
Поштарнна плалена у готову

Г Л А С 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
Годива XVI Нови Сад, мај 1967. Број S

САДРЖ АЈ

др. Бр. Петрић 

О. Путник 

J. Л. JepKOBMli

М. Б.

Позив на Скупштину А К  у АПВ; 
И звеипај Управног одбора А К  у 

АПВ о раду у  1966. години;

Суд и ПЈСихијатрисжи вештачење;

Из судске праксе (III);

Некм проблеми судске заштите пра- 
ва радника из реднаг односа са 
процеснот гледашгга;

Седница Председшшггва Савеза АК;

Из судске гфаксе;

Службена саопштења.





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, мај 1967. Број 5

П О 3  И В

На основу чл. 81 тач. 1. и 2. Закоиа о  адвокатури, и  чл. 18. и  19. Статута 
Адвокатске коморе у  АПВ, Управни одбор Адвокатеке коморе у  АПВ, 
с a 3 и в a

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Адвокатске коморе у АПВ која he се одржати у  с у б о т у  27. маја 
1967. године, у Н о в о м  С а д у ,  у  еали хотела „Парк” (нови), са почетком 
у  9 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање скупштине;
2. Утврђзжвање присутних чланова;
3. Избор раднот председнишажа;
4. Читан>е записника Скушитине од 15. маја 1966. годагае;
5. Изввштај Управног одбора о  раду органа Коморе у  1966. години, 

којк је објавл>ен у броју 5 „Гласника” за 1967. годину (Милорад 
Ботић, председник);

6. Завршни рачун АдЕокатске коморе и „Гласшгка” за 1966. годину, 
иаји су објављени у  броју 5 „Гласника” за  1967. гчвдину (Антоније 
Марића, благајш ж);

7. Извештај Комисије за преглед фршансијског п<х:лован.а Коморе у  
1966. години (др Јосип Петерка, председник Комисије за  преглед 
(Ји-шансијског пословања Коморе);

8. Предлог (Јжнансијског плана прихода и расхода Адвокатске коморе 
у  АПВ и „Глакзника” за 1967. годину (објавл>ен у  броју 1 „Гласника” 
за  1967. годину);

9. Дискусија по извештајима, Давање разрешнице органима Коморе;
10. Избор председника(и заменика) Управног одбора Коморе, чланхжа 

Упранног одбор>а Коморе, чланова Савета Коморе, (које бира Скуп- 
штина Коморе), лредседниша Дисциплинског суда КЈоморе и његовог 
заменика, чланова I степеног и II icreneHor дисцишпшског суда, 
дисциплинског тужиоца Коморе и његава два заменика, Комисије 
за  првглед финаисијског послсшања;

11. Р a з н  о

IIpaiBO учешћа на Скупштини имају сви члаиови Коморе (адаокати), 
изабрани члаиови Савеаа по Народној сиупштини АПВ и делегирани пред- 
ставници Удружења адвокатских приправника у  АПВ.

Ако се у заказано време н е скугш довољан 6i)oj чланова, Скзтшткна 
ће се одржати, сходно чл. 20 Статута Коморе, са почегком један час каоније, 
без обзири на број присутних.
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Управни одбор ггозива све чланове Колшре да безусловно узму учешћа 
у  раду Скупштмне и у  избору нових органа Коморе за наредни период.

Сва обавештења техничке природе, биће раописом доста1вљена Радним 
одборима адвоката и  адвокатсжих приправника.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у  АПВ, одржане 
дана 13. априла 1964. године.

Секретар, 
Олга Царић, ср.

Председник, 
Милорад Ботић, ср.

ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ О РАДУ У 1966. ГОДИНИ

I

ОПШТИ ПРОБАЕМИ АДВОКАТУРЕ

У току 1966. године органи Коморе, поред обављања текућих 
послова, били су видно ангажовани и у решавању општих про- 
бдема адвокатуре. Тако је Адвокатска комора у АПВ са своје 
стране допринела, залагањем органа Коморе као и великим учеш- 
ћем чланства, успеху Прве конференције адвоката Јутославије, 
која је одржана фебруара 1966. године у Београду. Ова Кон<^- 
ренција одржана је после озбиљних припрема извршених од 
стране Савеза адвокатских комора Југославије у којима су се ан- 
гажоване све Коморе па и Адвокатска комора у АПВ. Конферен- 
ција је оцењена у јавности не само као скуп професионалне при- 
роде већ и као састанак на коме су третирана питања од ширег 
друштвено политичког значаја. Сама чињеница да се конферен- 
ција одржала под покровитељством председника Савезне скуп- 
штине Едварда Кардеља доказ је да су сазивање и рад ове Кон- 
ференције позитивно оценили највиши политички и друштвени 
радници. Присуство председника Међународне уније адвоката 
др Вадтера Ендера и других функционера Уније потврдило је 
снажну позицију наше адвокатуре у Међународној унији адвока- 
та, закључци Прве конференције адвоката Југославије добили су 
шири публицитет у нашој јавности, a умногоме су допринели да 
се покрену озбиљна питања измене процедуре у правосудним за- 
конима, те свестранијем сагледавању проблема реформе право 
судног система.

У дебати о адвокатури и другим видовима правне помоћи 
као и по питању реформе правосуђа учествовала је Комора и 
лреко Савеза адвокатских комора, a и путем стављања прнмеда- 
ба на разне пројекте и тезе, као и иступањем својих чланова на 
радним састанцима и конференцијама по овим питањима, a и



„Гласник” Адвокатске коморе у АПВ донео је више прилога из 
ове материје.

Почетком године ступила је на снагу нова Тарифа о награ- 
ђивању адвоката донесена од стране Ванредне скупштине Адво- 
катске коморе у децембру 1965. г. ТиЈме је знатно побољшан мате- 
ријални положај адвоката, што је омогућило да адвокати са ве- 
ћим успехом и залагањем обављају своје послове. Није било ни- 
каквих потешкоћа за примену ове Тарифе, нити озбиљнијих при- 
медаба како од стране адвоката тако и клијената, односно јав- 
ности.

Остало је нерешено питање склапања Уговора о спровођењу 
социјалног осигурања адвоката иако је Комора заједно са Адво 
катском комором у Београду ово питање стално држала на днев- 
ном реду. Одржана је  и Конференција представника Радних од- 
бора 3. децембра 1966. године на којој је продускутован пројекат 
Републичког завода за социјално осигурање, који није прихва- 
ћен, a Управни одбор Коморе заједнички са Управним одбором 
Адвокатске коморе у Београду израдио је свој Нацрт Уговора, 
али ово питање још није решено, пошто постоје озбил>не разлике 
у становиштима Комора и Републичког завода за соцнјално оси- 
гурање.

Комора се прошле године суочила са озбиљним проблемом 
обављања праксе адвокатски приправника код судова. Општине 
нису омогућиле да се код судова обавља плаћена пракса адво- 
катских приправника, јер нису обезбедиле судовима средства за 
ову праксу, тако да у току овог извештајног периода ни један 
адвокатски приправник на територији Адвокатске коморе није 
могао да обаозља праксу у суду. Настојање Коморе и Организа- 
ције адвокатских приправника Војводине, да се ова средства о- 
безбеде нису успела, тако је ово питање још увек остало отво- 
рено. Предлоге који су долазили са разних страна да адвокатски 
приправници треба да бесплатно стажирају код суда Комора ни- 
је могла подржати. Исто тако Комора се није сложила ни са бе- 
сплатном вежбом адвокатских приправника код адвоката, јер 
сматра да сваки рад мора бити плаћен.

Примећен је знатан прилив дипломираних правника у редо- 
ве адвокатских приправника, тако је од 28 уписаних адвокатских 
приправника уписано 14 са факултета, док су остали из других 
служби. Исто тако постоји и тенденција уписа у именик адвока- 
та млађих правника било из редова адвокатских приправника 
или из других служби, тако да је од 58 уписаних адвоката упи- 
сано 33 адвоката испод 40 година. Ово су позитивна кретања у 
адвокатури која указују на процес регенерације кадрова и дају 
бољу перспективу нашој професионалној организацији.

Управни одбор и Савет тесно су сарађивали по општим пита- 
њима адвокатуре, док су била испољена нека супротна схватања 
у погледу уписа, a нарочито код уписа пензионера у именик ад- 
воката и дипломираних правника из других струка, која су ре- 
шавана на одговарајући начин у смислу законских овлашћења 
ових органа.



Адвокатска комора у АПВ тесно је сарађивала са Адвокат- 
ском комором Y Београду и предузимала неколико заједничких 
акција које се показале врло корисннм, a посебно у изради једин- 
ствене Тарифе и по питањима везаним за социјално осигурање 
адвоката.

Са Савезом Адвокатских комора наша Комора је тесно сара 
ђивала и путем својих представника узимала учешћа у раду Са- 
веза не само на пленумима него и на појединачним акцијама Са- 
веза, те је тако са своје стране допринела плодном раду Савеза 
адвокатских комора Југославије.

Треба овде поменути и видне успехе гласила Адвокатске ко- 
море „Гласник”-а који је током 1966. године објавио више врло 
запажених прилога из области грађанског и кривичног права, од 
иначе веома признатих правника. Тако се „Гласник” Адвокатске 
коморе сврстао у ред наших угледних стручних часописа.

II

РАД ОРГАНА КОхМОРЕ

1) Управни одбор Коморе
Рад Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ у Новом Са- 

ду у 1966. години одвијао се нормално.
Y току 1966. године Управни одбор је одржао 12 редовних 

седница, a  на тим седницама донето је 339 записничких решења. 
На седницама Управног одбора редовно су присуствовали сви 
чланови, сем када је неко од чданова био спречен из оправданих 
разлога. На седнице Управног одбора, на којима су расправља- 
на општа питања адвокатуре и важнији проблеми, позивани су 
и други органи Коморе, као Председник Дисциплинског суда, 
Дисциплински тужилац, Председник Комисије за финансијско 
пословање, што се показало нарочито корисно за координацију 
рада ових органа.

2) Адвокати
У 1966. години бројно стање адвоката у односу на 1965. го  

дину повећало се. На дан 31. XII 1965. године било је уписано у 
именик адвоката 313 адвоката, a на дан 31. XII 1966. године у 
именик адвоката уписано је 349 адвоката.

У току 1966. године у именик адвоката уписало се 58 адво- 
ката и то: 2 из редова адвокатских приправника, 7 судија, 1 су- 
дијски приправник, 8 из правобранилаштва, 1 из тужилаштва, 6 
из привреде, 4 из службе правне помоћи, 4 из других сдужби и 
25 пензионера, од којих 21 пензионисани адвокат, a 4 из других 
служби.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1965. годином у којој 
је уписано 37 адвоката порастао је са 21 адвоката.



Y 1966. години брисано је из именика адвоката Адвокатске 
коморе Y АПВ у Новом Саду 22 адвоката и то: 4 услед смрти, 16 
због пензионисања, 1 због заснивања радног односа и 1 због пре- 
седења седишта адвокатске канцеларије на територију друге 
Коморе.

Y току 1966. године извршено је 4 преселења седишта адво- 
катске канцеларије.

Y 1966. годрши постављено је 22 преузиматеља адвокатских 
канцеларија, 2 привремена за.меника оболелим адвокатима, 2 за- 
ступника и 6 бесплатних заступника. Регистровано је 5 уговора 
о раду адвоката са привредним организацијама.

Адвокатске канцедарије су углавном распоређене у седиш- 
тима окружних и општинских судова, док 16 адвоката имају се- 
диште своје адвокатске канцеларије у месту где нема суда.

3) Адвокатски приправници
Y именик адвокатских приправника Адвокатске коморе у 

АПВ у Новом Саду у 1965. години бидо је уписано на дан 31. XII 
1965. године 22 адвокатска приправника, a на дан 31. ХП 1966. 
године 44 адвокатских приправника.

Y 1966. години уписано је 28 адвокатских приправника од 
којих: 14 са факултета, 7 из привреде, 2 из тужилаштва, 2 са од- 
сдужења кадровског рока у ЈНА, 1 из друге Коморе, 2 из управе.

Брисано је у 1966. години из именика адвокатских приправ- 
ника 6 и то 2 због уписа у именик адвоката, 2 због преласка са 
вежбом код адвоката који има седиште адвокатске канцеларије 
на територији друге Коморе, 2 због заснивања радног односа.

Y току 1966. године 3 адвокатска приправника наставила су 
адвокатско приправничку вежбу након одслужења кадровског 
рока у ЈНА, 1 адвокатски приправник променио је адвокатско 
приправничку вежбу од адвоката код адвоката.

Адвокатски приправници обављају вежбу у 15 места Војво 
дине, увек у седишту суда.

Број адвокатских приправника иако је порастао са 22 адво- 
катска приправника у односу на 1965. годину, мади је. Ycдeд тога 
и у 1966. години Yдpyжeњe адвокатских приправника није пока- 
задо никакву активност, једино је одржана годишња конферен- 
ција Yдpyжeњa адвокатских приправника дана 8. маја 1966. ro- 
дине, на којој су изабрани представниии адвокатских приправ- 
ника Y YnpaBHH одбор Адвокатске коморе у  АПВ и Савет Адво 
катске коморе у АПВ, и узели су учешћа преко својих делегата 
на годишњој скупштини Адвокатске коморе у АПВ, која је одр- 
жана дана 15. маја 1966. године у Сремској Митровици.

4) Савет Адвокатске коморе
Y 1966. години Савет Адвокатске коморе у АПВ, као и орган 

друштвеног управљања у адвокатури наше Покрајине, наставио 
је са својим редовним радом.



Савет је Y току године одржао шест седница на којима је 
расправљао, у смислу чл. 87 Закона о адвокатури и чл. 27 Стату- 
та Адвокатске коморе у АПВ, који је потврђен решењем Изврш- 
ног већа Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
број 01-679 (1) 1958, о свим питањима која су била стављена на 
дневни ред, о проблемима адвокатуре, о учвршћењу адвокатуре 
у нашој социјалистичкој законитости, и доносио је решења о 
упису у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ. Осим тога, 
Савет је увек био присутан путем својих представника на седни- 
цама Пленума Савеза адвокатских комора Југославије.

Савет се, разматрајући општа питања и проблеме адвокату- 
ре, нарочито бавио проучавањем питања у вези са преднацртима 
новог Закона о адвокатури, о устројству адвокатуре и о пружа- 
њу правне помоћи разних видова. Разматрао је Савет и мишље- 
ња Скупштине Србије о тим питањихма. Разматрао је Савет улогу, 
место и задатке адвокатуре у правосудном систему СФРЈ, затим 
о етици у адвокатури и посветио је своју пажњу проблему под- 
млатка у адвокатури.

Давао је Савет по свим тим питањима своја мишл>ења и пре- 
поруке Управном одбору Адвокатске коморе у АПВ.

На шест седница Савет је донео 67 решења о молбама за 
упис у именик адвоката. Y 58 случајева Савет је нашао да моли- 
лац испуњава све услове и да је достојан вршења адвокатуре, те 
је дао своју сагласност за упис у именик адвоката тих 58 моли- 
лаца. Y 5 случајева Савет је молбе молилаца вратио Управном 
одбору у смислу чл. 26 Закона о адвокатури да испита извесне 
чињенице, одлучујуће за оцену било испуњавања формалних ус- 
лова за упис у именик адвоката, или пак, за доношење одлуке о 
достојности за вршење адвокатуре. Донео је Савет 3 решења к о  
јима је одбио молбу за упис у именик адвоката, јер је оценио да 
молиоци нису достојни за вршење адвокатуре. Y једном случају 
је Савет суспендовао доношење одлуке о молби за упис у именик 
адвоката до окончања судског поступка који се води против мо- 
лиоца.

Са Управним одбором Адвокатске коморе у АПВ Савет је 
складно радио.

5) Дисциплински тужилац
Y току 1966. године на решавању сам имао укупно 102 дис- 

цииплинска предмета. Од овог броја предмета 26 предмета се од- 
носило на несвршене предмете из ранијих година, a 76 предмета 
је било на решавању по којима је дисциплински поступак покре- 
нут 1966. године.

До 31. децембра 1966. године укупно је решено 50 предмета.
Од решених предмета 38 су решени обуставом дисциплинс- 

ког поступка, 2 су предата Комисији за мање повреде дужности 
адвоката, a 10 предмета је решено подицањем оптужнице.

Од укупног броја предмета у којима је поступак покренут у 
току 1966. године 75 предмета се односе на дисциплинске пријаве 
против адвоката, a само једна против адвокатског приправника.



Судећи no броју дисциплинских пријава и покренутих посту- 
пака не би се могло рећи да су дисциплински предмети у опада- 
њу, али, судећи по броју подигнутих оптужница може се конста- 
товати да су дисциплински преступи у току 1966. године ипак 
опали.

Кратка анализа пријава поднетих против адвоката у 1966. 
години даје ове статистичке податке: од укупног броја нових 
предмета 48 предмета се односи на пропусте адвоката око сређи- 
вања земљишнокњижног стања. Већина ових пријава се након 
извршеног проверавања указао неоснованим па је већи део обу- 
стављених предмета баш из ове групе поднетих пријава.

Другу групу би сачињавале оне пријаве које се односе на 
пропусте адвоката у поступцима улагања правних лекова против 
првостепених одлука и то нарочито из области административно 
казненог гоњења и кривичног гоњења по приватним тужбама, 
због кривичних дела који се гоне по приватним тужбама приваг- 
них тужитеља. Оваквих предмета из ове групе у току прошле го- 
дине било је десет.

V трећу групу би дошле пријаве које су подносиле противне 
странке, које су апсолутно неосноване, затим пријаве које су сти- 
зале од стране судова због нарушавања реда и дисциплине на ра- 
справама, у овој групи је оваквих предмета било 4, затим неко- 
лико пријава због заостатка дуговања осигуравајућем заводу за 
социјално осигурање и 1 пријава због надриписарства.

Нерешени предмети у току прошле године се углавном од- 
носе на мање пропусте адвоката и адвокатских приправника у 
којима је покренут поступак који још  није у потпуности окончан.

6) Дисциплински суд и Комисија Y0 за мање дисц. предмете
Y току 1966. године на решавању код Дисциплинског суда 

било је укупно 16 предмета по поднетим оптужницама од стране 
Дисциплинског тужиоца, a код Ко.мисије за .мање повреде дуж- 
ности и угледа адвоката 3 предмета.

По поднетим оптужницама Дисциплински суд је одржао 2 
главна претреса и 2 нејавне седнице на којима је решио укупно 
8 предмета, док је 8 предмета пренето у 1967. годину. Напо.миње 
се да и по предметима који су пренети у 1967. годину Дисциплин- 
ски суд је одржао претрес, но исти је морао одложити због надо- 
пуне доказног поступка.

Од завршених предмета (8) у две ствари је Дисциплински 
суд донео решење о обустави поступка због непостојања елеме- 
ната дисциплинског преступа, a у 6 предмета је донео пресуде у 
којима је дисципдински оптужене огласио криви.м казнивши их 
новчаном казно.м. Од ових 6 пред.мета 4 отпада на неплаћање 
чланарине Адвокатској комори, a два на несавесно вршење адво- 
катских послова (пропуст рока за улагање жалбе). Према томе, 
на решавању код Дисциплинског суда остало је још 8 предмета. 
Од ових предмета један се односи на извршење обрачуна са 
странком, један за прекорачење тарифннх ставова по Ypeдби о



наградама за рад адвоката, a остали предмети отпадају на неса- 
весно вршење адвокатских посдова (неспровођење уговора у зе- 
мљишним књигама и пропуштање рокова за удагање жалби).

Анализом предмета који су били на решавању код Дисци- 
плинског суда може се констатовати опадање дисциплинских 
преступа у односу на 1965. годину, што се види не по броју под- 
нетих оптужница него и по врсти дисциплинских преступа. Наи- 
ме, није поднета ни једна оптужница за недостојно понашање 
адвоката пред судом и органима државне управе и за увредл>ив 
тон у поднесцима. Свега један предмет се односи на прекораче- 
ње тарифних ставова, a овај још није завршен, док се 4 предмета 
односе за неудовол>авање материјадним обавезама Комори.

Међутим, окодност да је 8 предмета нерешено у 1967. години 
показује извесну неажурност у раду Дисципдинског суда, што се 
може тумачити с једне стране непотпуним изјашњењима пред- 
мета приликом поднетих оптужница, a са друге стране што сами 
дисципдински оптужени нису спремни дошли на претресе са ком- 
плетним доказним материјалом, па је услед тога дошло до одда- 
гања претреса ради надопуне доказног поступка.

Треба приметити да у 1966. години против донетих пресуда 
поднета је само једна жадба на Врховни суд која још  није ре- 
шена.

Како је већ поменуто Комисија за мање дисциплинске пред- 
мете решила је -свега три предмета — колико је било и поднето 
— те је дисц. окривљене казнила новчано за мање повреде дуж- 
ности и угледа адвокатуре.

Посматрајући у целини стање дисципдине у протеклој годи- 
ни може се утврдити стабидизација и учвршћење исте, што је 
свакако позитивна појава.

7) Радни одбори адвоката и адв. приправника
Као и ранијих година ове 1966. године Радни одбори адвока- 

та и адвокатских приправника на територији ове Коморе одр- 
жавали су редовно своје састанке и годишње скупштине. Обзи- 
ром, да су ранијих година решена нека битна питања из обдасти 
адвокатуре, питање Тарифе и питање опорезивања адвоката, у 
чему су Радни одбори са територија ове Коморе знатно доприне- 
ди, то се рад, у току ове године, ових одбора свео на решавање 
питања закључења Уговора о спровођењу социјалног осигурања 
адвоката и адвокатских приправника, као и решавању уобичаје- 
них проблема на које су адвокати и адвокатски приправници на- 
идазили у току обављања своје дедатности, a у односу на суд и 
управне органе.

Потребно је нарочито нагласити да су Радни одбори адвока- 
та и адвокатских приправника у току 1966. године показади знат- 
ну активност када се у више наврата расправљадо питање закљу- 
чивања Уговора о спровођењу социјалног осигурања. Тако су 
пред крај ове године Радни одбори, уз помоћ органа Коморе, ор- 
ганизовали заједнички састанак свих представника Радних одбо-
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pa ca територије Адвокатске коморе у Новом Саду на коме су 
поред њих били присутни чланови Управног одбора Коморе, те 
представници Савеза адвокатских комора Југославије, као и 
представници Савета Адвокатске коморе Војводине. На овом сас- 
танку сви представници Радних одбора једнодушно су одбацили 
нацрт YroBopa о социјалном осигурању који је израђен од стра- 
не Републичког завода за социјално осигурање Србије стављају- 
ћи истовремено корисне и основане примедбе на исти.

Поред овога, Радни одбори, сваки на својој територији, ре- 
шавали су текуће проблеме који су се појављивали у раду са су- 
дом и управним органима. Тако су са судовима организовали за- 
једничке састанке на којима су заузимани, такође, заједнички 
ставови ради решавања извесних проблема који су се појављива- 
ли у пракси у раду адвокатуре и судства, односно ради усклађи- 
вања ових делатности, тако да су после ових састанака уследили 
и позитивни резултати истих.

Из расположивих података се види да адвокати активно уче- 
ствују у друштвеном животу своје средине, но карактеристично 
је да је незнатан број адвоката у представничким телима општи- 
не, док у Народној скупштини Покрајине, Републике и. Федера- 
ције нема ни једног адвоката из Војводине.

Посматрајући рад свих Радних одбора адвоката и адвокат- 
ских приправника Адвокатске коморе Војводине може се закл>у- 
чити да је њихов рад био користан но још увек недовољно анга- 
жован на решавању локалних проблема.

8) Администрација Коморе
Администрација Коморе се одвијала нормално. Y деловод- 

ном протоколу администрације запримљено је 449 предмета, од 
којих су сви решени до краја године, сем 7 молби за упис у име- 
ник адвоката.

Књиговодство је имало 1350 дописа од којих 95 Радним од- 
борима.

Према томе укупан број предмета који је администрација 
Коморе имала у раду износи 1.779 предмета.

Y администрацији раде два службеника и један помоћнн 
службеник.

Непосредни надзор и руководство рада администрације Ко- 
море вршио је Секретар Управног одбора.

9) Библиотека
Библиотека Адвокатске коморе у АПВ у Новом Саду броји 

2.314 дела, док је у прошлој години имала 2.254 дела, што значи 
да је у 1966. години набављено 80 дела a у вредности 2.686,72 н о  
вих динара.

Број читалаца у библиотеци био је 114, a ван библиотеке 218, 
коришћење часописа 78, a разних других листова 204.



10) „Гласник” Адвокатске коморе у АПВ
Y 1966. години објављено ј е , у дванаест месеци, 12 бројева 

„Гласника", на по 32 странице, односно укупно 384 странице. 
Уређивачки одбор је лист уређивао по већ устаљеним начелима 
и методама, трудећи се, да квалитет чланака унапреди у односу 
на ранију годину. Да ли је у томе успео или није треба да кажу 
наши читаоци. Но, судећи по дописима читалаца, претплатника, 
изгледа да сви они одају признање Уређивачком одбору на напо- 
рима и постигнутим успесима. Ово даје охрабрење Уређивачкол! 
одбору да устраје у својим напорима, да се још више труди, да 
унапреди часопис.

Из области питања адвокатуре објављено је 14 чланака на 
39 1/2 страница; из грађанско правне материје 23 чланка на 
160 1/2 страница; из кривично правне материје 9 чланака на 
54 1/2 странице; из привредног права 1 чланак на 5 страница; из 
управног права 1 чланак на 3 странице; из друштвено-политичке 
области 5 чланака на 39 1/2 страница; из радног права 5 чланака 
на 22 1/4 страница; 3 чланка са разним темама на 3 1/4 страница; 
некролога је објављено 9 на 2 3/4 страница; судске одлуке су об- 
јављене на 32 3/4 страница, a службене вести Адвокатске коморе 
у АПВ на 26 страница.

Објавио је „Гласник" у 1966. години свега 97 одлука Врхов- 
ног суда Србије Одељења у Новом Саду; 78 одлука (63 из матер. 
и процесне грађанске материје, 15 из матер. и процесне кривичне 
материје) 1 одлука Врх. суда Југославије (по питању адвокату- 
ре) и 18 одлука Врховног привредног суда.

Са првим бројем за.1967. годину „Гласник" ступа у своју 16 
годину сталног, уредног, месечног излажења, па ће Уређивачки 
одбор, као што је то већ и наглашено, уложити још веће напоре 
да часопис подигне на још више ниво.

Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ, подносећи овај 
извештај о раду Коморе у 1966. години, моли Скупштину да исти 
усвоји и Управном одбору и свим органима Коморе даде разре- 
шницу за рад у 1966. години.

Секретар,
Олга Царић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

СУД И ПСИХИЈАТРИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ

Урачунљивост је један од основних елемената кривичне од- 
говорности, пошто без урачунљивости нема ни кривичне одго 
ворности — чл. 6 ст. 1 КЗ. Због тога се у односу на сваког окрив- 
љеног мора утврдити да ли је он у време извршења кривичног
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дела био урачунљив, т ј. спосооан да схвати значај свога дела и да 
управља својим поступцима.

Y већем броју случајева питање урачунљивости се и не пос- 
тавља као проблем, који би било неопходно разјашњавати и ут- 
врђивати посебно у току кривичног поступка, јер се јасно и очи- 
гледно ради о урачунљивим извршиоцима, тако да суд није ни у 
ситуацији да у том правцу спроводи неке посебне извиђајне рад- 
ње. Сем тога, у низу случајева ни сами окривљеници не истичу 
било какве околности које би указивале на сумњу у погледу њи- 
хове урачунљивости. Према томе, у таквим случајевима ни не 
долази у обзир психијатријско вештачење, као неопходан услов 
за разјашњење питања урачунљивости извршиоца — као када је 
она спорна.

Међутим, нарочито у последње време, број психијатријских 
вештачења — ради утврђивања урачунл>ивости — је прилично 
порастао, али то није резултат објективног и реалног односа не- 
урачунљивих и урачунљивих извршилаца кривичних дела, веП 
је — највероватније — у питању метод којим извршиоци кривич- 
них дела покушавају да избегну кривичну одговорност, или да 
је у било којој мери умање или ублаже. Наравно, да се не може 
аподиктички казати да је пораст броја психијатријских вештаче- 
ња условљен искључиво овим или оним чиниоцима, јер је несум- 
њиво да у неким случајевима стварно стоји чињеница да је ура- 
чунљивост спорна, односно да је нема тј. да се ради о неурачун- 
љивости. Ипак, може се слободно казати да је у већини случаје- 
ва — када је вршено психијатријско посматрање и вештачење — 
утврђено да се не ради о неурачунљивим извршиоцима или из- 
вршиоцима са битно смањеном урачунљивошћу.

Поставља се питање: како је дошло до повећања броја пси- 
хијатријских вештачења и које су мере потребне да би се та вр- 
ста вештачења свела у нормалне, објективне и реалне потребне 
оквире. Пре свега треба указати на чињеницу да широка попула- 
ризација савремених достигнућа медицинске науке има несум- 
њивог утицаја на продор разних питања психологије и психијат- 
рије у домен кривичног поступка, и то на недовољно адекватан 
начин. Уосталом, позната је чињеница да ширење здравствене 
културе — a у тај домен спада и ментално здравље — представд>а 
истовремено и потенцијадну опасност од подстицања и настајања 
хипохондрије. Опширно и детаљно описивање разних психичких 
поремећаја и душевних обољења, па и дискусије у том правцу, 
свакако дају појединцил1а шира сазнања о етиологији, симпто 
мима и механизму појединих душевних обољења и поремећаја 
(а та су сазнања ипак само лапидарна, јер се ради о лаицима), a 
та се сазнања несумњиво могу користити — па и злоупотребити 
— у правцу отклањања или ублажавања кривичне одговорности. 
Постала је, малтене, мода и доста широка пракса да се „прона- 
дазе” и „утврђују” комплекси, неурозе, психонеурозе и сл. код 
појединаца — и то од стране нестручних лица — a што је  најин- 
тересантније појединци и сами за себе констатују „постојање”
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таквих поремећаја и то без икаквих основа или без стручних ле- 
карских налаза. Обично се то приписује савременом темпу жи- 
вота, атомском добу и сл. Но, није овде место за детаљније ана- 
лизирање тог феномена, који би се могао назвати „психоманија", 
али је чињеница да тај феномен постоји и да је нашао свој одраз 
и у кривичном поступку.

Пошто је урачунљивост један од основних елемената кри- 
вичне одговорности, тај се елеменат — ако је по било ком осно- 
ву сумњив или споран — мора посебно утврђивати, a разјашње- 
ње питања, која су у том правцу спорна, несумњиво спада у ис- 
кључиву надлежност вештака лекара-психијатра. Међутим, пи- 
тање је када и у ком случају треба суд да се обрати исихијатру 
за стручно мишл>ење и шта треба да тражи од вештака. На ово 
питање се не може дати одређен одговор који би важио унапред 
за све случајеве — јер је сваки случај за себе специфичан —, али 
је пракса показала да се ипак могу наћи нека мерила и извршити 
нека уопштавања, али и то наравно без икаквих шаблонизирања. 
Због тога треба видети нека фактичка питања као и нека проце- 
сно-правна питања.

Када се говори о фактичким питањима везаним за одлуку о 
томе да ли је психијатријско вештачење потребно или није, онда 
треба имати у виду чињеницу да се највећи број извршилаца 
кривичних дела није раније никада ни обраћао лекару-психија- 
тру, јер за то није ни имао потребе — ни објективне ни субјек- 
тивне. To значи да окривљени, у неком стадију кривичног пос- 
тупка, по први пут износи тврдњу да је поремећеног менталног 
здравља. Ово стога што је велика већина људи у таквом ментал- 
ном и психичком стању да одговара једном просеку нормалном 
за средину у којој живи и ради, a да ни у ком погледу — бар у 
основним манифестацијама — не одступа нити одскаче од те сре- 
дине. По становишту велике већине стручњака-психијатара рет- 
кост је човек чије је ментално и психичко стање, са психијатриј- 
ског становишта, идеално и одговарајуће свим захтевима савре- 
мене психијатрије. Но, то не значи да су сви људи ментално и 
психички поремећени, већ напротив да су та одступања присутна 
у таквој мери да не нарушавају менталну и психичку равнотежу 
појединих личности, a та одступања, узета у целини, као просек, 
дају међутим, нормално формирану личност која је продукт од- 
говарајуће средине у савременом свету. Ово треба имати у виду 
због тога што извесна, нарочито мања или нешто већа, одступа- 
ња од идеалног не представљају ни душевна обољења ни депра- 
вације које би биле од ма каквог утицаја у кривично-правном 
смислу. Према томе, психијатријско испитивање и вештачење 
долази у обзир само код оних случајева који знатно одступају 
од општег просека нормалног. Овај летимичан осврт на неке еле- 
менте психијатрије треба да послужи само као оријентација за 
даља разматрања, a та би тема свакако захтевала детаљније н 
шире интерпретирање, наравно од стране неког стручњака за 
психијатрију. Но, за тему коју третирамо, довољне су и ове на- 
помене.
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Ho, поставља ce питање када ће извиђајни судија (овде ко- 
ристимо термин „извиђајни судија” као општи термин, који је 
усвојен у Нацрту закона о изменама и допунама Законика о кри- 
вичном поступку, који треба да буде ускоро донет) или веће пред 
којим се води главни претрес (односно судија појединац), моћи 
односно морати да донесе одлуку о упућивању окривлЈСНог на 
психијатријско посматрање. Треба имати у виду да доношење 
такве одлуке није само процесноправно питање, већ је то и пита- 
ње које задире у домен личне слободе и права грађана, пошто 
психијатријско посматрање захтева, дужу или краћу, изолацију 
окривљеног у одређеној установи, под посебним режимом, што 
је идентично лишењу слободе. Као прво, треба указати да је нео- 
правдана, a и нецелисходна пракса да се окривљени одмах и у 
сваком случају, када се појави било каква сумња у погледу ура- 
чунљивости, упућује директно на психијатријско посматрање, 
које редовно мора да траје најмање месец дана, a најчешће и 
знатно више. Такав поступак редовно доводи до знатног одуго- 
влачења и поскупљења кривичног поступка, a често се покаже 
да пос1у1атрање није ни било објективно потребно. A друго, такав 
поступак указује да при доношењу те одлуке није довољно кри- 
тички оцењен материјал који је био доступан нити предузета 
предходна испитиваша која могу да пруже основ за одлуку.

Очигледно је да неки извршиоци кривичних дела настоје и 
покушавају да доведу у питање, или у сумњу, своју урачунљи- 
вост, било да на тај начин избегну односно ублаже кривичну од- 
говорност, било да би из психијатријске установе покушали да 
побегну, или да одуговлачењем кривичног поступка што више 
удаље тренутак извршења кривичног дела од правноснажности 
пресуде како би на тај начин што више избледела она морална 
осуда која прати свако кривично дело, a која је тим оштрија што 
је тренутак извршен>а кривичног дела ближи. Y том циљу извр- 
шиоци кривичних дела прибегавају најразноврснијим покушаји- 
ма, који им понекад и успевају. На пример: окривљени изјављује 
да је у детињству прележао запаљење мозга” (јер добро зна да 
то упућује на полиомелитис и његове могуће последице) и да од 
тога доба повремено осећа „шумове у глави”, a када пије и мале 
количине алкохола онда не зна шта ради и иде „као у сну". Из- 
веденим доказима се несумњиво утврди да је окривљени пре из- 
вршења кривичног дела стварно и попио 2—3 ракије, и онда се 
долази у дилему, да ли је окривљени био урачунљив,, битно сма- 
њење урачунљивости или потпуно неурачунљив. Y таквој ситуа- 
цији се очигледно не може олако прећи преко таквих тврдњи, 
јер од разјашњења питања урачунљивости зависи и питање кри- 
вичне одговорности. Но, ипак таква ситуација још не оправдава 
доношење одлуке о упућивању окривљеног на психијатријско 
посматрање, јер пре доношења такве одлуке треба, и може се, 
и на други начин проверити изнета одбрана окривљеног — јер је 
очигледно да тим изјавама окривљени у своју одбрану истиче 
неурачунљивост или бар смањену урачунљивост у било којој 
мери, све до битно смањене урачунљивости.

13



Пошто судија не располаже стручним знањем да би оценио 
да ли се ради о симулацији или о стварним основама који дово- 
де у питање урачунљивост окривљенога, неопходна је претходна 
консултација вештака-психијатра. Ова консултација би у ствари 
требала да буде амбулантно (краће, у току једног дана, или то- 
ком главног претреса) испитивање окривљеног, на основу кога 
би вештак-психијатар требао да донесе закључак и мишљење о 
томе да ли је стање окривљенога такво да захтева детал>није по- 
сматрање или није. Y највећем броју случајева вештак-психија- 
тар ће моћи ауторитативно дати своје мишљење и помоћи суди- 
ји, или већу, да донесу одлуку о томе да ли је у односу на пита- 
ње урачунљивости потребно неко даље испитивање или није. На 
овај начин отклониће се, у знатном броју случајева, потреба за 
дужим психијатријским вештачењем, јер ће вештак-психијатар 
бити у могућности да оцени да ли се ради о симулацији или пак 
стварно постоје неке медицинске индикације које захтевају де- 
таљнија испитивања. Када вештак-психијатар, након амбулант- 
ног прегледа, да мишљење да нема основа за детаљнија психија- 
тријска испитивања, онда је такво мишљење довољно за доноше- 
ње одлуке по питању урачунл.ивости окривљеног, т ј. тада се пи- 
тање неурачунљивости практично више не може ни постављати. 
Ово стога што је у таквом случају проверена одбрана окривље- 
нога у правцу разјашњења питања урачунљивости, a та је прове- 
ра извршена путем вештака, a окривљени не може — својим не- 
основаним тврдњама — приморати органа пред којим се одвија 
поступак, да га у сваком случају шаље на посматрање.

Наравно да има и евидентних случајева који неће захтевати 
ни амбулантно испитивање, јер ће бити јасни или као симула- 
ција односно покушај избегавања кривичне одговорности, или 
као несумњиви случајеви који захтевају психијатријско посма- 
трање. He може се прихватити, као случај за детаљно психија- 
тријско посматрање тврђење окривљеног, на пример, „да болује 
од неке душевне болести”, „да болује од падавице”, „да има че- 
сте вртоглавице” итд., ако у том правцу нема неких објективних 
чињеница -— лекарских налаза, података о боравку у некој бол- 
ници и слично. Поготово ако на основу осталих изведених доказа 
произилази да окривљени у околини, у којој се кретао, живео и 
радио, није показивао никакве знаке неуравнотеженог понаша- 
ња, или пак ако околности под којима је извршено кривично де- 
ло несумњиво указују на потпуно нбрмалан и координирано де- 
ловање.

Окривљени често изјављују да су кривично дело извршили 
под утицајем алкохола и да су због тога били у неурачунљивом 
стању, Такве тврдње су најчешће неосноване, јер еуфорична ста- 
ња — изазвана алкохолом — или лаки степен пијанства редовно 
уопште немају утицаја на урачунл>ивост извршилаца, што се мо- 
же ценити и на основу поступака и радњи окривљеног при извр- 
шењу дела, јер неурачунљив извршилац мора, на неки начин, да 
испољи своје стање.
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Према томе, потребно је ригорозно, ценити све околности 
које су од могућег утицаја на одлуку поводом решавања питања 
урачунљивости окривљенога, јер је несумњиво да олако прихва- 
тање и одређивање психијатријског посматрања, у многим случа- 
јевима, представља прихватање линије мањег отпора и, наравно, 
све остале консеквенце тог става.

И најзад, има несумњивих случајева када окривљеног треба, 
без дал>ег, упутити на психијатријско посматрање. To ће бити 
они случајеви када сама радња извршења или поступци односно 
опште понашање окривљенога указују на неурачунл>иву личност 
или када постоје, већ од раније, подаци да се ради о таквој лич- 
ности — на пример: медицинска документација, подаци из неке 
болнице за душевне болести и слично.

Коначно, има и неких процесних питања везаних за психи- 
јагријско посматрање и вештачење лекара-психијатра.

Ако је лекар-психијатар дао свој налаз и мишљење у прет- 
ходном поступку онда је опште усвојена пракса да се тај вештак 
без изузетка позива и на главни претрес да би — објективно 
узевши — само поновио оно што је дао у свом писменом налазу. 
Поставља се питање да ли је таква пракса неопходна, и да ли 
таква обавеза постоји према одредбама Законика о кривичном 
поступку. Таква обавеза не постоји, јер ни једном одредбом За- 
коника о кривичном поступку није предвиђено да се вештак 
мора саслушати на главном претресу. Ово поготово важи за ле- 
кара вештака-психијатра, који даје мишљење на основу посма- 
трања окривљеног у једном дужем периоду, тако да није ни у 
могућности да доноси неке нове закључке без поновног посма- 
трања окривл>еног. Саслушање вештака је потребно, и има сми- 
сла и оправдања, само ако у писмено датом налазу и мишљењу 
има нејасноћа, празнина односно других недостатака који могу 
бити од утицаја на решење питања урачунљивости.

Посебно се поставља питање позивања вештака лекара-пси- 
хијатра у случајевима када је вештачење извршено од стране 
неке неуропсихијатријске клинике или судско-медицинског од- 
бора неког медицинског факултета, као колективних тела — 
чл. 232 ст. 3 ЗКП. Y таквим сл\"чајевима позивање свих учесника 
у поступку вештачење не долази уопште у обзир (јер се најчеш- 
ће ради о ширем кругу разних специјалиста чијом је заједнич- 
ком сарадњом донето стручно мишљење), a позивање само јед- 
нога од њих такође не долази у обзир, јер тај појединац тешко 
да може ауторитативно да наступа у давању мишљења које није 
само његово, односно које може бити само малим, незнатним, 
делом његово. Према томе, питању позивања вештака лекара- 
-психијатра треба посветити посебну пажњу и оцењивати, за сва- 
ки конкретан случај, да ли је позивање неопходно или није. На- 
равно, да при томе треба имати у виду могућност да одбрана 
предложи непосредно саслушан>е вештака, о чему мора да се 
донесе одлука у току главног претреса, што може да проузро- 
кује прекид или одлагање главног претреса. Међутим, ако је ми-
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шљење вештака јасно и одређено, онда ни одбрана неће имати 
објективне могућности да реално предлаже саслушање вештака, 
a поготову неће имати л10гућности да ту потребу поткрепи осно- 
ваним разлозима који би условили позивање вештака.

Y пракси се појављују случајеви да надаз и мишљење да 
један вештак, a да се на гдавни претрес позива други вештак 
(пошто је вештак, који је дао мишљење, одсутан, болестан, спре- 
чен или сл.). Таква пракса се баш и заснива на схватању да ве- 
штак, и поред писмено датог налаза и мишљења, мора бити са- 
сдушан на гдавном претресу у сваком случају, a таква пракса 
је вишеструко штетна. Наиме, нови вештак свакако није у мо- 
гућности да сазна о окривљеноме све оно што му је потребно 
за давање комплетног мишљења, већ се може користити само 
материјалом који је дао вештак који је вршио посматрање, тако 
да тај нови вештак може само да репродукује оно што је дао 
ранији вештак-— дакле то је губитак времена и за вештака и 
за суд, a без икакве практичне користи. Ако пак, нови вештак 
на основу материјала који му је презентиран, модификује налаз 
(а питање је кодико таква модификација може да буде реална 
и основана) онда суд додази, неминовно, у ситуацију да затражи 
ново вештачење. Ово стога што тада практично постоје два ми- 
шљења, a суд није овлашћен — нити је у могућности — да од- 
лучује које ће мишљење прихватити. Овде се одмах поставља 
питање слободног судијског уверења, које је један од несумњи- 
вих принципа нашег кривичнопроцесног права. МеђутИхМ том пи- 
тању би требало посветити посебну пажњу, и већи простор, али 
је за сада довољно казати да слободно судијско уверење није и 
не може бити базирано на арбитрирању већ мора бити засновано 
на чињеницама познатим и признатим у објективној стварности, 
a у случајевима испитивања урачунљивости окривљеног ту об- 
јективну стварност може да открије и утврди експертиза вешта- 
ка лекара-психијатра. Суд није безусдовно везан за налаз и ми- 
шљење вештака, па ако му неки надаз и мишљење не делује 
довољно убедљиво може да посумња и да не прихвати такав 
налаз и мишљење, али тада мора да тражи стручно мишљење 
од другог, или других, вештака, јер суд нема теоретских и прак- 
тичних знања којима би могао надоместити стручност вештака. 
Према томе, ако постоје, из бидо којих разлога, два мишљења 
вештака, која на раздичит начин третирају питање урачунљиво- 
сти окривљеног, тада је суд обавезан да тражи мишљење дру- 
гог, или других, ауторитативнијих вештака. Тада се обично тра- 
жи мишљење од судско-медицинског одбора неког медицинског 
факултета, који коначно даје најауторитативније мишљење. Но, 
у пракси има случајева да се преддаже, да након датог мишљења 
једног судско-медицинског одбора, прибављање мишљења од не- 
ког другог судско-медицинског одбора, са другог медицинског 
факудтета у земљи. Такви предлози су неосновани и неприхват- 
љиви, јер ни један судско-медицински одбор — бидо ког меди- 
цинског факултета у нашој земљи — није ни више ни мање ауто
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ритативно стручно тело од било ког другог судско-медицинског 
одбора, тако да се ни један судско-медицински одбор не може 
појављивати као реализатор неког супер-вештачења у односу на 
ма који судско-медицински одбор.

Овај кратак осврт на нека питања поступка у сдучајевима 
када се постави питање урачунљивости окривљеног, ипак даје 
основа за неке — најопштије узето — закључке. Извиђајни су- 
дија у претходном поступку, a веће на главном претресу, треба 
да оцене да ли објективно стоје неки основи или услови који 
оправдано доводе у питање урачунљивост окривљеног. Ако та- 
квих основа или услова нема, онда ће одбити преддог, иди пред- 
логе, за упућивање окривљеног на посматрање. Ако пак има ос- 
нова или услова, онда треба претходно амбулантним путем утвр- 
дити — на основу мишљења декара-психијатра — да ли постоји 
потреба да се окривљени подвргне детаљнијем посматрању, па 
тек када психијатар нађе да постоји потреба за детаљнијим по- 
сматрањем онда треба донети оддуку о упућивању окривљеног 
на посматрање. Такав поступак у довољној мери омогућује пра- 
вилно разјашњење питања урачунљивости, a тиме обезбеђује и 
законит поступак, док са друге стране отклања непотребна и 
дуготрајна посматрања која неосновано продужавају и поскуп- 
љују кривични поступак.

др Бранко Петрић

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ (3)
(Приказ и примедбе)

Дисциплинска комисија једног завода за социјално осигура- 
н>е изрекла је због повреде радне дисциплине својој радници 
Б. В. казну одпуштања. Жалбу изјављену против првостепене 
одлуке решењем од 6. априла 1965. године дисципдински суд је 
одбио. Аругостепена одлука је радници достављена 28. маја 1965. 
године. Пошто је 8. априда 1965. године ступио на снагу Основни 
закон о радним односима којим је аброгиран дотле важећи За- 
кон о радним односима, радница је покренула парницу пред су- 
дом опште надлежности ради утврђења незаконитости одлуке 
дисциплинске комисије и дисцип.\инског суда. Општински суд 
у Кикинди је пресудом бр. П. 427/65. од 15. септембра 1965. го- 
дине утврдио да побијане одлуке нису законите, поништио их 
је и изрекао да је радница Б. В. и дал>е у радном односу. Усва- 
јајући жалбу завода, Окружни суд у Зрењанину је решењем 
бр. Гж. 1116/65. од 9. новембра 1965. године ту пресуду укинуо 
и тужбу одбацио. По схватању тог суда, израженом у том реше-
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H>Y, испитивање законитости одлука дисциплинских органа не 
спада Y судску надлежност.

Против решења другостепеног суда Јавно тужилаштво АПВ 
је подигло захтев за заштиту законитости који је засновало на 
овим разлозима:

„Тачком 1 чл. 148 Основног закона о радним односима, 
који је ступио на снагу 8. априла 1965. године, престао је 
да важи ранији Закон о радним односима, односно глава 
VIII тога Закона о радној дисциплини и одговорности рад- 
ника. Према томе, даном ступања на снагу Основног закона 
о радним односима престала су и овлашћења јавног тужи- 
лаштва садржана у чл. 277 ЗОРО да против правоснажних 
одлука Y дисциплинским стварима може подићи захтев за 
заштиту законитости ако је тим одлукама поврећен закон.

Услед тога погрешно је и очигледно супротно закону 
правно схватање Окружног суда у Зрењанину, да се на пред- 
метан случај има применити Закон о радним односима a 
не Основни закон о радним односима.

При томе напомињемо да прелазним и завршним одред- 
бама Основног закона о радним односима није посебно 
регулисано питање на који ће се начин оспоравати право- 
снажне одлуке у дисциплинским стварима, којима је изре- 
чена казна отпуштања из привредне одганизације, a које 
су донете по ранијем Закону о радним односима, као у пред- 
метном случају. Имајући ово у виду, односно да Основни 
закон о радним односима не искључује примену чл. 88 тога 
Закона и на одлуке о искључењу радника из радне орга- 
низације (?), које су донете пре ступања на снагу Основног 
закона о радним односима, то сматрамо да се и против тих 
одлука може покренути радни спор (бр. ГТ. 524/65. од 10. 
фебруара 1966).“

Пресудом бр. Гзз. 8/66. од 27. маја 1966. године Одељење 
Врховног суда Србије у  Новом Саду је усвојило захтев за зашти- 
ту законитости, укинуло је пресуду другостепеног суда и пред- 
мет вратило том суду нв поновно суђење. Та пресуда је овако 
образложена:

„Према одредби чл. 277 већ поменутог раније важећег 
Закона о радним односима, незадовољна странка у таквој 
дисциплинској ствари се могла обратити надлежном јавном 
тужиоцу ради интервенције путем улагања захтева за за- 
штиту законитости. Међутим, ступањем на снагу новог Ос- 
новног закона о радним односима (Сл. лист СФРЈ бр. 17/65) 
и ова одредба је престала важити са даном 8. априла 1965. 
године, a према одредбама чл. 88 тог новог закона о искљу- 
чењу радника из радне заједнице одлучују одређени органи 
управљања радне организације, с тим да против коначне 
одлуке о искључењу радник може покренути радни спор 
код редовног (?) суда.
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Ако се под аспектом напред изнетог схватања и цитира- 
них законских одредаба цене и чињенице конкретног слу- 
чаја да је тужитељици одлука дисциплинског суда Скупшти- 
не Општине Кикинда уручена тек 28. маја 1965. године, да- 
кле у време кад се она није могла користити потенцијал- 
ном могућношћу из чл. 277 раније важећег Закона о радним 
односима за заштиту својих права из радног односа и кад 
прелазне одредбе новог Основног закона о радним односи- 
ма не упућују на окончавање раније започетих поступака 
у дисциплинским стварима по старим прописима — онда 
се по схватању овог суда мора раднику признати право ана- 
логно одредби чл. 88 ст. 2 Основног закона о радним одно- 
сима да у радном спору исходи коначну одлуку суда по 
питању да ли су повређена његова права из радног односа 
или нису."

Окружни суд у Зрењанину после овога није ни тражио други 
излаз, већ је пошао трагом схватања Одељења Врховног суда. 
Пресудом бр. Гж. 854/66. од 23. јула 1966. године тај суд је по- 
тврдио пресуду Општинског суда у Кикинди бр. П. 427/65. од 
15. септембра 1965. године.

Погрешна су правна схватања и Јавног тужилаштва АПВ и 
Одељења Врховног суда Србије у Новом Саду.

Ево зашто:
Аброгација једног закона нема апсолутни карактер. Она се, 

по правилу, тиче само будућности. A то значи да се укинути 
закон не може применити на правне односе и процедуре наста- 
ле, односно засноване, п о с л е момента аброгације. Али не зна- 
чи и то да се укинути закон не може применити на правне од- 
носе и процедуре настале, односно засноване, п р е момента 
аброгације.

По ком закону ће се решити правни односи и привести крају 
процедуре које су у моменту ступања на снагу новог закона још 
актуелни, често се одређује самим законом. Тако је, на пример, 
решавање зв. прелазних ситуација уређено одредбама члана 
8 до 12 Уводног закона за Закон о парничном поступку, одред- 
бом члана 67 новелираног Закона о управним споровима, одред- 
бом члана 22 последње новеле Кривичног законика („Службени 
лист СФРЈ", бр. 15 из 1967) итд. Ако, међутим, у закону о томе 
нема одредаба, онда важи правило: Раније засноване парнице, 
односно раније покренути спорови, имају се расправити по д о- 
т а д а ш њ и м  прописима, тј. по одредбама аброгираног закона. 
Да је у нас усвојен тај принцип, види се несумњиво и из сле- 
дећег:

До 10. априла 1965. године била је дозвољена жалба против 
решења ошптинске односно среске скупштине или ма ког њи- 
ховог већа. Одредбом става 2 члана 266 пречишћеног текста н о  
велираног Закона о управном поступку прописано је да су та 
решења коначна у управном поступку. Пошто законом изрично
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није одређена судбина још нерешених жадби, у пракси је наста- 
ло колебање. Да би се пракса усмерила на правилан пут, Савез- 
ни секретаријат за правосуђе је под бројем 04-545-1 дана 10 сеп- 
тембра 1965. године издао објашњење у коме је, поред осталога, 
речено и ово:

„Околност да у Закону о изменама и допунама ЗУП-а 
није изрично регулисана оваква прелазна ситуација, као 
у конкретном случају, не смета да се у овој ствари примени 
општи принцип о поступку са нерешеним предметима одно 
сно жалбама. Према том општем принципу, који је настао 
у досадашњој пракси спровођења Закона — преостале жал- 
бе и лредмете дужни су да реше и решавају их органи који 
су за то били надлежни по дотада важећим прописима, у к о  
лико законом није друкчије одређено . . ( „Радна и дру- 
штвена заједница", бр. 4 из 1966, стр. 246).

Основним законом о радним односима укинут је, аброгиран 
је Закон о радним односима чији је пречишћени текст објавл>еи 
у службеном листу ФНРЈ" бр. 17/61. Мада у првобитној верзији 
Основног закона о радним односима није изричито одређено да 
се по њему имају решавати само они спорови из области радног 
права који буду настали посде 7. априла 1965. године. извесно 
је да ипак тако треба поступати. Y пркЈтивном случају би се том 
новом закону дала ретроактивна снага. A то је противно одред- 
би става 1 члана 154 Устава СФРЈ.

Из сад реченога се, по мом мишљењу, може извести само 
једна конклузија: Спорове из области радног права који до 8. 
априла 1965. године нису уређени, треба решавати применом 
материјалноправних и процесних одредаба Закона о радним од- 
носима, тј. по одредбама старог, укинутог, аброгираног закона.

Неуједначена и често погрешна схватања с у ш т и н е  аб- 
р о г а ц и ј е  била су — по свој прилици — законодавни мотив 
доггуне Основног закона о радним односима одредбом члана 154 
пречишћеног текста који гласи овако:

„У поступку за остваривање права и дужности радника, 
који је започет пре ступања на снагу овог закона, приме- 
ниће се прописи који су до тада важили."

Ja не сумњам у то да је ова одредба i m р 1 i с i t е садржа- 
на и у пропису тачке 1 става 1 члана 148 првобитне верзије 
Основног закона о радним односима.

Није правилно схватање Одељења Врховног суда Србије у 
Новом Саду, према коме је одредба члана 277 Закона о радним 
односима апсолутно престала да важи 7. априла 1965. године. 
После ступања на снагу Основног закона о радним односима 
та одредба се више не може применити само на ситуације наста- 
ле п о с л е 7. априла 1965. године. A како је у датом случају 
реч о ситуацији насталој п р е  8. априла 1965. године, јавно ту-
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жилаштво је било овлашћено да подигне захтев за заштиту зако- 
нитости против п р е с у д е  д и с ц и п л и н с к о г  с у д а .

Основни закон о радним односима се — противно схватању 
Одељења Врховног суда Србије у Новом Саду — н е м о ж  е 
применити на ситуације настале п р е 8. априла 1965. године. 
Лко се то ипак учини, онда се том закону даје повратна снага. 
A то је  противно одредби става 1 члана 154 Устава СФРЈ.

Ако треба да дам и закључак који проистиче из мојих при- 
медаба, онда он гласи овако:

Y настојању да обезбеди правилну примену закона, Одеље- 
ње Врховног суда Србије у Новом Саду је пресудом бр. Гзз. 8/66. 
од 27. маја 1966. године, због превиђања смисла и суштине a б- 
р о г а ц и ј е  закона, проузроковало повреду Устава СФРЈ. Кон- 
кретно: повредило је одредбу става 1 члана 154 Устава.

Окружни суд у Зрењанину се у свему солидарисао с правним 
схватањем Одељења Врховног суда Србије у Новом Саду, због 
чега је противуставна и његова пресуда бр. Гж. 854/66. од 23. јула 
1966. гбдине.

Орестије Путник

НЕКИ ПРОБЛЕМИ СУДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРАВА РАДНИКА 
ИЗ РАДНОГ ОДНОСА СА ПРОЦЕСНОГ ГЛЕДИШТА

Питање заштите права радника из радног односа Основни 
закон о радним односима (ОЗРО) регудише на један суштински 
другачији начин у односу на Закон о радним односима из 1961. 
године (ЗРО), па стога систе.м заштите права радника предвиђен 
у ОЗРО представља у том с.мислу сасвим нов квадитет, који 
као такав има значајно место и улогу у склопу читавог нашег 
друштвеног и уставног поретка. Та промена је последица одго 
варајућих уставних начела, која су у највећој .мери нашди свој 
израз и разраду баш у ОЗРО, a наиме да се радни односи имају 
с.матрати као међусобни односи радних л>уди у процесу рада 
у радним организацијама које су самосталне и самоуправне ор- 
ганизације, те да раднику против његове вол>е рад у радној орга- 
низацији може престати само под условима и на начин предви- 
ђен савезним законом (чл. 10 и 36 Устава СФРЈ). Због тога је 
основна карактеристика овог система заштите права радника на 
раду и по основу рада у томе, што се раднику обезбеђује могућ- 
ност, да право за које држи да му је повређено (ускраћено или 
ограничено) примарно остварује пред надлежним органима упра- 
вљања и у одређеном поступку у оквиру радне организације, a 
тек након обавезног исцрпљивања ове могућности, да уз испу- 
њење законом прописаних услова стиче овлашћење на реали-
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зациЈу тог свог права путем покретања радног спора код суда 
опште надлежности.

Да би радник могао да иницира радни спор ради исхођења. 
судске заштите права из радног односа, потребно је да претходно 
постоји коначно решење надлежног органа управљања радне ор- 
ганизације одређеног статутом којим је одлучено о његовом 
праву, или да је због неодлучивања по захтеву односно приго- 
вору радника у законском року наступила по закону необорива 
претпоставка о коначном одбијању захтева односно приговора 
радника. Под коначним решењем не подразумева се само реше- 
ње другостепеног органа управљања којим је одлучено по при- 
говору радника уложеног против првостепеног решења, већ и 
решење највишег органа управљања у радној организацији када 
је у првом степену одлучивао о праву радника, јер је у том слу- 
чају искл>учена законска обавеза радника на улагање приговора, 
као и када се ради о новчаном потраживању из радног односа 
(чл. 122 и 124 ОЗРО). Овоме треба додати, да се коначним сма- 
тра и решење највишег органа управљања у радној јединици, ако 
је дошло до преноса овлашћења у погледу уређивања свих или 
појединих питања из радних односа (чл. 129 ОЗРО).

Према изложеном провођење претходног поступка унутар 
радне организације поводом захтева радника ради остваривања 
његовог права из радног односа има значај обавезне процесне 
претпоставке у односу на радни спор у свим оним случајевима, 
када је о захтеву радника одлучено конститутивним актом рад- 
не организације тј. таквим актом којим се у оквиру самоуправ- 
љања упоређују односи у вези са положајем радника на раду и 
по основу рада у радној организацији. Y оваква акта спада одлу- 
чивање о пријему радника на рад, престанку рада, распоређива- 
њу на друго радно место, искључењу из радне заједнице због 
теже повреде радне дужности и др. Y судској пракси је без ре- 
зерве прихваћено и афирмисано становиште, да поменути прет- 
ходни поступак код радне организације има значај неопходне 
процесне претпоставке у  односу на парнични поступак (радни 
спор) и да би CTora суд имао по чл. 271 ст. 1 ЗПП тужбу да од- 
баци због апсолутне ненадлежности, ако ова процесна претпо- 
ставка није остварена. Међутим, на примену овог става не би се 
могло ићи у оним случајевима када се радник ради заштите 
свог права непосредно обратио тужбом суду без икаквог прет- 
ходног подношења захтева надлежном првостепеном органу 
управљања у радној организацији. Таква пракса у  поступању 
судова би очигледно била погрешна као супротна основној кон- 
цепцији законодавца у погледу примене судске заштите права 
из радног односа, јер због непостојања непосредног захтева пре- 
ма радној организацији ова није ни била у могућности да о ис- 
том одлучује кроз доношење решења надлежног органа управ- 
л>ања или да се због пропуштања одлучивања у законском року 
има узети да је радник са својим захтевом коначно одбијен. Због 
тога би у таквим случајевима суд морао по чл. 98 ЗПП да омо- 
гући раднику отклањање овог недостатка процесне претпоставке
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који спречава поступање суда по његовој тужои тиме, што ои 
га упутио да се у одређеном року са својим тражењем обрати 
надлежном органу управљања у радној организацији и да завис- 
но од тога донесе одлуку о даљем току поступка, која би у слу- 
чају непоступања радника по налогу суда морала гласити на од- 
бацивање тужбе.

Из досадашњег излагања би следило, да је само коначно ре- 
шење искључива форма акта радне организације чија се зако- 
нитост због повреде права радника из радног односа може оспо- 
равати у радном спору код суда опште надлежности. Међутим, 
ОЗРО у свом тексту не служи се само термином „решење", већ у 
чл. 24 и 106 употребљава и термин „одлука", те одређује да се 
одлука о пријему радника на рад односно престанку рада рад- 
нику у радној организацији доноси писмено и са образложењем 
доставља раднику, јер ће се у противном сматрати да одлука 
није ни донета. Услед тога је у судској пракси настала дилема 
о томе који назив треба да носи акт који се доставља раднику 
код пријема на рад односно престанка рада и ако то треба да 
буде одлука, како би по стилизацији цитираног законског текста 
произилазило, онда радник против исте не би имао право при- 
говора, јер му то право припада еамо против решења (чл. 122 
ст. 1 ОЗРО). Ово питање на први поглед изгледа доста безначај- 
но, мада уствари није тако, јер је од интереса за судску праксу 
због повезаности са питањем провађања претходног поступка 
унутар радне организације као неопходне процесне претпоставке 
у односу на радни спор. И поред овакве тереминолошке непре- 
цизности у законском тексту сматрам, да одговор на поменуто 
спорно питање искључиво лежи у чл. 128 ОЗРО. Овим прописом 
је предвиђена обавеза радне заједнице, да у свом статуту одреди 
изабране органе упгрављања за доношење одлуке о остваривању 
права из радних односа, a да такође општим актом мора утвр- 
дити и овлашћења за појединце (овлашћене раднике), који ће 
на основу одлука тих колективних органа доносити решења ради 
извршења одлука радне заједнице и њених органа. To значи, да 
органи управљања тј. колективни органи радне заједнице могу 
само и једино бити овлашћени да доносе одлуке о остваривању 
права и дужности радника из радног односа, a не и појединци, 
сем у случајевима који су као изузетак изричито предвиђени у 
закону (чл. 93 ст. 3 ОЗРО). Када је радна заједница својим ста- 
тутом одредила колективног органа као надлежног за одлучи- 
вање о остваривању права и дужности радника из радног одно- 
са, онда исти у сваком конкретном случају на своме састанку 
доноси одлуку и не би требало да њен писмени отправак доста- 
вља раднику, него само да обавести по општем акту одређеног 
овлашћеног појединца, који узгред речено може бити и дирек- 
тор радне организације, да донесе решење у извршењу те одлуке 
и да га достави раднику. Против тог решења радник има право 
приговора, уколико исто није и коначно услед тога што је о 
праву радника одлучивао највиши орган управљања у радној

23



организацији. Према томе, не ради се о два акта радне органи- 
зације (оддуци и решењу) која би требало уручити раднику, већ 
је то увек решење донето од овлашћеног радника (појединца) 
на темељу претходне одлуке надлежног органа управљања. Ме- 
ђутим, радне организације не поступају увек тако, већ се не ретко 
догађа да непотребно достављају раднику одлуку надлежног ор- 
гана управљања којом је одлучено о праву радника потписану 
по председнику тог органа са упутом да против исте нема места 
приговору, већ само вођењу радног спора код суда опште над- 
лежности. Поводом тога поставља се питање, какав став суд тре- 
ба да заузме у случају покретања радног спора по тахсвој упутп 
радне организације тј. да ли да узме да је претходни поступак 
код радне организације спроведен и остварена обавезна процес- 
на претпоставка за иницирање радног спора, те да мериторно 
расправи и одлучи о захтеву радника или пак да упути радника 
да до краја проведе тај претходни поступак и до коначног ре- 
шења тог претходног питања застане са поступком у радном 
спору.

Y судској пракси је спорно да ли радник и у погледу новча- 
ног потраживања из радног однсжа треба да се претходно обрати 
надлежном органу управљања у радној организацији, обзиром 
да рок за тужбу код таквог потраживања износи две године и 
почиње тећи од достављања првостепеног решења (чл. 124 ст. 4 
ОЗРО). Аржим, да одговор на ово питање треба тра;жити пре 
свега у томе, шта се у смислу поменутог законског прописа под- 
разумева под појмом првостепеног решења. Ако је то искључиво 
решење надлежног првостепеног органа управљања у радној ор- 
ганизацији, који је статутом одређен за одлучивање о праву 
радника из радног односа, a не и акта рачуноводствене службе 
у радној организацији, која се доносе поводом исплате новчаног 
потраживања радницима по разним основима из радног односа, 
a што сматрам за једино правилан закључак до кога се долази 
тумачењем одредаба чл. 124 ОЗРО у њиховој узајамној повеза- 
ности, онда одговор на постављено питање мора бити потврдан. 
Овакав закључак би у свему одговарао ставу, да је и у погледу 
новчаног потраживања радника из радног односа дошла до изра- 
жаја основна концепција законодавца, да се заштита права рад- 
ника, без обзира да ли се заснива на неновчаном или новчаном 
захтеву, примарно остварује у поступку код радне организације. 
Само се код новчаног потраживања ова обавеза не састоји у 
исцрпљивању претходног поступка до краја, већ се своди на ис- 
хођење првостепеног решења надлежног органа управљања од- 
носно законске претпоставке о одбијању захтева радника у прво 
степеној инстанци због неодлучивања тог органа у законском 
року, па већ тиме радник стиче право да тужбом у радном спору 
остварује новчано потраживање. Стога се не може бранити као 
исправно противно гледиште по овом спорном питању судске 
праксе, које полази од тога да се код новчаног потраживања рад- 
ника као имовинскоправног захтева ради о његовом диспози-
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тивном праву да ли ће се или не пре тужбе обратити са својим 
захтевом надлежном органу управљања. По тохМ становишту рад- 
ник би због пропуштања у погледу претходног обраћања радној 
организацији могао сносити само ту последицу, да буде обавезан 
на накнаду парничних трошкова уколико би радна организација 
пре упуштања у расправљање о главној ствари у одговору на 
тужбу признала тужбени захтев, јер би се имало сматрати да 
није дала повода тужби (чл. 146 ЗПП).

Y радном спору сходно чл. 415 ЗПП суд може и по службе- 
ној дужности одредити привремене мере које се примењују у 
извршном поступку у циљу спречавања насилног поступања или 
отклањања ненакнадиве штете. За време важења ЗРО из 1961. 
године у судској пракси су били ретки случајеви одређивања 
привремене мере у радном спору по службеној дужности, a и 
предлози странке за доношење привремене мере већином нису 
усвајани углавном због тога, што се захтев привремене мере под- 
ударао или скоро подударао са захтевом постављеним у тужби.

Међутим, са ступањем на снагу ОЗРО поставило се питање 
да ли је суд и даље остао стварно надлежан за одређивање при- 
времених мера у радном спору обзиром на одредбу ст. 2 чл. 123 
ОЗРО. По овом законском пропису предвиђена је могућност ин- 
тервенције надлежног општинског органа управе ради заштите 
права радника, која се може спровести на два начина зависно 
од тога да ли је у току поступак у оквиру радне организације 
или је покренут радни спор.

Y првом случају поменути орган је овлашћен да посредује 
код надлежног органа управљања у радној организацији који ре- 
шава по приговору радника против првостепеног решења, па је 
овај орган управљања обавезан истовремено са доношењем од- 
луке о приговору радника, да одлучи и повод тог акта посредо 
вања општинског органа управе. Да ли ће овај орган посредовати 
ради успостављања права радника не зависи од његове дискре- 
ционе оцене, већ је дужан да предузме такво посредовање увек 
када према окдностима датог случаја оцени да постоји повреда 
одређеног права радника.

Y другом случају општински орган управе је овлашћен на 
доношење решења о привременом одлагању извршења коначног 
решења радне организације до доношења правоснажне одлуке, 
ако је радник изазвао радни спор и ако установи да је решењем 
другостепеног органа очигледно повређено право радника. По са- 
мој логици ствари произилази, мада закон то изричито не пред- 
виђа, да би ово право припадало општинском органу управе и 
онда када је решење о праву радника донео највиши орган уп- 
рављања у радној организацији. С тим у вези ваља истаћи, да ре- 
шење које доноси надлежни орган општине има карактер управ- 
ног акта и стога се његова правилност може оспоравати у управ- 
ном поступка од стране радне организације.

До сада су у пракси запажени ретки случајеви, да је пово- 
дом покретања радног спора захтевана оваква интервенција оп- 
штинског органа управе, што указује да овај нови институт рад-

25



ног права још увек није нашао своју афирмацију у пракси, веро- 
ватно због недовољне обавештености радника о могућности за- 
штите права из радног односа и на овај начин. Свакако је од ве- 
ликог практичног значаја могућност интервенције општинског 
органа управе још у фази поступка унутар радне организације, 
јер би се тиме могли избећи многи радни спорови. To је у обо- 
страном интересу радника и радне организације, па стога, посто- 
ји  са овог аспекта и оправдан друштвени интерес за што ширу 
примену овог облика заштите права радника на раду и по осно- 
ву рада.

Баш с обзиром на могућности интервенције општинског ор- 
гана управе у другопоменутом случају оформило се у судској 
пракси мишљење, да је одредбом ст. 2 чд. 123 ОЗРО као одред- 
бом доцнијег закона у ствари дерогирана одредба чл. 415 ЗПП. 
Услед тога, да од ступања на снагу ОЗРО суд више не би био 
стварно наддежан за одређивање привремених мера у радном 
спору у смислу правних правида извршног поступка, већ само 
надлежни општински орган управе. Изузетно да би таква надле- 
жност суда за сада остала у радном спору у коме се појављује 
као тужилац радник запослен код приватног посдодавца, јер по 
чл. 152 ОЗРО до доношења закона о ближем утврђивању и оства- 
ривању права по основу рада ових радника важе колективни 
уговори закључени по одредбама ранијег ЗРО (чл. 348—361), ко- 
је су остаде на снази и посде ступања на снагу ОЗРО, По овом 
мишљењу суд би био дужан да због апсолутне ненадлежности 
одбаци предлог за одређивање привремене мере у радном спору 
у коме се појављује као тужена странка радна организација, те 
да упути радника да такав захтев може поднети надлежном ор- 
гану управе. Међутим, ово становиште није правилно и стога не 
може доживети званичну афирмацију у судској пракси, a у том 
погледу већ постоји и недавно пубдиковано у основи истоветно 
мишљење Савезног секретаријата за правосуђе и Савезног секре- 
таријата за рад. Ово мишљење сматра, да и суд може да одреди 
привремену меру по чд. 415 ЗПП ради одлагања извршења конач- 
ног решења радне заједнице, јер се ради о два раздичита органа 
чија овлашћења према цитираним законским одредбама нису 
идентична и самим тим сваки од њих поступа потпуно самостал- 
но зависно од оцене околности сваког конкретног случаја.

Из досадашњег излагања би следило, да радном спору неоп- 
ходно претходи повреда леког права радника из радног односа 
о којој је поводом захтева радника за заштиту тог права на од- 
ређен начин расправљано и одлучено у поступку код радне орга- 
низације. За раздику од тог интерног поступка, у коме се на бази 
самоуправљања између радне заједнице и дотичног радника као 
њеног равноправног члана у обостраном интересу одлучује о за- 
штити његовог права за које држи да је повређено, радном спо- 
ру је као и свакој другој парници својствен антагонистички ин- 
терес странака. Како суд код решавања радних спорова поступа 
по одредбама Закона о парничном поступку (чд. 413—417 ЗПП), 
то се у вези с тим поставља питање какав је процесно-правни ка-
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рактер пресуде у радном спору и каквог je ооима њено деЈство 
у погдеду успостављања права из радног односа чија се заштита 
захтева у радном спору. He треба посебно наглашавати, да се ово 
питање не поставља код захтева који гдаси на новчано потражи- 
вање из радног односа, јер је несумњиво пресуда којом се одлу- 
чује о таквом захтеву кондемнаторна, као и у свим другим сду- 
чајевима где је предмет тужбе имовинскоггравни захтев о коме 
се има кондемнаторно пресудити.

Разлог за истицање поменутог проблема лежи у чл. 125 ОЗРО 
којим је одређено, да ће суд поништити коначно решење радне 
организације као незаконито само ако утврди да је учињена бит- 
на повреда поступка код радне организације у коме је то реше- 
ње донето. Свакако је таква пресуда у радном спору којом се 
поништава коначно решење радне организације којим је одлу- 
чено о праву радника специфичне правне природе, па се баш 
због тога и намеће питање да ли је она кондемнаторна (налагање 
чинидбе, пропуштања или трпљења), деклараторна (утврђивање 
права или правног односа) или конститутивна (креирање права 
или правног односа). Мишљења сам, да се оваква пресуда у рад- 
ном спору због своје изузетне специфичности не може подвести 
ни под један од поменутих класичних појмова судске пресуде, 
које обзиром на њихову правну природу разликује Закон о пар- 
ничном поступку, но уз напомену да таква пресуда може да има 
и кондемнаторну снагу само у сдучају обавезивања радне орга- 
низације на враћање радника на досадашње радно место. Y вези 
са издоженим ваља истаћи само као податак, да Закон о парнич- 
ном поступку једино у чл. 451 предвиђа случај када суд опште 
наддежности доноси оддуку о поништавању и то пресуде избра- 
ног суда, .која је по становишту правне теорије конститутивног 
карактера и то у негативном смисду.

Како се према напред реченом пресудом овакве врсте пони- 
штава решење радне организације којим је повређено право рад- 
ника, то се и обим њеног дејства своди само на ту последицу, па 
се према томе њоме не замењује решење радне организације ко- 
је је предмет побијања у радном спору. To значи, да се оваквом 
пресудом не утврђује односно не успоставља повређено право 
радника, јер то питање спада искључиво у домен самоуправљања 
радних људи у радној организацији.

Међутим, према подацима судске праксе и у случајевима ка- 
да се у радном спору побија коначно решење радне организације 
због повреде поступка (чл. 125 ОЗРО), тужбени захтев није уп- 
рављен на поништај тог решења, већ на утврђивање његове не- 
законитости. Свакако је оваква пракса погрешна и зато сматрам, 
да би суд требао странку да поучи и да јој укаже на потребу да 
у наведеном смислу формудише тужбени захтев. Но, када се по- 
бија законитост коначног решења радне организације из разлога 
материјално-правног карактера, мишљења сам, да би у таквом 
случају бидо места тужби на утврђење. Тиме се не искључује 
могућност подношења овакве тужбе под условима из чл. 175 ЗПП 
и у свим оним сдучајевима када радник има одређен правни ин-

27



терес (на пример радник сматра да је засновао радни однос на 
неодређено, a не на одређено време).

Ако радна организација добровољно не изврши судску пре- 
суду којом је обавезана на враћање радника на његово досада- 
шње радно место (чл. 36 и 126 ОЗРО), онда радник може своје 
право да реализује принудним путем у извршном поступку, који 
се спроводи по правним правилима бив. закона о извршењу и 
обезбеђењу (ИП) у искључивој надлежности општинског суда. 
Како се у таквом случају ради о чинидби коју уместо радне ор- 
ганизације нико други не може извршити, то се извршење има 
спровести по правном правилу из § 308 ИП принуђивањем радне 
организације новчаном казном уз претходно одређивање рока за 
пријем радника на досадашње радно место. Међутим, још увек 
у судској пракси има појава погрешног поступања у том погледу, 
јер се захтева и од суда дозвољава извршење путем приндудног 
увођења радника на радно место на коме је раније радио од 
стране извршног органа суда.

Поводом предлога за извршење, ако не постоји опасност од 
одлагања, што по правилу у оваквим случајевима неће бити, суд 
ће пре доношења одлуке заказати рочиште, ради преслушања из- 
вршеника (§312), a ако овај иако уредно позван не при- 
ступи на рочиште, суд може донети одлуку и у његовој 
одсутности. Код доношења одлуке суд је дужан да узме 
у обзир све писмене изјаве изосталих странака и других 
учесника, које стигну до закључења рочишта (§ 52). Y k o  
лико радна организација не поступа по решењу суда о дозво 
ли извршења у остављеном року, онда ће суд на предлог радника 
— тражиоца извршења извршити запрећену новчану казну и 
уједно ће одредити нови рок извршенику уз запрећивање нове 
строжије казне. Према томе, у поменутим случајевима је извр- 
шење судске одлуке могуће обезбедити само посредним путем тј. 
принуђивањем радне организације новчаном казном, ако добро- 
вољно не изврши своју обавезу. По тезама за Закон о извршном 
поступку предвиђене су новчане казне за правна .дица у износу 
од 500—10.000 нових дин., али је износ од 10.000 нових динара 
непрекорачив.

И код извршења оваквих судских одлука могу настати поте- 
шкоће и проблеми, јер радне организације често још у току рад- 
ног спора попуне радно место новим радником. Радна организа- 
ција је по судској пресуди дужна да врати на досадашње радно 
место радника коме је незаконито престао рад, a таквом раднику 
због поништења односно утврђења незаконитости одлуке о пре- 
станку рада радни однос правно није ни прекидан, па му стога 
континуирано припадају сва права до поновног ступања на рад. 
Повезано с тим поставља се и питање какав је правни положај 
новопримљеног радника у таквој ситуацији, те како са њиме тре- 
ба да поступи радна организација, да би могла извршити одлуку 
суда и избећи штетне последице од изрицања новчаних казни. 
Аржим да би адекватна солуција била у томе, да радна органи- 
зација новоп римљеног радника распореди на неко друго одгова-
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рајуће радно место. Уколико таква могућност не постоји, онда 
да му одреди престанак рада на основу чл. 102 у вези чл. 4 ОЗРО, 
јер сваки радник мора да има одређено радно место у радној ор- 
ганизацији.

Још веће потешкоће могу настати, ако је поништена као не- 
законита одлука о престанку рада раднику због укидања радног 
места, a иначе је сама одлука о укидању радног места која је то- 
ме претходила законита. To ће бити у случају, када је радна за- 
једница изменила општи акт о утврђивању радних места у пос- 
тупку и на начин предвиђен статутом. Код тога се мора имати у 
виду и правно начело, да могу бити досуђене само оне чинидбе 
које су могуће, па је зато недопуштено доношење судске одлу- 
ке о обавезивању неког на чинидбу, која није мотоћа ни у физич- 
ком, нити у економском смислу. С тим у вези треба истаћи, да 
по чд. 126 ст 1 ОЗРО суд може, али не мора у сваком конкретном 
случају одлучити о враћању радника на досадашње радно место. 
Због тога суд зависно од окодности сваког таквог случаја треба 
да цени да ли има места доношењу одлуке о обавезивању радне 
организације на враћање радника на досадашње радно меето или 
може само одлучити о враћању радника на рад у радној органи- 
зацији, јер су свакако и таквом одлуком права радника зашти- 
ћена. Y овом другом случају ствар је радне организације како ће 
даље поступити са дотичним радником т ј. да ли ће га евентуално 
распоредити на неко друго одговарајуће радно место или поново 
донети оддуку о престанку рада обзиром да је његово радно ме- 
сто правоснажно укинуто. Ако судови са таквом оценом буду 
приступиди разматрању могућности и потребе доношења одлуке 
о враћању радника на досадашње радно место, свакако би се из- 
бегле пресуде које би садржале неизвршиву чинидбу о враћању 
радника на радно место на коме је раније радио.

Јован Л. Јерковић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕАНИШТВА САВЕЗА АКЈ

Y Београду је, 1. априла 1967. године, одржана редовна сед- 
ница Председништва Савеза адвокатских комора Југославије. 
Претресена је активност чланова председништва по одређеним 
задужењима, a посебно учешће на разним саветовањима и скупо- 
вима где је позиван Савез. Констатовано је да је по Савез било 
најважније питање доношења Основног закона о правосудном 
испиту и да је  Савез предузео све што је био у могућности да 
учини да се обезбеди стручни ниво кадрова у адвокатури и суд- 
ству, било иступањем својих представника на седницама Савезне 
скупштине, било на саветовањима поводом преднацрта овог За-
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кона, као и подржавању амандмана на предлог од стране Мило- 
вана Јовановића, посланика Организационо политичког већа Са- 
везне народне скупштине.

Претресан је извештај Комисије за израду Нацрта Основног 
закона о адвокатури, па је одлучено да се на основу овог изве- 
штаја изради текст Преднацрта који треба да буде изнет на ди- 
скусију пред Пленум Савеза.

Расправљано је питање предлога за израду Правила Савеза, 
па су позване све Коморе да се о овом предлогу изјасне до идуће 
седнице Председништва.

Заказан је редован Пленум Савеза за дане 13. и 14. мај 1967. 
године у Опатији, чији ће се дневни ред накнадно утврдити.

Према сагласности Комора предвиђено је одржавање годи- 
шњих скупштина Адвокатских комора: АК Македоније у Скопљу 
21. V 1967, АК Војводине у Новом Саду 27. V 1967, АК Србије у 
Београду 28. V 1967, АК Словеније у Љубљани 10. VI 1967, АК 
БиХ у Сарајеву 18. VI 1967, АК Хрватске у Загребу 24. VI 1967.

Заказана је нова седница Председништва Савеза за 22. IV 
1967. у Загребу.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Битна. је повреда одредаба ЗКП  ка- 
да се главни претрес одржава пред 
окружним судом у одсуству оптуж е- 
ног a без предлога јавног тужиоца.
(ВСС од. НС бр. К ж . 122/967).

На предлог застзтаника оштећених 
као тужилаца одржан је главни 
претрес у  одсуству оптужеиог. Овај 
је уложио жалбу, па је пресуда у- 
кинзт^а по слЈгжбеној дужности, a 
из разлага:

Оптужени је бугарски држављан, 
који је лекарским увере«>ем дока- 
зао ,да не може. услед болести, да  
приеуствује гл. претресу. Заст. ош- 
тећених је поднео предлог да се  гл. 
пјрегрес одржи у  одсуству оптуженог, 
што је суд уважио. Међугам, по чл. 
284. ст. 2 ЗКП  гл. претрес се  може 
одржатм у  одсуству оптуженог ако 
је  овај у  бегству или иначе није до- 
стеж ан држ. органима, али само по 
предлогу јавног тужиоца. Ово је од-  
ступање од оггштег правила о иден- 
тичним правмма оштећеног као ту-  
жиоца са јавним тужиоцем.

Код покушаја лишења живота по- 
требно је да стоје субјективна и об- 
јективна страна код извршиоца no- 
кушаја. (ВСС Од. НС бр. Кж. 
Г84/967).

Окружни суд је уваж ио приговоре 
против оптужнице и обуставио пос- 
тупак. Јавни тужилац је  уложио 
жалбу, које је основана, I. ст. 1>еше- 
ње пЈ>егшачено и приговори као не- 
основани одбијени, a из р>азлога;

Ако се з^зме да стоји сз^бјектиЕна 
страна овог крив. дела, a наиме, да 
је оптужени пуцао у  намери да о- 
штећеног лиши живота, нема об- 
јективне стране овог крив. дела, јер 
оштећени није био ни у  ходнику, 
чи у дворишту, па га оптужени није 
ни могао лишити живота. У часу 
пуцања оштећени се налазио безбе- 
дан у  свом стану, па према томе ни 
у ксм сл1учају није могао бити ли- 
шен живота, јер се није налазио на 
-месту на ко.ме је дело извршено. 
Пудајз^ћи у  ходник стана оштеће- 
ног аптужени је извршио кр. дело 
утрожавања сигурности из чл. 153. 
КЗ, јер пуцање несутиљиво представ- 
ља озбиљну претњу да he се напа-
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сги на жив<от или тело неког лица 
и подобно је да угрози његовју си- 
гурност.

Веће Окружног суда може у ста- 
дијуму 1>еи1авања приговора против 
опт^ужнице, кад постоје противречни 
докази о чињеницама које су одлу- 
чне за дело ноје је иредмет оптуж- 
бе, улазити. у  оцену доказне снаге 
прикупљених до1саза него о томе 
има да 'Се одлЈука донесе на гл. пре- 
тресу.

Излучни захтев је захтев да се 
утврди да инвентар самосталне тр- 
говивске радње у принудној ликви- 
дацији представља личну својину 
тужиоца. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1331/966).

I. ст. 'пресуда је абавезала зуж ене  
да icy дуж не призвати да имбвина 
пописана прелставља личну имови- 
ну тужиоца. Уложена жалба је о- 
снсдаана, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Захтев тужбе да се 'утврди да ин- 
вентар самосталне трговииске рад- 
ше у принудној ликвидацији пх)ед- 
ставља личну својину тужиоца јеете 
излучни захтев. Ов.акав излучни за- 
хтев мож е се постав1ити оамо про- 
тив оредузећа у  ликвидацији све 
док ствари 'Које чине основна сред- 
ства кису предата Општ. скупштини, 
сходно чл. 66-а и 66-б Уредбе о  пре- 
санку предузећа у  радњи.

Како I. ст. суд није спровео сва 
потрвбна утврђења, вал>ало је ж ал- 
бу уважити.

I. ст. суда да туж илац својим захте- 
вом није остваривао и  неимовинску 
штету због претрпљеног телесног о -  
штећења. Зато је  била дужнаст су- 
да да утврди колика би била висина 
накнаде неимовинске штете због те- 
лесног оштећења, па овај износ до- 
дати осталим изиосима досуђеним са 
мстог наслова, па онда одбити оно 
што је исплатио 0 3  на име 'осигура- 
ња. Требало је утврдити не само 
стартну основу него и кретање ви- 
СИН0  исте.

Приликом утврђивања накнаде 
неимсвинске штете због телесног о- 
штећења не узима се у обзир имо- 
винска штета коју оштећени трпи 
због телесног оштећења. (ВСС од, 
НС бр. Гж. 1654/966).

Против I. ст. дресуде поднесене су 
жалбе, које су  основане, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлота;

За правилно утр ђ и в ањ е висине 
накнаде неимовиноке штете због те- 
лесног 'оштећеива није довол>но да се 
утврди у чему је телесно опггећење 
и колико процената то телесно о- 
штећење ггредставЈва, већ је потруеб- 
но утврдити истовремено и то да ли 
су и какве последице наступиле у- 
след телесног оштећења. Наиме, ка- 
ко телеснб оштећења утиче на оп- 
шту радну опособнсхл' и ако утиче 
на који 'Се начин манифестује, од 
каквог је утицаја телесно оштећења 
на досадашњу тгрофесионалну рад- 
ну способност тужиоца, наиме да ли 
се може и дал>е бавити вооарским 
послом. који је до телесног ош теће- 
н>а обављао.

У споровима ради накнаде неимо- 
винске штете у  диспозитиву пресу- 
де треба навести глобални износ на- 
кваде свих видова неимовинске 
штете, док се у разлозима пресуде 
наводе појединачви износи неимо- 
винске цггете као и они износи ко- 
ји се од износа штете требаЈу одби- 
ти (нпр. давања ОЗ-а). (ВСС Од. НС. 
бр. Гж. 1588/966).

I. ст. ггресудом само је делимично 
уважен тужбени захтев. Поднесена 
жалба је основана, I. ст. преруда у-  
кинута, a из разлога:

Из пржцизираног тужбеног захте- 
ва тужиоца у  поднеску од 10. апри- 
ла 1965. наводи се да  тужилац по- 
ред осталота тражи и накнаду неи- 
.човинске штете збаг телесног оште- 
ћења у  висини од 1 милион ст. ди- 
нара. Зато је нетачно оно зггврђење

Ако у току парнице I. ст. суд  
дође до сазвања да је једна од стра- 
нака још пре почетка паркице ду- 
шено оболела не мож е прекинути 
парницу него се има побринЈгти да 
та странка добије етараоца. (ВСС 
Од. Нс бр. Гж. 1756/966).

I. ст. суд је поступак гфекинуо, 
тужитвЈкица је уложила жалбу, ко- 
ја је основана, I. ст. решвње укину- 
то,а из разлога:

Погрешко је схватање I. ст суда 
да је у конкр. случају било места 
одр>еђивању прекида поедушга на о- 
снову чл. 202. став 1 тач. 1 ЗПП. 
Није у питању хубитак парничне 
способности за вЈ>еме трајања пар- 
нице, него се чињеница о ранијем
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немању парн. способности дознала 
тек током парнице, na је дуж ност I. 
ст. суда била да тај недостатак от- 
клони, постављењем староца, a не 
да прекине парницу.

Ако се у бракоразводној парници 
постави захтев за супружавско из- 
државање ово во вресуди може те- 
ћи само од дава востављања зах-  
тева a ве од дана раскида брачве 
заједвице. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 
1758/966).

I. ст. суд је обавезао тужитеља да 
плаћа супружанско издржавање по- 
чев 0(д дана 1. нов. 1967. иако је  зах-  
тев поднесен 2. марта 1966. године, 
па је жалба у овом делу схгнована, и 
■взгжилац обвезан да плаћа супруж. 
издржавање почев од 2. марта 1966. 
године, док је захтев тужене да се 
ово плаћање рачуна од 1961. годиве, 
када је брачна заједница прекинута 
одбија, јер се сзч1руж . издрж. може 
остваривати оамо од дана поставља- 
ња захтева.

Нема места водновхењу ревизије 
против одлука II. ст. суда у оста- 
вивским предметима. (ВСС Од. НС 
бр. Рев. 16/967).

Протксв II. ст. одлуке поднесена 
је  ревизија, која је  као недозвол»е- 
ча одбачена ,а из разлога:

Чл. 185 ЗОН бил'0  је предвиђено 
да се и inpoTMB оставинских решењ1. 
донетих у  II. !Степену мож е изјавити 
ревизија. Међутем, по чл. 27 Закона 
9 изменама и допунама ЗПП данон 
стутгања на снату овот закона пре- 
стају да важ е одредбе о  рввизији 
цредвиђене посебшш зажоном, што 
значи да је наведена одредба ЗОН 
о дозвољености ревизије ггрестала да 
важи, па се против схггавиисжих ре- 
шен>а у II. ст. не мож е изјавити рб- 
визија, јер  та 1>ешења не спадају у 
она решења против којих се у  сми- 
слу чл. 380 ст. 1 тач. 1 д о  3 ЗПП мо- 
ж е изјавити ревизи.1а.

Ни једва одредба ЗПП ве пред- 
виђа могућаост делегације судова са 
подручја другог републичког врхов- 
вог суда. i(BCC Од. НС бр. Гж. 
143/967).

Тужилац је ттоднео захтев да се 
изузЈму сви судови на територији СР. 
Србије. Овај је захтев одбијен, a  из 
разлога:

Републички врх. суд може на 
предлог странке или суда да одреди 
да у  појединим предметасма поступа 
друти стварно надлежан суд са под- 
дручја тог врховног суда. Међутим, 
ни једна одрадба ЗП П -а не предвиђа 
могућност делегаци)е судова са по- 
дручја другог републичког врховног 
суда.

AOKVMEHTA ПОТРЕБНА ЗА УПИС Y ИМЕНИК ААВОКАТА 
ААВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ

Сходно прописима чл. 13, тач. 1, 2, 3, 6, 7 и чл. 22 Закона о 
адвокатури, чл. 2, 6, 7 и 8 Основног закона о правосудном испи- 
ту и чл. 48 Статута АК у АПВ, те начелног решења Управног од- 
бора Адвокатске коморе у АПВ у Новом Саду са седнице од 13. 
априла 1967. године, код подношења захтева за упис у именик 
адвоката потребно је поднети следећа документа:

1. Молба за упис, са означењем места у коме молилац же- 
ли да води своју адвокатску канцеларију, таксирану са 0,50 н. 
динара административне таксе;

2. извод из матичне књиге рођених;
3. уверење о југословенском држављанству;
4. уверење о пословној способности;
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5. уверење о здравственом стању;
6. уверење да молилац није под истрагом;
7. уверење да молилац није кажњен;
8. уверење да молилац није у раднОхМ односу;
9. диплома Правног факултета у оригиналу и препису;

10. сведоџба о положено.м правосудном испиту у оригиналу 
и препису;

11. уверење о радном стажу на основу кога је одобрено по- 
лагање правосудног испита;

12. биографија у два примерка;
13. фотографије за легитимацију 4 ком.
Лица 'Која немају положен правосудни испит a испуњавају 

услове чл. 6, 7 и 8 Основног закона о правосудном испиту, код 
подношења захтева за упис потребно је  да поднесу:

а) решење Републичког органа управе надлежног за послове 
правосуђа, којим је  утврђено право из чл. 6, 7 и 8 Основног за- 
кона о правосудном испиту;

б) уверење .о радном стажу на основу кога испуњава услове 
из чл. 6, 7 и 8 Основног закона о правосудном испиту.

Према решењу Управног одбора од 13. априла 1967. године 
захтеви који нису поднесени у смислу горњег саопштења не могу 
се узимати у поступак.

АДВОКАТСКА КОМОРА Y АПВ

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа, који одлучују о упису у именик адво 
ката, Савет и Управни одбор, сагласили да постоје услови за 
упис у именик адвоката, то се на основу чл. 93 тач. 4, 87, тач. 3, 
чл. 13 тач. 1 и 7 и 23 ЗОА и чл. 6 и 7 Статута АК у  АПВ УПИСУЈУ 
у именик адвоката и то: са дано.\1 5. априла 1967. године, a  реше- 
њима број:

93/66 Младеновић Анђелко, Бечеј 
391/66 Седмина Вендел, Бездан 

50/67 Милутиновић Бура, Панчево 
59/67 Јовановић Бура, Ковин 
64/67 Плачков Мирјана, Нови Сад 
65/67 Максимовић Десимир, Опово 
69/67 Бин-Симендић Камила, Суботица 
72/67 Иличић Стеван, Кикинда 
76/67 Радичевић Власта Панчево 
77/67 Фараго Марк, Суботица 
86/67 Др Капларски Павле, Нови Сад 
92/67 Царић Бранко, Нови Сад

АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ
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Б И Л
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ Y НО

I. РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА

П Р И М А Њ A

Конто1 Н а з и в  р а ч  у и  a Претколона ГЛАВНА
КОЛОНА

7500 Наилаћена чланарина 58.464,70
7501 Наплаћен дедан 1% к. доприиас 58.802,93
7502 Наплаћена претплата на „Гласник” 16.956,60
7503 Наплаћене нсквчане казне 758.—
7893 Наплаћено од огласа у „ГЛАСНИКУ” 454,50
7894 Наплаћено од станарине 528,84
7899 Наплаћена разна примања 5.659,92

УКУПНА ПРИМАЊА: 141.625,49

И З Д А В А Њ A

Укугши трапжови 108.580,82
460 Плате редовиих службеника 26.123,35
463 Хонорар функционера 6.240.—
461 Допртшоси на горња лична примања 16.778,38
414 Фонд за поправку зграда 346.—
40 Огг>ев, осветљење, вода, смеће 1,760,48

412 Поштанско-телеграф. трошкови нов. пром. 2.953,27
408 Канцеларијски материјал и часогогси 1.509,21
451 Чланарина Савезу адв. ком. Јутославије 19.495.—
430 Путни рачуни 14.234.—
425 Плаћено осивурање 100,12
415 Трошкови адржавања годишње скупшт. 1.879.—
421 Стипендије 4.800.—
426 Оправка инвентара 2.214,22
429 Помоћ удовама бивишх адвоката 2.100.—
403 Набавка књига 40.—

Остали издаци 8.007,79

Трошкови уређења „Гласника” 28.078,56
435 Ауторски хонорари 11.133,50

4298 Штампање „Гласника” и експедиција 16,945,06

890 Вишак на примањима 4.966,11

УКУПНА ИЗДАВАЊА: 141.625.49

Ш еф рачуноеодства 
Гаврилоеић Игњат, с. р.

БЛАГАЈНИК  
Марић Антоније, с. р.
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A Н C
BOM CAAY HA ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 1966.

П. РАЧУН ИМОВИНЕ — БИЛАНСА

А К Т И В A

K qhto Н а з и в  р а ч у н а

001 Нек1>етнине-11ословне просторије
003 Инвентар
361 Ситан инвентар
367 Библиотека
110 Благајна
100 Народна банка — жиро рачун 
105 Народна банка — ф овд посмртаина 
105 Народна банка — станбени фогзд
125 Адвокати
126 Адаокати у  пеизији чланови ПФ 

Дужници
313 Канцеларијски материјал

УКУПНО АКТИБА:

П А С И Б A

ИЗНОС

19.367,33
14.021,76

1.428,08
15.031,95

1.102,65
29.499.38

2.132,88
1.001,96

21.536,49
4.255,50

22.157,89
326,96

131.856,83

125 Адвокати 1.622,90
Беровници 26.030,85

120 Разни преитлаташци за „Гласник” 1967. 1.168.—
01 Исправка вреднсхгги инвентара 4.633,87

900 Имовина 46.783,05
901 Отпис неутериве чланарине 7.725,77
902 Покриће мањкова 5.607.—
903 Усавршавање материјалне базе коморе 5.872,52
904 Банредне помоћи 5.055,08
940 Фонд посмртшгае 3.415,88
941 Станбени ф онд 1.001,96
75 Обрачуната a ненаплаћена чланарина 10.320.—
75 Обрачунат a ненаплаћен „Гласник” 1 .368 ,-
75 Обрачуната a неиаплаћена казна 489.—

890 Остало 5.796,84
890 Успех — вшпак ка дримањима 4.966,11

УКУПНА ПАСИБА; 131.856,83

ПРЕДСЕДНИК  
Ботић Милорад, с. р.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 13. 
априла 1967. године у Новом Саду, донесена су следећа решења:

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

2) Сазвана је редовна годишња скупштина Адвокатске комо- 
ре у АПВ за суботу 27. маја 1967. године с тим да се позив објав- 
Лзује у броју 5 „Гласника”.

3) Донесена су упутства за упис у именик адвоката сходно 
пропису Основног закона о правосудном испиту, који се објав- 
л>ују у броју 5 „Гласника”.

4) Решењем бр. 94/1967 разрешен је дужности преузиматеља 
адвокатске канцеларије Путинчанин Ж арка адвокат Арсеније- 
вић Милорад из Новог Сада.

5) Решењем бр. 105/1967. брисана је из именика адвокатских 
приправника са даном 5. априла 1967. године Плачков Мирјана, 
јер је уписана у именик адвоката.

6) Решењем бр. 95/67. узима се на знање преселење седишта 
адвокатске канцеларије Ковачев Миодрага из Беочина у Нови 
Сад, са даном 1. априла 1967. године.

7) Решењем бр. 89/1967. узима на знање преселење седишта 
адвокатске канцеларије Букановић Василија из Сивца у Кулу са 
15. априлом 1967. године.

8) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и теку- 
ћим пословима.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

ИСПРАВКЕ

У чланку Р. Георгијеваића, који је објављен у  бр. 4 „Гласника” за 1967. 
годину поткрале се следеће грешке:

1. иа стр. 3, рвд 19 место ,лекласирана” тр>еба да гласи ,^вкларисана”
2. на стр. 5, ред 19 иза речи „целовитости” треба ставити „и  јединства 

система, па и делова тог система, да1кле и  области...”
3. на стр. 5, став други, р ед  четврти иза речи ,д1равне снаге” треба 

ставити ,д1орми са аспекта садржинске стране репулисаних адноса и са 
аспвкта уставне поделе законских норми. „Иза тог текста се ставља тачка 
и започиње р)еченица са текстом „Са аспекта правне cipiyKType и правне 
снаге . . . ”

4. на страни 9. у  поднаслову 2. став први, ред 5 уместо речи „пропи- 
сује” треба ставити „прописују”.

У Чланку Оруестија Путаика, објављеном у  бр. 4 „Гласника” на стр>аш1 
17 ред 6, грешком је објављено „рад на неодређено вр>вме” a треба да стоји 
,,на одређено”, a та се грешка поновила у  првом реду стране 18,

У чланшбу Торма Геза, објављенсш у  бр. 4 „Гласника” за 1967. објавл>ена 
је грешиом, на странм 25 у  првом реду уместо „300 нд”, треба да стоји „500 
нд, a у  другом реду уместо „500 нд.” треба да стоји „300 кд.”
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„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра 'у АПВ Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник 
Ботић Милорад адвокат Нови Сад, Народних Х ероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годшпња претплата 24 нових динара /  Цена 

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