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KOHKYPCHO ПРАВО

Y нас се радни однос све чешће засиива конкур>сом. Y одре- 
ђешш случајевима конкурс је искљуива предпоставка за заснива- 
ње радног односа. Y склопу таквих чињеница установа конкурса 
постаје све значајнија правна и друштвена појава кроз коју се 
изражавају основна права сваког граВашша да му се створе усло- 
ви за рад и да се налази у  радном односу. Истовремено све се 
више стиче утисак да се ова институција сваким даном све чеш- 
ће П1>етвара у своју супротност и да постаје правви оквир за де- 
монстрацију разних злоупотреба. Од институције која треба да 
обезбеди подједнаке услове за сваког и чији је врховни циљ об- 
јективно мерило вредности и способности кандидата, конкурс 
поприма облике широке и несметане шре у  фаворизовању одре- 
ђених појединаца и шристрасзне оријентације за кандидата који 
је био одређен још пре него што је конкурс расписан. На овај 
начин конкурс се трансформише од објективног мерила канди- 
датове вредности и 1критерија апсолугае априорне дезангажира- 
ности у несметани правни оквир за с^јеткивну оцену, произвољ- 
не закључке и грубе повреде морала, правних обзира, људског до- 
стојанства и поштовања личности.

Та чињеница добро нам је позната из свакодневног живота 
или личног искуства. На ту појаву се довољно указује некад 
оштром речи a некад сатиричном опаском и ми се на њу овом 
приликом враћамо само због тога јер осећамо присуство једног 
парадокса по коме се број злоупотреба све више шири што се о 
њима више говори.

Проблематика конкурса, узета у својој целини, има ван сва- 
ке сулове, свој комплексни приступ. Злоупотребе које се тим по- 
водом јављају, вије претергшо рећи, представљају не само мини- 
јатурну форму политачке диверзије, већ и облик у коме долази 
до повреде ооновних етичких норми о односима међу људима, о 
хуманом приступу свакој особи, о осећању да човек прихвата 
сигурност као релативно одредшцте своје будућносхи о  неопход- 
ној потреби да личне вредности уместо утицајиих веза постану 
одлучујућа мерила за радни и друштвени успех. Те последице ко- 
је прате злоупотребу установе конкурса добрим делом су део
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нашег менталитета који је мало одмакао од малова|рошких резо- 
новања, кафанског интригирања, гр^пашке стратегије о намета- 
њу става у  радничким саветима преко ширења круга истомишље- 
ника, интересног повезивања у стварању затворено'Г круга биро- 
кратског самоурпављања и морал«их медитација чије је  основно 
гесло да је сервилност и услуга залога каријере a да је  добро 
само оно што се добро иоплати у стварању политичке подршке 
и материјалне сигурности.

О тој страни проблематике канкурса овом приликом не же- 
лимо да говоримо. Мислимо да је далеко вредније нешто рећи о 
правној страни инсштуције конкурса јер она добрим делом омо- 
гућава 'појаву њене злоупотребе. Тим вжпе што је о том пробле- 
му мало или 'готово нимало писано од стране правиика који 'су 
за то позвани с обзиром на своју научну ор^ијентацију или прак- 
тичну активност. Због тога, овом приликом желимо само да ука- 
жемо, без икаквих других претензија, на неколико скзновних теза 
које су по нама битне за третирање институције ксшкурса као 
ггравне функције уставног начела о праву на рад.

1). Неће преАСтављати ништа иово ако се подсетимо да се 
данас налазимо у времену непрекидног тражења најбољих изра- 
жајних облика за формирање правнаг система који одговара по- 
требама нашег динамичног и изузетно сложеног друштвеног би- 
ћа. Оцена норми које чине оистем нашег позитивног ирава, њи- 
хова све боља и комплекснија усклађенсхл', прецизна хијерархи- 
ска одређеност и дубља иновација уз респректовање већ постиг- 
нутог нужно намећу све већу потребу да те норме буду непосред- 
нији и потпунији израз једног хуманог однсх;а према човеку у 
свестраном истицању свих његових вредности. Y склопу тих на- 
пора намеће се потр^а за 1преиспитиван>ем формираних правних 
грана, за њиховом новом лрерасподелом и стварањем услова за 
конституисање нових правних грана или њихових одељака. Основ- 
ни критеријум у  том напору не може бити само карактер норми 
и предмет њиховог регулисања, (оно што би смо назвали одређи- 
вањем садржине друштвених односа који чине предмет једне 
правне гране и методологије регулисања тих односа) већ и зна- 
чај који жели да дамо одређеним односима који су предмет na
me пажње. Ако су  ови критеријуми довољно инструктивни онда 
се кошсурсно право, да га тако назовемо, намеће као посебна 
грана права у  нашем правном систему, или, ако се то неком чини 
претенциозним, као истакнути одељак радног права. Лично више 
би смо били склони да конкурсном праву дамо посебно место 
у нашем правном систему јер би то представљало непосредни 
подстрвк да се на даљој и дубљој разради ове правне гране отпоч- 
не да ради што брж е и одговорније. Y данашњим условима од- 
редбе о конкурсу само су анексни одељци неких законских тек- 
стова у којима су елементи конкуроног права само рудиментарно 
дато без издиференцираних појмова и прецизних ставова. To 
и објашњава појаву многих злоупотреба у  конкурсној призцедури 
ко је се могу уклонити или шречити ако се конкуроно право раз- 
вије, конститушпе и афирмира као нова теориска дисциплина и



као скуп особених норми које чине једну засебну целину у на- 
шем правном систему. Y том контексту, третирајњем услова кон- 
курса и карактера конкуроног поступка као искључивог вида 
свог практичног и теориског псхЈматрања као и подробног и ком- 
плексног законодавног захвата, конкурсно право би изгубило ста- 
тус једне шоредне, узгредне, анексне и гатово мање важне појаве 
(појаве која постаје нужно зло !, формалност чија је садржина 
дата изван њених стварних димензија). На тај начин, преко кон- 
к^-рсног 'права, као појаве која је системски дата, наша пажња 
била би усредсређена на суштинске институције конкурса и сло  
жене циљеве који су том институцијом одређвни.

Y таквој светлости, поставка да конкурсно право представља 
одељак радног права и да та димензија чини довол>ном предпо- 
ставку за одређивање положаја конкурсног гграва у правном 
систему, по нашем мишљењу вгапе је нетачна него тачна a сасвим 
је сигурно да представља концепцију која објективно умањује 
значај свих оних друштвеноих вредности које се кроз пуну при- 
мену конкуркЈног гграва желе да остваре. По нама тгримена кон- 
клрсног права није само пут за заснивање радног односа; она је 
нешто далеко више од тога. Наиме, конкурсно право треба да 
пствари уставно начело о праву на pad сваког граћанина*: a пра- 
во на pad није исто што и paduo право. Због тога, ако се данас 
често говори да је право на рад једна уставна декларација, онда 
треба рећи да је оно добрим делом добило такав карактер јер 
конкурсно право нисмо афирмирали као једну засебну грану у 
нашем правном систему. Та чињешгца што многе установе кон- 
к^фсног права треба тек тра1жити, уобличавати, доттуњават!?, раз- 
рађивати, усавршавати и развијати ни у  ком случају не говори 
против осамостаљивања конкурсног права. Баш напротив, та чи- 
1Беница готово императивно говори све више о потреби њеног што 
бржег и неопходнијег осамостаљивања. Осим тога, многе устано- 
ве, као што је случај са самоуправним правом (и самоуправља- 
њем у ужем смислу) тек се стварају као саставне компоненте јед- 
не нове правне области a њихова самостална егзистенција нијед- 
ног тренутка није се доводила у  питање. Пр>ема томе, ако уставно 
право одређује идејне пр>едпоставке и основне принципе за оваку 
правну грану, a са тим се можемо сложити, схнда и конкурсно 
право налази концепциску основу за своју самсх;талност у устав- 
ним принципима и начетшма о праву на рад и правним последи- 
ц£1ма које из тог начела произлазе.

2). По својој бити конкурс значи јавно позршање свих заин- 
тересованих лица која поседују услове конкурса да узму учешће 
за попуну уггражњеног радног местка у радној организацији која 
је кснкурс раописала. Према томе, ооновни предуслов конкурса 
састоји се у томе да је радно место упражњено и да ће место за- 
узети онај кандидат који има најбоље услове за обављање посда 
на том радиом месту. Право на рад, дакле, припада ономе чији

* Чл. 10 Савезног устава гласи: „Сваком грађанину су под једнаким 
условима достутгни свако радно место и свака функција у  друштву”.



су радни квалитети везани за то радно место у њиохвом оитимал- 
нам виду, чиме се право на рад као апстракција претвара у суб- 
јективно право конкреттног појед инца.

Међутим, у дневним и службеним листовима често можемо 
приметити да се расписује конкурс за одређено радно место, док 
се у загради, као ближе одређевве, ставља реч „реизбор”. Прак- 
тично то знаи да се коикурс расписује за одређено лице које се 
већ налази на радном месту поводом кога је когасурс расписан. 
Израз „реизбор” у  овом случају мора се схватити као недшгуш- 
тено указивање да се поново бира особа која се налази на том 
радном месту чиме се циљ конкурса негира из схзнова. Оваквим 
конкурсом, практично па и начелно, искључују се сва трећа лица 
Kojd у њему желе да учествују, јер се она, ако хгођемо од гра- 
матичког тумачења, могу само „бирати” a не и „реизбирати” по- 
што се не налазе на том радном месту. На овај начин право на 
ра,д као уставна категорија која припада оваком грађа!нину као 
мсхућност рада и запослења под одређеним условима a који се 
конкурсом желе да инаугуришу, претвара се у некакво сте̂  
чено право конкретног субјекта a што се конкурсом не 
жели да постигае. Због тога, ito нама, установа реизборности не 
може постојати у конкуроном праву. Једина категорија са којом 
конкурсно право може рачунати је уставнова избора. Особа чији 
јс радни однос престао истеком одређеног рока може учествова- 
ти, као и свако друго заистересовано лице, за попуну упражње- 
ног радног места на коме се до тада налазила. Ако испуњава нај- 
бол>е услове заузеће поново своје некадашње радно место чиме 
се колтинуитет у радном однсхгу не нарушава. Колоквијално, «а- 
кон оваквог случаја можемо рећи да је ово лице поново изабра- 
но или ако хоћете „реизабрано”, али према принципима конкур- 
сног права оно може бити само изабрано као да први ггут ступа 
на то радно место. Другам речима, ово се лице правно изједна- 
чава са сваком друтом особом која је на том конкурсу могла 
успети и ступити први пут на то радно место. Због тога, инсисти- 
рање на „резибору” у самом конкурсу значи да је кандидат иза- 
бран још и пре самог расхшсивања конкурса. На овај начин кон- 
курсно права претвара се у  своју супротност. Сасвим је разум- 
л>иво да се конкурк: са својим захтевима не може обраћати одре- 
ђеном лицу. Конкурс се не може расписати само за једно лице 
иако у конкурсу може учествовати само једна особа пошто би то 
било старо декретско постављање кроз савр>емену модерну фор- 
му. Отуда треба истаћи да је смисао конкурса отгравдан само он- 
да ако је његова персонална анонимност отвореност у учешћу и 
одвојеност факата од личности потпуно обезбеђена.

3). Као варијанта претходног случаја и на факултетима и 
вишим школама често се практикује раописивање конкурса за 
одређено звање. To се најчешће догађа након истека доцентоког 
стажа и става катедре да доцент испуњава услове за напредовање 
у више звање: ванредну професуру. Тада се расгшсује конкурс 
за положај ванредног професора из предмета на коме је дотада- 
њи доцент држао наставу.



Практично и Y овом случају расписује се конкурс за одређе- 
ну особу. Сва лица која имају услова да конкуршпу за звање 
редовног професора искључена су ограничењем које је конкурсом 
дато. Због тога би се по нашем мишљењу, овакав конкурс, као и 
претходни, могао судским путем (а то би требало изричито и 
пр>едвидети) прогласити ништавт!. To резултира из закључака 
који смо у претходном случају са „реизбором” дали, a на име да 
је расписиван>е конкур>са оправдано само онда ако његове про  
позиције омогућавају сваком грађанин\'̂  који сматра да испуњава 
услове конкурса, да учествује у попуни упражњеног радног места 
под једнаким условима. Притом радно место треба да добије онај 
кандидат који има најбоље услове за највише звање ако таква 
звања за то радно место постоје. На овај начин разбија се затво- 
реност једне радне организације и остварује ггринцип да најбољи 
појединац (а то значи особа која иопун.ава услове за највише 
звање) заузме најодговорније место. A то је, као што смо видели, 
циљ сваког KOHRypca.

4). Према постојећим прописима пропозиције конкурса од- 
ређују се на два начина: аутономним правом радне организације 
и законским одредбама (интерним и екстерним нормама). Y дру- 
гом случају услови конкурса унапред су одређени законом те 
конкурс само практично представља јавни позив сваком заинте- 
р>есх>ваном лицу да учествује са својим условима у процесу од- 
бира кандидата за попуну упражњенот радног места. Сигурност 
за свако треће лице да ће објективност конкурса бити обезбеђена 
загарантована је општим и посебним предпоставкама које су 
унапред одређене још пре расписивања конкурса.

Мећутим, у ig>BOM случају (аутономно одређивање услова 
конкурса) та могућност је сведена на далеко мању меру. Права 
трећих лица да учествују у  конкурсу у склопу једнаких услова 
обично су ускраћена у 1Корист кандидата 'који се већ налази у 
предузећу. Примери подешавања конкурсних услова према ре- 
цимо директору који се већ налази у предузећу добро су познати 
нашој јавности. Због тога конкурсно право мора пронаћи погодне 
комоалексне и адекватне правне категорије, услове и предпостав- 
ке који ће обезбедити да пропозиције конкурса буду „безличне”. 
Отуда, аутономно право сваког радног колектива може бити приз- 
нато само под условима који су у складу са јавним поретком. 
Самоуправљање у једном колективу правно не може значити 
привилетију за лица Koia се налазе у радној организацији, већ 
могућност за сваког граћанина да под једнаким условима остане 
или постане члан колектива. Према томе самоуправљање не може 
значити затварање врата трећим лицима изван колектива. Такво 
схватање самоуправљања мора доћи у сукоб са одредбама кон- 
курсног права чија је мисија у  овом случају усмерена у тгравцу 
спречавања злоупотребе у систему сатиоуправљања или, тачније 
речено, коришћења тог система супротно интересима радног ко- 
лектива. A стара је истина да се у одређеним случајевима правие 
норме појављују и као средство при:ије на субјекте права кош 
не желе да поступају у складу са својим интересима. Још је Ж.



Ж. Русо говорио да човек мора бити присиљен да буде слободан 
ако се тим политичким правом не жели да користи, a неке наше 
законске одредбе иалагале су пољопривредницима да обрађују 
своје њиве на начин који им омогућава најбоље прииосе па тиме 
и зараду (заштита њихових интереса од њихових сопствених п о  
ступака). На исти начин канкурсно право мора ггронаћи одгова- 
рајућа правна средства којим ће учинити предузећа обавезним 
да поступају онако како то њихови најболЈИ интересаи налажу 
када то неће да учине. Верујемо да тада нећемо имати појаву да 
полугаиомени људи потискују високостручне кадрове само зато 
јер предузећа подешпавају услове конклфса према својим људи- 
ма користећи своје аутономно право које у  овом случају произ- 
лази из њиховог погрешно схваћеног система самоурпавл>ања.

5). На неким факултетима ггостоји npaiKca приликом избора 
наставника или сарадника по којој се наставнику, односно сарад- 
нику који се већ налази на факултету, омогућава да учествује у  
одређивању стручне комисије за писање реферата о избору кан- 
дидата у одређено звање. Наиме, позната је пракса према којој 
су неки универзитетски асистенти, чији је изборни период исте- 
као и који према нвким индицијама нису очекивали да ће им се 
написати позитиван реферат, тражили изузеће референата све 
до тренутка док им се није учинило да ће наићи на благонаклону 
комисију. Истовремено, остали „спољни” кандидати који су ■\'че- 
ствовали у истом конкурсу поводом истог радног места нису ни 
знали ко су референти иити да је њехов конкурент подешавао 
стручну комисију ттрема својој оцени личних интереса. И у  овом 
случају услови конкурса, или боље рећи околност које га прате, 
фаворизују у  одређеном домену једног кандидата на рачун оста- 
лих чиме је објективност услова за учешће на конкурсу озбиљно 
нарушена.

Оваква појава обично се правда схватањем да избор настав- 
ника потпада, у  недостатку ближих атролиса, под процедуралне 
одредбе Општег управног потсупка или Грађанског парничног 
поступка a no којим одредбама је призната установа изузећа веш- 
така ако странка посумња у његову непристраоност. Притом се 
улога стручне комисије изједначава са радом вештака.

Међутим, очигледно је да се конкурсна прк>цедура не може 
одвијати по одредбама управног поступка a још мање по прави- 
лима парничног поступка. Конкурсно право мора имати своју 
особену 'процедуру Roja ће одразити пуну опецифичност материје 
која је предмет оцене. Тај моменат говори још једним аргументом 
више у пилот потребе потпуног осамостаљивања конкурсног пра- 
за и израде његове комплетне правне физиономије (материјално- 
правне и формалноправне). Y оваквим моментима конкурсно пра- 
во мора о&збедити подједнаке услове за свакога кандидата који 
учествује на расписаном конкурсу као и потребне предпоставке 
no којима учешће било ког појединца «е може бити помућено 
осећан>ем сумње да је објективност нарушена и да су једнаки 
услови свих кандидата доведени у  питање. Лично сматрамо да би 
најпогодније било да се искључи могућност изузећа референата



a да ce канАидатима пружи могућност да судским путем ставе 
приговор на извршен избор ако располажу доказима о пристра- 
сности стручне комисије. Тиме би се сви кандидати, без обзира 
са ког радног места конкуришу или се уопште налгсзе у радном 
односу, ставили у исти положај према истим референтима који 
су у  истом тренутку за све кандидате од1>еђени.

6). Заснивање радног односа ггутем конкурса у многам рад- 
ним колективима па и факултетима и випшм школама често је 
перфектуирано констатацијом о потребном броју позитивно да- 
тих гласова. Према постојећем стању сваки члан колектива гласа 
по свом најбољем убеђењу, по својој савести (или би бар тако 
требало да буде) уз оцену мишљења конкуроне комисије, рефе- 
рентског тела, односно стручнот тела за избор наставника. Ме- 
ђутим, строго узевпш ниједан члан колектива није обавезан да 
усмено или писмено образложи своју одлуку о позитивном или 
негативном гласу. Ако кандидат није изабран онда му се то сасш- 
штава у форми једне суве и усмене констатације (а често му се 
ништа и не саопшти — дакле, одлука без саопштен>а !) или крат- 
ке и штуре писмене формулације. Када је у  питању кандидат koi' h  
је већ члан колектива који је конкурс раописао, онда за њега 
ово саошптење значи коначан престанак радног односа са ретро- 
активнрш дејством од дана истека изборног рока. Треба гфито.м 
напоменути да н>ему, обично, није познато због чега на конкурсу 
није уопео, иако је рецимо имао позитивно мшпљење стручних 
референата (то нарочито важи на террггори1И СР Србије, док ie 
у СР Хрватској респектовање мишљења референата нешто оба- 
везније постављено). Одлука о 1престанку радног односа у њего 
вом случају доноси се без образложења. Презентирани гласови 
претапају се у једну анонимну одлуку чије чињенице и правне 
пр>едпоставке нису видљиве. To је ваљда јелини случај где се о 
тако значајном праву једног лица, као што је право на рад, доно- 
си одлука Roja нема основне елементе једне правно ваљане одлу- 
ке. (Због тога су могући и легални облици личног обрачуна k o ih  
се могу изразити и у  рафинираном виду уздржавања од гласа или 
одсуства са седнице пошто оба ова вида испољавања самоуравне 
активности имају једнаку вредност са негативно датим гласом).

V оваквом случају конкурсно право мора интервенисати. На- 
чин гласања у конкурсној процедури, по нама, не спада у еле- 
менте самоуправног права који добрим делом носе примесе по- 
литичке целисходности, привредног опортуннтета, тренутних по- 
треба ггросветне и научне политгасе која је често еластична и rrpo- 
менљрша, већ чини саставни део, па чак и одлучујућу компоненту 
конкуроног права чије су димензије тачно одређене и прецизно 
дате. Због тога конкурсно право налаже самоуправл>ачима да 
своје право и дужиост гласања приме као јавну мисију коју врше 
у име друштва, a не као приватну ствар коју обављају у име 
сопствених интереса. Услед тога, KOHRypcHO право мора пронаћи 
одговарајућа правна средства која ће у неким случајевима про- 
фанисани „гасачки механизам” претворити у озбиљну, студиозну 
и одговорну мисију која ће почивати на стабилним ирав^ним осно-



вама. Злоупотребе овлашћења уввк су представљале преАмет осу- 
ле; због тога, мислимо, да се и злоупотреба у  овом случају може 
третирати као оправдан основ за ускраћивање права сама^^грав- 
љача да учествује у  конкуроној опроцедури. Очигледно је  да се и 
захтев о писмено образложеном гласу, нарнЈчито кад су у питању 
негативне оддуке, и његово објављивање јавности, намеће као 
погодно правно средство које може тиати огроман значај за за- 
конито вршење функције и з^ р а  при спровођењу конкурсне про- 
цедуре. Такав се закључак нарочито намеће због тога што се, по 
нашем мишљењу, циљ конкурсног права мора састојати не само 
у  стварању једнаких објективних услова за сваког да у  конкурсу 
учествује, већ и да се заснује радни однос и оствари уставно на- 
чело о праву на рад ако кандидат испуњава услове који су ткон- 
курсом ггрописани. Услед тога, у  овом случају треба инсистирати 
на правно образложеним одлукама, a с друге стране, на призна- 
њу права неприхваћеном (кандидату, што сада није случај, да 
судским путем потврди да исггуњава услове који су конкурсом 
расписани.

Наиме, према постојећим прописима учесницима конкурса 
признаје се само мотућнсхЈт да побију судским путем избор кан- 
дидата који не испуњава услове по расашсаном конкурсу. Међу- 
тим, ако на конкурсу учествује само један кандидат који испу- 
њава услове коикурса a оддука је негативна, постојећи прописи 
изричито не предвиђају, или се бар нама тако чини, могућност да 
неприхваћени кандидат издејствује судску одлуку да истд^њава 
услове који су конкурсом предвиђени. С^јављивање конкурса 
обавезује организацију која га је раописала да се придржава ус- 
лова који су конкурсом означени. Непридржавање тих услова 
значи негирање уставног права иа рад граћана a тиме и повреду 
њиховог одређеног субјективног права које ужива судску зашти- 
ту. Због тога се не може рећи да тгредузеће или установа исклучи- 
во одлучују о томе кога ће примити по расписаном конкурсу. 
Истина, право је предузећа да конкурс раопише ако се користи 
својим аутономним правом (јер постоји и дужност да се конкурс 
распише ако су пропозиције искључиво одређене законам), али 
HHi'e право предузећа да услове конкурса тгроизволзно промењује. 
Садржину одлуке нсхд1 већ сам кандидат својим квалитегама и 
одлука је већ одређена његовим учешћем у конкурсу a не ста- 
вом, оценом или тумачењем форума који одлуку објављује. Због 
тота се мора признати гграво учеснику конкурса да судским путем 
анулира ову произвољност и да судска одлука замени акт о по- 
стављању на радно место за које је расписан конкурс.

7). Y складу са претходним случајем конкурсно ттраво мора 
обезбедити што је и до сада било у пракси судова. да се једном 
одређени услови конкурса више не могу мењати. Наиме, живот 
је показао да је било случајева да се услови конкурса накнадно 
мењају према условима кандидата који се жели одабрати лшмо 
захтева конкурса. Ово накнадно подешавање конкурса само је 
варијанта претходних примера у  којима се услови конкурса rrpo- 
писују према одрећеним чојединцима још пре него што се кон-
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курс објави. Због тога и ова варијанта негације духа конкурса 
као осноБне институције конкурсног права не може бити до- 
пуштена.

Y склопу ове проблематике намеће се питање: да ли се кон- 
курс који је расиисан може опозвати? Наиме, организација која 
је расписала конкурс може се наћи у положају који јој објектив- 
но онемогућава да остане при конкурсу који је расписала (виша 
сила, ликЈвидација предузећа, рестриктивна дејства у  кадровској 
политици изазваној пртвредном реформом и сл). Y таквом слу- 
чају, мислимо, да би једнострано опозивање расписаног конкур- 
са правно д10гло бити прихваћено. Питање обештећења учесника 
конкурса ако су због тога испустили друго радно место (и уашпте 
моменат обештећења у конкурсном праву) је питан>е које ће се 
морати посебно разматрати. Међутим, изван ових услова, једно  
страно опозивање конкурса не би било допуштено јер објављи- 
вање конкурса ствара обавезу да се ‘остане при условима који су 
у конкурсу означвни. To је једно од начела 1на којима би требало 
изградити конкурсно право заједно са његовим системом у  це- 
лини.

8.) Коикурс у својој суштини значи јавно позивање свих ли- 
ца која желе да заснују радни однос, a испуњавају услове кон- 
курса, да «а њему учествују. Истовремено конкурс представља и 
облик правног обраћања широј јавности да ће интереси учесника 
у конкурсу бити поштовани на најбоље могући начин. Објектив- 
ност конкурса, као и начело да радно 'Место при учешћу више 
кандидата може добити само онај ко има најбоље услове, пред- 
стављају основ оггравдања расиисаног конкурса. Због тога кан- 
дидат који сматра да су његова права која проистичу из конкур- 
сних услова изитрана давањем предности слабијем кандидату, 
може тражити судоким путем да се извршени избор поништи и 
да се цела изборна процедура понови. Активна легитимација 
подносиоца тужбе изводи се из чињенице да је учествовао на кон- 
курсу и да су његова конкурсна права оопорена.

Међутим, поставља се питање; да ли право на тужбу за по- 
ништај конкурса треба признати и сваком трећем лицу које на 
конкурсу није учествовало али које је сазнало за повреду услова 
конкурса у конкретном случају.? Наиме, да ли се може узети 
да су услови коикурса упућени целокуганој јавности a не сгшо 
заинтересованим лицима те да из те чињенице свака особа изводи 
своје право на подиошење тужбе? На ово хштање конкурсно пра- 
во мора наћи одговарајући одговор. Лично сматрамо да би се 
право на тужбу у овом случају могло признати Јавном тужиоцу 
као заштитнику јавног поретка и потребе да се законитост пош- 
тује од стране оних који закон примењују. Право на рад, као 
значајно уставно право, захтева и своју пуну заштиту од свих 
облика неовлашћених узурпација и грубе злоупотребе.

9). Ван сваке је сумње да конкурсно право носи у себи по- 
требу за стварањем и разрадом и м нотх другив институција (као 
н.пр. расписивање конкурса уз учешће друштвено-политичких



организација; одређивање правних последица нерасписаног кон- 
курка када постоје законске обавезе да се конкурс раопшпе; 
утврђивање односа између конкурса и законом одређеног рока 
од 6 месеци да се процедура конкурса оконча уколико се она 
продужи преко тога рока услед рецимо неактивности представ- 
ничког тела, одбијања однооно спречености стручие комисије да 
реферат напише или услед других окотшости везаних за борбу 
ннтересних група унутар колектива; обезбеђење објективности у 
случају да кандидати имају ■подједна1ке услове, однооно у којој је 
мери арбитарност допуштена при оцени вреднсхгги кандидата; 
разрада система обавештења учесника конкурса о његовом исхо- 
ду са указивањем на правне последице пропушташБа у овом слу- 
чају; прецизирање појма отвореног конкурса; омогућавање ре- 
спекговања рокова за учешће у  конкурсу са одређивањем услова 
који ће те рокове чинити објективно подобним за што пшри круг 
учесника; одређивање прецизних предпоставки за вођење прет- 
ходног поступка након уложеног приговора на првостепену од- 
луку као услова за вођење судоког спора; и сл.) које ће омогу- 
ћнти ггуну афирмацију конкуроног права као засебне гране права 
и посебне дисциплине наше ггравне науке. Што су изражајни 
сблици конкурсног права пунији и 'комплекснији, богатији 'и 
садржајнији, савршенији и инструктивнији, што су његове ин- 
стнтуције комплетније и савременије a његова процедура ефикас- 
1шја и једноставнија, то се стварају све повољнији услови за 
остварење права на рад наших грађана.

Због тога 'Мислимо да би о проблемима везаним за конститу- 
исање и развој конкурсног права требало што пре да кажу своју 
реч они који су за то најпозванији, било појединци било форуми. 
V том контексту ову нашу скицу почетних идеја треба примити 
више као резултат једног ^шчног, узгредног, необавезног размиш- 
љања о свакодневним појавама него као компетентно изречени 
суд о конкурсном праву које нам је потребно.

Ар. Михаило Митић

НЕКИ ПРОБЛЕМИ Y ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 79 и КЗ.

Деликвенција малолетника је данас тема, која не само код 
нас, већ свуда по целом свету — како «а ИстоЈку тако и на За- 
паду — све више интересује психологе, педагоге, правнике, па и 
јавност уошпте.

He треба мислити да је горњи проблем нов и само последица 
рата и послератних прилика.

Још велики мислилац Jean Jaques Rousseau писао је 1762. го- 
дине, по овом питању, чувену књшу „Емил или о ваопитању
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омладине’ где је позвао савремене да се баве више проблемима 
младих, те међу осталим рекао: „Млад човек је од рођења при- 
родно невин. — Међутим често га после друштво неваспитава, 
шта више поквари. Зато је дужност друштва омладини посветити 
највећу пажњу.”

Колико је поступак према малолетницима од важности за 
кривично право, доказује и наша статистика:

Док су 1957 године 7506 малолетника извршили 7.254 кривич- 
них дела дотле 10 година после у 1967 години 23.906 малолетника 
извршило 27.141 жривичних дела.

Нузгред речено, по бројним зе.чл>ама цифре су још више за- 
брињавајуће.

Надлежни су код нас благовремено уочили важнсхгг трети- 
рања малолетних деликвената и још чланом 41 Закона о изме- 
нама и допунама КЗ од 2. јула 1959. године (Службени лист 
30—59) створене су нове одредбе о васпитно казненим мерама 
према малолетницима.

Сходно Глави VI важећег КЗ под насловом „Одредбе о васпи- 
питним и казненим мерама за малолетнике” у вези Одредаба 
Главе XXVII ЗКП, оцена кривичне одговорнскгш малолетника и 
санкције према њима, постављени су на нове основе.

Питање примене Кривично правних мера и поступка према 
малолетницима је дословце неисцрпива тема и предмет сталних 
проучавања надлежних.

Y овим редовима желим указати — у вези свакодневне прак- 
се, код првсхггепених судова, на извесне нејасноће a следствено 
томе и потешкоће који се јављају приликом примене члана 79 
и КЗ.

Нека је нузгред речеио и то, да лш се чини, да су начин одн. 
методологија како је редигована Глава VI КЗ прилично непре- 
гледни.

Деобом појединнх законских прописа не подслова али свака 
подслова представљају самостални законски пропис, тј. деобом 
појединих прописа на а, б, в, г. д, ђ, р, е, ж , з, и, ј, к, чини ми се 
да оу поједини прописи постали непрегледни a тиме и нејасни.

Цитирани члан 79и КЗ говори о суђењу п у н о л е т н о м  ли- 
цу за ‘кривично дело које је учинио као с т а р и ј и  м а л о л е т -  
н и к  тј. у времену када је за његов правни статус меродаван 
био пропис тачке II члана 66 КЗ.

Као што знамо по наведеном пропису сматрају се за ста- 
рије малолетнике лица који су у вре.мену извршења дела на- 
вршили били 16-ту али не и 18-ту годину жршота.

Значи члан 79и КЗ долази до примене када се ради о туже- 
нима који су дело учинили као старији малолетници, ади им се 
суди након наврдпених 18 година тј. након што су по важећим 
законима постали п у н о л е т н и .

Y пракси то су редовно млади људи, између 19 a највише 
21 године, којима се — најчешће услед неблаговременог сврше-
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ног постушс.а или оошто je дело касиије откривено, суди са из- 
весним закапгњењем.

Пре но што би детаљније анализирао цитирани иропис за 
који — (као пракса доказује) сматрам да није довол»но јасан 
и прецизан, да испитамо ratio i ocasio legis чланом 79 и створе- 
ног положаја оптуженог.

Знамо да је у  кривичном праву света веома опорно и разли- 
чити су .ггрописи, када и у којој граиици, наступа пуна кривична 
правна одговорност човека.

Старосна граиица амалолетства је различито утврђена по раз- 
ним земља!ма и разлике су веома велике.

Примера ради у  већини Азијоких и Афричких земаља у кри- 
вично правном смислу малолетство се завршава са навршених 15 
година. У Грчкој, Енглесжој, Пољској са 17 година, у Францус- 
кој, Италији и Немачкој са навршених 18 година.

Исто као и 1КОД нас, са ограничв1вем прописа члана 79ј КЗ, 
о којем ћемо у оквиру овог написа још говорити Шведска, Нор- 
вешка и неке Федералне земље у УСА, уззјконили су 21 годину 
као доба наступања пунолетства.

Стручњаци указују стално на то да се у  развоју личности 
А1ладих људи, одигравају разни и значајни биолошко — психо- 
лошки процеси, највише у  фази непосредно пре и после доба 
пубертитета. Другим речима: личност човека у  21 години живо- 
та немора бити идентичан са личношћу какав је. био исто лице, 
у 17 или 18 години жкшвота.

Ван cyMHbe, горњи моменти хуманизма руководили су и твор- 
це наше кривично правне новеле у вези поступања према мало- 
летницима тј. то cv били законодавни мотиви и при доношењу 
члана 79и КЗ.

Укра-гко дакле оматрам да цитирани законски пропис мора- 
мо уввк најекстензивније, увек у корист оптуженог применити.

Да видимо Y чему је нејасноћа у расправљеном пропису. Пре- 
ма тачци првој члана 79и КЗ када „се суди пунолетном лицу 
за дело које је учинио као старији малолетник, суд м о ж  е из- 
рећи меру упућивања у васпитно поправни Дом, или под усло- 
вом члана 79в КЗ овога законика, казну малолетничког затвора”.

Спорно је постало у пракси дам! је горње набрајање врсте 
казнеиих мера, таксативно тј. да када суд суди пунолетним ли- 
цима за дело које су учинили као малолетници, неможе осим 
упућивања у ваопитно поправни дом или малолетничког затвора, 
изрећи друге мере; или је у  закону цитирано набрајан»е само 
егзонплативне природе и суд је овлашћен применити и све дру- 
ге мере предвиђене Главом VI КЗ одн. прописврма КЗ уооппте.

Нико неби у  двоумшџг био око тумачења спорне одредбе да 
је уместо речи ,Д1оже” употребљен ,уМора” или да је речи ,Д10- 
ж е” додат рецимо реч „само”, тога али иажалост у  тексту нема 
и зато ево да приступамо ближој анализи у смислу законског 
текста.
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Пре свега моЈ>амо при томе имати у виду (осим дословце ту- 
мачења закона) уводу овог чланка изнета начела као и оотште 
принципе нашег законодавца, не само према салиим малолетни- 
цима већ чак и према тзв. млађим пунолетницима.

Но да видимо за моменат шта би били одн. које су практич- 
не последице, ако тачку прву члана 79и будемо дословце тума- 
чили, одн. ако би прихватили миш̂ \>ен>е оних који тврде да се 
према пунолетницима за дела које су учинили као малолетни- 
ци, може! зтрименити само упућивање у  васзтатно Поправни 
Дом или малолетнички затвор.

Према пропису тачке 3 члана 77 КЗ у васпитно поправни 
дом упућени одн. на то осуђени остаје тамо „најмање једну a 
највише 5 година”, a no члану 79г КЗ казна малолетничког затво- 
ра неможе бити краћа „од једне ни дуже од 10 година”.

По друтој тачци, члана 79г КЗ извршење казне малолетнич- 
ког затвора неможе се ни условити по члану 48 КЗ. Значи, ако би 
дословце тумачили члан 79и КЗ суд би имао само две могућ- 
ности или васпитно поправни дом одн. малолетнички затвор или 
применити став II члана 453 ЗКП тј. уопште обуставити посту- 
пак.

И сада имамо у виду за тренутак пропис члана 79ј КЗ који 
говори о кривичним санкцијама према млађим пунолетницима.

Закон ту предвиђа под извесним условима да се чак и пуно- 
летном учшшоцу, у колико у моменту суђења није наврпшо 21 
годину, могу изрећи чак и васпитна мера појачаног надзора.

Осим тога по тачки 3 истог члана могуће је и пр>ема пуно- 
летном учиниоцу применити члан 48 КЗ и донети условну пре- 
суду.

И сада се поставља питање:
Дали је могуће да је законодавац кмао интенцију према ма- 

лолетном учиниоцу члана 79и КЗ строжије поступити но према 
пунолетном учиниоцу, о којем говори члан 79ј КЗ?

Скролгно ми је дакле адшпљење у вези још и протшса члана 
64 КЗ, да се и према малолетном учиниоцу коме се суди у  вре- 
мену пуколетности, могу применити како све одредбе Главе VI 
тако и кривичног закона уопште, јер текст члана 79и, то не ис- 
кључује. Можемо према томе применити и члан 69 КЗ васпитне 
мере — па и условну пресуду по члану 48 КЗ.

Чини ми се дакле да би могли дискутовати о тачности једне 
пресуде Врховног суда Србије која је цитирана у Билтену суд- 
ске праксе бр. 10—67 истог суда и која гласи:

„Примедбе на рад судова".
„Члан 79и КЗ: Окружни суд је судио лицу старом у времену 

суђења 19 година, који је као старији малолетник вршио кривич- 
на дела.

Изречена му је васпитна мера појачаног надзора органа ста- 
ратељства, што је противно члану 79и КЗ., чиме је Окружни суд 
повредио Кривични закон у корист учиниоца”.
(ВСС КЖМ бр. 21—67 од 28 фебруара 1967. године").
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Према цитираној замерки и пресуди Врховног суда Србије, 
види се да је Окружни суд заузео ст^овиште, које се заступа и 
у овом члаеку, док цитирана тфесуда ВСС тумачи члан 79и та- 
ко, да сматра да су набројане мере у том гаропису таксативно 
и да пр>ема томе осим упућивања у васлитно поггравни дом одн. 
малолетничког затвора, суд неможе ирименити друге санкције.

Обзиром на супротна мрппљења у пракси — како се то види 
и из цитртраних пресуда Окружног суда одн. ВСС, изгледа да би 
потр>ебно било претр>есани орогшс што пре допунити одн. чинити 
га јасним.

Како сам већ уводно навео то важи и за остале прописе и 
уопште законску обраду Главе VI КЗ. 'Док пишем ове редове, 
баш заседава Симпозијум о малолетничкој деликвенцији, у ор- 
ганизацији Института за криминолошка и криминалистичка ис- 
траживања — дакле Института чији научни али истовремено и 
практично корисни рад неможемо довољно нагласити.

Надајмо се да ће Симпозијум одн. Институт, узети иншшја- 
тиву па да се некако боље и прегледније опишу и одредбе о 
васпитним и казненим мерама малолетника, јер како нас пракса 
и статистика уче, поступање према малолетним деликвентима, 
већ и данас, у првом су плану наших друштвених па и кривично 
правних проблема.

Ар. ГУСТАВ КЕРПЛ

ЧЛАН 135 YCTABA СФРЈ.

(поводом спора чија је вредност 1 ст. динар)
Ту скоро Н. Н., службеник предузећа, заоновао је спор пред 

општинским судом 'противу свога колеге из предузећа a за дуг 
од 1 ст. динара.

Y чињеничном делу тужбе тужилац наводи да је туженом 
позајмио овај новац ,,да би тужеии купио четврт килограма 
хлеба” (вероватно да је туженом недостајао само 1 ст. динар, 
јер је килограм хлеба скупљи од 4 ст. динара). И пошто тужени 
за нсколико месеци није вратио дут, и како је на крају одбио 
да плати дуг „иако је због тога више пута био опомињан” то је 
тужилац био „приморан” да се обрати суду.

Суд је заказао раоправу, извиђао спорну ствар, саслушао чак 
и чепгртт сведока, службеника у истам предузећу и, пошто је 
утврдио истинитост тужбеног тражења, донео је пресуду у  сми- 
слу тужбе и т\'женог осудио, такође, да плати парничне трош- 
кове.

Да ли је општински суд правилно поступио?
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Ja мислим да је суд погрешио, јер није схватио свој задатак 
и своју улогу.

Парница се не води пред судом ради парнице, већ да се за- 
догоље неки интереси парничара који, по нормалном току ства- 
ри и по спштем схватању, заиста представљају неку вредиост за 
парничаре, и то све у циљу да се поремећени, међуљудски одно- 
си, среде. '

Према чл. 135 Устава судози одлучују, поред осталога, и о 
ИМОВИНС1СИМ правима граВана. После тога, у  чл. 23. Устава стоји 
да се грађаиима зајемчује право својине на предметима који 
слулсе личној потрошњи, употреби и задовољавању културнпх 
и других личних потреба.

Поставља се Ш1тање — да ли једаи стари динар (не говорим 
ако је у збкру), са данашњом својом новчаном вредношћу од- 
нсх:но куповиом моћп спада у област добара о којима је реч у 
уставннм прописима? Изгледа ми да се м ож е дати негативан од- 
говор.

Пошто се не види из чиноеничног стања да је позајмљеки 
старч динар тулсиоцу био потребан (!), да уз известан збир дру- 
гих старих динара — набави нешто, то излази да је невраћеки 
стари динар за тужиоца — a и за туженога — представљао само 
инат (ако није била по среди 'нека иеукусна шала), a не неки 
имовински интерес.

Једном објекту имовинску вредност даје средина (грађани
— друштвени органи), па чак ако се објекту даје афекциони ка- 
рактер.

Узега јагоду, шл>иву,, комадић хлеба, шибицу итд. — нису 
објекти имовинског значеша, да би се дало овлашћење људима, 
којима су T ii  објекти недопуштено одузети, да користе судску 
или неку другу друштвену заштиту. Псшављам, у њима се не на- 
лази имовински интерес.

Тим објектима (јагодом итд.) у свакодневним, редовним 
приликама, њихови сопственици ништа не би могли да учине 
озбиљно, вредно пажње и друштвене заштите тј. да задовол>е «е- 
ку своју жељу или интерес, уз пријатне психичке и корисне ма- 
теријалне последице.

ЛР1ЧНОМ, тренутном употр>ебом односно нестанком њисховим
— прелазе у неповратан заборав. Нестанком својим не оставља- 
ју трага ни у психи, телу ни у  имовини сопственика. Они су за- 
немарајућа вредност, чиме је испуњена математичка наука, на- 
рочито виша.

Штета, што изрично није донет пропис у грађаиско-правној 
облисти који би одговарао чл. 4/2 Кривичног законика: „није 
кривично дело оно дело које, иако садржи обележје кривичног 
дела одређеног законом представља незнатну друштвену опас- 
ност због малог значаја и због незнатности или одсутности шет- 
них последица”.

На овај начин грађани би били спречени да воде неозбиљне 
парнице због напр. две главице кисела купуса или, као у  нашем 
примеру, због једног старог динара.
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Y вези свега реченог, тр>ебало је да ошптински суд одбије 
гужиоца од тражења које не садржи у  себи иеко имовинско 
право. Мислим да је суд имао још законске 1могућности да обо- 
јицу парничара казни због вођен.а парнице из обести.

Jep, суд није ради лакрдије, већ ради уређења односа међу 
људима, ако поремећени односи основано могу да изазову не- 
реде у друштву. Ако се још имају у виду економски моменти: 
запосленост и преоптерећеност судова, тропжови парнице, уда- 
љење сведока са радног места, трошење В1ремена, умне и фи- 
зичке снаге суда и учесника у  парници — забор^их рећи на- 
пуштање посла од стране парничара — због сићушне спорне 
ствари, онда је суд, сзтором чија је вредност један стари динар, 
апсолутно npoAiaiKHO свој резон детр тј. да среди друштвене од- 
носе, он је неозбил>ном парнкпцам изазвао толико премећаја у 
области вр>емена, материјалних издатака, у  области рада, све 
на штету недужних учесника у  парници, где убрајам и предузе- 
ће парничара. (Можда је било места да органи предузећа на 
неки начин казне парничаре због испољене неозбиљности, која 
је, несумњиво, изазвала неке штетне последице за предузеће). Да 
овај опор није излазио пред суд, остао би сахрањен вечитим 
заборавом, услед друштвене безначајиости самог предмета спо 
ра, све то уколико су сами парничари нормални л>уди.

Парничарима се, такође, има замерити што су једну високу 
друштвену установу — суд — без потребе псикренули, којој је 
задатак да стварно обезбеђује мир и ред у друштву.

На крају — не треба заборавити да у праву, његове димен- 
зије, играју велику улогу. Заштита интереса, заснованог на пра- 
зу, је предвиђена само онда ако интерес није незнатних раз- 
мсра.

Ауша« П. Мишић,

ОДГОВОРНОСТ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ПОВОДОМ НЕСРЕНЕ НА РАДУ

Y вези са накнадом нематеријалне штете еволуирала је код 
нас судска пракса после осолбођења од схватања да се та пце- 
та не треба досуђивати, јер је страна социјалистичком пор>етку. 
После се од тог гледишта одступило, тако да судска пракса данас 
под одређеним условима пр>изнаје остравданост те накнаде, те 
сматра — сасвим исправно — да нема ничега супротног «ашем 
поретку у томе ако се на данашњем степену нашег друштва та 
накнада вризнаје у специјалним приликама. Y вези питања нак- 
наде нематеријалне штете настале при незгодама на раду објав- 
л>ен је чланак М. Кукољца „Одговорност радне организације за
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несрећу при раду" У часопису Правни живот (број 4 за јули — 
август 1966). Y чланку се третира пракса напшх судова о пред- 
њем питању. Пошто је аутор у закључку чланка изнео своје 
мишљење о третиранам гштању, он настоји да докаже потребу 
ревизије псхггојеће судске праксе у вези предњег проблема. С 
сбзиром да се ради о чроблему, који не само да је веома интере- 
сантан, него је и врло актуелан, те пошто се из самог чланка да 
назрети намера за покретање.\1 јавРе диокусије о  одговорности 
радне организације за несреће при раду — желели бисмо са сво  
је стране допринети рашчишћавању овог проблема.

Технички прогрес, развој |машинизације и механизације у 
целом свету, па и код нас поставио је у први план питање штете 
која настаје у вези са радом или поводом њета. Овом приликом 
могу да настану у главном трк случаја:

а) може да дође до штете коју је радник пркзузроковао рад- 
ној организацији

б) може 'настати штета поводом радниковог делења тр>ећел1 
лицу и коначно

в) може сам радник да претрпи штету на раду или поводом 
њега.

Предмет расправљања је управо овај трећи случај.

II

Када радник претрпи штету услед незгоде ггри оаду он v 
нашим приликама добија новчану накнаду по проггасима здпав- 
ственог односно инвалидског или пензионог осигут>ан>а. Mebv- 
тим, ако је штета коју је ттретрпео већа од накнале Koiy лоби1а 
он може да по прописима и.човинског права да поставља отиттет- 
не захтеве према радној организациш за тзв. неимовинску ште- 
ту, тгоетрплЈене болове, унакаженост и друге губитке.

Ако је радник крив што је до незгоде дошло ieo ie бчо не- 
пажљив, он по правилу (у  зависности од степена његове кри- 
вице односно непажње) нема права на посебну накнаду.

Мећ\тт1м ако ie радна opramraairaia кт»ива пгго ie дошло ло 
незгоде биће осуђена на накнаду. Ако међутим ни радник ни 
радна организација нису криви — v овим случа1евима напга cv- 
дови досуђују — зависно од специфичности сваког случаја — 
накнаду оштећеном раднику односно члановима његове поро 
дице — у случају погабије радника.
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YrtpaBo ову праксу судова је аутор М. Кукољац узео за пред- 
мет разматрања, те ћемо покушати да у најкраћим цртама из- 
несемо мишљење аутора, a после тога и своје мишљење о том 
питању.

III

Y чланку се подвргава критици гледиште да се привредне 
организације у случајевима када оне нису криве осуђују на пла- 
ћање накнаде. Принцип објективне одговорности заснован на 
становишту где је корист од нечега, ту је и штета (ubi emolumen- 
tum ibi et onus) не може овде да се примвни — истиче овај аутор. 
Питање 'професионалног ризика могло се је поставити у буржо- 
аском поретку, где је капиталиста био власник средстава за про- 
изводњу, у пор>етку који је заснован на експлоатацији. Међутим, 
у напшм приликама, у ери радничког самоуправљања, ситуација 
је из основа другачија — вели овај аутор. Он дословце наводи: 
„Радник не може тражити накнаду нематеријалне штете за пре- 
трп.л>ене болове и страх, због унакажења, смањења зараде и др. 
— од овога предузећа позивајући се на теорију објективне од- 
говорности, јер машине и алатке на којима радник ради су на 
коришћење свих радника радне организације, од које корист 
вуку сви радници- Радник је сада управљач свим машинама и 
средствима у радној организацији, па због тога и не може захте- 
вати да му се штета настала употребом и дејством тих ствари 
особено накнади, и поред накнаде која је за neqjehy на послу 
п{?едвиђена пропиоима социјалног осигурања. Y садашњим усло  
вима рада и измењеном положају радника као управљача сред- 
ствима датим радној организацији, радници су социјално осигу- 
рани за случај несреће на послу. Њихови захтеви за накнаду не- 
материјалне и друге штете, коју радници у својим тужбама код 
суда посатвљају, немају основа, јер такви захтеви по теорији мр- 
гу се поставити противу корисника ствари, a корисник је радна 
организација односно сваки члан радие заједнице, у коју улази и 
повређени радник. Радник управљач средствиома за рад у својој 
радној организацији вуче све корисш од средстава за рад, па 
не 'може тражити да >му његова радна организација односно 
сви чланови радне заједнице, плаћају накнаду штете због несре- 
ће на послу, ван оне која је раднику обезбеђена по прописима 
социјалног осигурања." . . .  и даље . . .  „Поставља се питање, да 
ли и повређени радник као члан радне заједнице може од своје 
радне организације остварити нематеријалну штету, поред нак- 
наде коју добија за умањену радну способност по основу соци- 
јалног осигурања. Ово под претпоставком, да је доказана кри- 
вица радне организације и њено пропуштање да постутти по про- 
писима Огаптег правилника о хигијенскотехничкој заштити. — 
Пракса судова признаје у принцшту повређеном радникуЈнема- 
теријалну штету за тгретрпљени страх и болове и за унакажење, 
a има сл^^^ајева да се признаје и накнада за смањење зараде no-
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ред признате инвалиднине. Судови ову штету стављају на терет 
радне организације позивајући се на основна правиа ггравила 
грађанског права по којима се оштећеном мора штета накнади- 
ти. Међутим измењени положај радника у  радној организацији 
даје основа да се размисли и оцени, да ли је оваква пракса у 
складу са данашњим условима рада и позитивним прописима. 
Радник сада управља радном организаицјом и свим средствима 
која је друштво дало радној организацији. Обавезе радних ор- 
ганизација погађају све раднике као чланове радне заједнице. 
Последице пропуштања и непридржавања прописа о ХТЗ треба 
да погоде целу радну заједиицу, a не само појединог члана. Али 
за све грешке радне организације треба да сносе одговорност и 
члаиови радне заједнице и њих све треба да погађају последице 
за пропусте и огрешења радне заједнице због непридржавања 
њиховог пропуштања. Значи, да и повређени радник одговара 
за пропусте и огрешења радне заједнице због непридржавања 
прописа о ХТЗ. Из овог се даље као логичан закључак намеће, 
да је за кривицу радне организације одговоран сваки члан радне 
заједнице, па и радник који је повређен при раду. По правним 
правилима грађанског права, који судови примењују, оштећени 
нема права на накнаду за штету насталу његовом кривицом. 
Њега погађа штета када је настала и самом његовом непажњом 
или несрећним случајем, осим ако се није посебно осигурао од 
несрећних случајева закључујући уговор о осигурању.”

Сматрајући да је у нашим приликама депласирано досуђи- 
вање у било којим случајевима накнаде штете за незгоду задо  
бијену при раду осим оног на што даје право социјално осигура- 
ње, поменути аутор наставља; „Када је то тако поставља се пи- 
тање, да ли и повр>еђеном раднику, поред накнаде које му обез- 
беђује друштвена заједница из фондова социјалног осигурања, 
треба признати још и друту накнаду, по правилу нематеријалну 
штету, на терет радне организације односно средстава којима 
управља и повређени радник, који такође снсхж одговорност за 
пропусте радне оргаиизације."

Ову аргументацију којој се не може порећи доследност не 
л10жемо да прихватимо управо због аргумената на које се и ау- 
тор позива, a то је у овом случају власништво над средствима 
за производњу и друштвено управљање.

Тачно је то да је рад и однос према њему у нашој средини 
нешто квалитативно иово: „Рад на радном месту све више пре- 
стаје да буде робовање машини и друштвеној подели рада, јер 
се све више опаја са функцијом свесног управљања предузећем 
и преко њега читавом друштвеном привредам, то јест са функ- 
цијом свесног колективног развијања производних снага и свес- 
ног репродуковања социјалистичких друштвених односа, који не 
произилазе само из политичке идеологије већ пре свега из осе- 
ћања непскредне практичне потр^е. A тек тај осећај даје соци- 
јализму* унутрашњу политичку стабилност.” (Едвард Кардељ, 
Експозе у Савезној нариздној скупштини дне 19. 4. 1961).
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Да ли због овог иовог односа према раду радник у случају 
незгоде на послу за кају он директно није крив треба да прође 
rope него радници у кагаитализму?

Напредне снаге су у доба индустријске револуције и после 
ње у буржоаском поретку управо због прос^сионалног ризика 
тражили да предузетник сноси |ризшс из тих удеса. To гледиште 
је правилно уочило да се у цену производа укалкулишу и аба- 
ње машине и друге врсте амортизације, па је управо недопус- 
тиво и нечовечно да се не поведе рачуна о највреднијем факто- 
PY производње о живом човеку о раднику, те да повреда њего- 
вог телеоног интегритета буде оно о чему не терба да се поведе 
рачуна. Ако једна делатност која се врши у интересу друштва 
није кадра да оноси терете који су у уској вези са њом, онда та 
делатност нема ни права да постоји, јер се претвара у предузе- 
ће готована, па не треба 1ни да постоји, јер би то била паразит- 
ска делатност. Y случају да не мора да сноси никакав ризик ова 
би делатност добијала од друштва ничим оправдану, дакле не- 
заслужену субвенцију. Ако предузеће није кадро да понесе оне 
терете који настају као последица делатности предузећа, то пре- 
дузеће није друштву ни потребно и оно би у тим околностима 
имало карактерне особине предузећа паразите. Ово је исгаца- 
но као аргуменат у буржоаском друштву од стране напредних 
снага по питању обештећења радника у случају незгоде на послу 
— још у  XIX. веку.

Да ли је у том погледу ситуација коренито промењена пре- 
ласком на систем радничког самоуправљања? Да ли је допустиво 
да у том систему положај произвођача као јединке буде погор- 
шан због околности што он као члан радне заједнице има већа 
права? Другим речима могу ли се појавити сукоби личног и 
друштвеног и ако могу како их треба решити?

О том се актуелном питању код нас расправљало, a и рас- 
правља.

Износећи мишљење да терете који неминовно прате прогрес 
пе треба да сноси појединац, него да је правилно и праведно да 
их понесе заједница вели Бранко Јевремовић у расправи; Један 
значајан аспект односа заједница —, појединац (Наша ствар- 
ност 1961, бр. 5 стр. 534): не би се на ова питања (одговорности 
за накнаду штете у вези са незгодама на раду — примедба К.К.) 
могло гледати другачшје када смо захтевали да их решава бур- 
жоазија, a другачије када та обавеза почива на социјалистичкој 
заједници. Социјалистичка заједница уосталом не постоји ап- 
страктно. Она је социјалистичка само ако се конкретно мани- 
фестује на социјалистички начин."

Овоме гледишту не бисмо имали ништа да приговоримо и 
усвајамо га у потпуности. Интересантно је и мишљење проф. др. 
Радомира Лукића изнето у чланку: Сукоби личног и друиггвеног 
(НИН од 25. 12. 66 г.) као делу дискусије на симпозијуму о сх>- 
цијалистичком хуманизму, који је одржан у Српској академији 
наука и уметности.
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Третирајући питање самоуправљања професор Лукић између 
осталог вели:

„Као што нема савршених ствари на свету и самоуправљање 
има своје слабости. Две су чини нам се главне. Прва се састоји 
у подстицању производње за зараду уместо оне за задовољење 
потреба — друга у занемариовању општедруштвених интереса. 
Самоуправљање се заснива на самосталном постојању економ- 
ских јединица, радних организаицја, које своје производе и услуге 
морају наплаћивати на тржишту, тако да и њихов опстанак и 
лични доходак радних људи у њима зависе од успеха иа тржишту. 
To значи да су ове економске јединице, радне организације, упу- 
ћене на стицање што веће зараде, профита, и да је циљ њиховог 
привређивања управо зарада, a не задовољење друштвених по- 
треба. Аруштвене потребе се задовољавају посредно, путем тр- 
жишта. — Разуме се самоуправљање није основни узрок оваквог 
стања — тржишна привреда и упућеност радних организација 
на тржиште и зараду само су последица одређеног стушва раз- 
воја привреде. Овај ступањ се не може прескочити никаквим ак- 
том људске воље. Укидање тржишта водило би само до још го- 
рих појава. Према томе, ако ова привреда има своје рђаве cipa- 
не, a она их има, не треба за то чинити одговорним самоуправ- 
љање. Али, самоуправљање несумњиво подстиче и појачава из- 
весне нетативне црте тржишне привреде услед саме своје при- 
роде, тј. услед јачања самосталности привредних организација. 
Тежећи све вшпе, и са све мање друштвених ограничења, за за- 
радом, радне организације су све више уомерене на остварење 
с в о ј и X интереса који нису увек у  складу са д р у ш т в е н и м  
интересима. Нема потребе наводити примере — њих има доста. 
Уместо тога треба поставити основно питање које се овде јавља: 
питање експлоатације. Маркс је стекао неуништиву историјску 
заслугу што је утврдио природу експлоатације радника која на- 
стаје на основу приватне својине капиталисте. Y вези са само- 
управљањем се поставља питање да ли је Moiyha експлоатација 
коју би вршиле самоуправљачке радне организације остварујући 
велику зараду. Ова врста експлоатације била, би, наравно, сасвим 
другачија од експлоатације радника (радни л>уди, чланови радне 
оргнизације нису у најамном односу и таква врста експлоатације 
више није могућна). Али могућна је евентуална експлоатацвгја 
потрошача роба и услуга радне организације, коју би она Bipura- 
А а  оставарењем претераних зарада на основу права самоуправ- 
љања, односно тржишта. Ово питање је врло сложеио, јер је и 
врло тешко утврдити која је зарада „претерана.” — Што се ти- 
че друге рђаве стране самоуправљања — занемаЈривање друштве- 
них интереса — она непоср>едно произилг13и из прве. Jep, ово за- 
немаривање управо и настаје зато што интереси радних орга- 
низација и друштва нису увек исти и што систем самоуправља- 
ња омогућује радним организацијама да крше друиггвеие ин- 
тересе. Иако је самоуправљање у складу са хуманизмом, јер омо- 
гућује самим раднкм људима, члановима радне организације, да
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непосредно, без бирократије (иако у пракси, бар досад, то није 
могло бити Y потпуности остварено), решавају о питањима која 
их се тичу, ипак та питања нису искључиво њихова и друштво 
је заинтерсовано да такође учествује у њиховом решавању, тј. 
да ограничава право самоуправљања.” . . .  и даље . . .  „Појављује 
се, дакле проблем тачне расподеле надлежности између друштва 
као целине — или других друштвених заједвица — и самоуправ- 
љачких радних организација. Овај проблем је, како се види, у 
знатном броју случајева решен на штету друштзва, a у корист 
радних организација. Тиме је омогућено да ове последње та пи- 
тања решавају супротно интересу друштва. A то значи да посто- 
ји опаоност приватизације ових организација, тј. опаснаст да се 
понашају као и приватни сопственици у капитализму, — да irpo 
тивно друштвеном интересу — јуре за зарадом уместо да задово 
љавају друштвене потребе, итд. Зато се и дешава, на пример, 
да радне организације напуштају производњу целог низа произ- 
вода који им нису рентабилни, тј. на којима не могу остварити 
жељену зараду, иако је то друштвено потребно.”

IV

Као што се из предњег види и други су запазили могућност 
с^тсоба интереса између права појединца, и уже па и пшре зајед- 
нице. Ово нас наводи на мисао да се у проблему који се овде 
третира не ради можда у стризгом смислу речи о сукобу између 
праза и неправа, него о несугласици између два права: права 
појединца и права радне организације, па се поставл>а питање 
чије је гђраво прече и друштвено оправданије.

Мшпљења смо да је то у овом случају право повређеног рад- 
ника. Сматрамо да није некорисно и овде истаћи како се на пи- 
тање 'накнаде нематеријалне штете гледало у нашој судској прак- 
си од ослобођења до данас. Y том раздобљу можемо да разлику- 
јемо у главном 2 периода;

а) Први период по ослобођењу када је у нашем праву суд- 
ска пракса под снажним утицајем совјетског гграва порицала 
оправданост гледшита да се неимовинска штета надокнађује у 
новцу, па су судови одбијали такве захтеве. Но од тог схватања 
се постепно одступило да би се у

б) друтом периоду (а он се управо готово и поклапа са пери- 
одом радничког самоуправљања тј. од 1950-те године па наова- 
мо) усвојио принцип да се и неимовинска штета треба надокна- 
дити.

Гледиште из овог другог периода (поменутог под б) сматра- 
мо исправнијим управо са гледшпта социјалистичког хуманизма. 
Иако је тачно да се живот, здравље, част, добро име и у опште 
оно што се у праву назива лично добро не може проценити у 
новцу, ипак у  данашњој етапи нашег развитка — новчаном нак- 
надом оштећеио лице може да себи осигура извесну сатисфак-
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цију. Иако се та новчана сатисфакција никако не може и не сме 
аматрати еквивалентом онота што се изгубило, та новчана нак- 
нада може ипак лонекле да ублажи осећање губитка услед пре- 
трпљене штете.

Било би управо парадоксално да се у  доба радничког само- 
управл>ања враћамо гледишту које би у  крајњој линији под ви- 
дом радничког самоуправљања желело да ограиичи права поје- 
динца оопоравајући му извесну сатисфакцију у незгодној ситуа- 
цији која га је снашла.

Y чланку који нам је дао повода да се осврнемо на проблем 
одговорности радне организације за несреће при раду се између 
остгидог вели да је један лимар који је био на издржавању казне, 
вршећи иеки посао на крову пао са истог и озледио се. Суд је 
у поступку утврдио да је било кривице и до лимара и до оног 
органа који је наредио да се посао обави, a дао му за то кратке 
мердевине „па је захтев за накнаду штете расправио по основу 
подељене одговрности.” Аутор примећује да је „лимар за време 
неспособности за рад, уживао повластице, јер није употребља- 
ван за рад, који је обавезан за време издржавања казне.”

He можемо се сложити са констатацијом да би представљало 
неко иарочито уживање повластице, да неко не мора да ради, 
ако се претходно озледио падајући са крова и при томе евенту- 
ално остао богаљ за цео живот. Ако се ради о лицу које издржава 
казну и на њега се односе здравствени прописи о поштеди за 
време лечења — те се нерад за то време никако не би могао 
третирати >као „уживање неке нарочито повластице”. Какво ли је 
олакшање издржавања казне, ако напр. машина неком отсече 
руку, па после и добије неку отштету?

V

Сматрамо да «е би било у духу ни напшх закона, ни раз- 
витка, ни саицјалистичког хуманизма одступити од важеће прак- 
се наших судова да се у зависности од специфичне природе сва- 
ког појединог случаја и даље досуђује накнада за нематеријал- 
ну штету радницима који су претрпели озледе на раду односно 
њиховим породицама у  случају погибије радника ако нема ни 
до кога кривице у класичном смислу речи.

При томе примећујемо да установа осигурања од одговор- 
ности за оне сл'̂ ’чајеве који нису обухваћени здравственим, 'ин- 
валидским или пензионим осигурањем може и треба да одигра 
пресудан значај.

Ова установа обавезног осигурања од одговорности која се 
у нашим приликама од 1965. године примењује на возаче мотор- 
них возила треба да буде онај „вентил сигурнсх^ти” који ће заш- 
титити како интересе унесрећеног радника тако и његове радне 
организације.
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To обавезно осигурање од одговорности може и тр>еба да 
премости јаз и да уклони евентуалне несугласице и сукоб инте- 
реса како између појединаца тако и између уже и шире зајед- 
нице.

Осигургиве од одговорности за незгоде при раду спроведено 
доследно биће кадро да доведе до задовољавајућих решења у  
овом веома важном и деликатном питању за чије решење је Ha
m a заједница веома заинтерсована.

Др. Карло Ковач

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АКЈ

Дана 4. новембра 1967. године одржана је седница Председ- 
ншптва Савеза у Бесдраду. На седници је претресано питање из- 
раде лреднацрта Закона о адвокатури, те размотрена нека пи- 
тања.

Председник Савезног Савета за правосуђе др J. Брнчић оба- 
вестио је Савез да је Савезна скупштина затражила да се изради 
преднацрт Основног закона о адвокатури. Y вези са овим Пред- 
седншнтво је претресло закључке пленума из Мостара, те одлучи- 
ло да се као база за дискусију о изради преднацрта са Саветом 
за правосуђе Савезног извршног већа узме преднацрт кага је из- 
радила комисија Савеза и који је био претресен на Пленуму. 
Како су нека питања и на Пленуму остала отворена за даље уса- 
глгнпавање то је Председнипггво позвало све Коморе да поново 
претресу ова питања: 1) Да ли јединствен Основни закон о ад- 
вокатури и другим видовима правне памоћи или два посебна за- 
кона. 2) Који су друга видови правне ттомоћи и какав је њихов 
делокруг рада. 3) Облици вршења адвокатуре (код питања удру- 
живања размотрити да ли само радна заједница или и радна ор- 
ганизација). 4) Питање општих услова за упис у именик. адво 
ката. 5) Питање дефицитарности кадрова у адвокатури у  неким 
Републикама. 6) Пр>01Шфење обима пружања правне помоћи (но- 
тарски послови). 7) Обим материје која тр>еба да уђе у  Основни 
закон.

Врховни суд Југославије позвао је Савез да учествује у из- 
ради елабората о стању у тгравосуђу, који се ради за Савезни 
Савет за правосуђе, па је председништво у  ову Комисију делеги- 
pćiAO Милована Јовановића, Бранислава Жикића и Милана Жи- 
кића, адвокате из Београда, a препоручило свим Коморама да 
прикупе податке и мишљен>а на ову тему са својих теригорија 
и доставе Савезу.
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Председништво је размотрило више законских пројеката к о  
ји су достављени на 1мишл>ење Савезу и исте упутило на рад сво  
јој Комисији за претресање законских ПЈХ>јеката, као и Адвокат- 
ским коморама (Закон о  судоким таксама, Нацрт Закона о вој- 
ним судовима, Закон о експропријацији).

М. Б.

СЕДНИЦА ПРЕАСЕДНИШТВА САВЕЗА АКЈ

Дана 12. новембра 1967. године у Београду одржана је сед- 
ница Председништва Савеза.

На дневном реду је било претресање примедаба Комора на 
отворена питања за израду преднацрта Закона о  адвокатури, a 
у смислу закључака Пленума у Мостару. Претр>есано је шггање 
положаја адвокатуре у новелираном Закону о кривичном пос- 
тупку.

Постигнута је пуна сагласност свих Камора у свим основ- 
ним питањима која треба да обухвати Преднацрт Закона о адво- 
катури, са задовол>ством прихваћен предлог председника Савета 
Савезног изврпшог већа за правосуђе др J. Брнчића да заједнич- 
ка комисија изради преднацрт. Од стране Савеза у рад ове К о  
мисије делегиран је Миодраг Павлићевић члан Управног одбора 
Адвокатске комор>е у Београду, који има подносити псизремене 
извештаје Председништву Савеза и тражити одговарајућа миш- 
л>еи>а.

По питању ефикасног укључивања* адвоката у нови систем 
одбране Председништво је ставило препоруке Коморама да на 
састанцима по колективима претресу положај и овлашћења ад- 
воката у одбрани по новелираном ЗКП, као и да изнађу ефикасне 
и конкретне мере да би се адвокати што боље укључили у овај 
поступак. ГЕрепоручено је да адвокатске организације по свим 
овим питањима сарађују са јавним тужиоштвима и судовима у 
претресању новелираног ЗКП.

У вези закључака ове седнице чланови Председништва су да- 
на 13. XI 1967. били примљени од Председника Савезног Савета 
за правосуђе др J. Брнчића, који је показао велико интересовање 
за решавање неких питања која треба да реши Основни закон о 
адвокатури.

А. Ш.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Недозвољену жалбу овлашћен је 
да одбаци председник већа на осно- 
ву чл. 347 ст. 2 ЗКП или пак II сте- 
пени суд у седници кећа на основу 
чл. 359 ЗКП. (ВСС Од. НС бр. Кж. 
686/67).

Недозвољену жалбу (чл. 361 ЗКП) 
овлашћен је да одбаци председник 
већа I ст. суда на основу чл. 347. ст. 
2 ЗКП или пак II. ст. суд у  седници 
већа на основу чл. 359 ЗКП. М еђу- 
тим, у  кјонкр, случају решење о од- 
бачају жалбе донео је судија који 
је био члан II. ст. већа при доноше- 
њу пресуде, иако на доношење так- 
ве одлуке није овлашћен ни једним 
прописом у ЗКП. У II ст. суду чак 
ни председник већа не може само- 
стално донети одлуку о одбачају 
жалбе, већ то може само да донесе 
суд у  седници већа. Према томе, су- 
ди.1а-члан II. ст. већа није био ов- 
лашћен да доноси решење о одбача- 
ју жалбе.

пенз. осигурању). Према томе, суд 
није надлежан да одређује да се 
радни стаж упише у радну књижи-
цу.

Суд није н а^ еж ан  да одређује 
да се на основу пресуде упшпе у 
радну књижицу радви стаж и да 
радна организација плати допринос 
за социјално осигурање. (ВСС Од. НС 
бр. Гж. 230/67).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
да суд обавеже пресудом тужено 
предузеће да је дужно да уџише у 
радну књижкгцу радни стаж и да 
плати социјално осигурање. ГГоводом 
жалбе I. ст. пресуда је  преиначена и 
тужба је одбачена, a из разлога:

П1>ема одредбама о поступку са 
радним књижицама за време траја- 
ња радног односа која се налазе у  
Упутству о садржини радне књижи- 
це, све уттисе има да врши радна ор- 
ганизација. Међутим, ако то радна 
организација не учшш, тада заинте- 
ресовано лице може поднети захтев 
комуналном заводу за социјално оси- 
гурање да се утврди пензијски стаж, 
дакле време проведено у  радном од- 
косу, па коначно утврђени пензиј- 
ски стаж уггисује у радну књижицу 
комунални завод који је донео ре- 
шење (чл. 179 и 181 Осн. закона о

Ако је радна организација осигу- 
рала своје возаче па кривицом друге 
радне организације погине родител. 
износ добијен од осигурања има се 
урачунати у висину накнаде штете и 
од ње одбити. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 
601/67.)

I. ст. пресудом није урачунат из- 
нос од 5.000 НД колико су оштеће- 
ни примили од осиг. завода на гшз 
осигурања које је платило предузе- 
ће, чији је био шофер погршули, јер 
да је штету проузроиовало друго 
предузеће. Уложена жалба је ува- 
жена, I ст. пресуда прерЈначена, гих 
5.000 НД урачунати су У приман.е 
и одбијени од укупног одштетног 
захтева, a из разлога:

Погрешно је правно схватање I. 
ст. суда да се износ од 5.000 НД, кога 
cv Т5чкител>и примили од О З-а по 
осигурању извршеном од радне ор- 
ганизације у којој је пок. јждио, пе 
може урачунати тужиоцима у  ште- 
ту утврђену и досуђену побијано.м 
пресудом. Овакво схватање I. ст. су- 
да стајало би само у том случају 
да је сам сштећеш! ргавршио оси- 
гурање и плаћао доприносе за исто. 
Када је пак опоменути износ био 
примљен по осигурању извршеног не 
од штетника, онда ј€ износ примљен 
по таквом осигурању дат оштећеном 
на име покрића штета настале из 
осигураног случаја, па би неурачу- 
навањем примљеног оштећено лице, 
уколико би и пггетник био обавезан 
да накнади пуну штету, примило 
укупно више од стварне штете, ? 
то 6и водило неоснованом обога- 
ћењу.

Заетарелост потраживања накнаде 
штете од задобијене повреде почиње 
тећи од дана када је п<треда кон- 
солидована и са последипама доби- 
ла облик ковачног став>а. (ВСС Од. 
НС бр. Гж. 998/67).
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I. ст. пресудом утврђен је кривица 
тужене и о«а обвезана да плати ту- 
жиоцу извесну накнаду штете, која 
је настала услед удеса на ж елезни- 
ци. Тужена је уложила жалбу, која 
је основана, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Застарелост потраживања накна- 
де штете настале од задобијене пов- 
реде почиње тећи *од дана када је 
повреда коноолидована и са после- 
дпцама добила облик коначног ста- 
1-ва. Озледа је настала током 1956. 
године, тужба је поднесена 20. ап- 
рила 1966. Мјдине. Како се из спро- 
веденог дсжазивања и утврђеног чи- 
њеничног стања не може се сигур- 
ношћу утврдити када је повреда би- 
ла консолидована и са последицама 
добила облик; коначног стаква, a ка- 
ко је редован рок застарелости три 
годиие, ваљало је I. ст. пресуду уки- 
нути и 5ШУТИТИ I. ст. суд да изврши 
утврђивање ових околности тј. да ли 
далази до застарелости или не.

Малодобна мати ванбрачног дете- 
та сматра се законским заступнивом 
малолетног детета. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1098/67).

Тужбу је поднео деда малодобног 
детета, a не мати која је исто мало- 
добна. Решавајзгћи о жалби, ВСС је 
из службене дужности укинуо I ст. 
пресуду, a из разлога:

Ни један пропис не прави разлику 
између малолетне и пунолетне ван- 
брачне мајке. Услед тога по мишње- 
њу ВСС и малолетна ванбрачна мај- 
ка има родител»ско право те врше- 
њем тога права она је овлашћена 
као и законски застуштак малдб. де- 
тета да у шегово име покрене туж - 
бу у смислу чл. 25 Осн. зак. о одн. 
род. II деце a ради утврђивања очин- 
ства

Атест овлашћеве установе није је- 
ДИ1Ш и необориви доказ па се може 
побиЈати другим доказшш средстви- 
ма (Врх. привр. суд Сл број 1576/67-3

У привредном спору за плаћање 
куповне цене тужени је оспорио 
правну важност једне овлаиЉене 
установе јер је истакао да приликом

узимања узорака на основу чиЈвг je 
ислитиваша атест издат није поступ- 
љено правилно. —

Првостепени суд није уважио 
ггредњи приговор туженог, па је по- 
водом жалбе тЈгженог на пресуду ко- 
јим је уважен захтев за плаћање ку- 
повне цене исшоручене робе, друго- 
степени суд побијану пресуду уки- 
нуо са разлога непстепуно утврђеног 
чињеничног стања наводећи између 
осталог и следеће:

„Првостепени суд греши, уколико 
атест овлашћеног кнститута о ква- 
дитету и рандману сматра једи- 
ним и необоривим доказом у том 
правцу. Атест представл>а уегвари 
јавну исправу, која се, као и свака 
друта јавна исправа, може побијати 
у погледу оних чињеница које се 
њоме утврђују. Атест, се наиме као 
иоправа са одговарајућом доказном 
снагом (одвосно цертификат на ос- 
нову кога се издаје атест), издаје на 
основу лабораторијских испитивања, 
која се опет врше по одређеном по- 
ступку, нарочито у погледу узима- 
н>а узорака, и уколшсо би се утврди- 
ло да пснстоји мањкавост у том по- 
ступку, сами-м тим долази у питање 
и вредност атеста као јавне исцраве 
са одговараЈЈФом доказном снагоси. 
С обзиром на то, a пошто је тужени 
у ‘поступху приговорио да узорак 
вуне, на бази чијег испитивања је 
утврђен рандман ад стране Текстил- 
ног института у Београду и издат 
атест, није узет на прохтасан начин, 
он — тужени је оспорио доказнз' 
снагу атеста као јавне исправе, и 
првостепени суд је морао то узети 
у обзир код оцене питања основа- 
ности тужениксдаог приговора у по- 
гледу ранџшана односно количине 
испоручене вуне, те да, rrpe него што 
заузме став у погледу тог приговора, 
односно пре него што оцени доказе 
који су поднети у погледу рандма- 
на, како атест тако и доказе које је 
поднео тужени, проведе доказивање 
у дравцу утврђивања истинитости 
туженикових навода.”

Суд ће дозволити извршење ако 
је рок за испуњење прошао у вре- 
•мену клџа, одлучује о предлогу за 
дозволу изврше1ва (Врх. привр. суд 
СЛ бр 1742/67-3)
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Тражилац извршења је поднео 
п1>едлог да се дозвојш извршење на 
0ОНОВУ правоснажног правног насло- 
ва и ако рок за испуњење наложене 
чинитбе (парциони рок) није још 
протеЕао у времену када је предлог 
поднесен. —

Првоствпени сул је поднесени 
цредлог као недопуштен одбахрсо 
мада је у времену када је таква од- 
лзжа донесена рок за испуњеше већ 
протекао. —

Повадом жалбе тражиоца изврше- 
ња дрзггостеазени суд је уважењем 
жалбе цреиначио побијано ггрвосте- 
пено решеше и дсузволио предложено 
извршење из следећих разлога:

„По правилима ивзршног поступ- 
ка (парагаф 12 став 2 бив. ИП-а) суд 
не сме дозволити извршење ако ни- 
је прошао рок одређен за испзгњење 
обавезе дужника у  изехмином насло- 
ву. Ово правно правило има се схва- 
тити тано да ће суд дозволити из- 
вршење и у случају када наведени 
рок није протекао до подношења 
предлога за дооволу извршења, али 
је протекао до часа у  коме суд од- 
лучује о предлогу. Дакле, за оцену 
питања је ли испуњена наве- 
дена ггретпоставка за дозволу из- 
вршења одлучно је време решава- 
н»а о преллогу, a не време подноше- 
ња предлога како то сматра првосте- 
пени суд.”

Тужба извршеника против тражи- 
оца извршења за накваду пггете ни- 
је разлог за одлагање дозвољеног 
извршења (Врх. привр. суд Сл. број 
1771/67-3)

ГГрвостепени суд је  одбио предлог 
извршеника да се одложи већ доз- 
вољено извршење из разлога што је 
извршеник у  међзгвремену поднео 
гфотив тражиоца извршења тужбу 
за накнаду штете, јер је нашао да 
истакнути разлог не може бити ос- 
но(в за одлагање извршења. —

Поводом жалбе извршеника дру- 
гсх;тепени суд је потврдио првосте- 
пено решење из следећих разлога: 

„Првостепени суд је правилко на- 
шао да не постоји законски разлог 
за одлагање извршења.

Наиме, извршеник је свој захтев 
за одпагање извршења засновао на 
чињеници да је после покретања из- 
вршног поступка против тражиоца

извршења поднео тужбу ради накна- 
де штете те је сматрао да накнада 
вдтете по тој тужби представља про- 
тивчинидбу у  амислу ггравног прави- 
ла из парагоафа 41. став 1. тач. 4. 
бив. Закона о извршењу и обезбеђе- 
њу (ИП-а), односно да је неиспзчве- 
ње те противчинитбе од стране тра- 
жиоца извршења вазлог да се од- 
ложи спровођење дозвољеног из- 
вршења. —

Извршеник: поЈрешно интерпрети- 
ра наведево правно правило jep no 
TOM правилу разлог одлаган>а из- 
вршења може да буде само тражио- 
цу извршења наређена извршним на 
словом. Према томе, не може се уоп- 
ште тражити одлаган»е изврше1н>а по 
правном правилу из параграфа 41. 
став 1. тач. 4 6pib. ИП-а.”

Налог дат служби друштвеног 
књиговодства да се спроведе ком- 
пензација није доказ да је компен- 
зација заиста извршена (Врх. привр. 
суд Сл бр. 1692/67-3)

Првостепени суд је одбио приговор 
компензације потраживања туженог 
са утужелим потраживањем туж и- 
оца и из разлога што тужени у то- 
ку проведеног постугжа није успеш- 
но доказао постојање своје против- 
тражбине. —

Повадом жалбе туженог на пре- 
суду првостепеног суда другостепени 
суд је ж албу одбио a тгресуду пот- 
врдио Р1змеђу осталог и из следећих 
разлога:

„Пошто је тужени истакао приго- 
вор компензације, то у суштини, ка- 
ко правилио налази и први суд ту- 
жиочево потраживан>е и није спор- 
но. Коначна одлука, м^згтим, зависи 
од тога да ли је тзгжени успешно до- 
казао постојање своје тражбине ис- 
такнуте у пребој. У конкретном слу- 
чају тужвни уз приговор није под- 
нео никакве доказе пз којих 6и се 
могло утврдити постојање његовог 
потраживања, као и да је оио ком- 
пензирано са утуженим потражгаа- 
њем, те да је ово друро угашено. Сам 
налог дат Служби друштвеног кши- 
говодства да се спроведе компенза- 
ција, није доказ да је компензација 
заиста извршена, када тужилац ос- 
порава да је тужени уопште било 
шта од њега потраживао.”
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Месна надлежност суда не може 
се засновати према седишту гра- 
дилишта ако исто није регистрова- 
но (Врх. привредви суд Сл. бр. 
1622/67-3)

Првостепени привредни суд се 
уважењем пршч>вора месне ненад- 
\лежности огласио месно ненадле- 
жан за поступак и одлуку по туж - 
би ради расправл>ања спорног прав- 
ног адноса који је међу странкама 
настао из прсловања тужениковог 
градилшпта које има седиште на под- 
ручју првостепеног суда, a седиште 
туженикове привредне организације 
је ван седишта поступајућег суда. —

Поводом жалбе тзгнсиоца на реше- 
њ е којим је утврђена месна ненад- 
лежнсжт суда друтостепени суд је 
побијано решење потврдио a жалбу 
одбио из следећих разлога:

„На писмено тражење првостепе- 
ног 'суда Окружни привредни суд у 
Новом Саду је актом Фи број 673/67 
од 17. VI 1967. тодине одговорио да 
храдилкште туженог није регистро- 
вано код Окружног привредног суда 
у Новом Саду. Међутим, по чл. 185. 
Основног закона q предузећима де- 
лови п редуз^ а који CTyiiajy у  по- 
словне односе са тр>ећим лицима тре- 
ба да буду ушгсани у  регистар у  ко- 
ји је уписано само предузеће, a кад 
се ови делови налазе на подручју 
друтог суда уписују се и у  регистар 
овог суда. —

Преша изложеном гр>адилиште ту- 
женог у Новом Саду и Врбасу без 
обзира на шегово уношење у штам- 
биљ нема каЈзактер потонских или 
пословних јединица из чл. 53. ЗПП.”

вештачка налаза, па ово ipe6a раш- 
чистргта. Ако се, пак, остварује на- 
кнада штете због губитка у  заради, 
a губитак се састоји у јжзлици лич- 
ног дохотка кога би тужилац оства- 
ривао да није радно неспособан и ин- 
валид-пензија коју прима — онда 
се при утврђивању висрше штете мо- 
рају имати у виду и приходи које ту- 
жилац остварује хонорарним радом 
или неком другом делатношћу, јер и 
на тај начин може штета делимично 
или у целости бити отклоњена.

И приходи остварени хонорарним 
радом ииају се узимати у обзир при- 
лиЕОМ досуђивања накнаде штете. 
(ВСС Од. НС бр. Гж. 1064/67).

I. ст. пресудом досуђени су разни 
видови накнаде штете тужиоцу. Ту- 
жени је уложио жалбу, која је де- 
лимично основана, накнада штете за 
претрпљени страх и болове је знатно 
смањена, док је I. ст. пресуда уки- 
нзгга у делу којим је тужени обвезан 
на плаћање иакнаде штете због у- 
накажености, и накнаде због губит- 
ка у заради, a из разлога:

Код питања накнаде штете због у- 
накажености постоје два супротна

Закон о стамбеним односима не 
исЕл>учује могућноег да Еорисвик 
стана стекне станарско право ако ли- 
це Еоје има станарско право то своје 
право пренесе на корисника става. 
(ВСС Од. НС бр. Гзз. 30/67).

Нижи судови су одбили захтев за 
замену стана. Јавни тужилац АПВ 
поднео је захтев за заштиту закони- 
тости, који је као основан прихваћен, 
те утврђено да прелагачи имају npa- 
во на замену стана, a из разлскга:

Заквн о стамбеним односима не и- 
скључује могућност да корисник ста- 
на стекне станарско право ако ли- 
це које има станаркжо право то своје 
право пренесе на коркисника стана. 
Такав је нпр. случај садржан у чл. 
20 истог Закона, a у  пракси није ре- 
дак случај да се врши замена јед- 
ног већег стана са два мања стана у  
којим случајевима носилац станар- 
ског права једног од мањих станова 
постаје лице које је  у  већем ставу 
било само корисник стана. У том 
смислу треба схватити и пропис чл. 
25 ст. 1 и 2 Закона о стамбеним од- 
носима по коме је корисник стана 
путем замене не може на друто лице 
пренети станарско право (пошто он 
такво право и нема), али није у су- 
протности са наведеним прооисом да 
корисник стана стекзне станарско 
право ако на њега овакво право пре- 
несе лице које има станаркжо право.

У надлежност радничког само- 
упрзвл>ан>а спада оцена какву меру 
треба применити против радника ко- 
ји се огрешио о своје дужности, ако 
је поступак правилно вођен. (ВСС 
Од. НС бр. Гзз. 38/67).
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I. ст. суд је делимично згважио ту- 
жбени захтев и изрекао да је реш е- 
ње о искључењу тзгншоца из радне 
заједнице незаконито. II. суд је ува- 
жио жалбу предузећа те преиначио 
I. ст. пресуду. Јавни тужилац ста- 
вио је захтев за заштиту законито- 
сти, који није уважен, a из разлога: 

Када су нижи судови утврдили да 
је поступак око искључења тужио- 
ца из радне заједнице правилно с- 
проввден, када су чињенице иа ко- 
јима је заснована одлука о искљу- 
чењу тужиоца из радне заједнице 
тачне, и када је опигиш актош пред- 
виђена и мера искључења из радне 
заједнице, онда суд није овлашћен 
да иде и преко тога и  да цени да ли 
је у  конкр. случају преама тзгжиоцу 
тр^ало применити ову или ону ме- 
РУј јер то спада у  надлежност органа 
самоугфавл>ања и суд се у то не мо- 
ж е упуштати.

Код захтева за извршење уговора 
о делу мора се водити рачуна да ли 
извођач може да изведе преузету 
обавезу с обзиром на своју опрем- 
љеност (Врх. пр. суд Сл. број 897/67 
— 3) .

Првостепени суд је туженог обаве- 
зао да испоручи рабу коју се према 
уговору са тужиоцем обавезао irpo- 
извести. —

Тужени је пресуду побијао ж ал- 
бом, па је друтостепени суд побијену 
пресуду укинуо и  предмет вратио на 
поновни поступак из следећих раз- 
лога:

„Из садржине утовора, те саглас- 
них изјава странака јасно произлази 
да се овде ради о Јгговару о делу, без 
обзира што тужени изградњу поме- 
нутих лежајева извршава на основу 
свога материјала, јер наручени посао 
ради према техничкој документацији 
тужиоца. Према томе пошто се ради 
о тужбеном захтеву којим се тражи 
извршење самога дела мор« се води- 
ти рачуна о томе, да ли преузету о- 
бавезу о извршењу дела, извођач 
може с обзиром на своју опремље- 
ност да изведе или не. Уколико би 
се устанс®ило да преузету уговорну 
обавезу тужени као извођач из тех- 
ничких разлога и опремљености сво- 
га предузећа не би могао да изврши 
онда се не би могло удовоЈвити туж - 
беном захтеву јер би судска пресуда

остала без санкције и неизвршива, 
што је противно ггравној природи са- 
ме пресуде. Према томе када је ту- 
жеви у току спора категорички из- 
јављивао да не може са опремом са 
којом располаже да изврши нару- 
чено дело, јер му недостају алат и 
мерни инструменти, онда је било по- 
требно да се овај навод провери и 
допуном поступка утврди гграво ета- 
ње ствари. Тек након утврђења чи- 
њеличног стања у  смислу навода ту- 
женог могло би се одлучити о туж - 
беном захтеву да ли је он основан 
или неоснован”.

Трговинско представЕТштво може 
да закл.учује уговоре о Еупопродаји 
у оквиру делатности своје привредне 
организације (Врх. привр. суд Сл. 
бр, 1083/67—3).

Тужени се успротивио тужбеном  
захтеву за наплату купопродајне це- 
не испоручене робе из разлога што 
оспоравао правоваљаност уговора о 
купопродаји ЈК)бе који је  закључен 
са тзжиоцем од стране представни- 
штва туженог. —

Првостепени суд је тужбеном зах- 
теву удовољио јер је пошао са ста- 
новишта да тргавинско представни- 
штво уапште првдставлЈа такав по- 
словни огранак трговинсже прив,1)ед- 
не организације који у  име и за ра- 
чун те привредне организације може 
правоваљано да закл>учује уговоре 
о куповини и продаји робе у оквиру 
делатности те лривредне ор|Ганиза- 
ције. Представник такве ггривредне 
организације је истовремено њен iiy- 
номоћник јер као таквима права 
да ту привредну организацију пред- 
ставља a што значи да има права да 
закључује правоваљане правне по- 
слове. —

Поводом жалбе туженог другосте- 
пени суд је побијшЈу пресуду потвр- 
дио са следећим образложењвм;

„Жалба туженога у делу који се 
односи на став првостепеног суда, о 
тоше да је тужениково представнши- 
тво могло заклЈучити уговор у пита- 
њу, није основана, јер је поменути 
став првостепеног суда правилан с 
обзиром да је заснован на члану 39. 
став 1 Уредбе о тргсшинској делат- 
ности и трговинским п р едузећ ^ а  и 
радњама („Службени лист ФНРЈ” 
број 49/59) који није измењен доцни- 
јим изменама и допунама Уредбе ко-
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ja ce ОД 6. априла 1965. примеаује 
као Закон о промету робе и вршен»у 
трговинских услуга („Службени лист 
СФРЈ” број 16/65). Наиме, према ци- 
тираној одредби Уредбе односно по- 
менутсхг Закона трговинско пред- 
ставништво се може бавити само за- 
кључивањем утовора о куповини и 
ггродаји робе у  име и за рачун пре-

дузећа чије је оно пословна јединн- 
ца a из тога следи да је правилан 
став првостепеног суда да уговор, 
који је тужениково представништво 
закључило са тужиоцем, обавезује 
туженог односно да је тзгжени ду- 
жан платити тужиоцу протувред- 
нсх:т робе која му је испоручена на 
основу гсхга уговора”.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АЛВ, која је одржана дана 
9 новембра 1967 год. донесена су следећа решења:

I. ПозБан је дисц. тужилац Коморе, да размотри случај 10 
адвоката, који не удовољавају с^авезама према Комори и да ста- 
ви евент. предлог ради суспендовања истих.

3. Решено је о молбама за упис у именик адвоката АК у  АПВ.
4. Решено је да „ГААСНИК” АК у АПВ излази и у идућој ro  

дини.
5. Уписују се у именик адв. припр. АК у АПВ, са даном 9. 

новембра 1967. и то:
а) Решењем бр. 324/967. Кијац Милован, на адв, припр. веж- 

би код Перић Бранка — Нови Сад;
б) Решењем бр. 334/967. Маћаров Радојица на адв, припр. 

вежби код СекелЈ Јована — Зрењанин.
6. Решењем бр. 321/967. брисан је из именика адв. припр. АК 

у АЛВ, са даном 31. октобар 1967. г. Киселички Живко — Нови 
Сад, због заонивања радног односа.

7. Решењем бр. 302/67. узима се на знање да је Герић Радо 
вае. адвокат из Чоке, преселио 15. XI. 1967. седиште своје адв. 
канцел. у Хоргош.

8. Решењем бр. 300/67. разрешава се д,ужности преузимате- 
ља адв. 'канц. пок. Хадик Јосифа, адвокат др. Сремац Јован — 
Кикинда.

9. Решењем бр. 331/67. евидентира се утовор о пружању 
правне помоћи, који је сжлопио адв. Милосављенић Живомир из 
Врбаса, са Фабриком „Неутрон” из Змајева.

10. Решењем бр. 311/67. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ, због смрти, Симић Милорад — Суботица, a за преузимате- 
л>а адв. канц. одређе1на је Дулић Ружа, адв. — Суботица.

II. Решавано је о текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ
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УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучуЈУ ® упису Y именик ад- 
воката, Угаравни одбор и Савет, сагласили да постоје услови за 
упис у  именик адвоката АК у  АПВ то се на основу чл. 93 тач. 4, 
87 тач. 3, 13 тач. 1, 2, 3, 6 и 7 3 0 А, те Закона о правосудном иши- 
ту и на основу чл. 7 и 9 Статута АК у АПВ уписују у именик ад- 
воката Адвокатске коморе у  АПВ са данам 17. новембар 1967. 
год., a решењима и то:

Број 286/1967 Живковић Борђе у Хоргошу
Број 294/1967 Петрушић Братимир у  Инђији
Број 295/1967 Вебер Борђе у  Новом Саду
Број 317/1967 Терек Шоамон у  Сенти
Број 322/1967 Каћански Миливој у  Новам Саду
Број 333/1967 Куруц Стипан у Апатину
Број 285/1967 HoBaKOB î Павле у Срем. Митровици
Број 306/1967 Јанковић Златх>је у Сечњу
Број 312/1967 Нед ић Вера у  Новом Саду
Број 335/1967 Арсић Вјекослав у Новом Саду

Адвокатска комора у  АПВ

ПОЗИВ НА ПРЕТПААТУ

„ГААСНИК” Адвокатске коморе у АПВ излазиће и у  1968. 
годшш, па тако улази у XVII годину излажења. „ГЛАСНИК” се 
издржава од превплате и долриноса који даје Адвокатска комора 
у АПВ из свог буџета.

Позивамо све наше досадашње претплатнике, као и све за- 
интересоване, да се иретплате на „ГЛАСНИК”. Прешлата стаје 
24 НД годишње ( није повишена), a уплаћује се на текући рачун: 
Адвокатске комор>е у АПВ бр. 657-8-419.

Адвокати чланови Адв. коморе у АПВ добијаће „ГААСНИК” 
као и досада, док ће претплату плаћати заједно са чланарином.

Уредништво „ГААСНИКА”.

.ЈЛАСНИК" излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатсжа комо- 
ра Y АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Штампа ,ЗУАУћност”, Нови Сад
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