. на чију употребу 
у конкретном случају није био овлашћен, узима се да је штета 
учињена у вези са радом радника и да због тога за накнаду исте 
у смислу чл. 97 ОЗРО одговара радна организација, у случају ка- 
да су ове ствари биле само објективне доступне штетнику по ли- 
нији и функцији његовог рада у тој радној организацији.

Међутим, уколико је пак штетна радња радника, посматра- 
на као једна логична и повезана целина, потпуно одвојена и не- 
зависна од његових радних функција и задатака у радној орга- 
низацији, тако да са овим не стоји у никаквој вези, то она онда 
искључиво улази у сферу личних однсх:а измећу штетника и о- 
штећеног. За тако проузроковану штету оштећенику искључиво 
одговара радник који је штету причинио према важећим прав- 
ним правилима облигационог права.

Но може се, ипак догодити случај да се ангажује одговорЈ- 
ност радне организације за накнаду штете у питању и онда када
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je њен радник проузроковао штету трећим лицима својим пос- 
тупцима који се не могу оквалификовати да су извршени у вези 
са његовим радом код те радне организације. Додуше ова одго  
ворност радне организације неће бити самостална и искључива, 
већ солидарна са деликтном одговорношћу штетника. Напр. ште- 
та је причињена трећем лицу који је изазван одређеном запаљи- 
вом материјом коју је радник, противно постојању изричите за- 
бране дакле недозвољено држао на своме радном месту. Y сва- 
ком случају радна организација не би у смислу чл. 97 ОЗРО тре- 
бало да одговара за накнаду те штете, пошто је иста проузроко 
вана деликтном радњом радника која излази из оквира његовог 
рада у тој радној организацији. Међутим, ако су притом одређе- 
ни радници те радне организације, чија је дужност била да воде 
надзор и контролу над спровођењем прописа о забрани држања 
запаљивих и експлозивних материја у просторијама радне орга- 
низације, иди иначе и извесни други радници, који су знали да 
штетник такве ствари недозвољено држи на своме радном месту 
у конкретном случају пренебрегнули своју дужност и то на тај 
начин што су први пропустили да правилно врше надзор о коме 
је реч, односно други што о држању таквих ствари од стране 
штетника нису обавестили надлежне органе у циљу спречавања 
пожара, ситуација у погледу одговорности за накнаду штете мо- 
же бити другачија. Jep, у оваквом случају штета се појављује и 
као истовремени резултат пропуста одређених других радника 
исте радне организације, пропуста који су узрочно повезани са 
настанком штете a још тесније повезани са садржином њиховог 
рада у тој радној организацији. Пошто за накнаду таквих штета 
одговара радна организација у смислу чл. 97 ОЗРО, то ће она за- 
једно са штетником бити солидарно обавезна да накнади ту ште- 
ту. Одговорност непосредног штетника овде може бити само де- 
ликтна. Уколико пак радник причини штету не у вези са својим 
радом код одређене радне организације већ поводом истог радна 
организација може одговарати за накнаду штете само ако до ње 
има кривице за њено наступање. Та кривица се претпоставља али 
се претпоставка може обеснажити доказом о супротном. Та се 
кривица нпр. може манифестовати у culpi in eligendo, тј у лошем 
избору радника који је проузроковао штету поводом свога рада 
од стране радне организације. Овакав ће случај, рецимо, постоја- 
ти онда када је радна организација примила на рад и поставила 
на одређено радно место лице са психичким паремећајима или 
са лошим моралним квалитетима, које је с обзиром на таква сво  
ја лична својства, поводом свог рада у коме долази у чест кон- 
такт са трећим лицима проузроковало је некоме од њих штету.

Као што смо већ рекли радна организација одговара трећим 
лицима за штету коју су им проузроковади њени радници на раду 
или у вези са својим радом код те радне организације по принципу 
објективне одговорности, независно од тога да ли је њен радник 
причинио штету служећи се у своме раду опасним стварима или 
не. Иначе овако установљена објективна одговорност радних ор- 
ганизација одговара потребама данашњег времена, јер се у савре-
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меним и сложеним условима индустриЈске производње и саоора- 
ћаја догађа мноштво штета за чије 1наступање нико није „крив". 
Дакле, у условима такве привредне активности појава одређе- 
ног броја штета без ичије кривице, и уз примену највеће пажње 
радника не може се избећи. Због тога радна организација треба 
да сноси сав ризик делатности коју обавља и штетне последице 
радњи својих радника које одатле проистекну. Постојањем ова- 
кве објективне одговорности радних организација обезбеђују се 
већа и потпунија заштита личних и материјалних добара грађа- 
на, као потенцијалних оштећеника од повећане опасности да им 
се нанесе штета, створене привредном активношћу радних орга- 
низација. Jep би у условима непосредне одговорнсх;ти за накнаду 
штете у питању та заштита често била илузорна с обзиром да ма- 
теријалне могућности радника који су у вези са својим радом 
причинили штету стоје у очигледној несразмери са обимом та- 
квих штета. Ово са разлога што широк обим пословања радних 
организација доводи раднике у могућност да проузрокују вели- 
ке штете, које они лично нису у стању да накнаде. Тиме се ујед- 
но постиже и заштита радника од директног позивања на одго- 
ворност од стране трећих лица као оштећеника, што их лишава 
непријатности које би по њих могле проистећи из супротне си- 
туације.

Пошто радна организација одговара објективно то оштеће- 
ник не мора да доказује кривицу радника који је проузроковао 
штету, јер за постојање ове одговорности радне организације 
није уопште потребно да је радник лично крив за насталу ште- 
ту. Он може бити малолетник који још није способан за правил- 
но расуђивање, затим лице које је штету учинило у трајном или 
пролазном бесвесном стању у које је доведено без своје кривице, 
iL(VH пак у оправданој заблуди или незнању. Довољно је само да 
је  он својом радњом штету објективно проузроковао. Када би се 
у овом погледу захтевала и кривица радника неосновано би се 
сузила одговорност радних организација, јер би оне у таквим 
случајевима увек неоправдано остајале ван домашаја одговор- 
ности када би штету причинио њен радник без своје кривице или 
када се ова не би могла доказати. Тиме би нема сумње била о  
слабљена заштита права и имовинских интереса грађана, што би 
се противило основним принципима нашег правног и друштвеног 
система.

Проузроковањем штете о којој је реч, заснива се непосред- 
ни облигационоправни однос између радне организације и оште- 
ћеника, јер се према чл. 97 ОЗРО оштећеник не може тужбом за 
накнаду штете непосредно обратити раднику који је штету при- 
чинио, већ тужбени захтев у овом погледу може усмерити само 
према радној организацији. Изузетак је једино учињен у погледу 
штете коју је радник проузроковао кривичним делом, када се и 
радник за накнаду такве штете може непосредно тужити. Иначе 
за штету одговара матична радна организација, a не нпр. погон, 
што је логично и разумљиво јер матична радна организација за- 
снива са радницима радни однос. Она се појављује као главни
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организатор рада, набавл>а средства која могу проузроковати 
штету и сл.

Y једном делу наше правне литературе приговара се посто 
јању искључиве одговорности радне организације за накнаду 
штете коју су причинили њени радници на раду иди у  вези са 
својим радом и пледира се на увођењу солидарне одговорности 
радне организације и штетника у свим оним случајевима када је 
радник штету проузроковао намерно или крајњом непажњом, a 
не само онда када је штету причинио кривичним делом, како то 
de lege lata прописује одредба става 3 чл. 97 ОЗРО. Као разлог то- 
ме се наводи да оваква искључива одговорност радне организа- 
ције доприноси формирању и одржавању негативног односа рад- 
ника према раду, да не делује васпитно на раднике да обрате 
већу пажњу при раду и сл., те да би конституисање солидарне 
одговорности радника заједно са радном организацијом за све 
штете које су они на раду или у вези са својим радом код те рад- 
не организације причинили намерно или крајњом непажњом в о  
дило порасту савести радника и његовом правилнијем и бољем 
односу према раду и средствима рада. Надал>е се у прилог овог 
схватања истиче и то да би се регулисањем ове одговорности на 
изложени начин олакшао и положај оштећеника, пошто се у из- 
весним случајевима може догодити да радна организација буде 
инсолвентна, нпр. налази се пред стечајем, a да је пак насупрот 
њој штетник солвентан и у могућности да накнади штету. Y ус- 
ловима искључиве одговорности радне организације о којој је 
реч оштећеник неће моћи да се обештети од радника као непо- 
средног штетника, иако је он штету проузроковао намерно или 
крајњом непажњоЈИ. Међутим та неправилност и аномалија би 
била отклоњена увођењем солидарне одговорности радне орга- 
низације и радника у случајевима када је он штету проузроко- 
вао намерно или крајњом непажњом.

Нећемо се упуштати у правнотеориску оцену оваквих кон- 
цепција и њених аргумената, већ ће мо само у вези са овим иста- 
ћи да и када би се увела солидарна одговорност радне органи- 
зације и радника за накнаду штете о којој је реч, у пракси би се 
скоро увек редовно догађало да оштећеници накнаду причињене 
им штете остварују искључиво од радне организације a не од 
штетника, пошто је ова по правилу увек много економски јача и 
солвентнија него штетник и од које зато оштећеник може мното 
лакше и брже да се обештети. Томе треба додати и чињеницу да 
би оштећеник уколико би намеравао и желео да накнаду штете 
остварује од непосредног штетника, морао у спору против ово  
га да доказује његову кривицу за наступање штете, с обзиром да 
је оштећеникова одговорност деликтна, док, то не мора да чини 
у односу — на радну организацију пошто је њена одговорност 
каузална. Зато сматрамо да је овај проблем више теорископрав- 
ног карактера и да његово решење не би имало неки озбиљнији 
практичнији домашај. Што се тиче случаја када оштећеник не 
може да се обештети од радне организације услед њене инсол- 
вентноости, a који су иначе у пракси веома ретки, мишљења смо
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да би за такве случајеве de lege ferenda могла да се статуира суп- 
сидидарна одговорност штетника за накнаду те штете, коју је он 
проузроковао намерно или крајњом непажњом, тј. таква одго 
ворност која би у односу на њега долазила до примене тек после 
безуспепшог покушаја да се накнада штете наплати од радне ор- 
ганизације.

Ради остваривања свог права на накнаду ове штете потре- 
бно је да оштећеник само докаже постојање штете и њену висину, 
као и то да је штету учинио радник радне организације од које 
се накнада тражи на раду или у вези са својим радом у истој. 
Наравно према принципима објективне одговорности радна орга- 
низација неће одговарати за накнаду штете ако се ова појављује 
као последица више силе или када је до ње дошло искључивом 
кривицом оштећеника или трећег лица за које радна организа- 
ција по закону не одговара. Кривицу оштећеника или трећег ли- 
ца дужна је доказати радна организација која се на то позива. 
Уколико је пак оштећеник својим поступцихма сам делимично до- 
принео наступању штете, износ накнаде се умањује сразмерно 
степену његове кривице.

Уколико су два или више радника различитих радних орга- 
низација на раду или у вези са својим радом проузроковали ште- 
ту трећем лицу, онда се у погледу накнаде те штете заснива со  
лидарна одговорност радних организација, чији су они били рад- 
ницм у моменту проузроковања штете. За случај пак да је том 
приликом неко од штетника учествовао у проузроковању штете 
делујући ван оквира свога рада, и то својом кривицом, онда он 
лично заједно са осталим субјектима ове солидарне одговорно- 
сти, солидарно одговара за накнаду те штете.

Када је реч о вишој сили као основу за искључење одговор- 
ности радне организације за накнаду штете коју је њен радник 
на раду или у вези са радом проузроковао тећем лицу, потребно 
је истакнути да се на овом сектору одговорности појам више силе 
схвата уже од појма више силе када је у питању грађанска од- 
говорност уопште. Наиме да би се у овом погледу један штетни 
догађај оквалификовао као виша сила нужно је да се он, поред 
тога што се десио ван сфере делатности радне организације, п о  
јављује као једини узрок штете, при чему је радна организација 
употребила највећи могући степен пажње да спречи његово на- 
ступање као и да она начином и организацијом свога рада и п о  
словања ниуколико није иницирала и омогућила његово насту- 
пање и дејство. Ипак код утврћивања и оцене питања да ли је 
штета проузрокована дејством више силе, даје се одређена пред- 
ност оштећенику, пошто делује оборљива претпоставка да више 
силе није било тако да лице одговорно за накнаду штете које се 
у циљу своје екскулпације позива на вишу силу сноси терет д о  
казивања њеног постојања.

Пошто радна организација одговара по принципу објекти- 
вне одговорности то она одговара и за случај (casus rortuitus), 
који искључује кривицу али не искључује узрочност a овде се 
утграво ради о одговорности по начелу узрочности, без кривице.
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Под случајем се сматра такав штетни догађај који се истина не 
може уписати ни једном лицу у кривицу, али догађај који је 
специфично повезан са делатношћу радне организације у оквиру 
које настаје. За разлику од више силе његово се наступање може 
предвидети, пошто он настаје чешће, тако да се може рећи да 
представља типичну и редовну појаву скопчану са активношћу 
радне организације.

Иначе до екскулпације радне организације у овом погледу 
долази и онда када је радник према позитивним правним прк>пи- 
сима у конкретном случају био овлашћен да проузрокује штету, 
с обзиром да тада у радниковом деловању нема елемената про  
тивправности, изузев наравно уколико се не би радило о злоупо- 
треби права или шикани оштећеника.

Када је радник штету проузроковао кривичним делом оште- 
ћеник је у смислу става 3 чл. 97 ОЗРО овлашћен да накнаду ште- 
те остварује како од радне организације, тако исто и од радника 
као непосредног проузроковача штете, и то солидарно од обоје 
или искључиво и непосредно само од једног од њих. Давање за- 
конске могућности оштећеницима да у оваквим случајевима на- 
кнаду штете директно остварују од самих штетника последица 
је друштвене опасности њихових штетних поступака, који су због 
тога и инкриминисани као кривична дела. Ако би оштећеник и у 
оваквим случајевима за накнаду штете могао да се обрати је- 
дино радној организацији њему би се неоправдано ускраћивало 
право да у смислу чл. 96 ЗКП у кривичном поступку покренутом 
противу штетника постави према овоме имовинско-правни захтев 
за накнаду штете, коју му је он причинио кривичним делом. 
Осим тога у таквим случајевима се ни одредба чл. 20 Закона о 
застарелости потраживања, која прописује да захтев за накнаду 
штете која је проузрокована кривичним делом, застарева када 
истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења не би 
могла применити према овој категорији штетника, што би сва- 
како противуречило идејној основи и интенцијама овог закон- 
ског прописа. Иначе ова одредба у погледу застарелости се не 
може користити према радној организацији када се од ове оства- 
рује накнада штете, коју је њен радник на раду или у вези са 
својим радном код те радне организације причинио кривичним 
делом трећем лицу. Ово са разлога што се тај дужи рок застаре- 
лости може применити само према непосредном извршиоцу кри- 
вичног дела када овај изворно и самостално одговара за накнаду 
штете коју је причинио својим кривичним делом. Исто тако ни 
радна организација не може у регресном поступку, када од штет- 
ника у смислу чл. 98 ОЗРО остварује накнаду плаћеног износа 
штете коју је он проузроковао кривичним делом да се у погледу 
застарелости свог регресоог заштева користи овим дужим роком 
застарелости, пошто је према поменутом пропису дужина рока 
за подношење регресне тужбе изричито прописана и износи 6 
месеци, тако да се овај рок због своје преклузивности не може 
продужавати аналогном примееном било каквих друтих прописа. 
Постојање кривичног дела по правилу се утврђује правоснажном 
кривичном пресудом, пошто кривични суд, с обзиром на карак-
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тер и садржину кривичног поступка, пружа веће гарантије за 
правилно решење питања да ли је окривљени извршио кривично 
дело за које је оптужен или не. Ипак у правној литератури за- 
ступа се мишљење да у случајевима када се противу штетника 
из одређених разлога не може покренути или наставити кривични 
поступак, грађански суд може у парничном поступку утврђивати 
постојање кривичног дела ради правилне примене чл. 97 ст. 3 
ОЗРО.

Треба напоменути да се у ситуацији када оштећеник при- 
меном одредбе чл. 97 ст. 3 ОЗРО непосредно и искључиво оства- 
рује накнаду штете од штетника, коју је он причинио кривичним 
делом, штетник лишава правне могућности да се користи пра- 
вом из чл. 98 истог закона. Jep је према том законском пропису 
статуираио само право радне организације да од штетника тра- 
жи накнаду исплаћеног износа штете, када је овај исту проузро- 
ковао намерно или крајњом непажњом. Међутим радна органи- 
зација се тим правом не мора користити. Тада она дефинитивно 
сноси штету коју је њен радник на раду или у вези са својим 
радом проузроковао тећем лицу намерно или крајњом непа- 
жњом.

Y вези са овим од значаја је такође истаћи да штетник, у 
случају када оштећеник од њега применом чл. 97 ст. 3 ОЗРО не- 
посредно и искључиво остварује накнаду штете запада у правни 
положај да према оштећенику не може да стави оне приговоре 
које би у регресном спору могао са успехом користити противу 
радне организације, као напр. да му је од стране радне органи- 
зације било дато на руковање неисправно оруђе, да је штетни 
догађај резултат преморености услед прековременог рада наре- 
ђеног од стране органа радне организације. Ови приговори би у 
односу на радну организацију могли изазвати поделу одговор- 
ности, тј. чињеницу да она у регресном поступку не оуде потпу- 
но обештећена од оваког штетника. Међутим такве приговоре 
штетник не може са успехом употребити у спору у коме оштеће- 
ник непосредно од њега остварује накнаду штете, пошто они про  
истичу из односа штетника са трећим лицем. Ипак сматрамо да 
би штетник од кога се оштећеник непосредно обештетио могао у 
оваквом случају након тога тражити од радне организације да 
му накнади један део износа плаћене штете са разлога што и на 
њеној страни има кривице за наступање те штете.

V погледу одговорности друштвенополитичке заједнице и 
организације која врши послове од јавног интереса за накнаду 
штете коју у вршењу службе својим незаконитим или неправил- 
«им радо,м проузрокују њени радници трећем лицу, треба истаћи 
да се и ова одговорност заснива на принципу узрочности. To 
значи да се за конституисање ове одговорности не тражи њихова 
кривица a такође ни кривица радника који је штету проузроко- 
вао. Довољно је да је службена радња из које је штета прои- 
стекла објективно незаконита или неправилна, дакле није у овом 
погледу од значаја субјективан став и однос штетника према тој 
радњи. Иначе под незаконито.м радњом подразумева се свака
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она радња која је противна праву уопште, тј. не само позитивним 
прописима него и обичајима и друштвеним правилима социјали- 
стичке заједнице. Y правној литератури заступа се схватање да 
незаконит рад радника обухвата и укључује у свој појам и не- 
правилан рад радника. Уколико је штета учињена актом власти 
оштетни захтев се може саставити тек онда кад тај акт буде по- 
ништен. Штетник је дужан да у том циљу користи сва правна 
средства. Y супротном штетни догађај се може сматрати и као 
резултат одређеног доприноса оштећеника, ако не и чин који је 
искључива последица оштећеникових пропуста.

Што се тиче одговорности радника запослених код приват- 
них послодаваца, из текстуалне садржине чл. 97 у вези са чл. 17 
ОЗРО јасно произлази да у погледу одговорности за накнаду ште- 
те коју они на раду или у вези са својим радом проузрокују тре- 
ћим лицима, нема места примени чл. 97 истог закона. Питање на- 
кнаде штете коју су они на овакав начин причинили просуђује 
се и расправља према општим правним правилима имовинског 
права. Ту је реч о класичном случају одговорности за радње дру- 
гога. Наши стари законици нису садржавали опште одредбе о 
одговорности послодаваца за штету коју су трећим лицима при- 
чинили њихови радници у вези са својим радом, већ су имали 
такве одредбе које су се односиле само на одређене категорије 
послодаваца.

Прел1а правним правилима облигационог права послодавац 
одговара за накнаду штете коју радник у његовој служби у вези 
са својим радом причини трећем лицу. Под послодавцем се не 
сматра само лице код кога се штетник налази у радном односу, 
већ се таквим сматра уопште сваки онај за чији је рачун и инте- 
рес и под чијим је инструкцијама упутствима и надзором штет- 
ник обављао одређени рад, независно од тога да ли је тај посао 
сталан или привремен, као и од тога да ли између њих постоји 
формално закључен уговор о раду. За постојање ове одговорно- 
сти битно је да је радник радио по налогу и по инструкцијама 
послодавца. Уколико је пак он приликом обављања одређеног 
посла за рачун послодавца био самосталан и независан у раду и 
послодавцу одговарао само за резултат рада нема одговорности 
послодавца за накнаду штете коју је он том приликом причинио 
трећем лицу, са истих оних разлога са којих у таквим случаје- 
вима нема одговорности ни радне организације у смислу чл. 97 
ОЗРО.

Послодавац одговара по принципу претпостављене кривице. 
Он се може ослободити ове одговорности ако докаже да се ште- 
та догодила услед дејства више силе, кривице оштећеника или 
кривице неког трећег лица за које он не одговара. Иначе за по  
стојање ове одговорности не тражи се кривица радника, већ је- 
дино постојање узрочне везе између његове радње која објек- 
тивно мора бити противправна и настале штете.

Y нашој правној теорији је спорно питање да ли се посло- 
давац може ослободити одговорности ако докаже да до њега
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нема кривице што је његов радник проузроковао штету трећем 
лицу у вези са својим радом код послодавца. СГЗ и његов из- 
ворник АГЗ нису садржавали о том питању никаквих одредаба. 
Ипак у правиој литератури преовладава схватање да послодавац 
одговара по принципу апсолутне претпоставке о кривици, тако да 
не може обарати ту претпоставку доказом о супротном. Правни 
основ његове одговорности лежи у томе што се он користи услу- 
гама и радом својих радника, па зато треба да сноси ризик и 
штетне последице те њихове активности, иако до њега нема кри- 
вице за наступање штете.

У вези са овим интересатно је напоменути да је Нацрт за- 
кона о накнади штете из 1961 год. у погледу регулисања ове од- 
говорности предложио две супсидијерне алтернативе. Тако чл. 
16 Нацрта гласи;

„За штету коју учине у вези са својим радом лица 
у туђој служби за која не важи посебни прописи о од- 
говорности лица у радном односу, одговара њихов по  
слодавац, a она само ако су штету проузроковала на- 
мерно или крајњом непажњом. Послодавац који је 
штету накнадио има право да захтева накнаду од лица 
у његовој служби само ако је штету проузроковао на- 
мерно или крајњом непажњом.”

Према другој варијанти овог члана:
„За штету коју учине у вези са својим радом лица 

у туђој служби за која не важе посебни прописи о од- 
говорности лица у радном однсх:у, одговара солидарно 
са њима и њихов послодавац. Послодавац који је на- 
кнадио штету има право да захтева од лица у његовој 
служби накнаду исплаћеног износа ако докаже да је 
он био предузео све што је било потребно да се штета 
избегне и да је оно штету проузроковало својом кри- 
вицом.”

Ми би смо се пре определили за прву варијанту, јер према 
другој послодавац који је накнадио штету трећем дицу може од 
радника да тражи накнаду исплаћеног износа и у случају када 
је он проузроковао штету са најблажим степеном кривице. Та- 
кво законско регулисање овог сектора њихове одговорности ста- 
вљало би ову категорију радника у неповољнији положај од рад- 
ника који су запослени у радним организацијама друштвеног 
карактера, за шта иначе ие би могло да се нађе никакво прихват- 
љиво оправдање. Ово тим пре што у нашем радном законодав- 
ству треба да влада јединственост начела, дужности и права лица 
Y радном односу без обзира где су запослена, a то се оваквом 
солуцијом не би постизало.

Зоран Гичић
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ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

У Мостару је одржан редовни Плену Савеза адвокатских 
комора Југославије 30. септембра и 1. октобра 1967. године.

Централна тема радног дела Пленума било је претресање 
преднарцта Основног закона о адвокатури, који је израђен по 
посебној комисији Савеза. Извештај о преднацрту поднео је др 
Владимир Шукље, адвакат из Љубљане, као председник ове К о  
мисије. Комисија је ставила као спорна питања на дискусију 1) 
да ли треба предложити само Закон о адвокатури или Закон о 
адвокатири и другим видовима правне помоћи, 2) да ли и нада- 
ље треба задржати Савете у организацији Комора, 3) питање 
статуса адвокатских приправника.

У дискусији која је вођена на Пленуму преовладало, је ми- 
шљење да треба израдити преднацрт Основног закона о адвока- 
тури, да треба задржати Савет коморе као орган поред управног 
одбора, са досадашњим овлашћењима и задацима, да не треба 
битно мењати статус адв. приправника. Адвокатски приправници 
се и дал>е имају третирати као лица у радном односу, a не као 
чланови Адвокатске коморе.

Пленум је закључио да се све примедбе изнете на преднацрт 
на овом заседању, путем председништва Савеза, доставе Коми- 
сији за израду преднацрта, a у циљу израде новог текста са евен- 
туалним алтернативним предлозима.

На дневном реду пленарног заседања био је и предлог Ад- 
вокатске коморе Србије за измену правида Савеза. Како овај 
предлог није достављен Коморама, односно Савезу у виду фор>- 
малног предлога са образложењем подобним за претресање то је 
на тражење Адвокатске коморе Хрватске и Адвокатске коморе 
Војводине скинут с дневног реда.

Пленум је извршио изборе и кандидације у смислу правила 
Савеза за наредни период.

Извршен је избор председништва и радних тела Савеза за 
1968. годину. Изабрани су: за председника Савеза Милорад Ботић 
председник Адвокатске коморе Војводине, адвокат из Новог Са- 
да, за првог подпредседника Славко Шиматовић председник Ад- 
вокатске коморе Хрватске, адвокат из Загреба. За потпредседни- 
ке: Милован Јовановић, председник Адвокатске каморе Србије 
адвокат из Београда, Руди Шелих председник Адвокатске Kosđope 
Словеније, адвокат из ЉублЈане, Трајко Јовев председник Адво- 
катске коморе Македоније, адвокат из Скопља, др. Стево Јока- 
новић, председник Адвокатске коморе Б и X, адвоат из Сарајева. 
За генералног секретара Савеза изабран је Бранислав Жикић, 
адвокат из Београда. За прегледаче финансијског пословања Бор- 
ђе Добричанин адвокат из Београда и Олга Царић адвокат из 
Новог Сада.

Пленум је кандидовао за члана Бироа Међународне уније 
за наредни период од две године др. Абдуселим Балагију адво 
ката из Бањалуке. За чланове Консеја (Савета) МУА: Милован 
Јовановић, Слободан Суботић и Драгослав Трнинић, сви адво 
кати из Београда, Милорад Ботић, адвокат из Н. Сада, Андрија
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Шарчевић, адвокат из Суботице, др Рудолф Беденко и др Мари- 
јан Аумић, адвокати из Загреба, Руди Шелих, адвокат из Лзубља- 
не, Трајко Јовов, адвокат из Скопља и Младен Шутељ, адвокат 
из Сарајева.

Пленум је одао признање за досадашњи рад Милану Жи- 
кићу досадашњем генералном секретару Савеза и представнику 
у MYA.

Прихваћен је предлог финансијског плана и расхода за 1968. 
годину.

Б. М.

XXII КОНГРЕС МЕБУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА (UIA)

МУА одржала је у Бечу XXII Конгрес у времену од 18. до 
22. октобра 1967. године. На крк>нгресу су претресане три теме:
1. „Међународне трговачке агенције” („Representation Commer- 
ciale Internationale”) — главни референт Bertrand Du Granrut, 
адвокат y Паризу, 2. „Професионална и интерпрофесионална 
удружења" (Associations professionelles et interprofessioneles) — 
главни референт Francis Barnes, адвокат y Аондону, 3. „Право 
и техника" („Ее Droit et la Technique") — главни референт To
maso Bucciarelli, адвокат из Рима.

Конгрес је радио у пленарном заседању и у комисијама. 
Конгресне теме су претресане по комисијама. Нарочито интере- 
совање је владало за тему „Право и техника”.

На Конгресу су присуствовали представници адвокатских 
организација из 32 државе са око 500 учесника.

Конгрес се одржавао у салама Индустријског дома на 
Шварценбергплацу. Свечаном отварању конгреса присуствовао 
је председник републике Г. Јонас, који је и поздравио учеснике. 
Приликом отварања говорио је и министар Правде Аустрије, ко- 
ји је подвукао велики друштвени значај адвокатуре, истичући 
да модерна држава мора бити правна држава, a правне државе 
нема без добре адвокатуре. Конгрес је поздравио и председник 
Бечке Општине Г. Марек. Адвокатска комора у Бечу као дома- 
ћин побринула се за одиста ретко успели програм ван заседања 
Конгреса. Тако је за учеснике дата представа у Статс опери, одр- 
жана је представа Школе за јахање, приређено је неколико инте- 
ресантних излета (Клостенбург, Бургенгад) За учеснике конгреса 
дао је пријем министар Правде, те председник Бечке Општине. 
Завршна свечаност одржана је у Палати Шварценберг.

На завршној пленарној седници извршен је и избор радних 
тела МУА за наредни двогодишњи период. За новог председника 
изабран је Cicel Н. S. BLATCH, адвокат из Аондона. У биро је 
као југословенски представник изабрад Др. Абдуселим Балагија, 
адвокат из Бања Ауке.

Јутословенска делегација је видно запажена на Конгресу не 
само бројем него и учешћем у раду Конгреса. У комисији Међу-
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народне трговачке агенције учествовао je као нациолнални ре- 
ферент Милан Жикић, адвокат из Београда, дак су у дискусији 
по комисијама нарочито у комисији „Право и техника” узели 
учешћа више југословенских делегата.

Југословенску делегацију сачињавали су представници Са- 
веза адвокатских комора Југославије, чланови радних теда MYA 
и известан број адвоката који су заинтересовани и прате рад ове 
међународне адвокатоке организације.

М. Ботић

МИЛОРАД СИМИН

Y Суботици је 14. октобра 1967. године, преминуо адвокат 
Милорад Симић.

Пок. Милорад Симић рођен је 21. октобра 1897. у Кикинди. 
Правне науке је дипломирао у  Суботици 1926. године. Био је ду- 
го година, између два рата, општ. бележник, кога су врло често 
премештади из места у место, због његовог самосталног става у 
вршењу сдужбе. За време окупације био је прогоњен од окупа- 
торских власти. После Ослобођења уписао се у именик адв. при- 
правника, да би од 14. јула 1961. вршио самосталну адвокатуру.

Као адвокат био је скроман, солидан радник, који се из свег 
срца заузимао за предмете својих клијената. Био је приступачан, 
колегијалан, тако да његова смрт оставља једно празно место ва- 
љаног, савесног и преданог адвоката.

Слава Му! ______________

Ар. СВЕТОЗАР BYJHR

Y Сенти је, 28. августа 1967. умро др. Светозар Вујић, ад- 
вокат.

Рођен је 17. октобра 1895. годЈше у Сенти, докторирао је на 
загребачком Правном факултету 19. децембра 1925. године, a ад- 
вакатски испит положио у Новом Саду 26. јануара 1928. године. 
Одмах после тога отворио је адвокатску канцеларију коју је во- 
дио, са малим прек«ди.ма, све до своје смрти.

Ар. Светозар Вујић био је човек са знањем више језика, ин- 
телектуалац високог степена. Био је добар правник, ваљан ад- 
вокат.

Слава Му!
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ПАНЧО ДИМИТРИЈЕВИИ

25. септембра 1967. преминуо је у Зрењанину адвокат Панчо 
Димитријевић. Рођен 27. јула 1894. у Штипу, дипломирао је 16. 
П. 1926. у Суботици, a адвокатски испит положио у Новом Саду 
26. новембра 1931. године.

Био је судски приправник, затим је ступио у држ. админи- 
страцију. После окупације био је у Среском народном одбору 
службеник, a затим је 1956. године отворио адвокатску канцела- 
рију, коју је водио све до 1964. када се пензионисао. Као правник 
и човек био је цењен и вољен.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Пуномоћ издата адвокату за  за- 
етупање у парници је приватна ис- 
права и не подлеа^и обавезној лега- 
лизацији. <ВСС Од НС бр. Гж. 
448/967).

I. ст. решењем стављено је ван 
снаге решеше суда, јер да адвокат 
који  је  заступао странку није имао 
легализовано пуномоћје, које потиче 
к з  иностранства. Уложена жалба је 
уважена, a из рказлога:

Према одредбама Закона о легали- 
зацији исправа у међународном сао- 
бЕ>аћају (Сл. лист Ф НРЈ бр. 44/46) 
обавезној легализацији подлежу са- 
мо јавне исправе. Пуномоћ коју 
странка у иностранству издаје ад- 
вокату у Југославији да би је  засту- 
пао у паршгчној ствари представља 
ггриватну исправу и не подлежи оба- 
везној легализацији.

Али, суд може затражити да таква 
странка поднесе оверено пуномоћје 
само ако постоји сумња у истини- 
тост пуномоћја (чл. 90 ст. 3 ЗПП).

Савесни држ алац непокретне имо- 
виве одговара само за стварну ште- 
ту a не и за корист. (ВСС
Од НС бр. Гж. 492/67).

Против I. ст. пресуде којом је де- 
лимично уваж ен тужбени захтев,

поднела је  ж албу тужена Опшиша. 
Ж алба је  сснована, I. ст. пресуда у- 
кинута у делу у коме је досуђена 
накнада измак.пе користи, за зграду, 
тужба је одбијена у погледу досуђе- 
не измакле користи за пол>. земљи- 
ште, a из разлога:

Према начелима имовинског права 
оштећено лице поред стварне ште- 
те има право и на измаклу корист 
само за тај случај ако је  штетиик 
поступао долозно или пак из крајњ е 
непажње тј. ако је био несавестан.

У конкр. случају тужена Оггштин* 
поступала је  кас савестан држ алац 
спорних некретнина — на то је била 
овлашћена правомоћном одлуком о 
конфискацији спорне имовине 1945, 
г. — и као таква основано располага- 
ла са спорним нек1>етнинама, изда- 
јући исте привредној организацији 
на коришћење. Услед тога није Оп- 
штина поступала ни долозно ни из 
крајњ е непаж њ е па услед тога ту- 
житељица има право само на накна- 
ду стварне штете тј. прометну вред- 
ност некретштна — стамбене зграде 
и ползопр. земљишта. — Тужени у 
својој ж алби признаје тужител>у на- 
кнаду измакле користи због неко- 
ришћенЕ>а стамбене зграде, то горње 
правно схватање важ и  само за из- 
маклу карист у погледу некоришће- 
ња пословних гфосторија као и за 
измаклу корист због некоришћења
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поЈБСпр. земљишта. Како је I. ст. суд  
кзгмулативно утврдио накнаду за не- 
коришћење и пословних просторија 
и стамбених просторија, то је ваљало 
I. ст. пресуду у  том погледу укину- 
ти.

Водна заједница одгазара за ште- 
ту која је  настала на усевима услед 
нестручног руксван.а са уређајима 
и постро’ењима пптгсте станице. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 828/67).

I. ст. пресудом обавезан је тужени 
да плати накнаду земљорадницргма 
за штету коју су претрпели услед 
Боде, a као резултат нестручног ру- 
ковања на уређајима и постројењи-

ма црпне станице. Тужена је уложи- 
ла жалбу, која је  као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Под нормалним условима водна 
заједница је одговорна власницима 
земљишта, ако је  штета настала њ е- 
ном кривицом и збот гога што она 
прима водни-допринос да би га упо- 
требила једш ш  делом и за уредно и 
стручно одржавање објеката, пого- 
на и уређаја. Да је то тако вици се 
и из одредбе чл. 116. ст. 1 тач. 3. 
Основног закона о водама који пред- 
Еиђа руковање са постро1ењима као 
привредни преступ и одређује санк- 
ције за таквог престуггн,ика. Како 
је настао застој у раду црпне стани- 
це, a услед тога излив воде на зем- 
љишто власиика, то је  тужена одго- 
ворна за насталу штету.

УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа, који одлучују о упису у именик 
адвоката, сагласили да постоје сви услови, као и достојност, м о  
дилаца то се на основу чл. 93 тач, 4. 87 тач. 3, 13 тач. 1 до 7, За- 
кона о правосудним испитима, чл. 7 и 9 Статута АК у АПВ, упи- 
сују у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ са седиштем 
адвокатске канцеларије и то: решењем бр.

203/67 Цветковић Борислав, Нови Сад 
217/67 Говедаровић Никола, НоВи Сад 
232/67 Савековић Радисав, Нови Сад 
233/67 Комленовић Вељко, Зрењанин 
234/67 Вуцења Стеван, Зрењанин 
235/67 Гутеша Илија, Пландиште 
236/67 Борош Јене, Мод 
244/67 Бабић Данило, Сечањ 
246/67 Мисиркић Радован, Инђија 
255/67 Нешковић Страхиња, Шид 
256/67 Антић Слободан, Стара Пазова 
257/67 Сретеновић Милан, Шид 
263/67 Др Миковић Момчило, Србобран 
248/67 Милић Станимир, Нови Сад 
261/67 Арсенијевић Милорад, Нови Сад
264/67 Романовић Борђе, Нови Сад, с тим да уписи теку од 

26. септембра 1967. године.

АДВОКАТСКА КОМОРА Y АПВ
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ, која је одржана 
дана 12. октобра 1967. донесена су сдедећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референта Коморе о раду.

2. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
3. На основу чл. 65—67, 93. т. 4, 13 т. 7 уписују се у именик 

адвокатских приправника АК у АПВ, са даном 12. актобра 1967. 
и то:

а) Решењем бр. 230/67. Калуђеровић Видо, на адв. припр. 
вежби код др. Перваз Николе, Нови Сад;

б) Решењем бр. 277/967. Јокић Божа, на адв. припр. вежби 
код Миковић Милана, Панчево;

в) Решењем бр. 278/967. Вујић Богдан, на адв. припр. вежби 
код Гутеша Илије, Пландиште;

г) Решењем бр. 285/67. Татић Катица, на адв. припр. вежби 
код Нулум Владимира, Нови Сад;

4. Решењем бр. 284/67. узима се на знање да је Несторов 
Мирко, прекинуо адв. припр. вежбу са 1. октобром 1967, због од- 
ласка на одслужење кадровског рока.

5. Брише се из именика адвоката АК у АПВ због смрти, са 
даном 25. септ. 1967. Димитријевић Панчо, адв. из Зрењанина.

6. Решењем бр. 272/67. узима се на знање да је Киселички 
Живко, наставио адв. припр. вежбу са 16. септ. 1967, по одслу- 
жењу војног рока.

7. Решењем бр. 270/67. узима се на знање да је др. Каплар- 
ски Павле, преселио са 1. октобром 1967. седиште своје адв. кан- 
целарије у Темерин.

8. Решењем бр. 282/67. узима се на знање да је Пајковић 
Батрић са 15. октобром 1967. преседио седиште своје адв. канце- 
ларије у Ст. Пазову.

9. Решавано је о осталим текућим пословима.
Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ!

Позивају се сви чланови Фонда посмртнине да уплате на те- 
кући рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 657-8A19 по 10 НД за 
допринос за смртни случај Панче Димитријевића, адв. из Зре- 
њанина, и Милорада Симића, адвоката из Суботице.

Књиговодство
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ИСПРАВКЕ

1) V садржају бр. 10/1967 „Гласника” место „В- ВукеАић" 
треба да стоји „ В. Вулићевић".

2) Y решењу под бр. 3 из Седнице Управног одбора АК у 
АПВ „Гласника” бр. 10 место Глигоров р. Коларов Бранислав тре- 
да да стоји Вукмировић Милан.

3) Y чланку Ст. Слијепчевић поткрала се једна грешка: На 
страни 7, ред 4— 5 треба текст да гласи: „Став искључивости је 
неприхватљив, јер садржи тенденцију монопола. Y сваком до- 
бром делу има 'мудрости”.

Yредништво „Гласника”

ПОЗИВ НА ПРЕТПААТУ

„ГААСНИК'' Адвокатске коморе у АПВ излазиће и у 1968. 
години. Позивамо све наше досадашње претплатнике, да обнове 
претплату, која стаје за годипну дана 24 НД, a за полугодину 12 
НД. Иако се цене услугама и материјалу стално повећавају, пре-г- 
плата остаје на истој висини, захваљујући доприносу Ад вокатске 
коморе у АПВ.

Молимо све наше претплатнике који нису измирили прет- 
плату у целости, или делимично, за 1967. годину, као и оне који 
су остали дужни претплату за раније године, да и те своје зао- 
статке измире.

Претплата се шаље на адресу Адвокатска комора у АПВ 
број текућег рачуна 657—8—419, или, пак, на исту адресу Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1 поштанском упутншдом. Међутим, моле 
се претплатници да претплату уплаћују на текући рачун, са озна- 
ком за „ГЛАСНИК”.

Сви адвокати, чланови Адвокатске коморе у АЛВ плаћаће 
претплату, заједно са чланарином, a за сваки квартал по 6 НД, 
док ће лист добијати, као и досада, на личну адресу.

Уредништво „ГААСНИКА”

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра Y АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Ypebyje одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачуи 
код Народне банке 657-8419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цева 

једног броја 2 нова динара /  Штампа .ЈБудућност’’, Нови Сад
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