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САДРЖАЈ

Редо|вна Скупштина АК у АПВ;

Накнада штете због изгубљене зара- 
де кзо посл€дица радне неспособ- 
носги оштеЉешжа;

Овлашћени тужиаци по ЗКП и оп- 
тужна акга које подносе;

Плен5ги Савеза адв. ком. Јутосланије;

Из судске праксге (IV);

Из судске цраксе;

Службена саошптен>а.
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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А .П . В О Ј В О Д И Н И
Година XVI Нови Сад, јун 1967. Број 6

РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ АК Y  АПВ

Скупштина Адвокатске коморе у АПВ, која је одржана дана 
27. маја 1967. године, у просторијама хотел „Парк”— Нови Сад, 
донела је следећа решења:

1. Узела је на знање извештај председника Ботић Милорада, 
да је Скупштина способна да доноси пуноважне закључке, по- 
што је присутно 207 адвоката, дакле далеко изнад половине чла- 
нова.

2. Саслушала је поздраве председника Ботић Милорада упу- 
ћене Рајх Арнолду, секретару за послове правосуђа и унутр. 
управе ИВ СР СЈ>бије, др. Дорошки Јовану, секретару за посло- 
ве правосуђа ИВ АПВ, Вуковић Ивану, пред. Одељења Врх. суда 
Србије, Крунић Бошку, секретару Покр. конфер. ССРНЈ, др. Ми 
лошевић Љубиши, представнику Правног факултета, Нови Сад, 
Груловић Здравку, предс. Вишег привр. суда, Нови Сад, Штајнер 
Звонимиру, председнику Окр. суда, Нови Сад, Мишков Авраму, 
окр. јавном тужиоцу, Нови Сад, Илић-Јовић Кајки, в. д. пред- 
седника Општ. суда, Нови Сад, Кнежевић Д. ошпт. јавном ту- 
жиоцу, Нови Сад, Дракулић Светозару, општ. јавном правобра- 
ниоцу, Нови Сад, Максимовић Душану, предс. Удружења адв. 
припр., Нови Сад, Јегдић Јовану, б. председнику АК у АПВ. За- 
тим представницима свих Адвокатских комора на челу са пред- 
седником АК у Загребу Шиматовић Славком, Радоњић Глишом, 
чланом УО АК у Београду, КнафелЈЦ Марком, чланом УО АК у 
Љубљани, Бањац Жарком, чланом УО АК у Сарајеву, Костов 
Панче, зам. предс. АК у Скопју. Затим је саслушала уводну реч 
председника Ботић Милорада, у којој је истакао да су раније 
главне тачке дневног реда материјална питања, осим питања 
соц. осигурања, сва решена, да се сада треба да третирају пита- 
ња начелне важности, као што су: питање измене и допуне За- 
кона о адвокатури, питање самоуправљања у адвокатури, пита- 
ња профисионалне етике, питања дисциплине итд.

Одала је минутом ћутања последњу почаст преминулим адво 
катима и пензионисаним адвокатима и то: Бабић Олга, Бин др. 
Ференц, Филипон др. Марта, Вујић др. Драгомир, Поповић др. 
Михајло, Радосављевић др. Петар, Аопушина Петар и Дамјанов 
Јакша.
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3. Изабрала је једногласно у Радно председништво: Хаџи 
Косту, ст. Нови Сад, Сепеши Стевана, Суботица, МолАован Сте- 
вана, за записничаре: Плачков Мирјану и Ралетаћ Милана, Но- 
ви Сад, за овераче запионика; Шијачки Лесу и Шапоњац Теодора, 
Нови Сад.

4. Прихватила је једногласно записник Скупштине од 15. 
маја 1966. г. и исти оверила.

5. Одлучила је једногласно да се не читају извештај Управ- 
ног одбора о раду у 1966. г., закључни рачуни за 1966. г. и пред- 
лог прихода и расхода за 1967. годину, те је саслушала извештај 
Комисије за преглед финансијског пословања Коморе у 1966. г, 
које је поднео др. Петерка Јосип.

6. Саслушала је поздравне говоре: др. Дорошки Јована, Но- 
ви Сад, Радоњић Глише, Београд, Максимовић Душана, Нови 
Сад.

7. Саслушала је дискусију и то: Стојковић Богољуб, Панчс- 
во, др. Михајловић Стојан, Зрењанин, Шарчевић Андрија, Субо- 
тица, Новаковић Оливер, Нови Сад, Бањац Жарко, Сарајево, 
Шиматовић Славко, Загреб, Рајх Арнолд, Београд, др. Иванче- 
вић Милан, Нови Сад.

8. Једногласно је усвојила све поднесене извештаје и дала 
разрешницу Управном одбору, Комисији за преглед финанс. по- 
словања, усвојила је завршне рачуне за 1966. годину као и пред- 
лог прихода и расхода Коморе за 1967. годину.

9. Једногласно је уважила предлог Рончевић Стевана, те је 
на основу чл. 6 Пословника о раду Скупштине, једногласно из- 
менила чл. 29. ст. 1 Статута АК, као и попратне чданове, a који 
од сада гдаси: „Увравни одбор састоји се из председника, два 
заменика председника и 9 чланова рачунајући ту и једног пред- 
ставника адвокатских приправника.

10. Једногласно је одлучила да се избори врше акламацијом.
11. Акламацијом је изабрала: за председника Ботић М ило  

рада, Нови Сад, за заменике председника Шарчевић Андрију, 
Суботица и Варади др. Јожефа, Зрењанин, за чланове Управног 
одбора: Араницки др. Федора, Ср. Митровица, Жива др. Славка, 
Зрењанин, Марић Антонија, Нови Сад, Стефановић Борисдава, 
Нови Сад, Стојковић Богољуба, Панчево, Томин Боривоја, Нови 
Сад, Фабо Тивадара, Суботица и Царић Олгу, Нови Сад. У  Савет 
Ербес Душана, Панчево, Ишпановић др. Тоша, Суботица, Јова- 
новић, Ненад, Нови Сад, Мишић Славко, Нови Сад, Перваз др. 
Никола, Нови Сад, Радић Славко, Ср. Митровица и Рончевић 
Стеван, Нови Сад. За дисц. тужиоца: Радојчић Аазар, Нови Сад, 
зам. дисц. тужиоца Бошњак Бура, Сомбор, Поповић Вукадин, 
Нови Сад. У  Комисију за преглед финанс. пословања Петерка 
др. Јосип, Нови Сад, Бошковић Стеван, Нови Сад, Зарија Три- 
фун, Панчево. За председника Дисц. суда: Кениг др. Јулије, Н о  
ви Сад, за заменика председника Јовановић др. Милана, Новн 
Сад, за чданове дисц. суда: Будишин Угорица, Кикинда, Гутман 
др. Мирко, Сомбор, Иличић Обрад, Нови Сад, Јожа др Аајош, 
Суботица, Мајсторовић Бранислав, Рума, Милић Томислав^ Н о



ви Сад, Николић Влајко, Сента, Новић др. Јефта, Нови Сад, Ра- 
пајић Милан, Нови Сад, Руп др. Бура, Ст. Пазова, Трухар Вла- 
димир, Панчево, Бурчин Милан, Панчево. Y  II. ст. дисц. веће 
при Одељењу ВСС Нови Сад: Јарковачки Илија, Панчево, Кер- 
пел др. Густав, Вршац, Молдован Стеван, Нови Сад, Секел> Јован, 
Зрењанин, Филиповић Албе, Суботица и Хаџи Коста ст. Нови 
Сад.

Објављујући сва ова решења Годишње Скупштине Адвокат- 
ске коморе у АПВ која је одржана дана 27. маја 1967. године, 
у Новом Саду, проглашују се сва решења обавезна за целокупно 
чланство.

За Радно председништво: 
Коста Хаџи ст. с. р.

РЕДОВНА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y  АПВ

Редовна Скушптина Адвокатске коморе у АПВ, која је одр- 
жана дана 27. маја 1967. године, била је по оцени свих учесника 
Скупштина Адвокатске коморе у АПВ, једна од најуспелијих у 
последњим годинама. Она је не само по броју учесника била шд- 
позантна манифестација снаге и стремљења адвокатуре Војво- 
дине, него је била на врло високом нивоу у погледу тема о који- 
ма је расправљала. Пошто су сва материјална питања решена, 
осим иитања YroBopa о соц. осигурању адвоката, Скушптина је 
могла дубље да третира питахва од општег значаја по нашу адво- 
катуру и правсх^уђе и њихове пробле.ме.

На Скупштини су били присутни сви представници право 
судних органа, на челу са Рајх Арнолдом, секретаром за послове 
правосуђа и унут. послова ИВ СР Србије и др. Дорошки Јова- 
ном, секретаром за послове правосуђа ИВ АПВ, те друштвених 
организација на челу са Крунић Бошком, секретаром Покр. кон- 
фер. ССРШ. Били су присутни сви делегати наших Комора у зем- 
љи на челу са председником Адвокатске коморе у  Загребу Шима- 
товић Славком и представником Адвокатске Коморе у Београду 
Радоњић Глишом. (Именик свих делегата доносимо у службе- 
ном делу, у коме објављујемо решења Гл. Скупштине).

Y  својој уводној речи, након поздрава упућеног свим гости- 
ма, председник Адв. коморе у АЛВ Ботић Милорад, је конста- 
товао, да је прошло време када смо се на Скупштина.ма Комора 
бавили углавном материјалним питањима. Ми смо од тих пита- 
ња сада ослобођени, па можемо сву нашу пажњу да посветимо 
начедним питањима од којих напомиње: питање измене и допуне 
Закона о адвокатури и њеној организацији, хштање пружања 
правне помоћи нашим грађанима, питању етике, израде Кодекса 
етике адвоката, питање подмлађивања адвокатуре. Сва ова пи-



тања су од необичне важности. Изности своје погледе на кон- 
кретно решавање појединих ових питања.

Дорошки др. Јован, секретар за послове правосуђа ИВ АПВ, 
у име Извр. већа поздравља Скушптину. Адвокатура одржава ову 
Скупштину у измењеним приликама, када је потпуно афирми- 
сана као социјалистичка адвокатура. Истиче позитиван допри- 
нос адвокатуре у раду наших судова и органа управе. Говори 
о јавности рада судова и адвокатуре. Верује да ће се сва пита- 
ња решити на задовољство и наше јавности и адвокатуре.

Радоњић Глиша, представник YO АК— Београд, подвлачи да 
две Коморе у СР Србији имају по свим начелним питањима је- 
днодушне ставове. Оне иступају заједнички и јединствено по 
свим тим питањима. Верује да ће ова уска сарадња и у будуће 
бити одржавана.

Максимовић Аушан, председник Удружења адв. приправни- 
ка Војводине, поздравља Скупштину. Говори о проблемима адв. 
приправника. Истиче мисао да и наставак рада пензионисаних 
адвоката смета отварању канцеларија од стране младих адво 
ката. Питање стажа треба да буде одржано, али је потребно 
створити друштвена средства за обављање стажа адвокатских 
приправника, слично оним напорима, којима се дају средства 
за обављање стажа у осталим гранама.

Стојковић Богољуб, Панчево, говори о питању склапања Y ro  
вора о соц. осигурању адвоката. Изности историјат овог питања, 
и констатује да се са Републичким заводом за соц. осигурање 
не може да постигне споразум, јер се не наилази на потребно 
разумевање.

Михајловић др. Стојан, Зрењанин, положај адвокатуре у 
Зрењанину се осетно побољшао. Износи примере заједничког 
рада на пнтањима решавања проблема адвокатуре како друш- 
твених, тако и правосудних и управних органа. Износи резул- 
тате рада Радног одбора у Зрењанину.

Шарчевић Андрија, Суботица, износи своја гледишта за из- 
раду Кодекса етике у адвокатури. Указује на историјат овог 
питаЈва, на покушаје да се изврши кодификација норми етике. 
Сматра да се овим питањем треба да забаве сви адвокати Југо 
славије, преко својих Радннх одбора, затим да све Коморе из- 
раде сам Кодекс, који ће коначно редиговати Савез адвокатских 
комора Југославије, па би се исти имао дати на проучавање 
свим адвокатима, и након поднесених примедби коначно усво 
јити.

Новаковић Оливер, Нови Сад, прошлост је била тешка, али 
је преброђена. Будућност адвокатуре се све јасније указује као 
охрабрујућа.

Ба1вац Жарко, Сарајево, изражава поздрав свих адвоката 
Босне и Херцеговине. Говори о резултатима рада ове Коморе, 
која знатним корацима напредује. Y  Републици Б и X  има још  
много места без адвоката, па позива млаће адвокате из Војво- 
дине да, попут раније помоћи коју је Војводина пружала Бсжни 
и Херцеговини, они сада отварају своје канцеларије у тој Ре- 
публици, јер посла има за све.



Шиматовић Славко, председник АК СР Хрватске из Загреба, 
треба све нагшре улагати да се у раду адвоката увек манифестује 
строга етичност и максимална стручност. To су два основна пи- 
тања која стоје пред нама на решавању. Адвокатска комора у 
Загребу заоштриће питање дисциплине. Она чини припреме да 
1968. године одржи прославу 100 годишшице адвокатуре у СР 
Хрватској.

Рајх Арнолд, секретар за послове правосуђа и унут. послове 
Изв. већа СР Србије, адвокатура се афирмисала у борби за демо- 
кратичност у нашој земљи. Адвокатура треба да се потпуно укљу- 
чи у друштвене токове. Постоји проблем јавности у правосуђу, 
па и у адвокатури. Адвокатура мора потпуно слободно да делује, 
и несметано. за права својио клијената.

Иванчевић др. Милан, Нови Сад, говори о положају пензио- 
нисаних адвоката, који после пензионисања настављају са радом.

После завршене дискусије Скупштина је једногласно при- 
хватила све поднесене извештаје, као и буџет за 1967. годину, те 
дала разрешницу Управном одбору и свим органима Коморе.

Пре обављања избора извршена је измена чл. 29 Статута 
Адв. коморе у АПВ, и то тако што ће се бирати 2 заменика пред- 
седника, па је Скушптнна акламацијом изабрала нове органе 
Адвокатске коморе у АПВ на челу са председником Ботић Мило- 
радом. (Именик изабраних и све органе Коморе објвљујемо у 
решењима Скупштина.)

Као што је у овом кратком и сажетом извештају— приказу 
о раду Скупштине Адв. коморе у АПВ већ истакнуто, она је одр- 
жана на врло високом нивоу, и манифестација је једнодушности 
погледа на све проблеме адвокатуре, указујући на чињеницу да 
су адвокати и адв. приправници наше војвођанске Коморе једип- 
ствени у свим гледањима на све проблеме у вези са адвокатуром, 
што је гаранција да ће наша адвокатура и у будућности, афир- 
мисана као неопходна друштвена служба, напредовати и, у нај- 
мању руку, задржати оно високо признање и име које су јој 
извојевали наши претходници.

Коста Хаџи

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ 
КАО ПОСАЕДИЦЕ РАДНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ОШТЕБЕНИКА

Губитак радне способности одређеног лица појављује се ис- 
кључиво као непосредна последица оштећења телесног интегри- 
тета или нарушења физичког или менталног здравља тог лица. 
Радна способност представл>а скуп свих физичких и интелекту- 
алних човекових способности које он ставља у покрет обављајући 
неки друштвени рад, Од ње зависе резултати рада те следствено



томе и обим имовинских користи чији је извор радна активност. 
Због тога се она појављује као основ штете о којој ће бити речи 
у овом напису. Радна способност се цени према природи и врсти, 
значају и предмету рада у радном процесу као и другим особе- 
ностима садржине сваког конкретног рада.

Губитак радне способности може бити изазван и проузроко 
ван различитим узроцима и начинима. Нас овде интересују само 
сл\’чајеви где је до настанка радне неспособности дошло под 
околностиЈма и на начин које повлаче одговорност неког лица на 
накнаду из тога проистекле штете.

Губитак радне способности може бити различит. To пре свега 
може бити губитак професионалне радне способности и губитак 
опште радне способности. Под професионалном неспособношћу 
за рад подразумева се неспособност за обавл>ање једног одређе- 
ног рада —  рада који је оштећени обављао као своје редовно и 
главно занимање и који је рад за њега, по правилу, представљао 
главни извор средстава за живот. Општа неспособност за рад 
значи апсолутну неспособност за рад, неспособност за обављање 
сваког рада уопште. Њу је у данашњим условима живота и рада 
тешко замислити с обзиром на широку скалу послова који се 
обављају као и посебно на повећане и проширене могућности 
радне рехабилитације и употребе разних техничких помагала у 
радном процесу од стране оваквих лица. Зато када се говори о 
радној неспособности мисли се по правилу на професионалну не- 
способност за рад. Губитак радне способности затим може бити 
трајни и привремени као и потпуни и делимични. Трајни губитак 
способности за рад постоји онда када је он такве природе да се у 
датом моменту не молсе сагледати дужина његовог трајања, док 
би се у супротном радило о привременој неспособности за рад. 
И привремена и трајна неспособност за рад може бите потпуна 
или делимична. Потпуна неспособност за рад постоји онда када 
оштећеник није уопште способан за обављање по правилу по- 
слове свог занимања. О делимичној радној неспособности'говори 
се онда када је овзтећеникова радна способност у овом погледу 
процентуално смањена али није искључена.

• Најчешћи и најважнији вид штете која резултира из проуз- 
роковане радне неспособности је онај који се манифестује у из- 
губљеној заради.

Код губитка зараде треба разликовати да ли се односи на 
прошлост (pro praeterito) или на будућност (pro future) јер се 
на темељу те дистинкције разликују и облици накнаде која је 
проистекла из изгубљене зараде. Тако када се губитак зараде од- 
носи на прошлост онда се накнада штете због изгубљене зараде 
одмерава у једном глобалном паушалном износу који треба бити 
адекватан вредности изгубљене зараде. Када је реч о губитку за- 
раде у будућности онда се по правилу накнада штете због изгуб- 
љене зараде досуђује и одмерава у виду ренте —  редовног перио- 
дичног давања, која треба бити равна редовној заради коју би 
оштећеник остваривао да није онеспособљен за рад. Код овог 
другог случаја приликом утврђивања права оштећеника на нов-



чану накнаду због изгубљене зараде као и притеком одмеравања 
њене висине појављује се много већи број потешкоћа јер се ту 
искључиво оперише хипотезама и претпоставкама у погледу тога 
шта би све оштећеник зарађивао да није лишен радне способно- 
сти, док се пак у првом случају по правилу има посао искључиво 
са готовим и постојећим чињеницама и елементима које треба 
само правилно и тачно утврдити.

Појам зараде треба схватити шире. Под зарадом, као правно- 
-економском категоријом треба подразумевати сваку имовинску 
корист која се постиже радом, a не само износ личног дохотка 
од редовног занимања, јер је скоро сваки рад у правом смислу 
те речи, као резултат активности физичке и интелектуалне снаге 
човека, по правилу управљен на стварање или одржавање мате- 
ријалних вредности. Међутим, приход који не потиче од рада не 
може се сматрати зарадом.

Изгубљена зарада обухвата све приходе и сваку имовинску 
корист које би оштећеник остварио својим радом да није лишен 
радне способности.

Ради правилног и тачног утврђивања и израчунавања висине 
изгубљене зараде морају се претходно установити сви извори 
прихода оштећеника по основу његовог рада као и њихова виси- 
на. V том цаљу суд је дужан да прецизно и детаљно испита и 
утврди начин, услове и материјални резултат оштећениковог 
целокупног правно допуштеног рада и пословања пре губитка 
радне способности, a исто тако реалне могућности, услове и ма- 
теријалне резултате оштећеникове радне активности који се 
оправдано могу очекивати у будућности с обзиром на степен u 
трајање његове радне неспособности.

Потребно је посебно истаћи да се под губитком зараде подра- 
зумева и губитак користи од рада обављеног самом себи. Тако 
право на накнаду штете због изгубљене зараде припада и жени 
домаћици која у часу онеспособљења за рад није била у радном 
односу, али која услед губитка радне способности неће више моћи 
да обавља разне свакодневне кућне послове или ће то моћи да 
чини у доста смањеном опсегу. To ће несумњиво негативно ма- 
теријално одражавати на њену имовину или имовину домаћин- 
ства чјији је она члан јер ће због тога морати да узму кућну по- 
моћницу и да је плаћају за њен рад, a ти издаци би, да је оште- 
ћена здрава и способна за рад, изостали.

Приликом израчунавања висине изгубљене зараде није уоп- 
ште довољно узети у обзир само висину месечне зараде коју је 
оштећеник остваривао у моменту губитка радне способности. 
Нема важећег правног правила нити позитивног законског про- 
писа који би нормирао да се висина изгубљене зараде има одре- 
ђивати и израчунавати искључиво само на бази зараде коју је 
оштећеник остваривао у томе моменту. Напротив мора се у овом 
логледу узети у обзир опште позната чињеница да веома често 
висине месечних зарада осетно варирају зависно од тренутних 
прилика привређивања, a ово нарочито код сезонских радника 
као и то да је зарада код лица са истим стручним квалификаци-



јама Koja су запошљена у различитим радним организацијама и 
на разним радним местима различита. Тако се не ретко може де- 
сити да је оштећеник у часу губитка радне способности оства- 
ривао малу зараду али да се основано могло очекивати да би он, 
по редовном току ствари, у ближој перспективи остваривао већу 
зараду. Накнада штете због изгубљене зараде припада и оштеће- 
нику који је у часу гебитка радне способности био незапосден 
ако је према околностима конкретног случаја извесно да би се 
он, да није изгубио радну способност у ближој перспективи за- 
послио и тако остваривао приходе по основу свог рада. Међутим, 
оштећенику се не може у овом погледу досудити накнада за i y- 
битак имовинске користи који је проблематичан, за који није 
извесно да ће наступити у будућности.

Уколико је оштећеник поред тога и млад човек треба још 
дал>е имати у виду реалну могућност његовог даљег стручног раз- 
воја и напређивања на послу, те самим тим и могућност пове- 
ћања његове зараде у будућности улагањем стручнијег и сложе- 
нијег рада у радном процесу. Исто лако потребно је приликом 
израчунавања висине изгубљене зараде имати у виду и у пер- 
спективи очекевано и планирано побољшање економских прилика 
у земљи, што доводи до повећања личних доходака и других об- 
лика зараде свих радних људи те би следствено томе тако довело 
и до повећања зараде оштећеника да код њега није наступио гу- 
битак радне способности.

Оштећеник треба бити обештећен и у погледу оне зараде 
коју би убудуће ван редовног радног времена могао по нормал- 
ном току ствари остваривати да није лишен радне способности, 
с обзиром на значај, природу и врсту свога рада и радног места. 
Тако ако је оштећеник у једном дужем временском периоду 
пре губитка радне способносте редовно остваривао премије због 
уштеде материјала и сл. примања захваљујући свом залагању и 
резултатима свога рада, онда и висина тих примања треба ући у 
основ за израчунавање изгубљене зараде.

Познато је да радници са села, нарочито неквалификовани и 
полуквалификовани после рада у својим радним организацијама, 
као и за време недељних празничних и годишњих одмора раде 
на својим имањима, a што у случају губитка радне способности 
неће више моћи да чине. Нема сумње да то за њих представља 
материјални губитак пошто је такав њихов рад непосредно управ- 
љен на постизање материјалне користи. Y  оваквим случајевима 
они ће морати да ангажују за те радове радну снагу са стране и 
да је плаћају те смо зато мишљења да и вредност оваквог оште- 
ћениковог рада треба ући у основ за израчунавање висине изгу- 
бљене зараде.

За случај да је оштећеник, по природи и врсти свог рада, 
пре губитка радне способности по потреби службе редовно путо- 
вао и на име накнаде за та путовања премао дневнице, киломе- 
траже, паушале и сл. облике накнаде, поставља се питан.е да ли 
он има право да тражи да му се у претпостављени губитак буду- 
ћих прихода урачунају и износи те накнаде, пошто он неће моћи
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та примања више да остварује. Судска пракса врховних судова 
заузела је становиште да се ова примања не могу урачунати у 
изгубл>ену будућу зараду. Ово са разлога што она не представ- 
љају накнаду за рад и не улазе у дични доходак, већ се само дају 
ради подмирења материјадних издатака које радник има сду- 
жбено путујући и које зато оштећеник убудуће неће имати. To 
је теоријске-правно узев тачно и исправно али не треба, међу- 
тим, пренебрегнути оно што се у животној пракси скоро ре- 
довно догађа, a то је да се од тих примања постижу не маде 
уштеде. Jep радник који прима новчане износе по основу накнаде 
путних трошкова ако не више оно бар најмање уштеди вредност 
издатака које би имао за сопствену исхрану да је остао код 
куће, a који му се када се надази на сдужбеном путу надокна- 
ђују кроз дневнице или друге обдике накнаде путних трошкова. 
Зато сматрамо да би ипак оном оштећенику који је по природи 
свог посла редовно путовао пре губитка радне способности и за 
та путовања примао накнаду, требало у основ за израчунавање 
вредности изгубљене зараде унети и просечне езносе минимадних 
уштеда које би оштећеник могао остваривати из наведених при- 
мања. To би иначе, бидо потпуно у духу и у складу са основним 
принципом оштетног права да се оштећенику треба накнадитн 
сваки губитак правно допуштене имовинске користи.

Може се догодити да оштећеник након умањења радне спо- 
собности остварује од свог рада исте приходе које је остваривао 
и пре тога, али сада то са појачаним радним напорима и тешко- 
ћама. С тим у вези сматрамо да овакав оштећеник не би имао 
право на тражење накнаде штете због изгубљене зараде, пошто 
он фактички ништа и не губи на овом плану. Појачане тешкоће 
и напори које он мора у радном процесу да улаже да би по 
основу свог рада остваривао исте приходе као и раније, по на- 
шем мишљењу представљају за њега један вид неимовинске 
штете слично бодовима, те зато оштећеник због постојања истих 
може тражити накнаду само у оквиру накнаде неимовинске 
штете. Међутим, укодико он буде стављен у такве радне усдове 
да неће више моћи са својим радом да даје онакве резудтате 
какве би давао пре умањења радне способности, те самим тим 
због тога почне и да трпи имовинску штету у виду смањене зара- 
де, онда би могао да тражи накнаду штете због изгубљене зараде, 
чија би висина требада бити једнака заради коју би оштећеник 
остваривао да му није проузрокован губитак радне способности.

Уколико је оштећеник пре него што му је нането одређено 
тедесно иди здравствено оштећење бодовао од неке бодести која 
га је ионако чинида неспособним за рад, онда он нема право 
да тражи накнаду штете због изгубл>ене зараде и у случају када 
би то телесно или здравствено оштећење било такве природе и 
таквог интензитета да би код њега сигурно проузроковадо губи- 
так радне способности да ју је он имао у томе часу. Ово са раз- 
лога што овде недостаје узрочна веза између тог оштећениковог 
тедесног или здравственог оштећења и губитка његове радне спо- 
собности, с обзиром да се тај губитак појављује као посдедица



околности чије се наступање не може приписати одговорности 
лица које је одговорно за потоње проузроковање оштећенику 
здравственог оштећења које му је проузроковано, сама по себи 
у догледно време сигурно довела до губитка његове радне спо- 
собности, онда би у том сл\^ају оштећенику накнаду штете због 
изгубљене зараде требало обрачунати и досудити само до тре- 
нутка када би код њега иначе, наступио губитак радне способно- 
сти услед дејства саме болести.

Оштећеник, коме је услед задобивеног телесног или здрав- 
ственог оштећења проузрокована неспособност за обављење п о  
слова радног места на коме се налазио пре тога, дужан је да се 
прихвати запослења које одговара његовим физичким и интелек- 
туалним радним способностима. To произилази из дужности сва- 
ког грађанина да учини све што лежи на рвеговој страни да би 
спречио наступање штете или да би умањио штетно дејство рад- 
њи проузрокованих од стране трећих лица. Оштећеник, који пу- 
тем рехабилитације може да се оспособи за обављање одређених 
других послова дужан је да се подвргне таквој рехабилитацији 
на трошак лица одговорног за штету и да се након успешно спро- 
ведене рехабилитације прихвати посла за који се је оспособио. 
И у једном и у другом случају оштећенику, који на свом новом 
радном месту остварује нижи лични доходак од оног којег би 
остваривао на ранијем радном месту када би могао да ради на 
њему, припада право на накнаду штете изражене у разлици из- 
међу висине тих двају личних доходака.

Уколико оштећенек неће да се прихвати радног места за које 
је према својим смањеним радним способностима способан, или 
неоправдано одбије да се подвргне рехабилитацији односно да 
се након успешно спроведене рехабилитације прихвати радног 
места за које се је оспособио путем рехабилитације, губи прво 
на накнаду штете због изгубљене зараде у висини личног доходка 
којег би остваривао на томе радном месту. Ово са разлога што 
се у тим случајевима штета о којој је реч, више не указује као 
последица проузрокованог губитка радне способности, већ као 
резултат неоправданог понашања самог оштећеника.

Накнада штете због изгубљене зараде досуђује се у облику 
месечне ренте која треба бити једнака висини претпостављене 
зараде коју би оштећеник остваривао да није изгубио радну спо- 
собност. Право на ренту оштећенику припада од дана губитка 
радне способности. Рента се плаћа унапред, периодично сваког 
месеца. Трајање ренте се временски не ограничава, већ се оште- 
ћенику рента даје нормално до смрти односно све док постоје за- 
конски услови за њено давање. Оштећенику ће се накнада због 
изгубљене зараде досудити у облику ренте и онда када је он по- 
ставио захтев да му се накнада досуди у једном укупном глобал- 
ном износу. He може се ^^ети да би суд у таквом случају преко- 
рачио тужбени захтев, јер изјава оштећеника којом он захтева 
да му се накнада штете због изгубљене зараде досуди у паушал- 
ном износу уместо у виду ренте нехма и не може имати карактер 
диспозиције михмо које суд не би могао да поступи и одлучи
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сагласно правилима материјалног права. Досуђивање накнаде 
штете због губктка радне способности у облику ренте одговара 
самом карактеру штете чију репарацију рента представља, по  
што се та штета манифестује у редовним периодичним губицима 
па је тако и на тај начин треба надокнађивати. Вредно је напо- 
менуто да и Нацрт закона о накнади штете из 1961. год. у свом 
члану 29. ст. 1. прописује да се у случају смрти, телесне повреде 
или оштећења здравља накнада одређује по правилу у облику 
новчане ренте доживотно или за одређено време.

Међутим, важеће правно правило имовинског права да се 
накнада штете због изгубљене зараде досуђује у виду ренте није 
когентне природе, већ диспозитивне, што значи да његова при- 
мена може сагласношћу воља странака бити искључена. Тада 
се накнада штете због изгубљене зараде одмерава и досуђује у 
једном паушалном, капитализираном износу. Али и мимо воље и 
пристанка оштетног дужника накнада штете због изгубљене за- 
раде може се оштетном дужнику на његово тражење досудити 
у паушалном и капитализераном износу. To ће бити само изу- 
зетно, када постојање посебних разлога оправдава такво посту- 
пање суда. Ти разлози би напр. били: постојање реалне опасно- 
сти за оштећеника у пог/\еду редовне наплате досуђених му из- 
носа ренте од стране штетника, што ће рецимо бити случај онда 
када се као штетник појављује радна организација која се на- 
лази пред стечајем. Затим, када је глобална —  укупна сума на- 
кнаде потребна оштећенику ради школовања или оспособљава- 
ња за одређено друго занимање или пак, када је оштећенику, 
ко.ме је проузрокована инвалидност, паушализирани износ на- 
кнаде потребан ради куповине превозног средства у циљу лак- 
шег кретања и слично. Треба поменути да оштећеник има право 
да од оштетног дужника захтева да пружи потребно обезбеђење 
о уредном плаћању ренте на чију је исплату обавезан. Уколико 
он не пружи обезбеђење које му суд одреди онда оштетни пове- 
рилац може са успехом тражити да .му се y.\iecTO  ренте штета 
због изгубљене зараде накнади у укупном капитализираном из- 
носу.

Y случају када се оштећенику штета због изгубљене зараде 
накнађује у укупном паушализирано.м износу, висина тог износа 
се одређује према висини ренте која би се имала досудити оште- 
ћенику, као и према вероватном трајању његовог живота. Од 
тако одмерене висине накнаде штете потребно је још применом 
интересног рачуна одбити износ међука.мата који дужник губи 
ти.че што одједном исплаћује накнаду, коју би иначе био обаве- 
зан да исплаћује у облику редовних периодични.х рата. Ово отуда 
што се овде оштети дужник унапред лишава целокупне су.ме 
новца са којо.м би он иначе, уз периодично и сукцесивно сма- 
њење .viorao дуго вре.мена слободно и несметано располагати и 
употребљавати је за своје личне потребе. Y  сртротном —  када 
би се капитализирани износ ренте обрачунавао прости.м мно- 
жењем свих будућих давања, дужник би у ствари платио више 
него што износи са.ма штета. Тек после овог одбитка се добија
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чист износ капитализиране накнаде који оштетни дужник треоа 
да исплати оштећенику и он треба да одговара укупној добити 
које ће оштећеник за убудуће бити лишен услед губитка радне 
способности.

Право да тражи накнаду штете због изгубљене зараде као 
последице губитка радне способности припада и лицу које у 
време тог губитка није имало навршених четрнаест година жи- 
вота. Основ таквог права лежи у чињеници што је том оштеће- 
нику, услед повреде његовог телесног или здравственог инте- 
гритета, убудуће —  када би он достизањем одређеног узраста 
стекао радну способност, онемогућено остваривање зараде. На- 
име, са узрастом од 14 година такав малолетник би сходно члану 
11 Основног закона о односима родитеља и деце био у стању да 
лично ради и привређује и да тако доприноси за своје обра- 
зовање и васпитање као и за издржавање породичне заједнице.

Треба рећи да када се ради уопште о споровима за накнад^' 
штете због изгубљене зараде малолетника судови се суочавају са 
нарочитим и специфичним тешкоћама, јер ће ту пре свега, врло 
често бити потребно да се претходно хипотетички установи и 
одреди позив детета, a потом да се у односу на тај позив процени 
степен његове радне неспособности и на темељу тога израчуна 
губитак зараде, који ће му бити проузрокован у будућности. 
Y оваквим споровима активност суда мора да се одвија у сфери 
бројних претпоставки које ни издалека не пружају поуздан ос- 
нов за правнлно одређивање висине накнаде штете о којој је реч, 
a врло често ни елементе на основу којих би се могло са сигур- 
ношћу закључити да ли ће уопште из одређене повреде мало- 
летника проистећи његова радна неспособност, дакле. оно што 
представља основни материјално-правни предуслов те штете. 
Тешкоће оваквог карактера и врсте сразмерно се повећавају 
уколико је односни малолетник млађи. Зато ће се у пракси не 
ретко догаћати да се на бази постојећих и расположивих еле- 
мената и података неће моћи утврдити да ли ће за малолетног 
оштећеника оваква штета наступити у будућности или извр- 
шити правилна процена њене висине.

Уколико постоје елементи и подаци на основу којих се може 
са потребном извесношћу закључити да ће оваква штета у будућ- 
ности наступити за малолетног оштећеника као и проценити ње- 
на висина, онда би му накнаду штете требало досудити и одме- 
рити имајући у виду све напред изложене околности, с тим што 
се исплата тако досуђеног износа штете у виду ренте неће моћи 
вршити пре времела од када је он навршио 14 година живота, 
већ након тога од када би оштећеник био у стању да сам зара- 
ђује. Уколико би он пре тога времена умро услед неке болести 
или несреће, онда штетник уопште неће морати да накнађује 
ову штету, с обзиром да није наступио услов од којег је зависила 
обавеза плаћања.

Ако пак, не постоје елементи за конкретно одмеравање ви- 
сине накнаде овог облика штете, a извесно је да ne она у будућ- 
ности наступити за малолетног оштећеника онда би требало по

12



прејудицијелноЈ тужои пресудом утврдити само његово право 
на накнаду овакве штете, док би се висина те накнаде установила 
и одмерила тек касније када се на страни малолетног оштећеника 
стекну у том правцу сви потребни елементи. Овакав оштећеник 
може истина тек и тада поднети тужбу ради накнаде штете у 
питању, пошто је тада и наступио моменат сазнања за штету и 
њену висину у смислу чл. 19. Закона о застарелости потражи- 
вања, али се излаже опасности да његово потраживање по том 
основу у међувремену застари услед протека објективног десе- 
тогодишњег рока застарелости из става 2 истог члана. Тако нпр. 
ако је одређено телесно или здравствено оштећење које изазива 
губитак радне способности проузроковано малом детету, тако 
да су се сви елементи потребни за правилно одмеравање висине 
штете у питању испољили тек након протека 10 година од дана 
проузроковања тог оштећегва, наступиће у међувремену заста- 
релост његовог захтева за накнаду те штете услед протека објек- 
тивног рока застарелости из чл. 19. ст. 2. Закона о застарелости 
потраживања, што значи да he оштећеник у том случају остати 
без накнаде.

Као што с.мо већ рекли малолетни оштећеник може реализа- 
цију досуђене му ренте због губитка радне способности оствари- 
вати тек по навршеној четрнаестој години живота с обзиром да 
у смислу чл. 11. Основног закона о односи.ма родител>а и деце 
малолетници од тада постају способни за рад и привређивање. 
Право на то имаће само они малолетни оштећеници за које се 
установи да би од тог врел1ена радили и остваривали зараду од 
свога рада, када им не би био проузрокован губитак радне спо  
собности. Томе њиховом праву уопште не може сметати нити на 
њега утицати околност што они ипр. живе код својих родитеља 
односно других лица која су према закону дужна да их издржа- 
вају до пунолетства, с обзиром да би се супротно правно станови- 
ште, које би на тај начин неоправдано привилеговало штетнике 
несу-мњиво противило општедруштвени.м и морадно правним 
разлозима.

Како висина дсх:уђене ренте треба да буде једнака вредносги 
свега онога што би мадолетни оштећеник својим радом по навр- 
шењу 14 година живота постигао то сматра.мо да би право на из- 
весну ренту од тога времена требало признати и оном малолет- 
ном оштећенику за кога би се несумњиво установидо да после 
навршене 14 године живота не би радио и зарађивао и у сдучају 
када му не би било проузроковано телесно или здравствено 
оштећење које доводи до губитка радне способности, јер би се, 
рецимо налазио на дал>е.\1 редовном школовању и сл. Основ та- 
квог права заснива се на чињеници што би овакав малолетни 
оштећеник, када не би био лишен радне способности, био у ста- 
њу да по.маже својим родитељима у кући прилико.м обављања 
свакодневних домаћих и других послова, јер таква његова радна 
помоћ и допринос од времена када је он навршио 14 година 
живота може бити знатна. Осим тога Јиадолетници са села који 
се и после навршене 14-те године живота налазе и даље на ре-
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довном школовању помажу својим родитељима и другим срод- 
ницима приликом обављања пољопривредних радова, a што ви- 
ше неће моћи да чине уколико су лишени радне способности. Та 
њихова физичка нехмогућност у погледу помагања својих роди- 
теља негативно ће се одражавати на имовинске прилике ових, 
јер ће они због одсуства те помоћи морати да ангажују радну 
снагу са стране и да је за такав рад плаћају. Да то не би морали 
да чине онда би материјална средства која су утрошена због 
ангажовања радне снаге са стране могла бити употребљена за 
потребе тог малолетника, који би својим радом уштедео такве 
издатке. Наравно, по себи се самом разуме да сви малолетни 
оштећеници преко 14 година живота који би се налазили на ре- 
довном школовању и када им не би био проузрокован губитак 
радне способности, неће имати право на новчану ренту по на- 
пред наведеном основу. To ће имати само и једино они за које 
би се утврдило да би одиста у знатнијој мери и обиму помагали 
својим родитељима и другим сродницима при обављању свако- 
дневних кућних, пољопривредних и других послова, те тако сво- 
јим радом омогућавали овима да уштеде неопходне материјалне 
издатке. Висина тако досуђене ренте требало би бити сразмерна 
вредности таквог доприноса.

Може се догодити да оштећеник, малолетни или пунолетни, 
услед телесног или здравственог оштећења које му је проузроко- 
вано кривицом другог лица није у стању да редовно похађа, 
прати наставу и учи, односно да то може али са знатно појачаним 
тешкоћама и напорима. Ако је он услед тога оправдано морао 
да продужи своје школовање и оспособл.авање за одређено зани- 
мање, сматрамо да би имао право да захтева да му се од истека 
времена потребног за нормалан завршетак школовања па до 
времена када је он према својој преосталој радној способности 
могао да заврши то школовање досуди накнада штете због изгу- 
бл>ене зараде у виду ренте. Наиме он је за тај временски период 
претрпео материјалну штету у виду изгубљене зараде коју би 
према нормалним околностима остварио да је био у могућности 
да редовно заврши школовање. Онај пак оштећеник који је због 
свог телесног или здравственог оштећења у могућности да одго- 
вори својим редовним школским обавезама и заврши школовање 
у времену предвиђеном за редован завршетак тог школовања са- 
мо са појачаним радним напорима и тешкоћама не би имао пра- 
во на накнаду штете због изгубљене зараде, пошто фактички 
такве штете у овом случају и нема. Мишљења смо да овакав 
оштећеник због појачаних напора и тешкоћа којима је изложен 
у процесу школовања, може тражити накнаду у оквиру накнаде 
неимовинске штете, пошто ти напори и тешкоће као специфичан 
облик физичко-психичких тегоба и непријатности, попут болова 
представљају за оштећеника вид моралне штете.

Проузроковање одређеног телесног или здравственог оште- 
ћерва лицу које се је налазило на школовању и оспособљавању 
за извесно занимање може имати као последицу и то да оштеће- 
ник буде приморан да прекине и напусти такво школовање или
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оспособљавање за вршење послова одрећеног занимања са раз- 
лога што са преосталом радном способношћу неће бити у могућ- 
ности да обавља послове тог занимања, и да потом ггриступи сти- 
цању квалификација за неко друго занимање које ће бити у мо- 
гућности да обавља са својом преосталом радном способношћу. 
Сматрамо да би у таквом случају оштећеник имао право на на- 
кнаду штете због изгубљене зараде коју би остваривао у времену 
од када би он требало, према нормалним условима школовања, 
да заврши оспособљавање за вршење послова занимања, чије је 
изучавање морао да напусти па све до времена прописаног за 
завршетак занимања за које се је накнадно, по повреди, опреде- 
лио. Ако оштећеник по завршеном оспособљавању за ово друго 
занимање, обављајући послове тог занимања због њихове једно- 
ставније садржине остварује нижи лични доходак од оног којег 
би остваривао упражњавајући занимање чије је изучавање мо- 
рао да напусти, припада му право на новчану ренту у висини раз- 
лике између тих личних доходака. Право на новчану ренту имају 
и они оштећеници који по завршеном школовању или иначе, не 
могу да остварују онакве резултате рада те према томе и лични 
доходак какав би остваривали да им није проузрокована повреда 
телесног и.\и здравственог интегритета, a такође у висини раз- 
лике износа тих личних доходака.

Потребно је напоменути да се изгубљена зарада сматра про 
CTOiM штетом (damnum emergens) и да у погледу њене накнаде 
вреде правна правила која се уопште примеињују када је реч о 
таквој штети. To значи да ће штетник бити дужан да накнади 
ову штету без обзира на степен своје кривице.

Од целокупног утврђеног износа изгубљене зараде који треба 
да припадне оштећенику има се одбити оно што је он примио 
или што ће примити по основу социјалног осигурања у вези са 
овом штетом. Jep, ако би се оштећенику дозволило да кумулира 
накнаду која му припада од штетника и оно што је примио или 
што ће примити по основу социјалног осигура1ва, онда би се он 
неосновано обогатио износом оног дела тих примања која према- 
шују утврђени износ изгубљене зараде, што би противуречило 
самој правној природи института накнаде штете, чија је сврха 
да оштећенику репарира причињени му имовински губитак a не 
да повећава његову имовину.

Исто тако, оштећенику се од утврћеног укупног износа из- 
губљене зараде треба одбити и оно што прима или што ће при- 
мити од стране осигуравајућег завода по основу законског или 
обавезног уговорног осигурања. Међутим, у накнаду коју је штет- 
ник дужан да плати оштећенику не урачунавају се износи које 
овај има право да тражи од осигуравајућег завода по основу по- 
себног, личног уговора о осигурању. Ово са разлога што би се у 
противном случају оштећеник као осигураник који је слободно 
закључио такав уговор о осигурању и у испуњењу своје уговорне 
обавезе из тог уговора редовно плаћао осигуравајућем заводу 
премије из својих личних средстава неоправдано лишавао једног 
свог правоваљано стеченог права. Тада оштећеник уопште не би
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имао никаквог правног интереса да закључи са осигуравајућил! 
заводом уговор о личном осигурању, јер би већ унапред био ис- 
кључен од могућности да остварује своја хграва која проистичу 
из таквог утовора о осигурању. Он би, наиме, само плаћао пре- 
мије осигурања узадуд без изгдеда на реално остварење против- 
чинидбе од осигуравајућег завода по наступању осигураног слу- 
чаја. Судска пракса заузела је становиште да оштећенику ири- 
пада право на кумудирање накнаде коју потражује од штетника 
и осигуране суме која му следује на основу уговора о осигурању 
који је радна организација у којој је он запослен колективно 
осигурала своје раднике од наступања одређених осигураних 
случајева. Ово само у случају када за наступање те штете нијс 
одговорна та радна организација, већ треће лице. Jep такав уго- 
вор о осигурању радна организација код које је оштећеник био 
запосден склопила је ради преношења на осигуравајући завод 
једино своје одштетне одговорности a не и одговорности трећих 
лица.

Од утврђеног износа изгубљене зараде такође се има одбити 
и износ уштеда које оштећеник постиже тиме што више не ради 
нпр. вредност трошкова превоза од његовог стана до радног ме- 
ста, који су отпади и др.

Уколико су пак укупна примања која је оштећеник остварио 
или која ће сигурно остварити по основу социјалног или других 
облика осигурања која се урачунавају у накнаду штете једнака 
или премашују износ изгубљене зараде, онда оштећенику не при- 
пада право на накнаду од штетника, већ од њега једино могу За- 
вод за социјално осигурање и Осигуравајући завод према посеб- 
ним прописима захтевати регресирање онога што су исплатили 
оштећенику.

Што се тиче добровољних давања учињених оштећенику од 
^тране трећих дица у вези са губитком радне способности сма- 
грамо да иста не би требало урачунавати у износ накнаде коју 
оштећеник потражује од штетника. Ово због тога што та давања 
представљају поклон учињен оштећенику од стране трећих лица 
из њихове посебне наклоности према њему, те се не би смело до- 
зволити да ти покдони уствари буду учињени штетнику, противно 
вољи и намери дародаваца, што би био случај када би се прихва- 
тило супротно становиште

На крају потребно је још рећи да накнада штете која се од- 
мерава оштећенику због изгубљене зараде није трајног и непро 
менљивог карактера јер се може догодити да се после одмерзг 
вања висине ове накнаде од стране суда промене околности од 
којих је зависила оддука суда у овом погледу. Тако могу се током 
времена у позитивном или негативном смислу изменити: степен 
оштећеникове радне способности, његове могућности оствари- 
вања даље зараде са преосталом радном способношћу, трошкови 
живота и др. правно релевантне околности које су од утицаја и 
значаја на одмеравање висине накнаде штете о којој је реч, a у 
односу на њихово стање у време доношења пресуде. To је веома 
чест случај. Тада се показује да је оштећеник претрпео већу иди
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мању штету него што је утврђено. Уколико су се те околности 
измениле на штету оштећеника, онда он има право да згихтева да 
му суд на темељу тих новоизмењених околности одмери нову ви- 
сину накнаде штете у питању. За случај пак да су се. околности 
о којима се ради промениле у позитивном смислу —  у корист ош- 
тећеника, онда штетник може тражити да се ослободи, сасвим 
или делимично, плаћања ренте сразмерно карактеру и опсегу 
дејства тих новоизмењених околности.

___________  Зоран Гинић

ОВЛАШКЕНИ ТУЖИОЦИ ПО ЗАКОНИКУ О КРИВИЧНОМ  
ПОСТУПКУ И ОПТУЖНА АКТА КОЈА ПОДНОСЕ

1. У огаите о овим питањима

Раније је било речи о извесним питањима, које су подударна 
у погледу примене „Редовног” кривичног поступка и одступање 
од њега у кривичним стварима уошпте („Гласник” Адвокатске 
коморе бр. 3/67). С обзиром на постојеће и најављене из- 
мене у Законику о кривичном поступку, намера ми је да овим 
путем покушам, разматрајући најављена питања допринесем ди- 
скусији a са друге стране покушам да укажем на извесна питаша 
која треба регулисати, будућим изменама у Законику о кривич 
ном поступку али жеља ми је да подстрекнем дискусију о овим 
питањима, ма да је у кривичној литератури доста говорено о 
питањима о којима је реч.

Није спорно да смо у науци кривично-процесног права усво 
јили начело акузативности кривичног гонЕ^ња, што ће рећи да је 
функција удагања захтева за покретање кривичног поступка у 
рукама овлашћених тужилаца (чл. 11 ЗКП) као и функцију кри 
вичног гоњења (чл. 12 ЗКП и 52 ЗКП). Према пропису (чд. 11 
ЗКП) кривични поступак може се покренути или спроводити 
само кад је овлашћени тужилац испољио иницијативу и вољу 
код надлежног органа писмено иди усмено на записнику, у виду, 
кривичне пријаве, захтева за спровођење или покретање претход- 
ног поступка, оптужнице, оптуженог предлога и приватне тужбе. 
Законик о кривичном поступку познаје три врсте тужидаца: јав- 
ног тужиоца, оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца. To 
су прави тужиоци. Међутим, могу се као тужиоци појавити и 
друга дица, на пример блиски сродници (чл. 55 КЗ), но то су изу- 
зетни случајеви. Такође постоје три врста оптужених аката: оп- 
тужница, оптужни предлог и прргватна тужба. Ова подела тужи- 
оца извршена је углавном према томе, да ли је у Кривичном за- 
конику прописано да се за одређено кривично дело гони по слу- 
жбеној дужности, преддогу или приватној тужби и још по томе, 
дали се поступа за кривично дело из надлежности окружног иди 
општинског суда. О свему ће углавном бити речи на одговара- 
јућем месту.
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2. ОВЛАШИЕНИ ТУЖ ИОЦИ  

1. Јавни тужилац

Законик о кривичном поступку категоричан је у томе да је 
за кривична дела, за која се гони по службеној дужности, у првом 
реду искључиво надлежан јавни тужилац, као државни орган —  
заступа јавне интересе непосредно и личне интересе посредно о 
чему он води рачуна у свом деловању. Поред тога и за кривична 
дела за која се учиниоци кривичних дела гоне по предлогу у пр- 
вом реду овлашћени тужилац је јавни тужилац, али није ни ис- 
кључиви, јер његова овлашћења могу увек престати вољом оште- 
ћеног лица —  подносиоца предлога, одустанак од поднетог за- 
хтева за кривично гоњење. Овлашћење јавног тужиоца у првом 
реду произилази из Устава СФРЈ (чл. 142), a затим на основу За- 
кона о јавном тужилаштву и Законика о кривичном поступку, кад 
се ради о поступању у кривичним стварима. Кад се ради о кри- 
вичним делима за које се гони послужбеној дужности, за јавног 
тужиоца није потребан по правилу нечији захтев или предлог, 
за покретање кривичног поступак и кривичног гоњења. Довољно 
је да је до јавног гужиоца допро глас да је извршено кривично 
дело за које се гони по службеној дужности и да постоји таква 
сумња. Ово проистиче из (чл. 12, 44 и 136 ЗКП). Ово су прописи 
општег овлашћења за јавног тужиоца. За јавног тужиоца није од 
утицаја врста уништеног, повређеног или оштећеног законом 
заштићеног добра; физички интегритет лица, имовина или друга 
права на чију је штету повреда извршена; појединца или друштва. 
Међутим, има случајева где јавни тужилац и поред своје воље и 
дужности не може испољавати своју активност покретања кри- 
вичног поступка и кривичног гоњеиња (чл. 140 став. 1 ЗКП), a 
ако је покренуо у фази извиђаја мора обуставити извиђај (чл. 
146 ст. 1 тачка 4 ЗКП). Тако за кривична дела из (чл. 175 и176 
КЗ) по пропису (чл. 177 ст. 1) потре бно је бдобрење Савезног 
јавног тужиоца и ако се за ова кривична дела гони по службеној 
дужности. Оваква одредба је оправдана јер се ради о специфич- 
ним кривичним делима; повреда угледа стране државе или међу- 
народне организације, (чл. 175 КЗ) повреда части и угледа шефа 
стране државе, дипломатског представника или представника 
међународне организације (чл. 176 КЗ). Како јавни тужилац 
према постојећим прописима у кривичном гоњењу спроводи по- 
литику Савезне скупштине, разумљиво је да ће он реалније оце- 
нити да ли у сваком случају треба вршнти кривично гоњење учи- 
ниоца ових кривичних дела, с обзиром на политичке и друге од- 
носе између Југославије и дотичне државе —  земље на чију је 
штету дело учињено. Поред изнетог постоји такозвано имунитет- 
ско ограничење за покретање кривичног поступка које уживају 
чланови представничких тела од Савезне скупштнне па до скуп- 
штине општине. Извор овог имунитета представља чл. 202 Устава 
СФРЈ, a за Социјалистичку Републику Србију републички Устав. 
Углавном ако нема одобрења већа коме припада учинилац или 
када веће није на окупу одобрења које даје мандатноимунитетска
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комисија учинилац кривичног дела не може бити гоњен. Треба 
истаћи да апсолутни имунитет од кривичног гоњења ужива Пред- 
седник Републике и лично је одговоран Савезној Скупштини (чл. 
219 ст. 2 Савезног Устава). Поред тога председници и судије Yc- 
тавних судова уживају имунитет који је истоветан као и посла- 
нички имунитет. Извор овог прописа налази се у чл. 243 ст. 5 Са- 
везног устава. Углавном имунитет штити личност чланова ових 
представничких тела да се противу њих не може покренути кри- 
вични поступак, предузимати кривично гоњење без рдобрења 
представничког тела коме припадају, како би се омогућио несме 
тан рад представничких тела и спречиле злоупотребе које би се 
евентуално могле појавити од стране органа кривичног гоњења у 
различитил! ситуацијама. Овај имунитет, међутим, не значи одо- 
бравање незаконитих поступака чланова ових тела. Овај инстшу г 
различито је регутисан у општинским, среским и покрајинским 
статутима и у Републичким уставима, али углавном у свим овим 
актима циљ је исги, заштита представничких тела од кривичног 
гоњења за лака кривична дела пре сагласности већа коме припа- 
дају учиниоци ових дела. Једно је сигурно —  да представничка 
тела као ковница закона и законских аката у оправданим случа- 
јевима неће ни у једном случају уздржати се, да не одобре кри- 
вично горвење учиниоца кривичног дела без обзира на функцију 
коју обавља када за то постоје разлози и оправдања. Битно је 
истаћи да јавни тужилац, па и други органи кривичног процеса 
у одређеним случајевима могу предузимати извесне кривично 
процесне радње; саслушање сведока, претресање стана и других 
просторија, заплену предмета, вештачење, увићај и сл. практично 
предузимати све оне радње које се директно не односе на лич- 
ност лица које ужива имунитет, тако да ово лице не може бити 
саслушано и притворено пре него што се добије рдобрење за по- 
кретање кривичног поступка. Кад је у питању обавезан притвор 
и истражни затвор имунитет не штити учиниоца дела ако се сте- 
кне још и услов да постоји опасност да ће учинилац побећи. 
Уколико јавни тужилац занемари прибављање оваквог одобрења, 
иначе је дужан да по службеној дужности води рачуна о томе. 
Суд по службеној дужности водиће рачуна (суд нема обавезе да 
прибавља овакво одобрење) да ли и овако одобрење постоји уз 
акт којим се тражи покретање кривичног поступка или је посту- 
пак већ покренут или пак ако је оптужни акт подигнут уз опту- 
жни акт. Чим суд утврди непостојање одобрења, ако је то уочио 
пре главног претреса доћи ће до обуставе поступка чл. 146 ст. 1 
тачка 4, 258 ст. 1 тачке 3, 167 ст. 1 a код огаптинског суда 405 ст. 1 
у вези чл. 408, у току главног претреса донеће одбијајућу пресуду 
(чл. 329 ст. 1 тачка 4). Ак:о се деси да овај недостатак није запа- 
жен до завршетка главног претреса то се може исправити у жал- 
беном поступку и доћи ће до преиначења првостепене пресуде 
или њеног укидања (чл. 343 ст. 1 тачке 5). Досад је било речи о 
кривичним делима за која се гони искључиво по службеној дуж- 
ности независно од воље оштећеног или највећи број ових пра-
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вила приА1ењује се и кад су у питању кривична дела за Koja се 
гони ло предлогу. Има међутим, разлика о чему ће бити речи.

Кад се ради о кривичним делима за која се гони по предлогу 
за јавног тужиоца стоји ограничење, формалне природе које па- 
рализује активност јавног тужиоца у односу на кривично го- 
њење, јер ако је оштећени ставио захтев за покретање кривичног 
поступка јавни тужилац може покренути поступак, ако је оште- 
ћени повукао одустао од захтева —  предлога за кривично го- 
њење, воља јавног тужиоца за кривично гоњење неће доћи до 
изражаја. По законику о кривичном поступку кривична дела за 
која се гони по предлогу изједначена су кривичним делима за 
која се гони по службеној дужности кад је оштећени ставио за- 
хтев за кривично гоњење, јер органи који спроводе процесне 
радње према овим делима односе се као према кривичним делима 
за која се гони по службеној дужности тако се и морају одно- 
сити, ово с обзиром на одредбе (чл. 44 став. 2 a поготову када се 
имају у виду одредбе чл. 143 и 144 ЗКП. Међутим, мора се изри- 
чито у Законику означити да се кривична дела за која се гони по 
предлогу сматрају као кривична дела за која се гони по службе- 
ној дужности кад овлашћено лице поднесе захтев за кривично 
гоњење. Ово тим прије мора бити означено у закону, због актив- 
ности органа који поступају по чл. 144 ЗКП. To су органи унутра- 
шњих послова који се налазе на терену, који морају да делују 
брзо и ефикасно, за њих мора бити све јасно ради сигурнијег по- 
ступања. Јавни тужилац по пријему предлога овлашћених лица 
може да покрене кривични постуиак или одбаци пријаву (чл. 140 
ст. 1 ЗКП). Ако покрене кривични поступак користи овлашћење 
из чл. 44 ЗКП. и сва друга овлашћења која му припадају по Зако- 
нику о кривичном поступку. Ако у току извиђаја обустави изви- 
ђај (чл. 146 ЗКП) обавештава оштећеног (чл. 60 ст. 1 ЗКП) ту 
обавезу има и ако одбаци кривичну пријаву. После оваквог по- 
ступка јавног тужиоца ствар је оштећеног хоће ли се појавити 
као тужилац —  и то само код суда, са захтевом за кривично го- 
њење учинивца (о чему ће бити речи). Постоји један изузетак у 
погледу овлашћења јавног тужиоца за кривична дела за која се 
гони по предлогу, кад се ради о кривичним делима из надлежно- 
сти општинског суда. Уколико тужилац у року од месец дана по 
пријему кривичне пријаве, коју је поднео оштећени (не и друга 
лица из чл. 55), не одлучи о покретању кривичног поступка нити 
обавести оштећеног да је пријаву одбацио, оштећени може по- 
дићи оптужни предлог (чл. 403 ст. 1 ЗКП). Није битно да ли се за 
кривично дело гони по предлогу или службеној дужности. Међу- 
тим, ако оштећени током поступка одустане од гоњења, или се 
по закону сматра да је одустао чл. 58 јавни тужилац може неза- 
висно од оваквог поступка оштећеног и услова за покретање кри- 
вичног поступка, покренути кривични поступак уколико није од- 
бацио кривичну пријаву (чл. 403 ст. 2 ЗКП). Овакав став законо- 
давца може бити прихватљив за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности али је врло сумњиве вредности кад се 
ради о кривичним делима за која се гони по предлогу, јер нема
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сврхе, нема циља. Сматрам да без обзира на пропис (чл. 403 ст. 
2) суд кад добије такав оптужни предлог, има га одбацити при- 
меном прописа (чл. 405 ст. 1 у вези чл. 258 ст. 1 тачке 3) a током 
главног претреса применом прописа (чл. 329 ст. 1 тачка 4 ЗКП). 
Ово због тога што за суд нема предлога оштећеног, који је већ 
одустао од кривичног гоњења самим тим и предлог повукао. Код 
јавног тужиоца одобрење и преддог могу се подносити и накна- 
дно, иначе суд кад прими оптужни акт пази на све процесне сме- 
тње по службеној дужности. Укодико по мишљењу законодавца 
има сврхе постојања прописа (чл. 403) предлажем нову форму- 
лацију става 2 који треба да гласи. „Ако у случају из претходног 
става оштећени одустане од гоњење или се rio Закону сматра да 
је одустао од гоњења јавни тужилац може без обзира на услове 
прописане за понављање поступка, поново покренути поступак, 
ако није одбацио пријаву оштећеног или обуставио поступак, 
када се ради о кривичним делима за која се гони по службеној 
дужности”. Ова одредба овако формулисана има сврхе. Jep ако 
је оштећени једном одустао од гоњења ствар је за њега завршена 
a имајући у виду да нема „покретања и тока поступка” ако овла- 
шћено лице не стави предлог за гоњење (чл. 30 ст. 1 ЗКП).

Из прописа чл. 11 ЗКП не види се могућност поступања по 
кривичном делу за које се гони по предлогу. За јавног тужиоца 
овлашћење за поступање у вези ових кривичних дела не произи- 
лази ни из чл. 44 ЗКП. Ово овлашћење за јавног тужиоца произи- 
лази из чл. 53 став 1 у вези чл. 139 став 1 ЗКП. Од пријема захтева 
који је поднео оштећени, до његовог одустанка јавни тужилац 
је овлашћен да поступа као за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности.

Овлашћења јавног тужиоца у погледу кривичног гоњења, 
заступања оптужног акта, улагања правних лекова и друго 
обимнија су и све обухватнија (и  одговорније мора да поступа) 
од овлашћења оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца, због 
своје организације као државног органа. Ово због тога што де- 
лује у име читавог друштва и његових интереса и мора да води 
рачуна и о интересима окривљеног у границама закона, мора 
и његову личност да штити, Отуда се говори о истим и различитим 
правима овлашћених тужилаца (чл. 63 ЗКП). За јавног тужиоца 
важи начело легалитета у кривичном поступку (чл. 12 ЗКП). 
Што ће рећи да његова обавеза да стоји да кривично гони учини- 
оца кривичних дела, увек кад постоји сумња да је извршено кри- 
вично дело за које се гони по службеној дужности. Разуме се, у 
кривичном поступању мора имати у виду околности које спре- 
чавају покретање и спровођење кривичног поступка и кривичног 
гоњења. За оштећеног и приватног тужиоца важи принцип опор- 
тунитета (кривично гo f̂aeњe пре.ма свом нахођењу), кад предузму 
кривично гоњење увек мог\г да одустану од кривичног гоњења, 
органи који одлучују о одустанку, не упуштају се у разлоге оду- 
станка, већ доносе одлуку о обустављању поступка. Овлашћења 
јавног тужиоца треба сагледате у групи овлашћења која имају 
оштећени као тужилац и приватни тужилац и овлашћења која му
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припадају као државном органу (чл. 63 ст. 11 ЗКП). Овлашћења 
која су истоветна са овлашћењима оштећеног као тужиоца и при- 
ватног тужиоца: да покрећу кривично гоњење (чл. 11), подноси 
оптужницу (чл. 249 ст. 1). Стављање предлога за отварање истраге 
(чл. 157), улаже жалбу против неправоснажне пресуде (чл. 338 
и 369) подноси захтев за понављање кривичног поступка (чл. 381), 
подноси оптужни предлог (чл. 402 и 403), одриче се права на 
жалбу (чл. 413), заступа оптужни акт током главног претреса 
(чл. 265 ст. 2, 409 ст. 1) да буде обавештен о обустави поступка 
или одбачају оптужног акта (чл. 258, 270 и 408), затим одустаје 
од предлага за кривично гоњење (чл. 167 ст. 1, 57 и 329) мења оп- 
тужни акт, (чл. 317) проширење оптужног акта (чл. 318).

Y другу грутгу дошла би овлашћења која нема ни оштећени 
као тужилац ни приватни тужилац, већ које припадају јавном 
тужиоцу као државном органу. Y ову групу дошде би сдедеће 
дужности: да предузима кривично гоњење за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности (чл. 12), да захтева претхо 
дна обавештења (чл. 140 ст. 2), одбаци кривичну пријаву (чл. 140 
ст. 1), покрене кривични поступак (чл. 14 став 2 тачка 2, 140 став 
3, 403 и 438 ст. 1), обавештава оштећеног од одбачаја кривичне 
пријаве (чл. 6 став 1) захтева спровођење и допуну извиђаја (ч.\. 
140— 142 и 145), обуставља извиђај (чл. 146) прекида извиђај 
(чл. 147), обавшетава оштећеног о обустави извиђаја (чл. 60 ст. 
1), прима притужбе у току извиђаја на поступак органа (чд. 154), 
предлаже допуну истраге (чл. 168), предлаже препис истраге (чл.
169) , усмено излаже већу своје становиште у току истраге (чл.
170) , предлаже продужење хгритвора (чл. 187), предлаже истра- 
жни затвор (чл. 190), даје сагласност за укидање истражног зат- 
вора (чл. 192), обилази притворенике и истражне затворенике 
(чл. 198), наређује задржавање пошиљки (чл. 208), присуствује 
седници већа у жалбеном поступку (чл. 349), улаже захтев за 
покретање припремног поступка према малолетницима (чл. 438 
и 448), ставља предлог суду о упућивању учиниоца кривичних 
дела у завод за душевно болесна дица или завод за лечење (чл. 
460), даје мишљење у поступку за рехабилитацију и брисање 
осуде (чл. 487), даје предлог за суђење у одсуству окривљеног 
који је у бекству (чл. 244 ст. 2), доноси решење којим дозвољава 
или недозвољава издавање странаца (чл. 498 одлуку доноси саве- 
зни јавни тужилац), даје предлог органима унутрашњих посдова 
за издавање потернице (чл. 515), подиже захтева за заштиту за- 
конитости (чл. 391) захтева правну помоћ (чл. 134), захтева да 
му доставе списе ради разматрања (чл. 120 ст. 3) ,д1оже да за 
хтева обнову поступка због одустанка (чл. 379 ст. 3), изјављује 
жалбу у корист окривљеног (чд. 339 ст. 3), може да преузме кри- 
вично гоњење од оштећеног као тужиоца (чл. 63 ст. 2). Ово би 
била најважнија овлашћења која има јавни тужилац a којих су 
лишени оштећене као тужилац и приватни тужилац. Јавни ту- 
жилац има и друте привилегије (односно напред истакнуто нису 
привилегије) тако ако јавни тужидац не дође на главни претрес 
који се води по оптужном акту јавног тужиоца пред окружним
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судом претрес се мора одложити (чл. 283 ст. 1), пред општинским 
судом претрес се може одржати и ако не доће јавни тужилац 
(чл. 412 ст. 1). Уколико оштећени не би дошао на главни претрес 
дошло би до обуставе поступка (чл. 283 ст. 2, и чл. 57). Y  сваком 
случају јавни тужилац изузет је од дисциптинских мера председ- 
ника већа односно судије појединца (чл. 279 ст. 4), не може бити 
обавезан да сноси трошкове кривичног поступка који су настали 
одлагањем претреса или неодржавањем претреса услед кривице 
јавног тужиоца (чл. 279 ст. 5).

Запажа се законско овлашћење јавног тужиоца да се може 
мешати tokoiM читавог кривичног поступка, кад се поступак води 
по захтеву оштећеног као тужиоца, било да се ради када су у пи- 
тању кривична дела за која се гони по службеној дужности или 
предлогу и може преузети кривично гоњење у сваком стадијуму 
поступка, не зависно од тога да ли је пре тога јавни тужилац оду- 
стао од кривичног гоњења које је он покренуо или одбацио кри- 
вичну пријаву (чл. 63 ст. 2). Сматрам да у свим случајевима нема 
оправдања за овакво овлашћење јавног тужиоца. Кад су у пи- 
тању кривична дела за која се гоне по службеној дужности има 
разлога и основано је овластити јавног тужиоца да се умеша у 
кривично гоњење, без обзира што није прихватио гоњење или је 
касније одустао од гоњења. Y  приАог овоме стоје друштвени ин- 
тереси да се у одређеном временском раздобљу, за одређену 
врсту кривичних дела, преузме кривично гоњење, било због из- 
мене казнене политике или економских и политичкнх мо.мената 
уопште a са друге стране .могу се у току поступка у одређеним 
фазама по јавити чињенице којих није било када је јавни тужилац 
одлучивао по кривичној пријави или поступао током кривичног 
процеса a које би биле од утицаја на одлуку јавног тужиоца, да 
су му биле познате и када се већ појаве и он сазна за 1вих треба 
му омохд^ћити да се изјасни о кривичном гоњењу јер ће само на 
тај начин моћи да се оствари принцип легалитета. Ово не због 
разлога, што суд више води рачуна кад су у питању оптужна акт a 
јавног тужиоца, јер суд има задатак да једнако озбиљно поступа 
без обзира да ли се као тужилац појавио: јавни тужилац оште- 
ћени као тужилац или приватни тужилац, већ због могућности 
које и.ада јавни тужилац у погледу коршпћења државних органа 
у откривању кривичних дела, у хватању извршиоца. Таква овла- 
шћења не поседује оштећени иди друго лице када се појављује 
као тужилац. Међутим, овакво овлашћење требало би ускратити 
јавном тужиоцу кад се ради о кривичним делима за која се гони 
по предлогу, сем у случајевима уколико оштећени затражи такву 
помоћ од јавног тужиоца. Ово правдам чињеницом, што ако је 
јавни тужилац већ успорио своју незаинтересованост према дога- 
ђају, одбацивши кривичну пријаву (чл. 141 ст. 1), обуставом иа- 
виђаја (чл. 140), одустанком од кривичног гоњења током пос- 
тупка, због чега .му сада пружити могућност да се меша у послове 
оштећеног који се појављују као тужилац. Ово се противи проце- 
сној економији, јер често смењиванЕ>е тужиоца одуговлачи кри- 
вични поступак. Нема сумње, да јавни тужилац мора да води pa-

23



чуна о хитности и економичности поступања, али нема ни гаран- 
ције да његово активно мешање у овлашћења оштећеног као ту- 
жиоца неће да доведе поступак, од кога ће да трпи оштећени, јер 
може доћи до осдобађајуће или одбијајуће пресуде усдед усме- 
раване активности јавног тужиоца у том правцу. Оштећени ово 
може да спречи настављањем гоњења и у жалбеном поступку али 
сматрам да ово није пут и начин који је довољно рационалан.

(Наставиће се)

Аушан Богдановић

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСААВИЈЕ

Савез адвокатских комора Јутославије, као највиша инсти- 
туција адвокатуре, одржао је свој Пленум у Опатији дана 20. и 
21. маја 1967. године. Овај Пленум је, донекле, и наставак Пле- 
нума који су одржани новембра— децембра 1966. године у Бито 
љу и Београду. На Пленуму је ген. секретар Савеза Милан Жи- 
кић, поднео извештај о раду Председништва Савеза, Коста Хаџи 
о извршењу прегледа материјалног пословања Савеза, a Момир 
Митровић буџет Савеза за 1966. годину. Сви извештаји и буџет 
су примљени.

Врдо живу и запажену дискусију су водили представници 
свих Комора и учесници Пленума о питању Нацрта Закона о ад- 
вокатури и осталим видовима правне помоћи. Прво су референти 
Комора изнеди тезе својих Комора и то др. Марјан Думић (За- 
греб), др. Владимир Шукље (Аоубљана), др. Јулије Кениг (Нови 
Сад), Хајрудин Муланић (Сарајево), Трајко Јовев (Скопље) и 
Бранко Жикић (Београд). Сви су референти изнели схватања и 
тезе својих Комора о организацији адвокатуре. Коморе се не раз- 
ликују у многим ставовима, али, ипак, има неких раздика у на- 
челним питањима, као што су: питање да ли да Закон буде само 
Закон о адвокатури или и осталим видовима правне помоћи, како 
да буде устројено самоуправљање односно друштвено управља- 
н>е, као два најважнија начелна питања. V дискусији су узели 
реч многи адвокати и чланови Савета Комора и то: М. Јовановић 
(Београд), Сл. Шиматовић (Загреб), Душан Штрбац (Загреб), 
Борђе Цаца (Скопље), Бр. Жикић (Београд), Олга Царић (Нови 
Сад), Миодраг Павлићевић (Београд), др Јожа Матковић (Нови 
Сад), Андрија Шарчевић (Нови Сад), Хајрудин Муланић (Сара- 
јево), Рајко Атанацковић (Београд), Милорад Ботић (Нови Сад), 
Обрен Стојановић (Београд), Коста Хаџи (Нови Сад), па је на 
крају закључено да посебна Радна група буде одређена од стране 
Председништва Савеза која ће формулисати нацрт Закона о ад- 
вокатури и предложити га, у року од два месеца, свим Ко.морама 
на проучавање.
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KoA питања промене Правила, предлог за измену изборног 
система код представљања Савеза у Међународној унији адвока- 
та, није прихваћен, док је извршена измена предлога Правила о 
начину избора ген. секретара Савеза. По питању избора представ- 
ника у Међународну унију адвоката и ген. секретара Савеза на- 
стала је једна мучна и дуготрајна дискусија. Била су два канди- 
дата за Међ. унију адвоката, a један за ген. секретара. Кандидат 
за ген. секретара није добио потребну већину па није изабран, a 
питање избора у MVA је скинуто са дневног реда, с тим да се на 
месец дана пред Конгрес међународне уније адвоката има да са- 
зове понова Пленум ради избора тог представника. Мучан је ути- 
сак оставила на све присутне чињеница да се две наше најјаче 
Коморе нису могле да споразумеју по овом питању, које је, иначе, 
од секундарне важности за сам Савез и његово чланство. Веру- 
јемо да ће се разговорима итд. моћи да отклоне разлике у гледа- 
њима на овај проблем, што би било у интересу обе Коморе, и це- 
локупне наше адвокатуре.

Коста Хаџи

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ (IV )
(Приказ и примедбе)

1 )
Одлуком Савета радне заједнице органа управе Скушптине 

Општине Ж. тужиља К. С. је због теже повреде радне дужности 
искључена из радне заједнице. Сматрајући да је том одлуком 
повређено њено право, покренула је парницу пред Ошптинским 
судом у Зрењанину у којој је тражила да се одлука Савета радне 
заједнице поништи и одлучи о њеном враћању на дотадашње 
радно место.

Општински суд у Зрењанину је пресудом бр. П. 1844/66 од 
29. септембра 1966. године тужбени захтев одбио, јер је нашао 
да побијаном одлуком није повређен ни утврђени поступак ни 
право тужилачке странке.

Окружни суд у Зрењанину као другостепени суд је пресудом 
бр. Гж. 1560/66 од 16. децембра 1966. године тужиљину жалбу 
као неосновану одбио и првостепену пресуду потврдио. Тај ју- 
дикат другостепени суд је засновао на овим разлозима:

„Према одредби става 2. члана 91. пречишћеног текста 
Основног закона о радним односима („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 43 од 9. новембра 1966. године), које је идентич- 
на с одредбом става 2. члана 88. првобитног текста истог За- 
кона, ако радник сматра да је одлуком о искључењу из рад- 
не заједнице повређен утврђени поступак односно његово 
право, може против такве одлуке да покрене радни спор.

Из наведене законске одредбе произлази: прво, да се 
одлука о пскључењу из радне заједнице може побијати са-
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MO због повреде поступка или погрешне примене материјал- 
ног права и друго, да се одлука о искључењу из радне зајед- 
нице не може побијати због погрешно утврђеног чињенич- 
ног стања. Другим речима речено: највиши орган- самоупра- 
вљања је последња инстанција која утврђује чињенице на 
којима се заснива одлука о искључењу из радне заједнеце. 
Y парници у којој се расправља радни спор суд није овла- 
шћен да испитује чињенице, јер би то значило задирање у 
самоуправна права радне заједнице и њених органа. Суд је 
дужан и овлашћен да испитује само питања која се тичу 
поступка и примене материјалног права.

V конкретном случају из чињеница утврђених у поступ- 
ку пред органима самоуправљања утврђено је да је тужи- 
лачка странка несавесно и неуредно водила пореску еви- 
денцију, да је нетачно приказивала стање наплате допри- 
ооса и пореза, да је неуредно водила пореско књиговођство 
због чега знатна свота пореза није наплаћена, да није чувала 
доставнице и да није извршавала наређења претпоставље- 
них радника. Из тих чшвеница —  које суд мора да узме за 
истините —  несумњ1шо произлази да је тужиља проузроко- 
вала теже повреде радне дужности из тачке 3. и 4. члана 84. 
Правилника о радним односима органа управе Скупштине 
Општине Ж.

Пошто је тужиља била уредно позвана на седницу ор- 
гана за вођење поступка и седницу Савета радне заједнице 
те пошто је за њено искл>учење из радне заједнице тајно 
гласало више од половине чланова Савета радне заједнице, 
у свему је удовољено принудним законским одредбама.

Није, дакле, у датом случају на штету тужилачке стран- 
ке повређен ни поступак ни материјално право, па је стога 
првостепени суд правилно поступио кад је тужбени захтев 
одбио.”

2)

Јавно тужилаштво АПВ у Новом Саду је против нижестепе- 
них пресуда подигло захтев за заштиту законитости.

Одељење Врховног суда Србије у Новом Саду је тај захтев 
пресудом бр. Гзз. 44/66 од 17. новембра 1966. године усвојило и 
пресуде нижих судова укинуло. Своју одлуку Одељење Врховног 
суда Србије у Новом Саду засновало је на овим разлозима:

„ . .. Када радна организација доноси одлуку о искљу- 
чењу радника из радне заједнице због тежих повреда радних 
дужности a у смислу чл. 88. ст. 2. Основног закона о радним 
односима, тада раднику припада право да против тог ре- 
шења покрене спор пред редовним грађанским судом. Y  том 
спору дужност је судова да испитају истинитост оних чиње- 
ница на којима се оснива одлука радне организације о ис- 
кључењу радника из радне заједнице. Према томе, дужност 
је судова да расветле све релевантне чињенице ради ггравил-
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ног одлучивања no питању да ли су истините чињенице на 
којима се оснива одлука радне заједнице о искључењу из 
радне заједнице a no питању да ли је радник одиста почи- 
нео тешке повреде радних дужности, за који случај је је- 
дино предвиђена могућност искључивања радника из радне 
заједнице.

Нижи судови уопште нису изводиди предложене доказе 
о тужитељици који су наведени у тужби a који у самој ства- 
ри смерају утврђењу неистинитости чињеница на којима се 
темељи одлука, па је с обзиром на предње схватање OBOi 
суда била дужност оба суда да предложене доказе по тужи- 
тељици изведу.

Тек након тога биће судови у могућности да након свих 
изведених доказа правилно утврде да ли је тужитељица по- 
чинила тешку повреду радне дужности или лаку повреду 
радне дужности или да својим поступцима услед објектив- 
них разлога није починила никакву повреду радне дужно- 
сти .. .”*) *

Ja мисдим да правно схватање Одељења Врховног суда Ср- 
бије у Новом Саду није правидно. Ако се проблем тзв. испити- 
вања истинитости чињеница на којима почива одлука о искљу- 
чењу радника из радне заједнице размотри са шире друштвено- 
-еконол1ске, позитивноправне и научно-правне платформе, онда 
се никако не добија солуција коју лансира Одељење Врховног 
суда Србије у Новом Саду.

Y систему капитадистичке производње нема равноправности 
између радника и посдодавца.

Послодавац је власник средстгша за производњу. Његов је 
интерес да се у ггроцесу производње не само очувају та средства 
и обезбеди враћање удоженог обртног капитала, већ и да се ост- 
вари што већи профит.

Радник је на друтој страни рампе. Он није ни власник сред- 
става за производњу, ни власник обртног капитала ни оствареног 
профита. Он је „вдасник” само живе радне снаге коју је примо- 
ран да „продаје” послодавцу да би дошао до најнужнијих сред- 
става за обстанак.

Ако се у таквој ситуацији мере права и обавезе, теразије увек 
претежу на ону страну на којој је интерес послодавца. Зато рад- 
ник који не служи остваривању интереса послодавца, нарушава 
радну дисциплину. По својој надређеној позицији, послодавац 
због таквог понашања радника „има власт” да изрекне дисцип- 
линску казну.

’) — У сгСЕим скраћеној верзији ава одлука је абјављена у „Гласнику” 
бр. 1 из 1967. године на страни 32—33.
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Y социјалистичком друштвеном уређењу Југославнје однос 
радник-послодавац је нестао. Основу друштвено-економског уре- 
ђења чине сдободан удружени рад средствима за производњу у 
друштвеној својини и самоуправљање радних људи у производњи 
и расподели друштвеног производа у радној организацији и дру- 
штвеној заједници (члан 6. Устава СФРЈ).

Y таквим друштвено-економским условима радници нису ни- 
коме потчињени. Њих нико више не експлоатише. Они по својој 
вољи ступају на рад, као чланови радне заједнице у радним орга- 
низацијама успостављају међусобне односе и самостално утвр- 
ђују међусобна права и дужности који проистичу из удруженог 
рада. Одговорност на раду и у вези са радом је стога у нас по- 
стала нешто сасвим различно од дисциплинске одговорности у 
капиталистичком систему. Она је у  с у ш т и н и  постала н о в a 
категорија. Радници више нису потчињени наЈЈМљеници. Они су 
п р о и з в о ђ а ч и  и у п р а в љ а ч и  средствима за производњу 
која им је друштвена заједница поверила на коришћење. Они 
више не д о б и ј а ј у  цену свог рада. Y новим условима распо- 
поделе друштвеног производа они з а д р ж а в а ј у  вредност 
адекватну њиховом раду. Зато су радници с в е с н о опреде- 
љени за ново друштвено-економско уређење. Њихова с в е с т 
о нужној солидарности при извршавању радних дужности у о п- 
ш т е д р у ш т в е н о м  интересу тако постаје и остаје први основ 
одговорности. Аруги основ је л и ч н а  з а и н т е р е с о в а н о с т  
радника за што већи, што бољи успех у заједничком раду. Jep, 
саобразно начелу расподеле према раду, висине личног дохотка 
зависи од резултата рада сваког појединог радника, од резудтата 
рада који је постигла његова радна јединица и радна организа- 
ција у целини.

4)

Ако се пође од изнетих мисли —  које у нашем друштву имају 
тежину аксиома —  онда се мора узети за извесно да извршавање 
радних дужности није ствар само овог иди оног п о ј е д и н о г  
радника. To је интерес свих чланова радне заједнице и ове као 
целине. Зато је —  сагдасно начелу самоуправљања радних л>уди 
—  чланом 89. Основног закона о радним односима прописано да 
радник због повреде радне дужности одговара р а д н о ј  за- 
ј е д н и ц и. Из истог начела проистиче и право односно дужност 
радне заједнице да општим актом, дакле, с a м a одреди: радне 
дужности, шта се сматра тежом повредом радне дужности, п о- 
с т у п a к за утврђивање повреде прописаних радних дужности 
радника, мере које се примењују према раднику због повреде 
радне дужности, као и органе за покретање и вођење поступка и 
за изрицање мера (члан 88. Оз).

Y домену одређивања радних дужности, старања о њиховом 
извршавању и предузимања мера ради сузбијања повреда радних 
дужности, дакле, и легислатива и јурисдикција припада и с к љ у-
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ч и в o радној заЈедници, односно њеном колективном органу 
(став 1. члана 91. Оз).

Тиме што је раднику обезбеђена и судска заштита његових 
права на раду и по основу рада (члан 14. Оз), мислим, није дове- 
дена у питање правилност сад изнете тврдње. Није зато што суд 
—  решавајући радни спор овакве врсте —  не с у д и  о с а -  
мо ј  с т в а р и .  Он само испитује з а к о н и т о с т ,  к о н т р о  
л и ш е правилност одлуке радне заједнице.

Ову своју тезу заснивам на следећим аргументима;

5)

Према одредби става 2. члана 91. Основног закона о радним 
односима, ако радник сматра да је одлуком о искључењу из радне 
заједнице повређен у т в р ђ е н и  п о с т у п а к  односно његово 
п р a в о, може против такве одлуке да покрене радни спор пред 
судом опште надлежности.

По томе, сасвим је разумљиво да се и активност суда м о р a 
кретати у границама које је овом одредбом поставио Закон. Суд, 
дакле, м о ж е  и м о р а  испитати с a м о :

—  да ли је одлука радне заједнице донета сагласно утврђе- 
ном поступку и

—  да ли је том одлуко.м повређено радниково право.')

Теремин „утврђени поступак” означава процедуру која тече 
по процесним правилима прописаним општим актом радне орга- 
низације. Ако је тај утврћени поступак, та процедура спроведена 
правилно, a при томе нису повређене ни Законом прописане про  
цесне одредбе/) онда се узима да је радна заједница правилно 
утврдила ч и њ е н и ц а  у којима се манифестује д е л о  које 
је општим актом радне организације предвиђено као тежа по- 
вреда радне дужности.

Метода закључивања из правилности спроведеног поступка 
на правилност резултата те активности, тј. на правилност утвр- 
ђења чињеница, није непозната теорији процесног права. A у ле- 
гислативној пракси она је сасвим одомаћена и чини једну од ос- 
новних идеја на којима почивају процесни закони.'')

Одрдебом става 2. члана 91. Основног закона о радним одно- 
сима, дакле, с у д н и ј е овлашћен да н е п о с р е д н о  ис- 
пита правилност утврђења чињеница на којима је заснована од 
лука радне заједнице.^) Ако он то ипак учини, вређа уставом га- 
рантовано право са.моуправл>ања радне заједнице.

2 и 5) — Термин „право” у ста®у 2 члана 91 Основног закона о радним 
односима означааа не само материЈ!ално1тра1вне одредбе, већ и процесне од- 
редбе проиисане тим Законом. Аргументи за овакво моје схватање, међутим, 
не 'Спадају у домен који је на тапету.

■*) — Упсуреди: Миливоје Марковић, Грађаноко процесно право, Бео- 
град, 1957, књига прва, овеска прва, страна 23. Проф. др. Синшиа Трива, 
Г{)ађаноко процеоно право, Загреб, 1964, књига прва, страна 116— 117.

5) — Упор>еди: др. Алвксандар Балтић и др. Мзадан Деопотовић, Основи 
радног права Југсхмавије, Београд, 1967, страна 256 под 4.
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Суд је, међутим, и д у ж а н  и о в л а ш ћ е н  да правил- 
ност утврђења чињеница испита п о с р е д н о .  Од је дужан и 
овлашћен да испита да л и је утврђење чињеница резултат пра- 
вилно спроведеног поступка или није.

•к

Чињенице нису ни истините ни неистините. Оне су онакве 
какве су у објективној стварности д a т е, какве су у историј- 
ској пројекцији настале, какве су се десиле. Истинито односно 
неистинито може бити само човеково с a з н a њ е тих чиње- 
ница. A пошто је сазнање, као субјективна категорија, зависно 
од неодређеног броја фактора, мислим да је боље остати на чвр- 
стом тлу и користити термине усвојене у позитивним законима. 
To је разлог што ја не говорим: о истинитости чињеница, већ; о 
правилности утврђења чињеница. Но, и поред тога, дивергенције 
нема: оно што се у судској пракси назива истинитом чињеницом, 
ја зовем правилно утврђеном чињеницом или прецизније; чиње- 
ницом утврђеном у правилно спроведеном поступку.

6 )
З а к љ у ч а к :  Немам шта више ни да додгш ни да одузмем.

Орестије Путник

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Сама чињеница да веко лице не 
поседује возачку дозволу, a управља 
иоторним возилом у јавном саобра- 
ћају — не може бити одлучна за 
установл>ен>е умитл>аја као облика 
виности у извршењу крив. дела у- 
грожавања јавног саобраћаја (ВСС 
он. НС. бр. Кж. 840/966).

I. ст. пресудом проглашен је кри- 
вим и условно кажњен окривљени 
због крив. дела из чл. 273. от. 4 у 
вези чл. 271 ст. 3. КЗ. Јавни тужилац 
је уложио жалбу, која је иао не- 
основана одбијена, a из разлога:

Сама чишеница да неко лице кгаје 
не поседује возачку дов1волу ипак 
управља моторним возилом не може 
битл одлзгчна за установљење умиш- 
л>аја као облика bimihoctoi у изврше- 
њу крив. дела утрожавањ.а јавног 
саобраћаја. За такво устаиовљење 
су потребни други елементи и чшве- 
нзпде, a посебно да такво лице ствар- 
но не зна да ynpaBJisa моторним во- 
зилом, a ипак се укл>учује у ја1вни 
саабраћај иако је и само овасето да 
нема знаша и вешттине да управлЈа 
MOfiioiproiM возил ом. Ако лице loode не- 
ма возачку дозволу зна да управља 
моторним возилом онда такво лице.

ако се укључж  у јавни саобраћај, ти- 
ме уопште није испољило своју свест 
и вол»у да утрози јавни саобраћај и 
да је хтео наступање ове забрашене 
последице или да је био свестан да 
услед оваквог његовог чињења може 
наступити забрањена последица, па 
је пристао на њено наступаше.

Одлука органа управе о утврђива- 
њу висине станарине има карактер 
одлуке ради утврђизања и не пред- 
ставл>а извршви наслов. (ВСС Од. 
НС. бр. Гзз, 63/66).

Оба нижа суда, Општ. и Окр. суд, 
су стала на становиште да нису над- 
лежни за решавање KOHXiperaK)r спо- 
ра, јер да је решење о утврђивању 
висине станарине уједно и извршни 
наслов. Јавнм тужилац АПВ ставио 
је предлог за заштиту заионитости, 
који ј€ сонован, и обе ниже пресуде 
Јгкинуте, a из разлога:

Према јасиом прошгсу чл. 113 ст. 1 
Загеона о ста„чбеним однссима у на/Д- 
лел1Ност органа утграве спада само 
утврђивање висине станарине. Пре- 
ма томе, процена одлуке органа у-
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праве у вези утврђиван>а висине Ста- 
нарине има карактер одлуке ради у- 
тврђивања, тако да ова није у исто 
време и изврпши наслов иа темењу 
кога се може принудно и то у адми- 
нистративном поступку наплатити у- 
тврђена висина закухшине-станари- 
не.

Ако лице које је сметано у поседу 
права или ствари поднесе тужбу ра- 
ди CiMeraiba поседа у року од 30 да- 
на од дана сазнања за сметање и 
учштоца, — тада је рок од 30 дана 
конзумнран, па не постоји могућност 
да тај рок у случају мировања по- 
ступка даље тече. (ВСС Од. НС бр. 
Гзз. 65/66).

I. ст. суд је уважио тужбу ради 
сметанЈа поседа, Окр. суд, као II. ст. 
суд, је поводом жалбе, из службене 
дзгжности, згкинуо то решење. Јавни 
тзгжилац АПВ ставио је предлог ра- 
ди заштите законитости, које је цри- 
хваћен, и решење Окружног суда 
укинуто, a из ргазлога:

Окружни суд ,ie стао иа становиш- 
те да рок од 30 дана је исцрпен са- 
мим мировањем поступка ради сме- 
тања воседа. Овкз становиште II. ст. 
суда није правилно. Наиме, у чл. 418 
ЗШ1 не постоје посебне одредбе у 
парницама због СЈметања поседа па 
се имају применити остали прописи

'ШП. И у тим паржицама има места. 
процесном институту мировања по- 
ступка. у смислу чл. 205 и 206 ЗПП.

Пропис чл. 206 ст. 1 31Ш према ко- 
ме поред осталог рокс®и одређени 
законом не престају тећи треба схва- 
тити под асзпектом чл. 419 ЗПП, по 
коме се тужба 'раду смеграња поседа 
мора поднети у рнжу од 30 дана од 
дана када је тужилац сазнао за сме- 
тање и учиииоца. Ако е лице сметано 
у псжеду гфава или ствари у року 
од 30 дана од сазнања о дану сме- 
гање и учиниоца. Ајсо је лице сметано 
ди смеван>а поседа тада је рок од 30 
дана конзумиран — чл. 419 ЗПП — 
гако да не постоји могућност да би 
тај рок могао noHOEO тећи у смислу 
чл. 206. ст. 1 ЗПП.

Висина капитализиране ренте у- 
тврђу је се методом актуара. (ВСС Од. 
НС. бр. Гж. 1302/66).

I. ст. суд је досудио капитализи- 
рану 1>енту. Тужени је уложио жал- 
бу, која je основана, I. ст. преоуда 
укинута, a из разлога:

I. ст. суд је капитализирао ренду 
проспам математсном операцијом, и- 
ак1о је висину исте требало утврдити 
путем саслушања одређеног вешта- 
ка.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y  АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана да- 
на 11. маја 1967. године донесена су следећа решења;

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

2. Позивају се адвокати дужници да одмах регулишу све 
обавезе према Комори, јер ће се у противном морати да поступа 
против њих.

3. Решењем бр. 112/967. брише се из именика АК у АПВ са 
даном 31. мај 1967. г. Капетановић Фарук, адв. из Сомбора услед 
пресељења сед. адв. канцеларије на подручју друге Коморе.

4. Решењем бр. 342/966. разрешава се дужности преузима- 
теља адв. канц. пок. др. Ференца Бина др. Стеван Пиуковић, адв. 
из Суботице.

5. Решењем бр. 138/967. уписује се у именик адв. припр. са 
са вежбом код др. Војина Мијатовића, адв. из Новог Сада, a са 
даном 11. мај 1967. Добрила Мијатовић, дипл. цравник.
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6. Решењем бр. 101/967. уписује се у именик адв. припр. са 
вежбом код адвоката Вилмаша Имреиа, из Н. Кнежевца, a са да- 
ном 11. мај 1967. године др. Иштван Бодор, дршл. правник.

7. Решењем бр. 120/967. брише се из именика адв. приправ- 
ника, са 1. мајем 1967. Вјекослав Арсић, из Новог Сада, услед за- 
снивања радног односа.

8. Решењем бр. 135/967. за заменика оболелом Јовану Се- 
леа, адв. из Ковачице одређује се Миливој Младеновић, адв. из 
Ковачице.

9. Решењем бр. 108/967. узима се на знање уговор о пружа- 
њу правне помоћи од 4. марта 1967. скло11љен из.међу адвоката 
Славка Радића из Ср. Митровице и Грађ. зан. пред. „22. Август" 
из Срем. Митровице.

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

Vnpaenu одбор АК  у АПЂ

УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису, сагласила, да 
постоје услови за упис у именик адвоката АК у АПВ, Савет и 
Управни одбор, то се на основу ч̂\.. 93. т. 4, чл. 87. т. 13, 23 ЗОА, те 
Закон о правосудним испитима, уписују у именик адвоката Адво- 
катске коморе у АПВ, са даном 18. мај 1967, решењима број, и 
седиштем адв. канцелареје, и то:

404/966. Гајић Трифун, Руски Крстур
113/967. Аулић Ружа, Суботица
116/967. Ралетић Милан, Нови Сад
117/967. Бежановић Боривој, Срем Митровица
119/967. Патрногић Олга, Нови Сад
125/967. RyK Славко, Оџаци
127/967. Марковић Емил, Нови Сад
129/967. Весковић Живко, Ср. Митровица
130/967. Јунг Иван, Ср. Митровица
131/967. Пердух Александар, Нови Сад.

Адвокатска комора у АПВ

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

једног броја 2 иова динара / Штампа „Будућност", Нови Сад
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