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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 Нови Сад, април 1967. Број 4

YCTABHA КОНЦЕПЦИЈА И ЗАКОНСКО НОРМИРАЊЕ 
САМОУПРАВЉАЊА НА ПОДРУЧЈУ УПРАВЕ И ПРАВОСУБА

I. Уставна концепција самоуправљања

Наш систем самоуправљања је тековина специфичног пута 
наше социјалистичке револуције и на њеним основама изгра 
ђене марксистичке концепције непосредне социјалистичке демо 
кратије, којој је иманентан јединствен процес изградње новог 
друштва на начелима самоуправљања и процес одумирања држа- 
ве. На тој основи се изграђује наш систем самоуправног права, 
као одраз дате стварности. Зато кажемо да је наш уставни си 
стем са односима самоуправљања, као основом јединственог 
друштвено политичког система, — не апстрактни израз рацио 
налног духа једне епохе, него израз наше стварности, класие 
борбе и социјалистичке револуције наше радничке класе, — 
друштвено подитички систем који израста на основима револу- 
иионарне мисди марксистичке науке, филозофије и политичког 
покрета, која данас прожима светски процес кретања друтитва.

чињенице су посебно важне, јер са те основе можемо н 
морамо мерити и оцењивати макро и микро елементе наше со- 
цијалистичке праксе, посебно праксе развоја самоуправљања, 
a истовремено дух и смисао законског регулисања самоуправ- 
л>ан.а и самосталног, „аутономног” самоуправног регулисања 
односа рада у оквирима радних организација као скновних ћелија 
наше самоуправне, економске и правно политичке организације.

Основна концепција и потенцијална развојна Аинија нашег 
самоуправног система дата је у уставним нормама, у савезном 
Уставу од 1953. године, управо у Уставном закону о основама 
друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима 
власти. Мећутим, треба посебно подвући да наш самоуправни 
систем, који управо даје нови квалитет социјалистичкој демо 
кратији Југославије, започиње већ раније остварењем радничког 
управљања у привреди на основу Закона о упргшљању државним 
привредним предузећима и вишим привредним удружењима од 
стране радних колектива, који је донет у јуну 1950. године и 
којим се инаугурише наш специфични пут у социјализам, у 
чему је историјски значај тог законског акта, како је  то друг
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Тито подвукао у свом говору у Скупштини поводом предлога 
тог закона.*) Зато основне норме и принципи тог закона имају 
карактер уставно правних норми у материјалном смислу.

По својој правној структури и правној снази — рангу, прав- 
не норме о самоуправљању су: уставне, законске и „аутономне" 
— самоуправно правне норме. Када овде говоримо о законским 
нормама, онда имамо у виду законе у материјално правном — 
садржинском смислу. To значи да обухватамо и норме нижег 
правног ранга, које не карактерише законска процедура, као 
и оне норме које доносе ниже друштвено политичке организа- 
ције — покрајине и општине. Ради схватања и адекватног ту- 
мачења суштине нашег система самоуправљања и одговарајућег 
друштвено политичког деловања, усмереног ка револуционарном 
мењању института, инструмената, метода и процедуре самоуправ- 
ног система, — нужно је бар сумарно размотрити уставне норме 
о самоуправл>ању у опште.

Уставне норме о самоуправљању садржане су у начелној 
сублимираној садржини у одредбама чл. 2 и 9 Уставног закона 
од 1953. године. Посебно треба подвући садржину члана 4, 6 и 7. 
Чланом 4. декларише се основа друштвеног и политичког упеће- 
ња Југославије: — друштвена својина на средствима за прнзиз- 
водњу, самоуправљање произвођача у привреди и самоуправља- 
ње радног народа у општини, граду и срезу. Y члану 6. је дата 
битна садржина самоуправљања произвођача у тадањој фази 
развитка, a у члану 7. битна садржина самоуправљаша радног 
народа у локалним заједницама, општини, граду и срезу. Ове 
уставне. норме као и одговарајуће норме у републичким уста- 
вима добијају своју садржинску и принципијелну разраду тек у 
Уставу СФРЈ од априла 1963. године и републичким уставима, 
када је систем самоуправљања у Југославији већ прерастао еле- 
.менте и садржину институционализма и постао квалитетно нов 
самоуправни однос, који се ослања на нову улогу радног човека 
у нашем систему и његове радне организације и на дејство за- 
кона дохотка и расподеле дохотка пр>ема раду. Уставне норме 
о самоуправљању су дате у одредбама Устава СФРЈ о  „Apyni- 
твеном и политичко.м уређењу”, посебно у глави II. под насло- 
вом „Аруштвено и економско уређење".^) О самоуправљању као 
пеприкосновеној основи новог положаја и улоге радног човека 
у том систему Устав СФРЈ говори већ у уводном делу у „Основ- 
ним начелима”. Републички устави нормирају систем самоуправ- 
л>ања, у оквирима републике, — у одредбама које говоре о дру- 
штвено економском и друштвено политичком уређењу, где су 
дате норме које се односе на самоуправљање у друштвено по- 
литичким заједницама, самоуправљање у радним организацијама 
и на непосредно управљање друштвеним пословима.^) И репуб-

’) Јосип Б р ш  Тито: — „Трудбеничко уп рављ ањ е прив.редом”, — говор 
у  Скуш птини од '26. VI 1950 г., аб јављ ен  у  Камунисту” бр. 4—5 од 1950 г. 
стр. 1—26.

ђ Види чл. 6 до 31 У става С Ф РЈ.
Види чл. 11 до 71 У става СР Србије о д  9. IV . 1963. г.



лички устави у „Основним начелима” апострофирају самоуправ- 
љање радних ЛјУДи као неприкосновену основу положаја ii 
улоге човека.

Y распону уставних поставки посебно место треба дати чла- 
новима 9, 11 и 12 Устава СФРЈ. Чланом 9 дата је битна caдpжш^a 
права и дужности радних људи у радној организацији у систему 
самоуправљања, права одлучивања о усмеравању привредног н 
друштвеног развитка, о расподели друштвеног производа радних 
људи у друштвено политичким заједницама, права управљања 
радном организацијом у пословима од посебног друштвеног ин- 
тереса и права самоуправљања радних л>уди у државном органу, 
друштвено политичкој организацији или удружењу. Треба под- 
вући да је чланом 9. Устава СФРЈ уставно загарантована норма- 
тивна аутономија самоуправе, да су границе аутономности нор- 
мативно одређене уставом и законом, али да је право самоуправ- 
љања заштићено и од законске норме, ако је она противуставна, 
тј. ако наноси повреду права самоуправл.ања радних људи, те 
најзад да је нормативним актима органа самоуправљања, ста- 
тутима и другим општим актима дато својство „аутономног" ства- 
рања самоуправног права (тзв. „мали устави").“) Члановима 11. 
и 12. Устава дата је уставна гаранција начелу расподеле према 
раду и декласирана његова материјална основа и друштвени рас- 
пон. Тај принцип се ослања на производ друштвеног рада, оства- 
рен у радним организацијама, који се расподељује у оквиру 
јединственог система расподеле и на основу јединствених услова 
и мерила, тако да сваком радном човеку у радној организацији 
припада лични доходак према резултатима његовог рада, радне 
јединице и радне организације као целине.^)

Уставне норме о самоуправљању уопште у свом јединству 
полазе дакле од следећих основних поставки: — од друштвене 
својине средстава за производњу са којима је непосредно пове- 
зан рад као основ управљања и располагања друштвеним сред- 
ствима за производњу, од прил1арне улоге радног човека као 
произвођача и управљача производњом и свим друштвеним де- 
латностима и ствараоца свих вредности, од принципа расподеле 
према раду, који као битна садржина самоуправљања омогућује 
процес превазилажења историјски дате друштвено економске 
неједнакости и зависности људи у процесу рада, као и неједна- 
кости и супротности интелектуалног и физичког рада, од удру- 
женог рада у асоцијацији непосредних произвођача као носиоца 
проширене репродукције и осталим радним заједницама у супер- 
структури друштва у којима радни човек постаје стварни суб- 
јект економских и свих друштвених односа, друштвеног поло 
жаја човека, присвајања производа свога рада и стицања личног 
дохотка, од обезбеђења проширене материјалне основе само- 
управљања, сједињавања функције органа самоуправљања и 
органа државне власти, те од сједињавања економске и поли- 
тичке сфере организације друштва. *)

*) Види чл. 9 ст. 4— 6 и  чл. 91 У става СФ РЈ. 
’) Види чл. 11 и 12 Устава С Ф РЈ.



To значи да наш уставни систем полази од самоуправљања 
као основног принципа нашег друштвено економског и подитич- 
ког система у коме је обезбеђена руководећа улога радничке 
класе у систему остварења државне власти, која кроз процес 
одумирања државе реализује такав самоуправни систем у коме 
се врши интеграција радних људи у јединствену заједницу про- 
извођача, у којој се врши сталан процес демократизације и пре- 
растања функције власти у функцију самоуправљања.^) Сви ти 
елементи истовремено карактеришу јединство нашег друштвено 
економског и политичког система у коме се на тој основи и у 
том цил>у сама држава јавља као средство самоуправљања и 
инструмент власти радничке класе за очување друштвених вред- 
ности и даље развијање непосредне социјалистичке демократије 
у правцу остварења „коначног” циља радничке класе, — оства- 
рење комунистичког друштва.

Све то што је речено за суштину, смисао и сврху, те значај 
савезних уставних норми важи и за норме републичких устава.

Са овог аспекта треба оцењивати не само остале законске 
норме о нашем систему самоуправљања, њихову разраду кроз 
норме нижег ранга, него такође и конкретизацију тих начела и 
ставова, те идејно подитичких премиса које су у њима уграђени, 
— у реализацији аутономног регулисања радних односа, у до- 
ношењу конкретних решења, аката и мера, као и кроз научно 
теоретску разраду система самоуправљања и непооредне соција- 
листичке демократије. Y конкретизацији свих облика норматив- 
ног регулисања самоуправних односа и конкретних решења 
праксе у разним областима друштвеног живота, у економској 
структури и у друштвеној надградњи могући су и реални про- 
тивуречни процеси кретања са којима се мора свесно рачунати, 
ради њиховог разрешавања. To управо показује и наша законо- 
давна и остала пракса у реализацији самоуправљања.

II. НОРМИРАЊЕ САМОУПРАВНИХ ОДНОСА 
НА ПОДРУЧЈУ УПРАВЕ И ПРАВОСУБА

1. Садржински распон законског нормирања

Нормативно правно регулисање сахмоуправних односа на 
подручју управе и правосуђа, у области друштвене надградње, 
свакако представља значајан фактор правне доградње система 
самоуправљања у Југославији. To је истовремено и индикатор 
дал>ег развоја тог система, као суштински усклађеног јединстве- 
ног система самоуправљања у фази када је тај систем прерастао 
у квалитетно нови друштвено-економски однос, иако у себи 
нужно носи елементе своје унутрашње противуречности. Ова 
фаза развоја самоуправљања, обележена „аутономним” норма- 
тивно правним регулисањем самоуправљања на подручју држав-

‘) Види експозе Е. К ардељ а у  Савезној сасупштини од 7. VI. 1963 г. 
поводом предлога Устава СФ РЈ.



них функција — функција управе и правосуђа, — започела је 
са 1964. и 1965. годином, да би се потврдила реализовањСлМ у 
пракси са 1965. годином, када је самоуправљање у економској 
бази, у односима производње, прешло већ релативно дуг пут и 
остварило значајне квалитетне резултате, који реално обележа- 
вају вредносну суштину нашег система самоуправљања и непо 
средне социјалистичке демократије.

Како наш систем самоуправљања, обухватајући сада цело- 
купност друштвено економских односа, — односа у економској 
структури — у бази друштва, — и односа у друштвеној надград- 
њи — суперструктури друштва, — правно представља целовит 
и заокружен систем, то самоуправљање у појединим областима, 
дакле и у области управе и правосуђа, мора да носи у својој 
основи јединствене заједничке опште принципе и исту сврху и 
смисао. Конкретизација у пракси тих општих јединствених прин- 
ципа мора бити изражена у нормативном регулисању свих об- 
ласти самоуправљања, иако методи, инструменти, институти a 
понегде процедура и техника могу бити различити, остварујући 
нсти смисао и сврху на различит начин у разним областима дру- 
штвеног живота, према специфичностима сваке поједине обла- 
сти (привреда, наука, просвета и кудтура, социјалне службе, 
државна управа, правосуђе и друге области). Стога и овде, када 
разматрамо правно регудисање самоуправљања на подручју у- 
праве и правосуђа, треба подвући битне елементе система само 
управљања у целини, који су идејна и научна подлога целови- 
тости правосуђа и управе. Ти битни едементи су, као одраз дру- 
штвене праксе нашег система социјалистичке де.мократије, — 
дати већ у уставним нормад1а и разрађени у законској конкре- 
тизацији. Постављајући систем правног нормирања самоуправ- 
љања Y целини и тражећи адекватна решења у појединим обла- 
стима, мора се поћи од основне поставке, да је самоуправљање 
основни принцип нашег друштвено економског и политичког си- 
стема, да је оно по садржини и суштини процес изградње соци- 
јадизма и одумирања државе, те као такво по својој унутрашњој 
суштини и смислу афирмише произвођача и радног човека уоп- 
ште као носиоца друштвене репродукције, управљача и слобод- 
ног ствараоца друштвених вредности.^)

Нормативно правни извори којима су регулисани самоуправ- 
ни односи на подручју управе и правосуђа и други односи везани 
за јединствени систем самоуправљања, могу се посматрати са 
разних аспеката: са аспекта правне структуре и правне снаге, све 
норме из ове области можемо сврстати на норме савезног закона, 
норме репубдичког закона, норме осталих друштвено подитич- 
ких организација и аутономне норме самих радних организација. 
Са аспекта уставне подеде постоје норме општих закона (савез-

’) Види експозе Е. К ардељ а наведен под 6 (нао и  ч л а н ак  Р. Георгије- 
вића: „С амоуправљ ањ е у Југослави је као саставни део и  садрж и н а јбдаи- 
ственог друш твено економоког и правно политичког система”, те „Доходак 
и расподела дохотка као нова квалитетна садрж ина сам оуправљ ањ а у Југо- 
слави ји”, „Гласник адвокатске коморе АПВ бр. 9/66 vi бр. 12/66).



них), норме потпуних закона (савезних и републичких) и норме 
основних закона.*) Најзад са аспекта садржинске стране, тј. са 
становишта материје конкретних самоуправних односа, можемо 
посматрати норме разних законских текстова, које регулишу 
комплекс одређених питања, односе и институте, или општа на- 
чела из области самоуггравног система. Са овог трећег аспекта, 
норме о самоуправљању су садржане у савезним и републичким 
заковима, оддукама и решењима осталих друштвено политичких 
заједница и општим актима радних организација на подручју yri- 
раве и правосуђа. За нас је са теоријског и практичног значаја 
од интереса разматрање нормативно правног регулисања само- 
управних односа са садржинске стране законских норми. Н ео  
висно о свим овим аспектима и поделама, нормативно правно 
регулисање самоуправних односа законским текстовима за об- 
ласт управе и правосуђа (али и не само за ове области) регули- 
сано је у следећим текстовима:

Општи закон о самоуправљању радних људи у органима 
управе;®)

Основни закон о средствима за рад органа управе;'°) 
Основни закон о избору радничких савета и других органа 

ртрављања у радним организацијама;“ )
Закон о савезној управи;*^)
Основни закон о судовима опште нaдлeжнc>cти;^^)

Закон о привредним судовима;*'')
Закон о јавном тужилаштву;'^)
Закон о избору органа управљања у радним организацн- 

јама;*^)
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и раду 

Савезног изврпшог већа;*’
Основни закон о радним односима;’®)
Закон о органима управе у peпyблици;^^
Закон о републичким органима управе;^)
Закон о организацији и територијалној надлежности судова 

оиште надлежности;^*
Основни закон о јавном правобранилаштву;^)

') Види чл. 119 и  120 У става СФ РЈ.
’) Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 46/64 од 25. X II 1964. г.

■°) Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 46/64 од 25. X II 1964. г.
1‘) Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 15/64 од 8. IV  1964. г.

15 Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 7/65 од 17. II 1965. г.
“) Сл. Гласник СРС бр. 13/65 од  27. III  1965. г.
") Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 11/65 од  17. III 1965. г.
i') Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 17/65 од 7. IV  65. и бр. 28/66 од 13. IV 1966. г. те 

бр. 52/66 од 31. X II 1966. г.
”) Види Закои  о органима управе у  Соц. pen. Србији Сл. Гл. бр. 16/65 

од 15. IV  1965. г.
“) ВиЈди Закон  о  редубличким органима управе, Сл. Гл. СРС бр. 16/65. 
") Сл. Глас. СРС бр. 25/66 од  25. V I 1966. г.

Сл, Лист С Ф Р Ј бр. 15/65 од 5. IV  1965. г.



Основни закон о унутрашњим пословима.^)
За наше разматрање нису од значаја на овом месту норма- 

тивно правни извори нижег ранга. Већ оволика маса законскнх 
текстова, који регулишу или пак само апострофирају самоуправ- 
не однсх;е, садржи потенцијалну могућност противуречности, не- 
адекватности и недограђености појединих решења, ставова и ин- 
ститута у јединственом систему нашег самоуправљања, који је 
начелно и уставно BarapaHTOBaH.̂ "*)

Законско нормирање самоуправних односа посматрано ком- 
плексно обухвата разне области — материје, институте и инстру- 
менте. Целокупна материја тог законског нормирања могла би 
се систематизовати на следећи начин: — а) начела самоуправља- 
ња радних људи у органима управе и правосуђа, б) органи са- 
моуправљања и начин функционисања, в) унутрашњи односи 
рада и расподеле, г) односи органа самоуправлЈања и старешине 
органа управе и правосуђа и д) односи органа управе правосуђа 
и друштвено политичке заједнице. Материја под ђ) „унутрашњи 
односи рада и расподеле” обухвата цео комплекс питања из об- 
ласти радних односа и самоуправних односа као што су: — пргшо 
самоуправљања радних људи, општи нормативни акти органа 
управе и правосуђа, ступање радника на рад и распоређивање 
на радна места, престанак рада радника у радној организацији, 
средства за рад органа управе и правосуђа, фондови, финансиј- 
ски план и завршни рачун, расподела личних д о х о д ^а  према 
раду, основи и мерила за утврђивање личних доходака и друга 
пнтања.

На овом месту размотрићемо начела самоуправног система 
на подручју управе и правосуђа.

2. Начела самоуправљања на подручју управе и правосућа

Начела о самоуправљању радних људи у органима управе и 
правосуђа нормирана су у Огшхтем закону о самоуправљању рад- 
них људи у органима управе. To су у ствари општа начела за 
регулисање односа самоуправљања на овом подручју и другим 
подручјима друштвене надградње означеним у нормама тог 
Ошптег закона.^) Но иако су то општа начела, она нису једина 
битна начела самоуправљања на овом подручју. Та начела имају 
суплеторни карактер чија је сврха јединствено уклапање само- 
управљања на подручју управе и правосуђа у јединствени си- 
стем самоуправљања као основни принцип друштвено економ- 
C K o r  и политичког система Југославије. Та начела су неодвојива 
од битних и основних поставки и начела нашег интегралног си-

“ ) Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 49/66 од 17. X II 66. г. — Тај захон  је  н а  сназ« 
<зд 1. I  1967. г. к ад а гф естаје д а  в а ж и  Основни закон  о служ би унутраш њ их 
послова и  Основни закон о самоуправљ ањ у радних љ уди и  средствим а за 
расоаделу  органа У. П. — Сл. Лист С Ф Р Ј бр. 46/64 и  бр. 51/65.

“ ) Чл. 116 ст. 2. 21 става С Ф РЈ од 1963. г.
“ ) Всиди чл. 120 y craB a С Ф РЈ и  чл. 10 и 13 О т п т е г  закон а о само- 

управљ ањ у радних љ уди у органима управе.



стема самоуправљања, она чине логичну целину са уставним 
иринципима самоуправљања, те начелима која су фиксирана у 
многим начелним нормама законских прописа који обухватају 
целокупност односа самоуправљања на подручју управе и пра- 
восуђа. Према томе, када говоримо о начелима самоуправљања 
на подручју управе и правосуђа, онда нужно претпостављамо 
као објективно дате битне поставке и начела јединственог си- 
стема самоуправљања: Јединствени систем самоуправљања у про- 
изводним и свим друштвеним односима је основни принцип па- 
шег друштвено економског и политичког система; самоуправ- 
љање на садањем степену развоја носи у себи јединство економ- 
ских и друштвених односа; начело расподеле дохотка према 
раду је битна садржина самоуправљања. Полазећи од те ож иво 
творене суштине јединственог система самоуправл>ан>а и њеног 
одраза у уставним принципима, Општи закон о самоуправљању 
радних људи у органима управе (у даљем тексту: Општи закон) 
декларише нека општа начела за самоуправне односе на подруч- 
ју  управе и правосуђа. To су следећа начела:

— Радни Лзуди у органима управе и правосуђа имају право 
и дужност да уређују своје унутрашње односе;“ )

— самостално и непосредно остваривање самоуправљања је 
битни облик права самоуправљања;^^

— радна заједница је интеграција свих радних људи ор- 
гана;^®)

— радна зајеница радне јединице је самостални носилац 
одређених права самоуправљања;”

— савет као изабрани орган самоуправљања везује се за 
радне људе своје радне заједнице” )

Прво начело, које се односи на уређивање својих унутраш- 
НјИх односа и које је декларисано у члану 2 Општег закона, ос- 
новно је начело самоуправљан>а у овој области друштвене над- 
градње јер обухвата саму садржину, a тиме и суштину, само- 
управљања радних људи на подручју државних функција управе 
и правосуђа. Самоуправно уређивање унутрашњих односа обу- 
хвата нарочито одлучивање о расггодели средстава и о личним 
дохотцима, одлучивање о унутрашњој организацији органа, обез- 
беђивања услова за стручно усавршавање радних л>уди, старање 
о побољшању услова рада, уређивање других међусобних односа 
и решавање о питањима економског положаја радних л>уди у 
оквиру органа. При томе се остваривање права и дужности са- 
моуправљања ослања на начело законитости.

Аруго начело се односи на облике права самоуправљања 
радних људи у органима управе и правосуђа, као и на начин 
зршења права и дужности. Ти облици су: самостално одлучи- 
варве радних људи, одлучивање радних људи у сагласности са 
старешином органа и давање предлога старешини органа. Начин 
остваривања права је двоврстан: непосредно остваривање права 
радних људи и остваривање права путем савета као изабраног

“) Види чл. 2 истог закона; — 27 (— Види чл. Зи 5 истог закон а; 28) — 
-види чл. 4 и  11 и!ст. 3. 29 <— чл. 6 и  30) — чл. 8 ист. закона.



представника свих радних људи органа. Примарни облик и ос- 
новни начин вршења права самоуправљања на подручју управе 
и правосуђа је самостално и непосредно остваривање самоуправ- 
л.ања од стране радних људи радне заједнице. Ово начело значи 
доследну конкретизацију уставне концепције самоуправлзања, 
која се код неких других законских одредаба и осталих норми о 
самоуправљању заобилази па чак и негира. Ту лежи и објетивна 
и субјективна опасност продора конзервативно етатистичких 
ciaBOBa и концепција, које се супротстављају доследном раз- 
витку самоуправљања и зато на тим местима продора мора буд- 
но стајати револуционарна политичко правна свест радних л>у- 
ди, који имају руководећу улогу у нашем систему самоуправ- 
•вања.

Инструменти вршења права самоуправљања на подручју 
управе и правосуђа су општи акти и појединачни акти из уну- 
трашњих односа. Прописи друштвено политичке заједнице, у 
складу са законом и природом делатности аргана управе и пра- 
восуђа, прописује oncer облика права самоуправљања — „над- 
лежности”, као и oncer самосталног одлучивања старешине ор- 
гана. Ти прописи такође одређују процедуру за случај несагла- 
сности између радне заједнице и старешине органа.

Треће начело везује право самоуправљан.а на радне људе 
самог органа управе и правосуђа. To је специфичност радних за- 
једница ових органа за разлику од радних организација које 
врше делатност или послове од посебног друштвеног интереса, 
као што су области просвете културе и социјалних служби, где 
су у управљање одређеним пословима укључени заинтересовани 
граћани и представници заинтересованих организација и дру- 
штвене заједнице.^*) Четвртим начелом се још доследније реа- 
лизује начело непосредности, јер се право самоуправљања rrpe- 
носи на радне људе нижих и основних радних јединица из склопа 
одређеног органа управе и правосуђа (шире радне заједнице). 
Л тај принцип је од одл\^ујућег значаја на подручју односа rrpo- 
изводње, у економској структури нашег друштва и има посебан 
значај за процес изграђивања јединственог положаја и улоге 
радних људи у целини. Ово начело се остварује под условом 
да је то нормирано правилником органа и да се односи на одре- 
ђена права самоуправљања, те да је регулисан однос између рад- 
не заједнице органа и радне заједнице радне јединице. Степен 
реализовања овог начела изражава степен доследнијег спрово- 
ђења права самоуправљања, дакле и степен реализације непо- 
средне социјалистичке демократије.

Петим начелом се ограничава избор савета на радне људе 
саме радне заједнице органа управе и правосуђа, као већ поме- 
нута специфичност самоуправљања и управљања на овом под- 
ручју. Y вези са овим начелом је и принцип да старешина органа 
није члан савета. Но закон допушта могућност да и старешина 
органа буде члан савета no свом положају, али под условом да

-') Види чл. 90 У става С Ф РЈ.



ce TO законом изричито пропише. Y таквом сАучају закон мора 
прописати права и дужности старешине органа, јер је то услов 
остварења примарне улоге самоуправног права радне заједнице 
и савета као органа самоуправљања.^^)

Ова начела се адекватно примењују и на радне заједнице 
са мање од 4 члана. Непосредни основ права самоуправљања 
таквих радних заједница је споразум радне заједнице и скуп- 
штине друштвено политичке заједнице или органа кога скуп- 
штина одреди.^^) Изложена начела важе и за стручне службе 
скупштина друштвено политичких заједница и њихових органа 
a сходно се примењују и на друштвено политичке организације 
II удружења. Ова начела се једино не односе на војна и грађан- 
ска лица у Југословенској народној армији обзиром на специ- 
фичност и природу војне организације.^)

Разматрање комплексне садржине законског нормирања са- 
моуправних односа на подручју управе и правосуђа, чак и у 
најосновнијим оквирима, прелази oncer овог чланка. Но треба 
подвући да се сва питања и пробдематика тих односа мора тре- 
тирати са становишта уставних концепција и усклађености нашег 
правног система самоуправљања као јединственог система. На 
овом месту можемо основано закључити да изложена начела 
Општег закона полазе од основних поставки уставне концепције 
самоуправљања. Њихову детал.ну конкретизацију у одговарају- 
ћим законским текстовима, који регулишу односе самоуправља- 
1ва, и примену у пракси, — у „малим уставима” радних органи- 
запија на подручју управе и правосуђа, размотрићемо на другом 
месту.

Радован Георгијевић

В ади  чл. 8 у вези  чл. 3 ст. 2 Опцптег закон а о самоуправљ ањ у. 
“) Види чл. 7 истог зажона.
”) Види чл. 10, 12 и 13 'истог закона.

ОСНОВНА ПИТАЊА РЕФОРМЕ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ

1. Измене и допуне важећег Законика о кривичном поступку 
пепосредно предстоје. На припремању предлога закона о изме- 
нама ради се већ некодико месеци. Обављена су и шира консуд- 
говања и дискусије о припремљеним преднацртима. Иако све 
појединости нису дефинитивно утврђене, циљ и основне устано- 
ве измена јасно се виде, па мисдим да би бидо добро да се оно 
што је најбитније издожи и критички размотри.*)

') Много потпунија разм атрањ а кривичних дела и проналаж ењ е аспек- 
та  види у наш ем члан ку  објављ еном у  „А налима П равног ф ак у л тета  у  Б ео- 
граду” бр. 4/66.
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2. Измене Законика о кривичном поступку су у ствари део 
много шире реформе чије је спровођење започело у протеклој 
години, са циљем да се створе квалитативно нови односи између 
државних органа и грађана, који би се, маколико разноврсни, 
могди свести на јединствену формулу; онемогућити злоупотребу 
државних органа на штету права грађана и изнаћи мере које ће 
омогућити стварну заштиту тих права. Започета у области сдуж- 
бе унутрашњих послова, где се потреба највише осећала, рефор- 
ма се дренела и. на подручје кривичног поступка, делом због 
везе која између ове две области постоји, a делом због тога 
што заштита права грађана има по себи нарочити значај у об- 
ласти кривичног поступка.

Реформа кривичног поступка, иако јединствена у погдеду 
11ил>ева и спроведена кроз цео поступак, највише је дошла до 
израза у претходном поступку, у коме сам законски текст није 
пружао потпуну заштиту правима грађана, a у колико је такву 
заштиту предвиђао, односне установе чија је примена била ос- 
тављена дискреционој оцени органа поступка, није бида правил- 
iio коришћена.

3. Најзначајнију измену у односу на садашње стање пред- 
ставља свакако одредба по којој служба унутрашњих посдова 
није више орган кривичног поступка. Извршена је нова распо- 
дела функција између подиције и суда; Послови откривања кри- 
вичног дела и дроналажење учинилаца остају и даље у надлеж- 
ности органа унутрашњих дослова, Ислеђивање кривичних дела 
придада искључиво суду. Јавни тужилац не може више захтевати 
обављање извиђаја од органа унутрашњих дослова. Истражни 
судија ло отварању истраге не може више доверавати органима 
унутрашњих дослова сдровођење истраге или дојединих истраж- 
них радњи. Овакво врешење, маколико различито од стања које 
данас достоји, није потлуно ново у нашем кривично процесном 
праву. Принцидијелно на истом становишту био је југословен- 
ски Законик о кривичном судском лостулку од 1929. године.

Поставља се свакако литање шта је условило овакву лоделу 
фунција, a лоред тога да ди су измене законика биле неолходне 
за лостизање циља реформе. Одузимање ислеђења кривичних 
дела од органа унутрашњих лосдова, и лреношење ислеђења иа 
суд, не може се образдожити лросто тим, што је у раду органа 
унутрашњих лослова лриликом ислеђења долазило до ловреде 
закона на лиету лрава грађана. Одузимање лослова од једног 
органа због тога што их не врши законито, и њихово лреношење 
због тога на другог органа, не би било лравилно решење. Сваки 
државни орган дужан је да своје лослове врши законито, a ако 
их законито не врши, принудиће се да их тако врши, a неће се 
његови лосдови лребацивати на другог органа (у остадом зло- 
улотребе власти и ловреде лрава грађана биле су великом већи- 
ном ван оквира иследне службе унутрашњих лослова). Прави 
разлог за нову раслоделу функција треба видети у томе што је 
ислеђење кривичних дела једна ло својој лрироди и у суштини 
судска функција, као што је откривање кривичних дела и учи-
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нилаца no својој природи и у суштини полицијска функција. 
Оваква расподела је само постављање сваке ствари на своје 
право место.

Y дискусијама које су се развиле, чуло се и мишљење да 
није било потребе одузимати иследну функцију од службе уну- 
трашњих послова. Тврдило се да су незаконити поступци оргака 
унутрашњих послова имали своје узроке у друштвеном поло- 
ж ају који је служба унутрашњих послова донедавно уживала, 
тако да је данас, кад је служба враћена на своје право место, 
опасност од незаконитог постртања сама од себе ишчезла. Узро- 
ци зла нису лежали у прописима, па их не треба ни отклањати 
изменом прописа. Додавано је да законодавна интервенција није 
била потребна већ и по томе што јавни тужилац и истражнп 
судија по одредабама данашњег Законика о кривичном поступку 
i\iory фактички потпуно да ис1С'вуче органе унутрашњих послова 
из кривичног ислеђења (што је заиста тачно). Преднацрт је 
међутим узео да је целисходније ако и правно, путем измене 
закона, искључи могућност појаве органа унутрашњих послова 
као органа кривичног поступка.

4. На самом почетку дискусије поставило се питање како 
ће се нова расподела функција рефлектовати на сузбијање кри- 
миналитета, тачније, изражавана је бојазан да ће она имати 
негативан утицај. Прављење предвиђања у погледу ефекта буду- 
ћег рада полиције и суда, доста је несигурно, јер зависи од раз- 
новрсних и многобројних чинилаца: од бројности и квалитета 
кадрова, од материјалних средстава са којима ће располагати, 
и од овлашћења која ће им бити дата.

У погледу суда сумње у успех се крећу у два правца. Сумња 
се да ће суд сам моћи ваљано да обавл>а целокупну иследну 
службу. Полази се од тога да је то једна нова функција доде- 
љена суду, на коју он није навикао, да му за њено обављање 
недостаје искуство, да нелш изграђен стил рада који ова служба 
захтева и сл. У ствари иследна функција није нова за суд. Суд 
је и до сада обављао извиђај и истрагу, разлика је само у томе 
што ће он у будуће искључиво обављати ислеђење. To ће дове- 
сти до повећања количине послова, али природа посла остаје 
иста. Чињеница да су судови користећи могућности које пружа 
данашњи Законик о кривичном поступку, фактички већ преузели 
Бођење целокупног ислеђења, омогућиће у догледном времену 
доста тачну процену о даљем развоју ове активности суда. С дру- 
ге стране сумња у успех суда полази од малобројности судија и 
другог судског особља, и од бојазни да средства за рад судова 
неће бити довољна. Обим бројног повећања кадрова се једва да 
назрети, a  у погледу финансијских издатака недостају и најоп- 
штији прорачуни који би се заснивали колико толико на реад- 
ним чињеницама, a до тих ће издатака доћи не само због пове- 
ћања броја особља судова, него и због нужности чешћег кретања 
по терену, проширења одбране по службеној дужности и одбра- 
не сиромашних, признања окривљеном права накнаде нужних 
издатака и трошкова одбране у случају ослобођења и обуставе
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поступка увођењем широког присустовања странака радњама 
претходног поступка и у расправл>ању пред вишим судом итд. 
Најзад, у разговрима се сасвим олако прелази преко потребе 
да извиђајни судија буде сиабдевен одговарајућом техничком 
опремом и средствима саобраћаја и везе. Рачуна се углавном 
на коришћење онога што поседују органи унутрашњЈих послова, 
али бих ја примио са крајњом резервом широку могућност так- 
вог коришћења. Мислим да ћемо, без претходног решења броја 
особља и обезбеђења средстава и опреме, узалуд очекивати по 
зитивне резултате од судске иследне службе. Но колико год да 
успех зависи од овога што је наведено, он још много више зависи 
од квалитета судијског кадра. Спровођењем ислеђења преко суда 
свакако ће се постићи пуна заштита грађана од незаконитих 
аката, али та заштита није довољна. Незаконите радње држав- 
них органа, уопште узев, релативно су ретке и лако се откривају 
и сузбијају. Много је важније заштити грађане од неспособно 
сти органа (у овом случају судија), од њиховог незнања и не- 
искуства, у коме се правцу жалбе чују много више, и не без 
разлога.-) Веома би опасно било поћи од тога да данашње стање 
судијског кадра потпуно задовољава и да ту не треба ништа да- 
ље предузимати, када је познато да у приличном броју судова 
у Србији нема ни једног приправника (углавном због начина на 
који се формира доходак радника у суду) из чијих би се редова 
по правилу требало да регрутују нове судије, да још имамо (у 
малом броју) судија без правног факултета, да велики број су- 
дија нема правосудни испит, да је извиђајни судија судија по- 
јединац и да ту функцију обављају по правилу судије почетници, 
да уведена реизборност судија уноси немир и нервозу у судиј- 
ске редове која смета обављању службе, a није искључено да 
доведе и до флуктуације најбољег судијског кадра итд.

Y погледу органа унутрашњих послова истиче се да су 
овлашћења која закон даје у погледу службе откривања кри- 
вичних дела и проналажење учинилаца, недовољна за успешан 
рад. При том тврђењу обично се мисли на одредбу преднацрта 
Гусвојену и у Основном закону о унутр>ашњим пословима) према 
којој органи унутрашњих послова при откриваЈву кривичних 
дела и учинидаца, не могу применити никакву принудну меру 
према лицима која се не одазову њиховом позиву да дођу ради 
давања обавештења о делу и учиниоцу, као и на одредбу према 
којој од нахођења грађана зависи да ли ће органима унутраш- 
њих послова дати каква обавештења у вези са учињеним кри- 
вичним делом, на основу којих би орган могао да настави рад 
на проналажењу учиниоца и приступити састављању кривичне 
пријаве (поред тога што орган унутрашњих послова нема више 
могућности записничких саслушања). Изнета бојазан да се са 
овако оскудним овлашћењима, неће моћи да организује успе- 
шан рад, има доста реадног основа, ади код доношења закљу-

У том погледу довољно је  погледати  статистичке податке о ушшнутим 
пресудама, ко ји  у  неким крајевим а (на пр. неки  опш тински судови на 
Косову и  у  М етохији) п оказу ју  катастроф ално стање.
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чака о потреби проширења тих овлашћења, мора се имати на 
уму, да се са евентуалним проширењима не може далеко ићи, 
јер је суштина реформе управо у томе да се ислеђење одузме 
из руку полиције.^) Бојазан да ће овлашћења предвиђена у пред- 
нацрту бити сувише уска, резултат је и неке врсте психичког 
удара изазваног у једној служби чија су овлашћења до недавно 
била минимално и сасвим еластично ограничена, која се психич- 
ки неприпремљена нагло нашла у потпуно супротној ситуацији, 
другим речима бојазан долази једним делом од ненавикнутости 
на нови начин рада, који уска овлашћења у преднацрту намећу. 
Мислимо да ће пракса показати да је опасност од уских овлаш- 
ћења мања но што данас изгледа.

Y вези са новом ситуацијом у коју је стављена служб^ уну- 
трашњих послова, мислим да су две ствари сасвим сигурне. Прво, 
у вези са променама може се са великом сигуриошћу за извесно 
време очекивати извесна збуњеност и несналажење (не верујем 
да би могло бити и опструкције) органа унутрашњих послова, 
која ће довести до повећања броја неоткривених учинилаца крп- 
вичних дела, броја који и без тога из године у годину расте.'') 
Аруго, са новим стањем ствари мора доћи и до битних промена 
у методу рада органа унутрашњих послова. Y немогућности да 
се у досадањој мери користе исказима осумњичених и сведока, 
они ће морати да савладају савршенију (и зато сложенију и 
тежу) технику откривања кривичних дела и учинилаца.

Изгледа ми, и формирање ставова у дискусији се управо у 
том правцу креће, да је тежиште проблема мање у обиму овлаш- 
ћења која ће се дати органима унутрашњих послова, a много 
више у прецизирању тих овлашћења, у њиховом тачном одређи- 
вању у закону, да би органи, сигурни у то шта и до које границе 
могу да чине, стекли сигурност и слободу акције нужну за по- 
стизање резултата. Несумњиво је неопходно да се у Законику 
на потпуно јасан начин одреде овлашћења органа унутрашњих 
послова према грађанима (одвојено је и мање важно питање ко- 
ји ће бити обим тих овлашћења) и исто тако јасно постави 
однос јавног тужилаштва према органима унутрашњих послова 
(о тој потреби види даље).

5. Y току рада на изменама постављено је питање да ли 
треба задржати једну илц две форме претходног поступка. По 
начину на који је формулисано, питг1ње би било чисто формално. 
Y ствари питање је суштинско и спада међу најзначајнија пи- 
тања ове реформе. На месту данашњих облика претходног по- 
ступка: извиђаја и истраге, п ртрем ни  радови су се од самог

ђ П равилна мера у  одређивањ у овлаш ћељ а псјединих органа, ваЈф ед- 
но је  значајна. Ако с е  једном органу ш в е р и  ф ункци ја, a н е  повер>е се 
овлаш ћеш а неопходно за  њено врш ењ е, онда долази  или до тога д а  орган 
занем ари врш ењ е фзчткције, см атрајући  да под таквим  условима не вреди 
радити или до тога да самовласно прош ирује своја овлаш ћењ а преко  закона.

Према једној белеш ци у „Борби” од 9. м арга 1967. године, број не- 
откривених учинилаца кривичних дела у Б еотраду је  од окрутло 9.000 у 
1965. год. на нешто тгреко 16.000 у 1966. години.
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почетка изјаснили за јединствену форму која би требало да 
носи назив извиђај, a у свему осталом да одговара садањој истра- 
зи. До ззкључка да ствар треба решити на овај начин дошло се 
преко две поставке: 1. Да се данашњи извиђај и данашња истра- 
га не разликују, тј. да су једно исто, и да је због тога ово двој- 
ство непотребна компликација, 2. Да се истрагом боље гаран- 
тује право окривљеног. Прва поставка је потпуно нетачна. П ро 
цесне радње које се обављају у извиђају и процесне радње које 
се обављају у истрази заиста су истоветне, али је то и једина 
подударност између извиђаја и истраге. По својим циљевима, 
последицама које повлаче, и положају у систему процеса, изви- 
ђај и истрага се суштински разликују. Извиђај, по садашњим 
прописима, захтева јавни тужилац, ако постоје основи сумње 
да је учин.ено кривично дело. Циљ је да се провери постојање 
деда и пронађе једно одређено лице сумњиво као извршидац у 
толикој мери, да би према њему могда бити отворена истрага 
или подигнута оптужница. Јавни тужидац је з а х т е б а о  пре- 
дузимање извиђаја односно појединих извиђајних радњи, тј. 
суд предузимање тих радњи није могао да одбије. Такво решење 
бидо је пригодно: јавни тужилац, као странка, није могао сам 
да предузме процесне радње у циљу прикупљања доказа. Ако 
би се суду дада могућност да одбије прикупљање доказа, јавни 
зужилац не би могао да врши своју функцију. Но као пандан 
томе у чл. 14 ЗКП је прописано да спровођење извиђаја не п о  
влачи никакве правне последице за осумњиченог. Преднацрт на- 
лази да таква заштита личности окривљеног није довољна, и 
прописује, с једне стране, да се извиђај покреће против одређе- 
Hor лица кад постоји основана сумња да је извршидо кривично 
дедо, a с друге стране да предлог јавног тужиоца за отпочии>ање 
извиђаја није обавезан за суд. Практично то значи да је укинут 
извиђај садашњег кривичног поступка, a да је задржана истрага 
као једина форма претходног поступка.

Са много основа поставља се питање, са чиме ће јавни ту- 
жилац поткрепити основану сумњу да је одређено лице учинидо 
кривично дело кад буде стављао предлог за отпочињање извиђаја. 
Јавни тужидац не може сам да предузме извиђајне радње, суд 
са своје стране не може отпочети извиђај ако већ нема доказе 
о основној сумњи да је одређено лице изврши-ло означено кри- 
вично дедо. Подиција може прикупљати обавештења од грађана 
само на добровољној бази. Преддог јавног тужиоца ће се морати 
да заснује на мршавим обавештењима која је прикупила поли- 
ција и унела у своју пријаву. Изгледа нам да положај осумњи- 
ченог под тим условима постаје гори, уместо да постане бол>и од 
садашњег. Даље је питање, како отпочети поступак кад је више 
лица осумњичено за извршење једног истог кривичног деда, које 
је могдо учинити само једно од њих. На основу чега ће јавни 
тужилац, без претходног извиђаја, одабрати лице према коме 
треба тражити отварање извиђаја. Најзад, извиђај, овако како 
је дефинисан у преднацрту, формадно искључује покретаРБе п о  
ступка према недознатом учиниоцу. Y жел>и да сведе покретање
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поступка само на случајеве кад постоји озбиљна вероватноћа да 
је лице Y питању извршилац кривичног дела, преднацрт је ство- 
рио низ нерешених и по моме Л1ишл>ењу са оваквом основном 
концепцијом и нерешивих ситуација, тако да ће се рад на obo.\i 
питању морати да настави, да би се пронашло неко бол>е решење. 
Мислим да би право решење било да се задрже две форме прет- 
ходног поступка, извиђај и истрага, у садашњем њиховом облику.

6. Ради проширења могућности одбране, преднацрт уноси 
у претходни поступак широку примену начела страначке јавно- 
сти и контрадикторности, у мери која понегде прелази границе 
потребног, a понегде и границе разумног. Док је на пр. присуство 
браниоца првом испиту окривљеног очигледн корисно, a  уз то и 
технички тако регулисано да се без тешкоћа може спровести, 
неке друге одредбе су такве да захтевају неминовно темел>ну из- 
мену, или пркЈсто изостављање (на пр. обавештавање окривљеног, 
тужиоца, браниоца, некад и оштећеног, о сваком испиту сведока 
у претходном поступку, да би могли присуствовати и учествовати 
у том испиту, давање могућности позивања тужиоца и осумњи- 
ченог од стране извиђајног судије да на рочишту пре отпочињања 
извиђаја изложе усмене своје стававе, могућност испитивања 
основности оптужнице по службеној дужности иако окривљени 
није уложио приговор итд.). По одредбама преднацрта претход- 
ни поступак се претвара у серију малих главних претреса пре 
главног претреса, који су у новом режиму у коме бранилац има 
могућност да разгледа све списе у сваком моменту поступка, за- 
иста сувишни. Добија се утисак да се у преднацрту потпуно за- 
немарила потреба брзине поступка, да се пошло од поставке да 
је само спор поступак добар, и да се из разлога који немају везе 
са ефикасним сузбијањем криминалитета ишло на интегрално 
спровођење неких основних процесних начела, која су била знак 
напредности кривичних поступака ранијих времена, док се на- 
против савремени законодавац мање брине о чувању теоријске 
чистоте законика, a више о стварању једног практично употреб- 
љивог и ефикасног инструмента за задовол>ење једне практичне 
друштвене потребе, природно, хуманог и у складу са принципи- 
ма на којима почива друштвени поредак земље, вишеструко ори- 
јентисаног, a не само у правцу заштите окривљеног, који није 
једини бубјект псх:тупка.

7. Право формалне одбране је знатно проширено, што сва- 
како треба уписати у добро преднацрту (проширена су у извес- 
иој мери и права тужиоца). Међутим, у многим крајевима наше 
земл>е проширење права формалне одбране неће имати, за дуже 
време, практичног значаја, због недовољног броја и неравномер- 
не територијалне распоређености адвоката, који треба да носе 
формалну одбрану (у стотину седишта општинских судова нема 
ни једног адвоката). Јавни тужилац, чија су права присуствова- 
ња процесним радњама претходног поступка проширена, мораће, 
ако жели та права да користи, такође бројно да ојача своје кад- 
рк)ве.
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8. Систем правних лекова обогаћен је у преднацрту једним 
новим ванредним правним леком: ванредним преиспитивањем 
правноснажне пресуде. Овај правни лек конструисан је без једне 
одређене концепције, и на такав начин да му недостаје свако 
рационално оправдање. Мислим да се на њему не вреди задржа- 
вати, јер је текст неодређен, a о обиму и циљу овог правног лека 
показала се у дискусијама комплетна пометња. Мислим да би 
код одлучивања о усвајању или одбацивању овог правног лека 
требало узели у обзир: 1. Да наш Законик о кривичном поступку, 
за разлику од других законика, има две истрз1жне јурисдикције 
(седница већа стављена у покрет преко истражног судије, и од- 
лучивање о приговору на оптужницу), суђење у два, a некад и у 
три степена, и најзад три ванредна правна лека, од којих се зах- 
тев за ванредно ублажавање казне користи годишње у преко че- 
тири хиљаде случајева, тј. скоро као редовни правни лек. 2. Да 
квалитет пресуда не лежи у броју виших инстанца и броју прав- 
них лекова, већ у првом реду у ваљаном првостепеном суђењу. 3. 
Да се сваки правни лек по својој садржини мора разликовати од 
свих друтих правних лекова одређеног процесног система, да се 
они не смеју укрштати и делимично поклапати. Ако би се све то 
узело у обзир, убеђен сам да би овај ванредни правни лек, који 
пати и од низа других недостатака, једноставно био одбачен.

Y погледу захтева за заштиту заканитости унета је једна 
добра новина: захтев има према окривљеном увек само деклара- 
тивно дејство (враћање на решење законика од 1929. год.), и у 
исто време једно лоше решавање о захтеву је подељено између 
Врховног суда Југославије и републичког врховних судова, тако 
да се могућност старања о јединству правосуђа са једног места 
за целу земљу, своди на још мању меру, поред тога што је овакво 
решење проблематично и са гледшпта уставног права.

Др. Тихомир Васиљевић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ (2)

(Приказ и примедбе) ,

Тужиља је раније била примљена на рад код тужене радне 
организације на неодређено време. На дан 15. јуна 1965. године 
престао јој је рад због трајнијег смањења обима рада и посло 
вања. Пошто се, међути.м, туженој касније указала могућност 
повећања обима рада, огласила је 27. септе.мбра 1965. године да 
ће примити на рад на неодређено време десет неквалификованих 
радника, какав је била и тужиља. Тај оглас је био прибијен на 
огласној табли тужене три дана a достављен је и заводу за за- 
пошљавање радника. Већ 1. октобра 1965. године тужена је при-
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мила на рад на неодређено време десет неквалификованих рад- 
ница. Тужиља је ово сазнала касније п а 'је  15. октобра 1965. го  
дине, позивајући се на своје право из чдана 100. Основног закона 
о радним односима/ писмено затражида да је тужена прими на 
рад. Тужена је тај њен захтев одбила. Тужиља је због тога пс- 
кренула парницу у којој је тужена правоснажно обавезана да је 
прими на рад. Ову пресуду је тужена извршила: примила је ту- 
жиљу на рад 17. децембра 1965. године.

Сматрајући да је радна заједница тужене радне организације 
била дужна да је позове на рад већ 1. октобра 1965. године, ту- 
жил>а је опет покренула парницу у којој је тражида од суда да 
тужену обавеже да јој накнади лични доходак за време од 1. 
октобра до 17. децембра 1965. године.

Првостепени суд је тужбени захтев усвојио. По његовом миш- 
љењу, радна заједница тужене је слободна радна места непра- 
вилно огласида, усдед чега тужиља није имала могућности да се 
благовремено пријави. Због тога, a посебно и зато што ни на 
писмени захтев тужиљу ни каоније, 15. октобра 1965. године, није 
примила на рад, она је дужна да тужиљи плати онолико кодико 
би ова зарадила да је радна заједница тужене поштовала одред- 
бе Основног закона о радним односима.

Аругостепеном суду се учинило да ствар и није баш тако 
Једноставна како ју је представио првостепени суд. Компдика- 
иије је изазвао један детаљ. Ево те неспорне епизоде: Y туженоЈ 
радној организацији била је на раду на неодређено време и рад- 
ница М. М. Ова је у критично време, тј. 1. октобра 1965. године, 
бида на боловању. До њеног повратка — дакле: на неодређено 
време — 1. октобра 1965. године на њено радно место примљена 
је на рад радница X. И., једна од оних десет радница примљених 
на рад на основу огдаса од 27. септембра 1965. године. По истеку 
бодовања, радница М. М. се није вратила на рад. Зато је она од- 
луком радне заједнице од 3. новембра 1965. године искључена из 
радне заједнице, a радница X. И. је и даље остада да ради на ње- 
ном радном месту.

Решењем бр. Гж. 660/66. од 15. јуна 1966. године Окружни 
суд је, због непотпуно утврђеног чињениЧ)Ног стања, укинуо пре- 
суду првостепеног суда, Општинског суда у Зрењанину бр. П. 259/ 
/66. од' 5. априда 1966. године и правну ствар вратио првостепе- 
ном суду на поновно суђење с тим да тај суд поступак настави 
тек по правноонажности решења другостепеног суда.

Непотпуност утврђеног чињеничног стања другостепени суд 
надази у томе што у првостепеној пресуди није утврђено кад је

' ‘) — На дати случај се према одрвдби члан а 154 пречиигћеног текста 
Основног закона о  радним односима, прим ењ ује првобитна, неизмењ ена 
вер зи ја  тог Закона ко ја  је  објављ ена у „С лужбеном листу С Ф Р Ј” бр. 17 
да1на 7 априла 1965. године.
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постала п р а в н о с н а ж н а -  одлука радне заједнице тужене 
којом је радница М. М. искључена из радне заједнице. Тај момент 
другостепени суд сматра одлучним зато што је мишљења да би 
тужиља имала право да ступи на рад само на радном месту те 
М. М. По том истом резону — додајем ја— тужиља би имала пра- 
во на накнаду личног дохотка само од дана правоснажности (?) 
одлуке којом је М. М. искључена из радне заједнице.

To што је тужена 1. октобра 1965. године примила на рад 
десет радница, за другостепени суд није правно значајно- Тај суд 
у образложењу наведене одлуке изричито каже:

„По мишљењу другостепеног суда, погрешио је оно 
правно становиште побијане пресуде: да је кривицом ту- 
жене тужитељица оштећена у свом npaBv из чл. 100 Основ- 
ног закона о радним односима услед погрешне примене 
чл. 18 истог закона. Ово са разлога што се поменута од- 
редба чл. 18 не односи на оглашавање радног места рад- 
ника на одређено време из чл. 25, како је то по чл. 17 ст. 
4. Основног закона о радним односима предвићено. Према 
томе, утврђеним оглашавањем од стране тужене организа- 
ције није могло бити повређено право тужиљино из чл. 100 
Основног закона о  радним односима.”

Тужиља је искористила своје право на ревизију из тачке 2 
става 1 чдана 380 Закона о парничном поступку. Одељење Врхов- 
ног суда Србије у Новом Саду, је пак решењем бр. Рев. 51/66. од 
26. децембра 1966. године решењем другостепеног суда потврдило 
из разлога који су у њему наведени (став 1 члан 377 ЗПП).

Према рдредби члана 18 Основног закона о радним односи- 
Јма, радна заједница је д у ж  н a јавно да оласи с в a к о сло- 
бодно радно место и ус.\ове рада путем јавних средстава инфор- 
.адације и да га пријави органу за запошљавање радника. При to
mb није ни од каквог значаја то да ли се слободно радно место 
попуњава на одређено или неодређено време. Није зато што су 
— према одредби става 5 члана 36 Устава СФРЈ — под једнаким 
условима с в a к о м грађанину доступни с в а к о  р а д н о  ме- 
с т о и свака функција у друштву. Сагласно овој уставној од- 
редби, Основни закон*о радним односима је усвојио концепцију 
ј е д и н с т в е н о г  друштвеног типа радног односа. A то значи 
да сваки радник који ступи на рад на р а д н о  м е с т о  у радној 
организацији постаје равноправан члан радне заједнице и пре- 
узима и стиче права на раду и по основу рада зависно од свог

ђ — Остало је  неразјаш њ ено заш то би било значајно  то кад  је  постала 
правоонаж на одлука којом  је  М. М. искљ учена и з радне заједнице, кад  је  
члаиом 109 Осиовног закона о радним  односкма рдређено да раднику искљ у- 
ченом ш  радне заједнице 1>ад престаје даном у р у ч е њ а  к о н а ч н е  одлуке 
о искљ учеш у.
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радног доприноса без обзира на д у ж и н у  р а д н о г  в р е м е -  
н а.̂

Y ставу 4 члана 17 Основног закона о радним односима од- 
ређено је да се прописи тог Закона не односе на радне људе 
које радна организација повремено или привремено ангажује 
у г о в о р о м  о о д е л у  за вршење одређених послова. Под ко- 
јим условима се уговором о делу може засновати пуноважан 
грађанско-правни однос, прописано је одредбом члана 133 Основ- 
ног закона о радним односима. Подсећам само на овај: Уговор 
о делу пуноважно се може закључити само ради обављања п о  
слова или извршења задатака за које у радној организацији нису 
установљена р а д н а  м е с т а .

Y случају о коме је реч радна заједница је ради попуне огла- 
сила десет р а д н и х м е с т а .

Речено нужно намеће два закључка:
— прво, и кад одлг^чи да слободна радна места попуни на 

о д р е ђ е н о  време, радна заједница је д у ж н a та радна места 
да огласи;

— дуго, и кад одлучи да слободна радна места попуни само 
на о д р е ђ е н о  време, радна заједница то не може учинити 
ангажовањем радних људи уговором о делу.

Y случају који је на тапету све три судске инстанције су про 
пустиле да поведу рачуна о једном битном моменту. О томе да 
је тужиља тражила исплату личног дохотка зато што јој радна 
заједница тужене радне организације није омогућила да ст\'пи 
на рад на новоотвореном радном месту, мада је то била дужна 
да учини.

Ево зашто је то битно:
Радник коме је престао рад у радној организацији због уки- 

дања радног места или трајнијег омањења обима рада или п о  
словања и м а  п р а в о  да поново ступи на рад у радну органи- 
зацију ако радна заједница у року од једне годрше поново уведе 
исто или слично радно место чијим захтевима би он, радник, по 
својим радним способностима одговарао.

Пошто радник и м a п р a в о да се врати на такво радно 
место, односно: пошто радна заједница има д у ж н о с т  да рад- 
ника прими на рад на таквом радном месту, оно (тј. радно место) 
се и не може сматрати с л о б о д н и м .  Све дотле док не буде 
извесно да радник неће или не може да ступи на рад у време кад 
радна заједница хоће да га попуни. Одредба члана 18 Основног 
закона о радним односима обавезује радну заједницу да огласи 
с л о б о д н а  радна места. A радно место које се може попунити 
на основу одредбе члана 100 Закона н и ј е  с л о б о д н о  р а д -  
н о м е с т о. Зато такво радно место и не треба оглашавати.

— Упореди Експозе уз П редлог Основн0|Г закона о радаим  односима 
ко ји  је  Савезном већу  поднео зам еш ж  савезног сакретара за  р а д  А лбрехт 
Роман (Рад и радни  односи, издањ е Б иблиотеке Савезне скуш итине, Б ео- 
град, 1965, II  коло, 8. свеска, страна 38).
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Тужиљи је 15. јуна 1965. године престао рад због трајнијег 
смањења обима рада и пословања тужене радне организације. 
Пошто је она већ крајем септембра те исте године повећала обим 
рада и пословања, тужиља је имала з a к о н ом г а р а н т о в а н о  
п р a в о (чл. 100) на то да је радна заједница тужене радне ор- 
ганизације npiiMH на рад на ма којем новоотвореном радном 
.месту.

Захтев тужиље ради исплате неоствареног личног дохотка, 
дакле, није у зависности од тога да ли је радна заједница тужене 
радне организације новоотворена радна места огласила и како 
је она то учинила. Нижи судови су, према томе, у оглашавању 
сасвим излишно видели Гордијев чвор.

Међу парничним странкама настали спор требало је свести 
на оно што 3 a и с т a чини његову с у ш т и н у. A то је: колики 
би лични доходак тужиља остварила да је ступила на рад 1. ок- 
тобра 1965. године и колико би овај, евентуално, требало ума- 
њити због другде остварених средстава за критично време.

Једна епизода је другостепени суд одвела на стрампутицу. 
Ево о чему се ради. Y туженој радној организацији била је на 
раду на неодређено време и радница М. М. Она је у критично 
време, тј. 1. октобра 1965. године, била на боловању. До њеног 
повратка — дакле, на одређено време — 1. октобра 1965. године 
примљена је на рад радница X. И., једна од оних десет радница 
гфимљених на основу огласа од 27. септе.мбра 1965. године. Рад- 
ница М. М. се по истеку боловања није вратила на рад. Због тога 
је одлуком од 3. новембра 1965. године искључена из радне за- 
једнице, a радница X. И. је остала на раду као радник примљен 
на рад на неодређено време (став 5. члан 25).

Сматрајући да су рад на одређено време и рад на неодреће- 
но време две засебне категорије, другостепени суд је .мишљења 
да радник на основу члана 100 Закона има право да ступи на рад 
само на радном месту које се попуњава на неодређено време. 
Конкретно: тај суд је био уверења да тужиља има право само 
на то да ступи на рад на радном месту М. М., чији је рад престао 
због искључења из радне заједнице. A како првостепени суд није 
утврдио кад је постала правноснажна (?) одлука о искључењу, 
укинуо је првостепену пресуду да се то у наставл>еном поступку 
утврди.

Правно с.хватање другостепеног суда је, дакако, сасвим п о  
грешно. Погрешно је зато што не води рачуна о концепцији ј е- 
д и н с т в е н о г  друштвеног типа радног односа. Ако се, наи.ме, 
право радника из одредбе члана 100 Закона усклади с том кон- 
цеепцијом, постаје јасно да радник има право да се врати на рад 
како на радном месту које се попуњава на одређено време тако 
и на радном месту које се попуњава на неодређено време. Рад- 
нику је, додуше, дато право да се врати на рад, али му није приз- 
нато и овлашћење да б и р а. Ако му је радна заједница радне
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организације пружила могућност да ступи на рад на радном ме- 
сту које је одлучила да попуни на одређено време, a радник од- 
бија да ту могућност искористи, онда је његово право консуми- 
рано. То значи; и кад би у току те једне године радна заједница 
касније отворила радно место с тим да га попуни на неодређено 
време, радник не би више могао да користи право из члана 100 
Основног закона о радним односима.

Због погрешног правног схватања — које је проистекло из 
игнорисања концепције јединственог друштвеног типа радног од- 
носа — другостепени суд је чињеницу која нема никаквог зна- 
чаја за одлучивање о тужбеном захтеву огласио о д л у ч н о м  и 
због ње првостепену пресуду укинуо.

Потврђујући решење другостепеног суда, Одељење Врховног 
суда Србије у  Новом Саду се у свему сагдасило и са погрешним 
правним схватањем другостепеног суда и с његовом погрешном 
оценом коју чињеницу треба сматрати одлучном.

Quid nunc?
Треба ли такав став Одељења Врховног суда Србије у Новом 

Саду сматрати обсерванцијом? Или: само обичном аберацијом?

Ако сам рекао шта је лоше, треба да кажем и шта је добро. 
Наравно: по мом мишљењу. ____ _

Кад је радна заједница тужене радне организације оддучила 
да попуни новоотворена радна места, она је била дужна да из- 
вести тужиљу о томе и да је позове да се до истека огласног рока 
изјасни о томе хоће ли стугшти на рад или неће. Пошто је она то 
пропустила да учини, дужна је тужиљи да исплати суму личног 
дохотка Јкоји би ова остварила од 1. октобра до 17. децембра 
1965. године. Ова сума би се, наравно, морала снизити ако би се 
утврдило да је тужиља за критично време другде што зарадила.

Првостепени суд је, према овоме, добро судио.
Аругостепени суд је саздао погрешан правни став. На основу 

њега је погрешно приписао својство о д л у ч н е чињенице окол- 
ности која нема тај значај. Због тога његово решење није у скла- 
ду ни с Основним законом о радним односима ни с одредбама 
Закона о парничном поступку.

Решење Одељења Врховног суда Србије у Новом Саду је 
такође погрешно. Правилно би било да је тај ревизиони суд дру- 
гостепено решење укинуо и предмет вратио другостепеном суду 
да о жалби поново одлучи. To стога што је другостепени суд — 
због свог погрешног правног схватања — пресуду првостепеног 
суда укинуо ради утврђења околности која н е м a својства 
о д д у ч н е  ч и њ е н и ц е ,

Орестије Путник
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НОВЧАНА КАЗНА KAO ГААВНА И СПОРЕДНА УОПШТЕ И КОД 
СТИЦАЈА КРИВИЧНИХ ДЕАА

Анализирајући одредбе чл. 25 Кривичног Закона (КЗ) могло 
би се основано претпоставити, да у практичном раду судова по 
питању главних и споредних казни не може доћи до неких про- 
блематичних ставова. Међутим, да то није тако уверићемо се кроз 
овај напис.

Кроз решавање кривичних предмета у другом степену да се 
уочити да у оним предметима где се окривљеном суди за више 
кривичних дела, код изрицања јединствене казне на основу чл. 
46 КЗ се у претежном броју случајева утврђена новчана казна 
за неко од више дела третира као споредна казна, док строги 
затвор се означава главном казном. To у пракси изгледа овако: 
Окривљени је проглашен кривим за кривично дедо крађе из чл. 
249 ст. 1 КЗ и за кривично дело нарушавања неповредивости 
стана из чл. 154 ст. 1 КЗ. Пошто се ради о реалном стицају кри- 
вичних дела, то се у смислу чл. 46 КЗ претходно утврђују казне 
за свако кривично дело. Након што је за кривично дело Kpabe 
суд утврдио казну затвора од 3 месеца, a за кривично дело на- 
рушавања неповредивости стана новчану казну од 500 Н динара, 
применом истог законског прописа осуђује окривљеног на 3 ме- 
сеца затвора као главну казну и 500 Н динара као споредну казну.

Мишљења сам, да је овакав став суда неправилан и нема под- 
логе у одредбама КЗ. Наиме, сматрам да казна која је за поједина 
кривична дела утврђена као главна казна мора својство главне 
казне задржати и након изрицања јединствене казне у смислу 
чл. 46 КЗ, a не пак да новчана казна утврђена као главна казна 
за посебно дело у стицају, у јединственој казни постане споредна 
казна.

Мора се имати у виду, да код реалног стицаја кривичних де- 
ла суд обједињује само појединачно утврђене главне и споредне 
казне у једну гдавну и једну споредну казну. To пак значи, да 
уколико споредна казна није посебно утврђена за кривично дедо 
у стицају, онда је не може бити ни у јединственој казни изре- 
ченој на основу чл. 46 КЗ. Надаље ово значи и то, да јединствена 
казна изречена за више кривичних дела у стицају, на основу чл. 
46 КЗ, може бити сложена од казне строгог затвора односно зат- 
вора и новчане казне.

Примењујући чл. 46 КЗ суд не мења број утврђених кривич- 
них дела, нити врши сједињавање тих дела у једно кривично де- 
ло, па стога овде не долази до примене одредба ст. 4 чл. 25 КЗ, 
да се за једно кривично дело од прописаних више казни може 
изрећи само једна казна као главна казна. Треба још приметити, 
да према ст. 3 чл. 25 КЗ новчана казна се може изрећи и као глав- 
на и као споредна казна. Y ст. 2 чл. 26 КЗ је предвиђено када се 
новчана казна сматра споредном казном и мишљења сам да мимо 
ове законске одредбе новчана казна не може учествовати у свој- 
ству споредне казне. Ова законска одредба гласи: „За кривична 
дела учињена из користољублза новчана казна као споредна може
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ce изрећи и кад није прописана законом. За ова кривична дела 
новчана казна као споредна може се изрећи и у случају кад је 
законом прописано да ће се учинилац казнити затвором или нов- 
чаном казном, a  суд као главну казну изрекне казну затвора. — 
Ова законска одредба уређује случај новчане казне као според- 
не казне, када се изриче уз казну строгог затвора или затвора за 
једно одређено кривично дело. Она, у вези са одредбом ст. 4 чл. 
25 КЗ, нам указује на то, да и код стицаја кривичних дела за п о  
једина дела суд може утврдити уз казну строгог затв'ора или 
затвора, која је главна казна, и новчану казну, као споредн^ 
казну, па ће, логично, ово својство споредне казне новчана казна 
задржати и у јединственој казни изреченој на основу чл. 46 КЗ.

Да новчана казна, утврђена као главна казна за једно од 
више кривичних дела у стицају, не мења своје својство главне 
казне или тачније речено не постаје споредна казна у јединстве- 
ној казни изреченој по чл. 46. КЗ, иако у јединственој казни фун- 
гира и строга затвор или затвор, већ постаје саставни део једин 
ствене главне казне, произилази из ст. 1 чл. 46 КЗ у вези са т. 4 ст. 
1 истог члана.

Наиме, у ставу првом стоји, да ако је учинилац са више рад- 
њи учинио више кривичних дела, суд ће претходно утврдити каз- 
пе за свако кривично дело, па у погледу изрицања главне казне 
поступити на начин, како је то описано под т. 1—5 тога става. 
Y тачци 4 је наведено, да ако је за неко дело у стицају суд утвр- 
дио новчану казну a за друго дело казну строгог затвора или 
затвора, изрећи ће поред утврђене казне строгог затвора или 
затвора и утврђену новчану казну. — Закон не говари, да би 
новчана казна сада престала да буде део јединствене главне казне 
и постала споредна казна, па онда ни суд није овлашћен да из- 
мени њено својство главне казне у спорадну казну.

Члан 46 КЗ о новчаној казни као споредној казни говори тек 
у ст. 3, па каже, да ће споредну казну суд изрећи ако је утврћена 
ма и за једно кривично дело у стицају, a ако је утврдио више 
новчаних казни (говоримо о споредној казни) изрећи ће једну 
новчану казну која не сме прећи збир утврђених казни нити нај- 
већу законску меру. — Из овог није тешко извући јасан закљу- 
чак, да у јединственој казни изреченој по чл. 46 КЗ може бити 
речи о новчаној као споредној казни само ,онда, када је као спо- 
редна казна утврђена ма и за једно кривично дело у стицају.

Можда би било целисходно дотаћи се и једног сложенијег 
случаја по овом питању, a наиме, како ће гласити јединствена 
казна у смислу чл. 46 КЗ у случају када суд код кривичних дела 
у стицају за једно дело утврди новчану казну као главну казну 
a за друго дело новчану казну као споредну казну. — На пример: 
За кривично дело крађе утврди казну затвора од 3 месеца као 
главну и новчану казну од 300 Н динара као споредну казну, 
a за кривично дело нарушавања неповредивости стана из чл. 154 
ст. 1 500 Н динара, као главну казну. Моје је мишљење, да ће, 
уз правилну примену чл. 46 КЗ, јединствена казна гласити, да се
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окривљени осуђује на казну затвора од 3 месеца и 300 Н динара 
као главну казну и на 500 Н динара као споредну казну.

На основу свега изложеног следи довољан јасан закључак, 
да ако је у питању једно кривично дело, онда, обзиром на одред- 
бу ст. 4 чл. 25 КЗ и одредбу ст. чл. 26 КЗ, уз изречену казну стро- 
гог затвора или затвора изречена новчана казна је споредна каз- 
на, међутим у случају стицаја кривичних дела утврђена новчана 
казна као главна казна за једно или више од тих дела улази у 
јединствену главну казну, изречену на основу чл. 46 КЗ, као са- 
ставни део главне казне и никако не добија значај споредне каз- 
не. Једино ће новчана казна у јединственој казни бити споредна 
казна, ако је као споредна казна била утврђена за неко од више 
кривичних дела у стицају.

Торма Геза

И З СУДСКЕ ПРАКСЕ

He постоји прекорачење оптужбе 
ако је  I ст. суд у  пресуди само де- 
таљније oiracao и утврдио узрок којп 
је довео до извршења кривичног дела 
a у оптужници то није тако описано. 
(ВСС Од. НС бр. К ж . 62/967).

I. ст. суд је прогласио кривим оп- 
туж еног и осудио га н а  две године 
строгоп затвора због угрож авањ а 
јавног саобраћаја. О птуж ени је под- 
нео ж албу, између осталсхг и због 
битне повреде крив. псступка, која 
да је  учињено је р  је  I. ст. суд утвр- 
дио опис дела н а други н-ачин, него 
што је  то у аптуж ници описано. 
Ж алба је  као неоснована одбијена, 
a из разлога:

У конкретном слзгчају нема npieKO- 
рачењ а оптуж бе iep  је  I. ст. суд 
несумњиво донео гфесуду у односу 
на дело ко је је  предмет оптзгжбе, a 
сама чињенргца д а  је  I. ст. суд извес- 
не околности догађаја утврдио — на 
основу изведених доказа и утврђе- 
них чињеница — другачи је но што 
су описане у оптуж ници не представ. 
ља прекорачењ е оптуж бе у смислу 
чл. 343. ст. 1 тач. 8 ЗК П , јер  је  ткме 
само у пресуди детаљ није описан и 
утврђен узрок ко ји  је  довео да извр- 
ш еш е кривичног дела.

Институт законске рехабилитације 
вшие не постоји у нашем кривич- 
ио-правном систему. (ВСС Од. НС 
бр. К ж . 79/967).

I. ст. суд је  прогласио криви.м и 
осудио оптуж еног на 4 године и 10 
месеци строгог затвора због утрож а- 
вањ а јавног саобраћаја. О птуж ени је 
поднео ж алб у  к о ја  је  као  неоснована 
одбијена ,а из разлога:

Н еосновано се истиче у ж алби  да 
се раније осЈфиваност не м ож е узети 
као отеж авајућа  околност ,јер  да је 
наступила законска рехабилитација. 
У конкретном случ ају  м ож е се го- 
ворити само о евентуалном брисању 
осуде чл. 88 К З , јер  институт реха- 
билитације ,законске, виш е не по- 
стоји у наш ем  кривично-правном  си- 
стему. К азна, пак, ни је могла биги 
брисана у см ислу чл. 88 К З  јер  није 
истекло Б ш п е  од пет година од изр и -  
цањ а прве казне.

О поступку поводом обуставе мера 
безбедности надлежан је да доноси 
одлуку онај суд који је о одредио 
мере безбедности. (ВСС Од. НС бр. 
Кр. 113/966).
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Оопш тински суд у Ж . донео ie 
пресуду којом је  одредио и мере без- 
бедности. Осуђени се обратио захте- 
вом Општинсасом суду у  Ж . да ове 
мере укине. Овај суд се огласио не- 
надлеж ним  и уступио предмет Окр. 
суду У С. М. јер  осуђени станује већ 
д уж е времена на његовом подручју. 
О круж ни суд у С. М. покренуо је 
поступак за реш авањ е сукоба над- 
леж ности у смислу чл. 36 ст. 1 ЗК П , 
па је  тим поводом ВСС донео реш е- 
њ е којим је  утврдио надлеж ност 
Општинског суда у  Ж . a из разлога;

Овде се ради о измени судске ад- 
лухе. По чл. 466 ст. 1 ЗК П  изм ену 
одлуке о изреченој мери безбедности 
м ож е и треба да измени суд ко ји  је  
судио у  првом степену, пошто се р а- 
ди о измени судске одлуке. У случа ју 
из чл. 63a ст. 4 К З  такође се ради 
о измени правоснаж не судеке одлуке 
у  односу на меру безбедности, те је  
по нахођењ у ВСС за  такву одлуку 
н ад леж ан  I. ст. суд ко ји  је  донео 
одлуку ко ја треба д а  се мења, уко- 
лико  за  то постоЈе законски услови.

Шалтерска служба на пошти iie 
мож е се сматрати јавним скупом у 
смислу чл. 169. ст. 2. КЗ. (ВСС Од. 
НС бр. К ж . 969/966).

Против пресуде О иружног суда 
поднесена ie  ж алба. Поводом исте 
ВСС је из служ бвне дуж ности про- 
менио к вал и ф и к ац и ју  са чл. 169. 
ст. 2, на чл. 196. ст. i  К З . a из р а з -  
лога:

Погрешно је  II  ст. суд квали ф и ко- 
вао кривично дело и з чл. 169. ст. 2, 
К З , јер  ш алтерска служ ба на пошти 
не м ож е се сматрати јавним  скупсм 
у смислу чл. 169. ст. 2, К З , без обзи- 
ра н а то  што се на ш алтерима пош ге 
нализило вш пе лица. Чињ еница је  
да су ш алтери на пош ти јавно место 
ко је  је  доступно неограниченом к ру - 
гу грађана, али  се то место не мож е 
сматрати јавним окупом, јер  се под 
јавним  скупом има и м ож е сматрати 
само скуп већег 6ix)ja грађана ко ји  
је  организован a ко ји  сачињ авају  
гркађани-припадници друш твених, 
политичких, стручних, спор>тских 
итд. 1организациза. Стога је  н и ж а 
лресуда по служ беној дуж ности пре- 
иначена у погледу правне оцене дела.

У споровима за утврђивање очинства 
одлуку о висини доприноса за издр-

жавање детета суд не доноси по 
службеној дужности већ само по 
предлогу етранке. (ВСС Од. НС бп. 
Гж. 1429/966).

I. ст. спресудом туж ени је  утврђен 
природш 1М оцем млдб. У лож ена ж а л -  
ба је  оенована, I. ст. пресуда укину- 
та, a из разлога:

Чињ енице на које се позива ж а л -  
ба, ако су истините, мову имати бит- 
иих посленица по реш ењ е спора. Jep  
ако је  м а јк а  у време за ч е ћ а  одрж а- 
вала везе и  са друтим муш карцима, 
и била у то време запослена, у  том 
случају  м ож е доћи до друге одлуке у 
погледу главне ствари и  у  погледу п з- 
држ аваш а односно висине и зд рж а- 
вања. Н ије правилно схватањ е I. ст. 
суда да суд доноси одлуху о висини 
и зд рж авањ а по служ беној дужности. 
него само, мож е ту одлуку донети, 
по захтеву  странке.

У парници за утвривање нужног 
дела може се решавати о недосто.;- 
ности наследника и у случају ако Je 
недостојност истакнута прнговором 
a не посебном тужбом или проту- 
тужбом. (ВСС Од. НС бр. Гж. 40/967).

I ст. пресудом утврђено је  да .ie 
даровним уговром повређено закок- 
ско наслеђивањ е тЈгжиоца. У лож ена 
ж алба је  основана, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога;

Ж алба туж еника је основана, јер  
у парницама за остваривањ е на н уж - 
ни део од лрим арне важ ности  је  да 
ли туж и лац  има или нема наследно 
право, пош то право на н у ж н и  део 
зависи од тога да ли  то гграво туж л- 
лац  има или  нема. У парницам а за 
нуж ни део мож е се реш авати  о не- 
достојности и  ни је пот1>ебно покре- 
нути посебну парницу туж бом  или 
протутужбом, већ  се недострјност 
може истицати и путем приговора. 
К ако  је  I. ст. суд прк)пустио да ре- 
ш ава о приговорима за недостојност 
наслеђивањ а, ваљ ало је  д о н е т  одлу- 
ку  као ropve.

У спору ради утврђивања очинства 
анализа крвних група се не одређу- 
је ради утврђивања очивства, већ 
ради евентуалног искључења очин- 
ства. (ВСС Од. НС бр. 124/967).

I. ст. суд је  одбио туж б у  да се 
туж ени призна кар приркедни отац 
млдб.

У лож ена ж алба је  као неоснована 
од&1Јена. a и з  разлога:
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А ко анализа крвне групе че 
искљ учује очинетво то још  ни је до- 
вољ ан доказ да је  туж ени  заиста 
отац млдб. детета. А нализа крвних 
група се одређује « е  ради докази- 
вањ а очинства, него ради евент. ис- 
кључеи>а очинства, п а  је  потребно 
утврдити и  друге д ок азе  и  чињенице 
из к о ји х  би се могао извести за -  
кљ уч ак  да је  туж еии  заиста отац. 
К ако такви  нису утврђеш -i, ж алба 
је  као неснована одбијена.

Захтев  за  исплату станарине је 
нмовинско-правни захтев  о коме 
реш ава суд опш те надлеж ности.
(ВСС Од. НС бр. Гз. 61/1699).

Н и ж и  судови су одбили ■гужбенк 
захтев. Јавн и  ТЈГжилац АПВ ставио 
је  предлог за улагањ е захтева за 
заш титу законитости, ко ји  је  усво- 
јен, н и ж е  преоуде укинуте, a из раз- 
лога:

Оба н и ж а суда см атрају  да је  ре- 
ш ељ е о бодовашу изврш ни наслов, 
па су  одбили туж бу. Међутим, за - 
хтев за  исплату станариие је  имо- 
винско-правни захтев о коме реш а- 
ва суд опш те надлеж ности, a у ком 
спору м ож е туж ени д а  истиче р>азне 
приговоре и разну одбрану. Отога је 
ваљ ало обе ниж е пресуде укинути, 
тим пре, iuTo ако с е  ради о туж би 
за  иоплату зашупнине, у том случају 
има да се прекине поступак ради 
отказа стана.

Евентулна лош а оргавизација рада 
код ош тећеног не м ож е ш тетвика 
ослободити одговорности за  накнаду 
ш тете (Врх. пр. суд Сл. број 150/67-3)

Првостепени привредни суд ie  оба- 
везао туж еног да тзгжиоцу накнади 
ш тету нанесену туж иоцу кривични,« 
делима: плЈачке, злоупотребе сл у ж - 
беног гголожаја и ф алсиф инавањ а 
служ бене исправе почр1Н.ешш од 
стране радника 'руженог —■ управни- 
ка  пош те ко ја се н ал ази л а  у  круту 
пословне организације тужмоца.

Т уж ени  је  ж албом  побијао прво- 
степену пресуду изм еђу  осталог и 
из р>азлога да је  ту ж и л ац  свбјим аљ - 
кавим  радом омогЈгћио учиниоцу 
кривичног дела да  ггочини злрупо- 
требе, те  д а  је  за  настал,у ште!ту крив 
сам туж и лац  и да му према гоме 
утуж ена ш тета не припада.

Другостепени суд је  ову ж албу  од- 
био a првостепену преоуду потврдио 
из следеЈшх разлога у односу на ис- 
такнуте ж албене разлоге:

„Овај суд н алази  да је  први  суд, 
код чињенице д а  је  радиник ту ж е- 
ног на раду  проузроковао ш тету што 
је  утврђено у  кривичном  псегупку 
— правилно н аш ао  д а  је  за  нанету 
ш тету одговоран туж ени код кога ie  
радник био на раду у времену про- 
узрнжовања ш тете, и  овал суд усва- 
ја  становиш те првсктепеног суда. 
Зато супротни разлсзви ж албе, да је 
туж и лац  аљ кавим  радом својих  рад- 
ника омогућио Д. Г. да  изврш и зло- 
употребе и тим е м у нанесе ш тету 
сам 'одговоран, п а  д а  зато нема п ра- 
во на н акн ад у  ш тете, — нису осно- 
вани. Е вентуална лош а организаци- 
ја  рада код туж иоца не м ож е осло- 
бодити туж еног од одговорности за 
накнаду  ш тете, ко ју  њ егов радник 
на раду или у  вези  са радом про- 
узроку је трећим  лицима, — овде 
туж иоцу.”

Н аручилац техн и чке докум ентацп- 
је  има право да извођачу  стављ а у- 
путства и  примедбе a  и зођач је  ду- 
ж а н  да исте прихвати  ако  су исте 
технички  могуће (Врх. пр. суд Сл. 
бр. 192/67-2

И зм еђу странака је  зг1кл>учен уго- 
вор  према ком е се туж и лац  обаве- 
зао да  за  туж еног, као нарзгчиоца, 
изради техничку  докум ентацију  за 
п р о и зво д ту  Ш1ИНОКИХ пећи  уз од- 
ређену накнаду . У покренутом  спо- 
ру  за  наплату  уговорене накн ад е гу- 
ж ени  ое бранио да је  туж иоцу вратио 
иврађвне цртеж е, јер  да ту ж и л ац  ни- 
је  водио рачуна о могућиостима про- 
изводњ е спорних пећи  прем а к ап а- 
цитетима тзгженог, те д а  није при- 
хватио сугестије туж вног у погледу 
облика пећи и  израде омотача.

Првостепеном пресудом је  удово- 
лувно туж беном  захтеву , a поводо.ч 
ж албе туж еног ова је  пресуда пре- 
иначена тако  д а  је  туж беном захте- 
ву  делимично удовољ ено и з  следе- 
■ћих разлога:

„Т уж илац  као  извођач  .радова rio 
инж ињ ерингу н и је  имао право нити 
је  морао д а  на основу уговореиих 
клау зу л а  до к р а ја  на1м еће овоје кон- 
цапције и  сво ја  реш еш а у  погледу
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одређених елемената код израде тех - 
ничке докум ентације ,а Иарочито у 
ош ш  питан.има к о ја  нису одговара- 
ла оп1)емности туж енш ’ у односу на 
могу1шост њ егових капацитета. Д ак - 
ле, не MOiy се прихватигги основаним 
наводи ■ружиоца да је  yoroBQix)M ја с -  
но и зраж ен а диф еренцијаци ја посла 
при 'реш аваш у п и т а к а  израде нацрта 
за производњу у љ ан и х  пећи и да 
туж ени  ни је могао да утиче на др у - 
гојачија решен>а него што их  је  
сам туж илац  као  извођач поставио. 
Напротив, туж ени  к ао  варучилац  по 
природи саме ствари имао је  право 
да даје упутства и  примедбе прили- 
ком израде техн и чке докум ентаци- 
је  a дуж ност је  извођача да ове 
примедбе прихвати  уколико су тех - 
шгчки биле могуће Сем тога, ту ж и - 
лац  је  био дуж ан  д а  прихвати суге- 
стије без обзргра да ли су исте пре- 
м аш иле обим радова преузетигх о- 
сновним уговором. У овом лослед- 
њ ем случ ају  он је  могао и имао п р а - 
во да траж и  накнаду  у  новчаиим 
износима као  еквиваленат виш ка 
радова ко ји  би настали. Из овога 
следи да се ,не м ож е гуженом став.ц- 
ти  у ofli'OBopHOCT ш то није доиусгио 
да се инж иш еринг дсшеде до к раја , 
к ак о  ie то иначе предвиђено наве- 
деним уговором.”

К ада  је  у  питањ у исплата аутор- 
ског ховорара исплатилац је  душ ав  
д а  обрачуна износ одговарајућег до- 
приноса (Врх. пр. суд Сл. бр. 
295/67-3)

Правоснаж ном пресудом је  тра- 
ж иоцу изврш ењ а досзуђен износ од 
40.000 Н. дин  на име накнаде за  иско- 
риш ћавањ е патента од страие и звр - 
ш еника, a изврш еник је  по овој rtpe- 
оуди приликом исплате обрачунао 
износ доприноса и  исви одбио од 
досуђеног износа те остатак испла- 
тио траж иоцу Ј-гзвршења.

Т раж и лац  изврш еш а ле стога пред- 
лож ио принудиу наплату, за износ 
од Н. дин 7.271,25, a  изврш еник је  
гф стгв  дозЕОЈвенаг изврш ењ а изаа- 
В.ИО ж албу, па је  другостепени суд 
уваж ењ ем  ж албе наш ао следеће:

„П рема члану 84. ст ав  1. Основног 
закона о доприносима и  порезима 
грађана (Сл. лист Ф Н Р Ј бр. 32/64) 
обвеаиик доприноса и з личног до- 
хотка од ауторског п рава, патента и 
техничких унапређењ а је  грађанин 
ко ји  остварује личии доходак сцд по- 
менутог п рава ,а прем а члану 86. 
ст. 1 истог закона, и з личног дохот- 
ка  од ауторских права, к о ји  обвез- 
ник оствари од држ авног органа, 
радне или  друте врганизације, плаћа 
се доцринос од ауторских права при 
свакој исплатм личног дохогка( до- 
принос по одбитну). К оначно, према 
члану  150. пом. закона обрачунаБа- 
н=е и наплаћивањ е пом екутих допри- 
носа врш и исплатилац ,а ако  испла- 
тилац  личног дохотка и з  кога се 
плаћа доггринос по одбитку, врш и 
своје финзнсијсж о пословањ е преко 
банке, д у ж ан  је  истовремено са по- 
дизањ ем  готовине за исплату  личних 
доходака обрачунати и  уплатити  код 
банке одизварајуки износ доприноса.

Према томе, када ,ie у  питањ у ис- 
гтлата дохопса од ауторског гграва, 
a иоплатилац је  радна организаци ја 
ко ја  своје финансилскб послговање 
врш и првко банке, онда је  изврш е- 
ник сходно поменутим законским  

.праписим а био д уж ан  д а  изврвди 
обрачунавањ е и наплату доприноса 
од ауторског права (допринос по од- 
битку) и  д а  оотатак и сп лати  траж ио- 
цу изврш ењ а. При томе, ra> оцени 
овог суда, није од утицала ш то у 
извришсш наслов1У ни је овначено о- 
влаш ћеш е изврш еника н а обрачуна- 
вањ е и  наплаћивањ е дрггриноса, јер  
је  и зври п п ш  наслоЕом утврђена ви- 
оина дохотиа траж иоца изврш ењ а 
о(д поменутог ауторсжог тгра&а, и 
дуж ност изврш еника да изврш и ис- 
плату тог дохотка, a право  и  д у ж - 
ност изврш енш са да изврш и обра- 
чун и  натш ату доприноса на схвај 
дохсдак извире из поменутих за -  
конских прогоиса, па тр а ж и л ац  иввр- 
ш ењ а неосновано наводи д а  изврш е- 
ник ни је био овлаш ћен да обрачуна 
и наплати  допринос за  н>егов рачун, 
односно д а  тај доходак тр аж и л ац  
изврш ењ а сам  пријавл»ује и допр(и- 
нос плаћа .”

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра V 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 „Будућност”, Нови Сад
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ које је одржана дана 
21. марта 1967. донесена су следећа решења:

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

2. Оријентационо се одређује 28. мај 1967. за одржавање 
Годшиње скугаптине Коморе.

3. Решењем бр. 80/967. уписује се у именик адв. приправни- 
ка Милован Ачански са 21. мартом 1967. на адв. припр. вежби код 
др. Стевана Ачанског адв. у Кули.

4. Решењем бр. 85/967. уписује се у именик адв. приправни- 
ка Миланка Николић на адв. припр. вежби код Јелене Николић, 
адв. у Зрењанину, a са 21. мартом 1967.

5. Решењем бр. 73/967. узето је на знање преселење седишта 
адв. канц. са даном 13. март 1967. Мирославе Срећков из Ср. Кар- 
ловаца у Нови Сад.

6. Решењем бр. 83/967. узима се на знан>е преселење седишта 
адв. канц. Батрић Пајковића, са даном 20. март 1967. из Ст. Па- 
зове у Пећинце.

7. Решењем бр. 75/967. брише се из именика адв. припр£1в- 
ника Душан Узелац, са даном 9. март 1967. јер је засновао радни 
однос.

8. Решавано је о молбама за упис у  именик адвоката и оста- 
лим текућим пословшиа.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да 1. априла 1967. године доспе- 
ва обавеза уплате II. четврти чланарине за 1967. године, прет- 
плата на „Гласник” као и обавеза пријаве 1®/о бруто промета за 
I. четврт 1967. године, те уплата истог доприноса. Позивају се 
сви дужници да изврше уплате дугова. Сва плаћања се врше на 
адресу: Адвокатска комора у АПВ цр. 657-80419.

Књиговодство Коморе
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