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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

Гадина XVI. Нсхви Сад, јул 1967. Број 7

ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О ОРГАНУ СТАРАТЕЛјСТВА

I

Као што је  познато Основни закон о старатељству из 1965. 
године Y свом чл. 5. истиче да послове старатељства врши оп- 
штински орган старатељства који је одређен републичким про- 
писима. По овом Закону, дакле, препушта се Републикама да 
одреде орган старатељства имајући у виду да то мора бити оп- 
штински орган. На тај начин задржан је  досадашњи основни 
профил органа старатељства као управног органа и то у једин- 
ственим савезним релацијама, али је, уједно, конкретни облик у 
коме се тај орган може јавити (решавање у појединостима о ор- 
ганизационој структури) препуштен републичким органима.

Та околност представља новину у нашем старатељском пра- 
ву с обзиром да је конституисање, организација и функција ор- 
гана старатељства до сада искључиво спадала у надлежност са- 
везних прописа. Међутим, треба приметити, да ова тежња за 
децентрализацијом није била само израз општих тенденција 
које су у склопу динамичних правно-политичких кретања и про- 
цеса у нашем праву постале доминантне, већ и једног фактичког 
стања по коме је орган старател>ства у саставу Република и по 
појединим општинама унутар Република носио различите нази- 
ве и по коме су његова овлашћења била у рукама различитих 
савета па и референата са различитим профилом у управно-прав- 
ној делатности. На тај начин, Основни закон о старатељству 
изразио је не само интенције о оживљавању републичке леги- 
славите које су у нашем праву наглашено присутне (оне су 
дошле до изражаја и у области усвојења), већ је објективно 
настојао да одржи континуитет који се наметнуо утицајем и 
деловањем саме животне праксе.

Као непосредни израз ових законодавних измена и комплек- 
сних легислативних иницијатива пред нама се ових дана налази 
и Нацрт закона о органу старатељства СР Србије који је изра- 
ђен у  Секретаријату за здравље и социјалну политику уз прет- 
ходно консултовање извесни.х Правних факултета у Републици 
Србији. Са доношењем овог закона треба да се заврши круг у за- 
почетом процесу организационог перфектуирања органа стара-



тељства у новим условима и нараслим потреоама за савршени- 
јим и комплетнијим деловањем службе старатељства.

Кад је реч о овом Нацрту треба, пре свега, приметити да 
ово није први Нацрт закона о органу старатељства. Он је други 
или трећи који нам се у овој или оној форми презентира на 
разматрање и оцену уз нашу примедбу да је достављен са за- 
кашњењем и без дуже и свестраније припреме. ,То у многоме 
отежава наш положај нарочито ако се има у виду да се нови 
Нацрт заснива на сасвим новим концепцијама које се готово ни 
у чему не наслањају на раније Нацрте. Тако, у једном од тих 
предходних Нацрта улога органа старатељства била је предви- 
ђена за Центар за социјални рад, односно за старатељског су- 
дију. Међутим, у последњем Нацрту та улога је резервисана за 
старателзско веће. Y  таквој светлости ранији Нацрти објективно 
представљају само плусграцију еволуције идеја о органу стара- 
тељства које су из својих превасходно теоријских оквира добиле 
свој конкретан израз у форми законског предлога.

II

Кад је реч о новом Нацрту закона о органу старатељства 
треба истаћи да се оцеиа вредности његових предлога и усво- 
јених решења не би могла подробно и прецизно дати без једног 
синтетичког сумирања неких основних теоријских концепција 
о органу старатељства и краћег осврта на стања у самој пракси 
који претходе доношењу овог Нацрта.

Као што је познато већ десетак година у теорији породичног 
права расправља се о организацији и структури, саставу и дело- 
вању органа старатељства. Та разматрања могу се свести на три 
основна схватања.

Тако, по једном схватању функција органа старатељства 
треба да се изузме из надлежности управних органа и врати у  
надлежност редовних судова као што је то било у нашем пред- 
ратном праву и као што је то у неким страним закнодавстви- 
ма социјалистичких и несоцијалистичких држава. Тиме би се 
обезбедила висока кадровска структура у делатности органа 
старатељства, a његова процедура свела у оквире ванпарничног 
поступка. На тај начин, садржина рада органа старатељства 
била би обезбеђена једним квалитетом који је објективно при- 
сутан и искуством признат, a његово поступање постављено у 
одређене и стабилне оквире једне процедуре која је афирмисана 
по својим вредностима и практичним резултатима.

По другом схватању, организација институције органа ста- 
ратаљства као и њена надлежност треба и даље да се задржи у 
оквирима управне државие делатности са управним поступком 
као основом активности тог органа. Ово схватање има своје три 
основне варијанте од којих је  вредна наше пажње концепција 
која пледира да се орган старател>ства више не јавља као ино- 
косно тело већ као колегијално. Ту измену диктира деликатност 
послова који спадају у надлежност органа старатељства и из-



ванредна одговорност коју тај орган прима на себе бринући се 
о малолетним лицима која су највећа вредност наше заједнице. 
Према овој концепцији, на челу већа треба да се налази стара- 
тељски судија чији би стручни профид био довољно одређен a 
његова активност довољно издиференцирана како би се посдови 
старатељства изводили стручно и брзо, a уједно квалитетно и 
ефикасно. На тај начин у делатности органа старатељства били 
би репрезентативни друштвени и индивидуални интереси Qnoje- 
ни у једном јединству које респектује све сложености сваког 
конкретног сдучаја.

И по трећем схватању, послове органа старатељства треба 
да обавља специјализована установа за посдове социјадне за- 
штите која би, вршећи мисију јавне, односно друштвене службе, 
обављала у име друштва и послове старатељства. Кадровски са- 
став ових институција, њихова оперативност, стални контакт са 
средином у којој дедују, непосредно поступање без комплико- 
ване процедуре која често отежава и онемогућава брзе интер- 
венције и примену одговарајућих педагошких и психосоцијад- 
них мера, обезбеђују iMaKCHMaAHO повољне услове за добро обав- 
љање старатељске дужности. Као институције са таквим одли- 
кама, у нашем друштву, у све већој мери се намећу Центри за 
социјални рад чије је присуство у многим комунама све веће и 
чија је делатност све запаженија.

Заједно са овим теоријским разматрањима, која су била 
превасходно оријентисана на решавање чисто практичних пита- 
ња, у нашој свакодневној пракси могли смо констатовати при- 
суство једног општег незадовољства са Делатношћу постојећих 
органа старатељства и подитиком која се у оквиру комуна во- 
дила кад је реч о посдовима старатељства. Та служба, можемо 
слободно рећи, била је потпуно запуштена, a кадрови који су 
радили на пословима старателзства на нивоу који је био недоз- 
вољено низак. По правилу те послове су обављали службеници 
са средњом па чак и нижом школском спремом. Резултати ове 
активности често су били незадовољавајући, да не употребимо 
и тежи израз —  поражавајући. Истовремено за последњу годину 
дана у Нишкој општини, која је  после Београда највећа у ужој 
Србији, није се готово ни знало ко обавља послове старатељства. 
Практично, посдове везане за дедатност старатељства почеди су 
да обављају појеДини социјадни радници из Центра за социјални 
рад у Нишу, док су сами акти из домена старатељства добијали 
своје „званично обедежје” (потпис, печат и сдужбени број) у 
самој општини. Ово фактичко двојство при присутном правном 
јединству, стварадо је утисак код грађана и других неупућених 
институција да је орган старатељства у овом тренутку Центар 
за социјадни рад. Због тога су се грађани, a и многа наддештва 
и установе, обраћаде Центру за социјадни рад када су тражили 
интервенцију органа старател>ства. Ово су чак чинили и судови 
кад су их интересовали подаци о малодетницима и њиховим ро- 
дитељима приликом доношења одлуке о смештају деце након 
развода брака и о постављању привременог старатеља у поступ-



ку за лишење пословне спосооности, односно одсутним лицима 
која се појављују као странке у спору.

Међутим, треба приметити да је оваква пракса имала и сво- 
јих добрих страна која се састојала у  приметном побољшању 
квалитета у раду на пословима старатељства. Судови више нису 
добијали кратке, штуре и недокументоване податке, већ подроб- 
не, стручно обрађене и савесно урађене извештаје што је у мно- 
гоме допринело да се побољшају одлуке судова. Мало је било 
пресуда које је укидао Врховни суд СР Србије када су се засни- 
вале на подацима добијених од Центра за социјални рад.

И тако, временом почело је да се формира уверење да ће 
се де леге ференда орган старатељства појавити у форми Цен- 
тра за социјални рад који би као друштвена и јавна служба де- 
ловао у име заједнице на пословима социјалне заштите и стара- 
тељства. Ово уверење било је  нарочито појачано сазнањем да су 
у СР Македонији Центри за социјални рад већ конституисани 
као орган старатељства сваке општине у чијим оквирима делују. 
С друге стране, Закон о социјалној заштити и служби социјалне 
заштите СР Србије (Службени глакник СР Србије бр. 53 из 1966. 
године) у свом члану 63. тачка 2. истакао је да Центар за соци- 
јални рад може вршити и послове који су посебним прописима 
стављени у надлежност органа старатељства ако је на то овла- 
шћен републичким законодавством. Y  овом случају Центар за 
социјални рад не би се изједначио са органом старатељства, али 
би многе послове из његове надлежности вршио у име органа 
старатељства. Због тога се сал1о челако да се Републичким зако- 
ном о органу старатељства та овлашћења изричито добију и на 
тај начин изврши легализација постојеће праксе која се до на- 
ших дана са успехом одвија. Истовремено, ова очекивања имала 
су за собом и своју теоријску подлогу изражену у схватању да 
орган старатељства треба да представља засебну, специјализова- 
ну институцију са друштвеним задацима и цњ\>евима.

Међутим, нови Нацрт закона о органу старатељства који је 
пред нама та очекивања није испунио. Према идејама које су у 
њему садржане орган старатељства јавља се у виду старатељ- 
ског већа као самосталног органа општинске скупштине. Због 
тога је у Центру за социјални рад у Нишу и другим Центрима 
у Републици Србији овај Нацрт схваћен као ускраћивање пове- 
рења Центрима и као непризнавање њиховог добро и успешно 
обављеног посла док су практично вршили функцију органа ста- 
ратељства. Због тога, на први поглед изгледало је да се овај На- 
црт треба да разматра у једној клими која може нашу пажњу да 
одврати од главног проблема који се састоји у разматрању и 
критичкој оцени ставова и концепција на којима се заснива 
презентирани Нацрт и скрене је на оцену рада, задатака и ме- 
ста Центра за социјални рад у нашем друштвеном и правном 
систему.

Кад је реч о овој посебној атмосфери онда треба, пре свега, 
истаћи да се послови социјалног старања не поклапају са посло- 
вима старатељства, да су то две одвојене функције по своме



предмету и облицима поступања као и по карактеру методоло- 
гије којом се решавају конкретни правни и друштвени проблеми 
To је можда и руководило састављаче Нацрта да не прихвате 
концепцију о Центру за социјални рад као органа старатељства. 
Међутим, треба приметити да та констатација не лишава Цен- 
тар његових основних одлика, нити утиче на начин обавл>ања 
његових основних послова у оквиру мисије социјалне заштите 
коју спроводе у име друштва. Y  том смислу и треба разматратн 
Нацрт који је  пред нама без потребе да се априорно поричу ње- 
гове вредности само забог тога што није прихватио концепцију 
о Центру за социјални рад као органу старатељства.

I I I

а) Нацрт закона о органу старатељства усваја становиште 
по коме се орган старатељства јавља у облику старатељског већа 
као самосталног органа општинске скупштине. Према Нацрту 
старатељско веће сачињавају председник, његов заменик и чла- 
нови већа које именује скупштина општине на 4 године. Зами- 
шљено је да веће ради у саставу од три члана с тим да је функ- 
ција председника и заменика већа стална до трајања изборног 
периода, a делатност чланова већа повремена и у зависности од 
конкретног случаја. Председник већа и његов заменик, према 
закључку који се из Нацрта намеће, представљају плаћена лица, 
док чланови већа врше своју дужност из почасти са правом на 
накнаду изгубљене зараде као и трошкова учињених због врше- 
ња дужности. Осим тога, за обављање функције председника ве- 
ћа и његовог заменика з£1хтева се присуство одређене стручне 
квалификације. Наиме, за улогу председника и заменика пред- 
седника старатељског већа предвиђа се особа која је дипломи- 
рани правник, a за чланове већа грађани који имају искуства 
у раду на пословима социјалне заштите.

Према нашем мишљењу овакав став Нацрта може бити са- 
мо поздрављен. Он инсистира на увођењу колективног рада у 
склопу делатности органа старатељсава што до сада код нас није 
био случај. Инокосност органа старатељства, бар у његовим ка- 
питалним деланостима ако занемаримо активност савета, била 
је његова основна карактеристика. Та карактеристика била је 
уједно и његова основна слабост. Колективност у раду органа 
старатељства уноси елементе сигурности, проверености, стабил- 
ности, a ствара и потребне предпоставке за шире критичко оце- 
њивање свих потребних компоненти приликом доношења одго- 
ворних и сложених одлука везаних за делатност органа стара- 
тељства. Истовремено, састав већа по свом обиму дат је према 
узору суда, што значи да старателЈСко веће пружа довољно ос- 
нова да се у његовом раду могу очекивати добре и комплексне 
одлуке, a уједно оствари динамична, енергична и ефикасна ак- 
тивност. Број од три члана по свом квантитету није такве при- 
роде да рад органа старатељства учини гломазним, спорим и 
нееластичним.



Међутим, подржавајући без резерве ове идеје Нацрта жели- 
мо само да приметимо да би било корисно, ако не и нужно, у 
овом основном почетном кораку, учинити такав захват који не 
би значио еволуцију постепености и опрезности па и извесне 
резервисаности у одвајању органа старателЈСТва од његове до 
садашње заиста примитивне кадровске структуре, већ афирма- 
цију радикалног захвата у правцу комплетног решења стручног 
састава органа и старател>ства. Мислимо да се можемо сдожити 
без много напора да објективни захтеви квалитета не подносе 
половична и компромисна решења. Наше друштво је у своме 
развитку до те мере одмакло напред да је у стању да и посло- 
вима старатељства приђе са једног становишта које ће бити на 
нивоу једне стручности довољно озбиљне и у правој мери ква- 
дификоване. Ако већ у оквиру судских већа данас инсистирамо 
на судијама са положеним судским испитом, иако судови често 
обављају послове који нису ни издалека тако одговорни и дели- 
катни као што је то сдучај са пословима старатељства, a наро- 
чито старатељства над малолетним лицима, онда нам се чини да 
су половични предлози на којима Нацрт инсистира у овом тре- 
нутку неприхватљиви. Дипломирани правник, односно садржај 
оперативног знања и животног искуства који се крије иза овог 
звања, не носи у себи довољну квалификацију за успешно обав- 
љање мисије органа старатељства. За то се тражи прецизнија и 
ригорознија квалификација изражена у квантуму општег и про- 
фесоиналног искуства потврђеног положеним стручним испитом.

Појам „дипломирани правник" прилично је неиздиференци- 
ран и не пружа довољно сигуности да ће се послови старатељ- 
ства обављати са успехом. Евентуални приговор, који би се мо- 
гао ставити да општине немају довољно правника, a још мање 
квалификованих правника, не може се прихватити ако се има у 
виду да је тренутна понуда прааника већа од потражње за тим 
кадровима. С друге стране, прелазним одредбама закона могу 
се предвидети довољни временски оквири за прилагођавање (ре- 
адаптацију) ових строжијих кадровским захтева постојећим 
приликама у нашим појединим општинама. Образац за овакво 
поступање, који је довољно илустрован, може се узети из про- 
писа који су имали за циљ да прилагоде квалификациону струк- 
туру судија са постојећим стањем у многим судовима у којима 
потребан кадровски састав није био присутан.

Истовремено са овом примедбом, наша критичка опаска од- 
носи се и на постављени критеријум за одређивање дица која 
улазе у састав старатељског већа. Наиме, у Нацрту се истиче да 
се чДанови бирају из реда грађана који имају „искуства на по- 
словима социјалне заштите” . Међутим, према нашој оцени овај 
критеријум није добро одређен или бар није прецизно постав- 
љен. Послови социјалног старања нису идентични са пословима 
старатељства. Искуства у пословима социјалне заштите могу би- 
ти сасвим недовољна за иослове старатељства који су специфич- 
ни по својој природи и који се раздикују од послова социјалне 
заштите у основним компонентама. Због тога, мислимо, да бп 
замена широког израза „на пословима социјалне заштите” фор-



мулацијом „на пословима старател>ства” била свакако комплет- 
нија и ближа правој функцији старатељског већа. Истовремено, 
и овај широки израз може се допунити нешто прецизнијим кри- 
теријумима везаним за педагошку делатност, односно мисију 
психолога, психијатра, социјадног радника чиме би се структура 
старатељског већа учинида дадеко прецизнијом и одређенијом.

б ) Аруга начедна примедба коју би смо учинили односи се 
на постављање пробдема о односу органа старатељства, како је 
у Нацрту замишљен, према систему друштвеног самоуправљања 
који чини основу нашег друштвеног и подитичког уређења. Наи- 
ме, према досадашњим прописима орган старатељства представ- 
љао је комплексно тедо које се јављало у облику одговарајућег 
управног органа и савета за социјадну заштиту ошптинске скуп- 
штине. Савет је са управним органом чинио јединствено тедо 
јављајући се у удози органа старателЈСтва. Међутим, у скдопу 
своје активности орган старатељства вршио је сепарацију функ- 
ција у оквиру свога састава када су били у питању послови из 
одређеног домена старатељске активности. Тако се савет јављао 
као тедо које обавља посдове везане за непосредну активност 
старател>ства када су у питању оддуке које се односе на давање 
одобрења старатељу за предузимање важнијих мера у погдеду 
дичности малодетника или његове имовине, a с друне стране, и 
као тело које оддучује по жадбама на поступке старателЈа. На 
овај начин, орган старатељства се јављао као друштвени и др- 
жавни орган чиме је његов профил био у складу са карактером 
наших институција које се уклапају у систем друштвеног само- 
управљања.

Међутим, према Нацрту који разматрамо савет надлежан 
за послове социјалне заштите јавља се искључиво као друго- 
степени орган Kojri решава по жадбама на решења старатељског 
већа. Y  таквој светдости намеће се питање: да ди се овакав си- 
стем активности органа старатељства, односно сдужбе старатељ- 
ства може превазвсћи у једном вишем обдику јединства који не- 
ће бити ни у супротности са системским решењима која морамо 
респектовати?

в) Као закључно питање које се намеће и које је више тех- 
ничке него правне природе, односи се на став Нацрта према 
Центру за социјални рад, с обзиром на изражено схватање да 
Центар за социјални рад није нашао своје место у Нацрту и да 
се његова активност у посдовима старатељства готово потпуно 
искључује.

Према нашем мишљењу у Нацрту није присутна концепција 
о конфронтацији старатељског већа са Центром за социјадни 
рад. Напротив, у  склопу једног компдексног приступа, привид- 
ност конфронтације може се превазићи интерпретацијом према 
којој се Центар за социјадни рад активира као значијни чини- 
лац у  посдовима старатељства. На тај начин добра искуства која 
смо имади са Центром за социјални рад док је Центар практич- 
но обављао посдове везане за старатељство, не би бида превиђе- 
на нити занемарена. Центар, који се афирмисао као тело у коме



ce обавЉа тимски рад стручњака различитих квалификација 
(педагога, психолога, социјалних радника), и даље би деловао 
Y склопу старател>ске активности. Послови старатељства су баш 
такве природе да захтевају ангажовање стручњака различитих 
профила у њиховом јединственом деловању. Због тога се иску- 
ство, стручна спрема, оперативност и ефикасност у раду Центра 
могу учинити мобилним и при израженој концепцији о стара- 
тељском већу као органу старатељства. Ако Нацрт закона о ор- 
гану старатељства не одређује Центар за социјални рад као не- 
посредни орган старатељства, он се то може учинити у посред- 
ном виду. Наиме, чланом 12. Нацрта предвиђа се да су општин- 
ске скупштине дужне да у року од 6 месеци од дана ступања на 
снагу Нацрта као законског текста својом одлуком изврше из- 
бор председника, заменика и чланове старатељског већа. По на- 
шем мишљењу Нацрт не искључује могућност да општине на чи- 
јем подручју постоји Центар за социјални рад, односно суседне 
општине у којима ти Центри не постоје, својом одлуком за пред- 
седника старател>ског већа именују директора Центра за соци- 
јадни рад, a заменике председника већа из редова правника који 
раде у Центру. Истовремено за чланове већа могу се именовати 
педагози, психолози, социјални радници који су већ запосдени у 
Центру за социјални рад заједно са спољним стручњацима истог 
или сличног профила чије се стручне услуге могу трајније или 
повремено користити. На тај начин, Центар за социјални рад 
не би био идентификован са органом старатељства, али би прак- 
тично у форми већа обављао послове старатељства. Мислимо 
да би овакав начин рада био сасвим изводљив и да се не би ко- 
сио са идејама садржаним у самом Нацрту.

Због тога, схватање да се Центар за социјални рад, у усло- 
вима које ствара Нацрт, може да користи само као сервисна 
служба старатељског већа формираног при општини, не би било 
препоручљиво јер по своји објективном домашају значи настав- 
љање постојеће праксе која је поред добрих резултата стварала 
и забуну међу лицима према којима је требало применити мере 
старател>ства, односно међу особама које су се обраћале за при- 
мену ове интервенције према трећим лицима. Осим тога, оно 
носи у себи потенцијалну опасност да се послови старатељства 
подреде једној административној процедури у њеном дошем 
смислу према којој би се посдови старатељства посматрали ис- 
кључиво кроз призму циркулације замодница, аката и писмених 
ургенција. Објективно то би значило, и кад се субјективно то не 
жели, да се органу старатељства одузима потребна непосредност 
у акцији, брзина и ефикасност који су нужни предуслови њего- 
ве успешне активности. И најзад статус „сервиса” није довољно 
мобилан да би будио иницијативу у раду, стварао одређену са- 
мосталност и служио као подстрек за успешно решавање зада- 
така старател>ства. Позната је истина да свако ко ради жели да 
непосредно прати резултате свога рада и да на себе прими сву 
одговорност за обављени посао али и признање које је у тој ак- 
тивности присутно. На тај начин постојећи Нацрт био би у скла-
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ду са концепциским захтевима о органу старатељства као стара- 
тељском већу, али уједно пружао би довољно простора за рес- 
пектовање постојећег стања у коме центри за социјални рад ег- 
зистирају и активно делују на пословима старатељства као запа- 
жене друштвене и јавне институције.

Ар. Михаило Митић

О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИМОВИНИ СУПРУГА

1. — Имовину, као што је познато, прдеставља укупност пра- 
ва и обавеза која припада једном одређеном лицу. Имовину јед- 
иог одређеног лица сачињавају, према томе, ствари које му при- 
падају с њиховим теретима или без терета, што значи да му над 
тим стварима припадају својинска и друга стварна овлашћења. 
Имовину затим сачињавају његова тражбинока овлашћења и дру- 
га његова права, као и дугови које је то лице обавезно да намири 
и обавезе које је дужно да изврши.

Од имовине притом треба разликовати имовинску масу, зато 
што је имовина укупност права и обавеза који припадају једном 
одређеном лицу, док је имовинска маса укупност само оних ње- 
гових добара и овлашћења која се могу остварити чињењем или „ 
лржањем обвезаног или обвезаних лица. Једном лицу притом 
може припадати само једна имовина, с једном или више имовин- 
ских маса.

To важи за имовину, имовинску масу или имовинске масе 
које припадају једном одређеном лишг пре његовог ступања у 
брак. Међутим, ако то лице ступи у брак с другим лицем, оно се 
може наћи у прилици да за време брака с тим другим лицем 
стиче и образује посебну имовину, која се разликује од одвојене 
имовине коју је свако од њих двоје имало пре склапаља брака. 
Та посебна имовина коју супрузи стичу и образују радом за вре- 
ме брака назива се заједничка имовина, или, што је тачније, за- 
једничка тековина. Заједничку тековину супруга представља 
према томе, укупност права и обавеза супруга коју су стекли ра-' 
дом за време брака и која припада искључиво њима. С обзиром 
на то, заједничку тековину сачињавају ствари које супрузима 
припадају с теретима или без терета на тим стварима, што значи 
да над тим стварима супрузима припадају својинска и друга 
стварна овлашћења. Заједничку тековину сачињавају затим тра- 
жбинска овлашћења и друга права супруга, ко и дугови које су 
поводом те тековине брачни другови обавезни да намире и оба- 
везе које су дужни да изврше. Заједничку тековину супруга сачи- 
њава, дакле, посебна имовинска маса, коју су брачни другови об- 
разовали својим радом за време брака, при чему се та посебна 
имовинока маса разликује од одвојених добара која је сваки су- 
-пруг имао пре склапања брака, a која је можда ^'већао за време



брака бестеретним стицањем, на пример, пријемом наследствз. 
или поклона.

Заједничка Ихмовина супруга притом може да се састоји и5. 
њихове заједничке тековине и из њихових одвојених добара, Koia 
су им сваком посебно припадала пре склапања брака. или, која 
су стекли бестеретно за време брака, a која су приликом скла- 
пања брака, или касније за време брака, у целини или делом спо- 
разумно унели у своју заједничку имовину. Заједничку тековину 
гупруга сачињавају дакле и ствари, које брачни другови прибаве 
радом за време брака, при чему рад сваком ствари коју на тај 
начин прибаве, стичу изгдеда сусвојину с неодређеним количин- 
ским деловима (видети о томе у књизи Андрије Гамса: Основи 
стварног права, Београд, 1961. година, страна 183, као и одредба 
чланова 5. и 7. Закона о имовинским односима брачних другова 
HP Србије од 18. фебруара 1950. године).

Имовински односи супруга у погледу њихове заједничке те- 
ковине уређени су одредбама члана 10. Основног закона о браку 
од 9. маја 1946. године, као и допунским одредбама републичких 
закона о имовинским односима брачних другова. Наведеним од- 
редбама Основног закона о браку прописано је да имовина коју 
супрузи стекну радом за време брака чини њихову заједничку 
тековину; у случају спора између супруга о величини дела теко 
вине који сваком од њих припада, ведичину дела сваког од њих 
двоје одређује суд, водећи рачуна о даприносу сваког брачног 
друга образовању те тековЈше, о његовој удоженој заради, помо 
ћи другом супругу, вођењу домаћих послова, одржавању и пове- 
ћању заједничке тековине и сваком другом облику рада и сарад- 
ње. Заједничку твковину супрузи деле, према томе, у  првом реду 
споразумно, али ако не могу да је поделе споразумно, па између 
њих због тога дође до опора, сваки од њих двоје може да се туж- 
бом обрати надлежном суду за утврђивање деда заједничке теко- 
вине који му припада. ПриликохМ утврђивања доприноса сваког 
супруга. образовању за.једничке тековине, рад жене ван куће, као 
и рад жене домаћице, изједначује се с радом њеног мужа, чиме 
се остварује начело сваком према његовом раду (Ана Прокоп: 
Коментар Основном закону о браку, Загреб, 1953. година, страна 
43) и спречава да један супруг привредно искоришћава другог 
супруга (Мехмед Беговић: Породично право, Београд, 1959. го  
дина, страна 81).

Заједничка тековина супруга, представља, дакле, посебну 
имовинску масу, која има одређену намену. Та намена састоји се 
у томе што се та маса користи за одржавање брачне или поро- 
дичне заједнице и намирење њених дугова.

Заједничка тековина супруга постојала је и признавала се и 
у старој Југославији у војвођанско.м обичајном праву (Золтан 
Сабо: Породично право према Вербецијевом Трипартиту, Београд, 
1954; Стеван Јамталек: Историја државе и права народа ФНРЈ у 
средњем веку, Београд, 1952; К. Каддец: Стефана Вербеција При- 
партитум, Београд— Праг, 1909.). Сем тога, српски Грађански за-
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коник од 1844. године садржавао је у члану 771. одредбу по којој 
су муж и жена успоставЈ\>али и образовали за време брака одво 
јена добра, ако што друго нису уговорили, али су по одредби 
члана 786. тог законика муж и жена могли уговорити заједничку 
имовину, како за своја одвојена добра, тако и за тековину коју 
образују за време брака. Затим, према одредбама члана 1233. ау- 
стријског Општег грађанског законика од 1811. године који је 
важио у Хрватској и Словенији, муж и жена могли су такође да 
уговоре заједничку имовину за своја одвојена добра и за своју 
тековину.

2. —  V Аустрији, према одредби члана 1233. Општег грађан- 
ског законика, супрузи могу дакле само уговором успоставити 
заједничку имовину, како за своја одвојена добра, тако и за своју 
тековину, јер се у аустријском праву, за разлику од нашег права, 
тековина супрута не успоставља непосредно по законским одред- 
бама.

Y  француском праву, према одредби члана 1399. француског 
Грађанског законика, заједничка имовина супруга, укључујући 
ту и њихову заједничку тековину, успоставља се по законским 
одредбама или уговором брачних другова. Заједничка имовина, 
укључујући ту и заједничку тековину, успоставља се и образује 
ако супрузи не уговоре што друго и ако по обичају у крају у  ком 
су муж и жена, за вре.ме брака супрузи успостављају и образују 
заједничку тековину. Наиме, ако супрузи приликОхМ закључења 
брака или касније за време брака не уговоре што друго, закон- 
ским одредбама даје се право обичају који у том погледу постоји 
у крају у  ком су брачни другови, па се у зависности од постојања 
устаљеног обичаја у том крају успоставља и образује заједничка 
имовина, одвојена добра или мираз (Colin et Capitant: Cours ele- 
mentaire de droit civil frangais, Paris, 1901, tome III , Des regimes 
matrimoniaux, pages 1—361). Притом ce заједничка имовина cy- 
npyra no обичајном праву састоји из покретних ствари које су 
супрузи.ма припадале пре склапања брака и покретннх ствари 
које су супрузи бестеретно стекли за време брака, као и из при- 
хода, зарада и некретнина које стекну за време брака; у ту имо- 
BHHV не улазе некретнине које су супрузима припадале пре скла- 
пања брака или које стекну наследством за време брака, јер су 
те некретнине њихова одвојена добра, али заједничка и.мовина, 
којом управља муж, састоји се сем тога и из стварних терета и 
обавеза. Приликом склапања брака супрузи могу уговорити одво- 
јена добра, или само заједничку тековину, у ком се случају закон- 
ским одредбама и обичајним правом не може успоставити зајед- 
ничка и.мовина (Code civil, арт. 1404, 1409, 1421, 1441, 1489, 2497).

У  совјетском праву, према одредби члана 10. Зборника за- 
кона о браку, породици и старатељству РСФСР од 1. јануара 
1927. године, имовина која је припада.\а супрузима пре склапања 
брака остаје њихова посебна имовина и за време брака, док се 
и.мовина коју брачни другови стекну за време брака сматра за 
њихову заједничку имовину; део заједничке имовине који при-
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пада сваком супругу утврђује у случају њиховог спора суд. Од- 
редбом члана 19. наведеног Зборника прописано је затим да су- 
прузи могу закључивати све уговоре који су по закону дозвољени.

3. —  Y  нашем праву, према одредби члана 9. Основног закона 
о браку, имовина која припада супругу у време закључења брака 
остаје његова сопствена имовина и за време брака, при чему су- 
пруг задржава право да то.м имовино.м управ.д.а и расподаже са- 
мостално; то значи да је супруг, према тој законској одредби, 
овдашћен да ствари и права који сачињавају његову посебну 
имовину, употребљава, користи и располаже њи.ада и без саглас- 
ности свог брачног друга, за разлику од ствари и права из зајед- 
ничке тековине или заједничке имовине, над којима нема та овла- 
шћења, јер ствари и права који сачињавају њихову заједничку 
тековину, или заједничку имовину, брачни другови могу употреб- 
љавати, користити и располагати њима само споразумно, како то 
произлази из одредбама чланова 10. и 12. наведеног закоиа.

Одвојена добра брачног друга сачињава имовинска маса која 
му је припадала пре склапања брака, али ту масу сачињавају и 
ствари и права које супруг стекне бестеретно за време брака, као 
и део зараде за његове личне потребе и трошкове (Ана Прокоп, 
наведено дедо, стране 38. и 39; Б. Златарић: Напомене уз репуб- 
лички Закон о имовинским односима брачних другова, „Наша 
законитост” , Загреб, бр. 3— 4/1950; Бертолд Ајзнер: Породично 
право, Загреб, 1950. година, страна 78). Y  одвојена добра супруга 
улазе сем тога, према одредбама чланова 6. и 12. Закона о имо- 
винским односима брачних другова HP Србије од 6. фебруара 
1950. године, и ствари за његову дичну употребу, које је  прибавио 
зарадом за време брака, уколико нису несразмерно велике вред- 
ности према вредности заједничке тековине, као и мираз који је 
жена дала мужу на употребу и коришћење пре доношења Основ- 
ног закона о браку.

Заједничком тековино.м супрузи управ.Лзају и располажу спо- 
разумно, како то произлази из члана 1. наведеног Закона о имо- 
винским односи.ма. Која одвојена добра супруг може, сходно од- 
редби члана 12. Основног закона о браку, да уговором с другим 
супруго.м споји с његови-м одвојени.м добрима у заједничку и.мо- 
вину, коју би на тај начин сачнњавала њихова одвојена добра и 
заједничка тековина, тако да том имовином супрузи управљају и 
располажу споразумно. Своја одвојена добра и део заједничке 
тековине који му припада, супрут .може касније да у споразуму 
с другИхМ супруго.м издвоји из заједничке и.мовине и да то.м посе- 
бно.м имовинском масом управља, употреб.\Јава је, користи и рас- 
полаже њоме самостално и без сагласности брачног друга, при 
че.му је без значаја чињеница да ли је рад којим је та тековина 
образована био њи.хов заједнички или одвојени рад.

Заједничка тековина супруга не образује се у ванбрачној за- 
једници, већ са.мо у браку, од његовог закључења до његовог пре- 
станка. Y случају развода брака, заједничка тековина супруга 
дели се према допринсх;у сваког брачног друга образовању те те- 
ковине, по одредби члана 67. Основног закона о браку, при че.му
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ce не узима у обзир могућна кривица једног или оба супруга што 
је дошло до развода.

Одредбом члана 11. става 1. Основног закона о браку пропи- 
сано је затим да за обавезе које је један супруг имао пре ступања 
у брак, као и за обавезе које је преузео на себе за време брака, 
не одговара други супруг, што значи да за обавезе које иод 
тим условима преузме на себе први супруг ради намирења својих 
личних потреба, други супруг не одговара ни својим одвојеним 
добрима ни делом заједничке тековине на који има право. Допун- 
ском одредбом члана 8. става 3. наведеног Закона о имовинским 
одиосима брачних другова предвиђено је, с тим у вези, да за своје 
личне обавезе супрузи одговарају својим одвојеним добрима и 
својим деловима у заједничкој тековини. Из тога произлази да 
сваки супруг за своје обавезе одговара својим одвојеним добрима 
и дело.м заједничке тековине на који има право. Међутим, за оба- 
везе које преузме на себе један супрут за потребе брачне зајед- 
нице, одговара повериоцу и он и његов брачни друг, својим одво- 
јеним добрима и својим делом заједничке тековине, како то про 
излази из одредбе члана 11. става 2. Основног закона о браку и 
члана 8. става 1. наведеног Закона о имовннским односима брач- 
них другова. За те обавезе одговарају повериоцу дак.\е оба су- 
пруга својом заједничком тековином и својим одвојеним добри- 
ма. Поверилац је притом дужан да своје потраживање намири 
првенствено из заједничке тековине супруга, па ако то своје п о  
траживање не може у потпуности да намири из њихове зајед- 
ничке тековине, овлашћен је да га оствари из њихових одвојених 
добара, зато што се обавезе које су супрузи преузели на себе ради 
потреба брачне заједнице намирују у првом реду из њихове за- 
једничке текавине, која служи за намирење тих потреба пре од- 
војених добара супруга. Ако је заједничка тековина супруга у 
саставу њихове заједничке имовине која је успостављена и обра- 
зована у смислу члана 12. Основног закона о браку, поверилац 
је дужан да се за своје потраживање намири првенствено из те 
имовине, па тек ако не може да се у потпуности намири из зајед- 
ничке тековине или заједничке имовине супруга, овлашћен је  да 
своје потраживање остварује у њиховим одвојеним добрима, ако 
или уколико супрузи имају одвојена добра поред заједничке те- 
ковине или заједничке имовине.

Према одредби члана 12. наведеног закона, супрузи могу 
склапати све уговоре који нису у супротности са законом; то 
значи да супрузи .могу да споје уговором своја одвојена добра у 
заједничку имовину, у коју на тај начин улазе поред њихове за- 
једничке тековине и њихова одвојена добра; или, на пример, да 
у заједничку имовину из својих одвојених добара унесу само по- 
кретне ствари. Y  том случају њихову заједничку имовину сачи- 
њава њихова тековина и покретне ствари које су из одвојених 
добара унели у заједничку и.мовину. Међутим, супрузи не би m o - 
fab да, на пример, својим уговором уклоне успостављање зајед- 
ничке тековине у погледу ствари и права које стекну радом у 
брачној заједници, на тај начин што би у.место заједничке теко-
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вине успоставили и ооразовали одвоЈена доора, jep ои такав њи- 
хов уговор био у сртротности с наведеном законском одредбом 
и зато би био ништав. Из тог разлога био би ништав и уговор 
којим би се један од суггрута унапред одрекао свог дела у зајед- 
ничкој тековини у корист другог супруга, или, уговор којим би 
се један од супруга унапред ограничио у погледу свог права на 
део заједничке тековине у корист другог супруга. To произдази и 
из одредбе члана 4. наведеног Закона о имовинским односима 
брачних другова, према којој супруг својим делом у неподељеној 
заједничкој тековини не може располагати, ади својим делом 
тековине може располагати кад је подели с другим супругом.

Одредбом члана 14. Основног закона о браку прописано је 
затим да ће се ближе одредбе о имовинским односима супруга 
донети републичким законима, па су на оонову тог законског 
овлашћења тадашње народне репубтике 1950. године донеле своје 
законе о имовинским односима брачних другова, сходне прили- 
кама и обичајима на својим подручјима. Законом о имовинским 
односима брачних другова HP Србије уређени су том приликом 
и имовински односи супруга који су били засновани пре доно- 
шења Основног закона о браку поводом мираза у хришћана и 
мехра у муслимана.

4. —  Заједничка тековина дели се споразумом супруга. Ако 
супрузи не могу да се споразумеју о делу тековине који сваком од 
њих двоје припада, сваки супруг има право да се тужбом обрати 
наддежном суду за утврђење дела тековине који му припада, 
како то произлази из одредаба члана 10. Основног закона о браку 
и члана 7. наведеног Закона о имовинским односима брачних 
другова. Тужбу за утврђење дела тековине који припада супругу 
може, према одредби члана 8. става 3. наведног закона, подићи и 
поверилац супруга који је његов дужник.

Заједничка тековина утврђује се у парничном поступку, тако 
што суд прво установљава посебну имовину супруга која им је 
сваком од њих двоје припадала посебно на дан склапања брака, 
a затим ствари и права које су супрузи стекли бестеретно за време 
брака. Кад на тај начин издвоји посебне имовинске масе парнич- 
них странака, онда оне ствари и права који преостану сачиња- 
вају заједничку тековину, која се дели измеВу супруга према 
њиховом доприносу у образовању те тековине, како то произлази 
из решења Врховног суда Војводине бр. Гж. 403/48 од 28. маја 
1948. године („Народни правник” , бр. 1/1949). Допринос супруга 
састоји се, према одредби става 2. члана 10. Основног закона о 
браку, у заради коју супруг доноои у  брачну заједницу, затим у 
његовој помоћи другом супругу, у  њиговом вођењу домаћих по- 
слова, сарадњи, одржавању н повећавању заједничке имовине. 
Величину дела сваког брачног друга утврђује суд посебно, по 
слободном уверењу, узимајући у обзир наведене околности, па 
се на крају приступа подели тековине.

Приликом поделе заједничке тековине, према одредби става 
3. чдана 6. наведеног Закона о имовинским односима брачних 
другова, издвајају се по захтеву супруга из деобне масе и предају
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му се предмети к о ји  служе за његову личну употребу, ако нису 
велике вредности; те ствари не урачунавају му се у његов део 
заједничке тековине, јер те ствари по наведеној законској од- 
редби спадају у његова одвојена добра. Међутим, према одредби 
става 2. наведеног члана, по захтеву супруга издвајају се из за- 
једничке тековине и урачунавају у његов део тековине предмети 
који му служе за обављање његовог заната или занимања.

Ствари и права који сачињавају заједничку тековину су- 
пруга деле се притом мерењем (на пример, земљиште), вагањем 
(намирнице и друге потрошне, заменљиве, дељиве, и по роду од- 
ређене ствари) или бројањем (например, новац).

Величину делова који супрузима припадају у заједничкој 
тековини утврђује суд у случају спора између супруга разлом- 
ком или постотком.

С тим у вези, у једном спору окружни суд је  пресудом развео 
брак и обавезао туженог супрута да тужиљи преда половину ства- 
ри које су супрузи стекли радсш: за време брака (пресуда 
Окружнот суда у  Н., бр. Г. 883/52 од 11. јула 1952. године и 
пресуда Врховног суда HP Србије по жалби туженика, бр. Гж. 
776/52 од 6. децембра 1952. године; Збирка одлука врховних су- 
дова, Београд, 1954). Y  једном другом случају, окружни суд утвр- 
дио је да је тужиља власник дела од 37 одсто над зградама које 
је стекла за време брака заједничким радом с тужеником, али је 
Врховни суд Србије по жалби тужиље утврдио да део тужиље у 
тековини износи 50 одсто и зато преиначио пресуду првостепеног 
суда, јер је тужиља, како је то изложио Врховни суд, обављала 
домаће послове, помагала туженику у  раду у пекари и подизала 
троје деце за време њиховог двадесетогодишњег брака, па је ту- 
женек зато могао да несметано води своју занатску радњу. To 
мишљењу Врховног суда, допринос тужиље у заједничкој теко- 
вини био је у  овом случају једнак доприносу туженика, јер је 
тужиља обављала све послове око вођења домаћинства и поди- 
зала заједничку децу, па је туженик зато могао да води несме- 
тано своју занатску радњу и да на тај начин остварује зраду и 
тиковини („Политика” , од 13. марта 1967).

Судови наилазе на тешкоће приликом утврђивања величине 
делова који припадају супрузима у заједничкој тековини с обзи- 
ром на њихове доприносе у образовању те тековене, јер, као што 
се наводи, заједничка кућа може да буде подигнута или само за- 
вршена за време брака на земљишту мужа, ка.меном из његове 
старе куће, дрвеном грађом из његовог забрана, опеком вађеном 
на миразно.м добру н>егове жене, a печеном дрвима из забрана 
мужа; кућа може да буде зидана радном снагом која је плаћена 
оствареним приносом са имања у чијој су обради учествовала 
оба супрута, па да тим приносом буде плаћен и цреп за кров куће; 
заједничка тековина може да се састоји затим и у томе што се 
од парлога, који је власништво мужа, заједничким радом супруга 
створи повртњак, воћњак или виноград, или што се на тај начин 
стиче приплод одстоке (Миленко Јовановић: Имовински спорови
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no ocHOBv рада у брачној и ванбрачној заједници, „Анали Прав- 
ног факултета у Београду” , бр. 2/1955).

С тим у вези поставило се питање да ли супруг својим радом 
у заједници с другим супругом стиче над неодређеним делом 
заједничке тековине према свом доприносу стварно право, или 
тражбеног право према другом супруту. По том питању судови су 
мишљења да у оваквим случајевима супруг својим радом за вре- 
ме брака у заједници с другим супругом стиче над делом зајед- 
ннгаке тековине који му припада стварно право. Тражбено право, 
или, тачније, тражбено овлашћење по основи неоснованог обо- 
гаћења судови признају само у случајевлма стицања заједничке 
тековине у ванбрачној заједници од стране ванбрачних другова. 
Врховни суд HP Србије у својој пресуди бр. Гж. 776/52. од 6. де- 
цембра 1952. године (Збирка одлука врховних судова, Београд, 
1954, одлука бр. 212), изразио је мишљење да у погледу свог дела 
заједничке тековине која је  образована у ванбрачној заједници 
ванбрачна жена има према сво.м ванбрачном мужу само траж- 
беноправно овлашћење, по основи неоснованог обогаћења ван- 
брачног мужа. Међутим, ако су заједничким радом у ванбрачној 
заједници стечене ствари за личну употребу, претпоставља се, по 
мишљењу Врховног суда, да су ванбрачна жена и ванбрачни муж 
у том случају стекли над тим стварима стварно право у  једнаким 
деловима.

5. —  Заједничка тековина супруга има, према томе, за сврху 
да сведе различитости врста рада мужа и жене за време њиховог 
брака на једнако мерило, које се састоји у количини доприноса 
сваког супруга у образовању те тековине, да на тај начин онемо- 
гући привредно искоришћавање једног супруга од стране другог 
и да се заједничком тековином обезбеди имовинска маса за нами- 
рење дугова које су супрузи преузели на себе за потребе брачне 
заједнице.

Радисав Тасић

ОВЛАШБЕНИ ТУЖ ИОЦИ ПО ЗКП 
И ОПТУЖНА АКТА КОЈА ПОДНОСЕ

2) Оштећени као тужилац
Раније смо истакли да за јавног тужиоца важи принцип лега- 

литета у кривичном поступању. Кад се оштећени појављује као 
тужилац за иста кривична дела, за њега не важи принцип легали- 
тета, већ опортунитета, што значи „произвољан” избор оштеће- 
ног да ли ће да захтева покретање кривичног поступка (чл. 60 ст. 
2), настављање кривичног гоњења (чл. 60 ст. 2), или ће пак тихо 
да прихвати фактичко стање настало извршењем кривичног дела 
и да не захтева кривично гоњење. Ако се јавни тужилац руково- 
ди јавним интересо.м што није спорно он полази од почетног mo-
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мента, реаговања јавности, има у виду интензитет последице која 
је настала за повређена иди оштећена добра, да ли је штета надо 
кнађена иди не, има у виду морадни лик учиниоца, те у вези тога 
може током поступка стављати предлоге који могу користити 
окривљеиом. Оштећени по правиду гдеда сопствене интересе и 
користи које му може донети судска одлука, занемарујући инте- 
ресе свих других учесника у  кривичном процесу и уогапте инте- 
ресе других лида или радних организација. Да би оштећени као 
тужилац користио ова своја права мора бити обавештен о одлуцк 
јавног тужиоца или суда. Оштећени се обавештава решењем јав- 
ног тужиоца кад је пријава одбачена по чл. 140 ст. 1 (чд. 60 ст. 1), 
кад је извиђај обустављен по чл. 146 став. 4). Међутим, кад је  ис- 
трага обустављена истражни судија обавештава оштећеног (чл. 
167 став 1 и 2). Ако се поступак обуставља у току припрема за 
главни претрес због одустанка јавног тужиоца председник суде- 
ћег већа или судија појединац решењем обавештавају оштећеног 
(чд. 61 став 1). Оштећени-ако мисли да штити своје интересе 
може у року од 8 дана од пријема решења поднети захтев надле- 
жном суду —  само суду, за покретање кривичног поступка, ако 
га није било, да настави кривично гоњење ако је поступак покре- 
нут (чл. 60 ст. 2) продужити гоњење, ако је био подигнут опту 
жни акт од стране јавног тужиоца и ако је јавни тужилац оду- 
стао од оптужног акта (чл. 61 ст. 1 у вези чл. 60 ст. 3). Оштећени 
и сам мора да се интересује о судбини кривичне ствари, јер се 
може десити услед необавештења о одбачају пријаве и обустави 
поступак било на који начин, изгуби право: да покрене, настави 
или продужи кривично гоњење (чл. 60 став. 4). Ово ће се десити 
оштећеном ако не настави кривични поступак, односно кривично 
гоњење у вези прописа (чд. 146, 167, 258 и 270). Рок о покретању 
кривичног поступка, у случају кад оштећени није обавештен да 
је  јавни тужилац одустао од кривичног гањење или да није при- 
хватио покретање кривичног поступка износи 3 месеца дана, ра- 
чунајући од дана када је јавни тужилац одбацио пријаву одно 
сно од када је донео решењем о обустави поступка (чл. 60 тачка 
4). Овакав став законодавца разумљив је, да би оштећени био ди- 
сципдинован и када се ради о остваривању сопствених права, та- 
ко да је дужан да води рачуна о времену у ко.м може подизати 
оптужна акта, оштећени мора увек да води рачуна о пропису чл 
62 ст. 1. Оштећени може и после подношења свог захтева за по 
кретање, настављање или продужење кривичног гоњења, да дође 
у  ситуацију да суд изврши обуставу поступка. To ће бити у  слу- 
чају ако се уредно позвани оштећени (што важи и за приватног 
тужиоца) не одазове позиву и не дође на главни претрес, под ус- 
ловом да је уредно позван (чд. 265 став, 2 и 409 ст. 1). Позив је 
уредан ако садржи упозорење о посдедицама у случају недола- 
ска оштећеног и приватног тужиоцима на главни претрес (чл. 265 
ст. 6). Обустава се врши по пропису чд. 58 став. 1 и 412 став. 5. 
Суд и тужилац морају увек водити рачуна о правилном обаве- 
штавању оштећеног a суд и о уредном позивању (чл. 114 и 116). 
Суд мора чим прими оптужни акт оштећеног као тужиоца, да
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прибави списе од јавног тужиоца, из којих треба да се виде сви 
потребни рокови који су од утицаја на покретање кривичног по- 
ступка и кривичног гоњења (чл. 52 ст. 1, 60 став 2, 3 и 4 и 62 ст. 1). 
Ово и због огпптег рока застарелости кривичног гоњења. Поред 
тога Суд мора да води рачуна и о томе, да ли се захтевом појав- 
л>ује лице које се по закону сматра оштећеним, (чл. 135 став 6 у 
вези чл. 55), као и у случају појаве законског заступника, да ли 
појављено лице може тако да се сматра (чл. 64). Када су у пи- 
тању кривична дела за која се гони по предлогу и јавни тужилац 
мора о овоме да води рачуна.

3) Приватни тужилац

Законик о кривичном поступку означио је као приватног 
тужиоца лице које подноси тужбу за кривично дело за које се 
по Кривичном законику io h h  no приватној тужби (чл. 11. став 
2). Најмањи је број ових кривичних дела. Овде је заступљено 
начело опортунитета, због малог значаја кривичних дела за која 
се гони по приватној тужби, и за ова кривична дела друштво 
није заинтересовано да ангажује јавног тужиога и друге органе 
гоњења, иначе и те како је  одлучено да учиниоци кривичних 
дела треба да одговарају за незаконите поступке. Ово се види 
из чињенице што суд поступа са једном пажњом по захтеву, 
без обзира који се тужидац појављује у кривичној ствари. Има- 
јући у виду пропис (чл. 405. и 407) закључујемо да и органи 
унутрашњих послова могу бити ангажовани у проналажењу учи- 
ниоца кривичног дела за које се гони по приватној тужби. При- 
ватни тужилац има право: да захтева спровођење или допуну 
извиђаја (чл. 148), подиже и заступа тужбу (чл. 249. став 2. и 
402. став 1) и друго. Ова права врши лично преко свог пуно- 
моћника. (чл. 65). Рок подношења тужбе је 3 месеца од сазнања 
за кривично дело или учиниоца (чл. 52. став 1). Изузетак је за 
повраћену увреду до завршетка главног претреса (чл. 52. став 
2), тужба се подноси суду (чл. 53. став 1), приватни тужилац 
може у свакој фази поступка да одустане од кривичног гоњења 
и суд мора да обустави поступак (чл. 57), може прећутно оду- 
стати са последицама изричитог одустајања —  недоласко.м на 
главни претрес (чл. 58. став 4. и 414. став 4). Одустанак приват- 
ног тужиоца не зависи од пристанка оптуженог. Одустаник, има 
за последицу да приватни тужилац надокнади трошкове кри- 
вичног поступка лицу које је  било оптужено (чл. 91. став 4) уко- 
лико оптужени не прихвати да сам сноси трошкове или да их 
сноси заједнички са приватним тужиоцем и поступак се не може 
поново покренути (чл. 57). Сматра се да је приватни тужилац 
одустао од кривичног гоњења ако у року од 8 дана пошто је 
обавештен од истражног судије да је завршен извиђај (чл. 148. 
ст. 4) не подигне приватну тужбу или кад не дође на заказани 
главни претрес ако је уредно позван (чл. 58), или пак, ако по на- 
логу председника већа у остављеном року не достави тужбу са 
откдоњеним недостацима (чл. 251. ст. 1). Суд има обавезу да
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пази на рокове и далн је подносилац приватне тужое лице које 
се по закону сматра прив. тужиоцем (чл. 135. ст. 7), да уредно 
позове приватног тужиоца на главни претрес (чл. 265. ст. 6. и чл. 
409. ст. 1. у вези чл. 114. ст. 3), оправдано недошавшем приват- 
ном тужиоцу на главни претрес може се дозводити повраћај у 
пређашње стање.(чд. 58. ст. 2). Приватна тужба подвргнута 
је једино судској контроли па суд води рачуна као о осталим 
оптужним актама, да ли постоје околности-које искључују кри- 
вично гоњење и о другим окодностима које спречавају кривично 
гоњење, јер је  највероватније да приватни тужилац због својих 
(у  највећем броју случајева) себичних интереса ове околности, 
занемарује, прећуткује и покушава да суд доведе у забдуду.

4) Остала лица која могу бити тужиоци
Према Законику о кривичном поступку, приватну тужбу 

подносе не само лица која су директно оштећена кривичним 
дедом за које се гони по приватној тужби, већ шири круг лица 
иди под условом ако оштећени иди приватни тужидац умре у 
току рока за подношење предлога или приватне тужбе или у 
току кривичног поступка (чл. 55). Законодавац и ако је дао ова 
права одредио је круг дица које могу поднети преддог односно 
приватну тужбу, то су најбдижи сродници: Брачни друг, деца 
родитељи у погдеду рока, то је рок у коме је оштећени односно 
приватни тужидац могао поднети предлог односно приватну ту- 
жбу од 3 месеца (чд. 52. ст. 1) a није поднео захтев за покретање 
кривичног поступка, или је током поступка умро. Ако је оште- 
ћени односно приватни тужилац умро у току поступка опет је 
одређен рок у коме се може покренути поступак и износи 3 
месеца од смрти подносиоца предлога или приватне тужбе у 
границама рока опште застарелости (чд. 80. КЗ). Ако би ови 
сродници пропустили означени рок губе право на подношење 
захтева за покретање кривичног поступка односно настављања 
започетог кривичног гоњења. Ова лица кад врше кривично го- 
њење имају сва права оштећеног као тужиоца односно приват- 
ног тужиоца. Законодавац је на овај начин пружио могућност 
оним лицима која су највише погођена кривичним делом после 
оштећеног да од друштва захтевају примену одговарајућих ка- 
знених санкција. Суд поред вођења рачуна о свему ономе што 
је било напред речено мора водити рачуна и о кругу сродника 
који се појављује са оптужним актом да ли су то лица која 
имају овдашћење за подизање оптужног акта (чл. 55).

I I

Оптужна акта —  форма и садржина
(1) Општи појмови
Кривично процесна наука форми процесних радњи придаје 

велику важност, због чега се неосновано критикује ова наука. 
Законик о кривичном поступку форми и садржини процесних 
акта не покдања ведики простор ади обавезује органе који пре-
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дузимају кривично процесне радње да CBOje одлуке доносе у 
одређеној писменој форми са јасном садржином. Посебна па- 
жња поклања се садржини оптужних аката (чл. 250. и 404) не- 
поштовање форме и садржине у општим актима доводи до оду- 
говлачења поступка a врло често и до обуставе (чл. 251. ст. 2). 
Према форми оптужног акта можемо сазнати-надлежност суда, 
јер се оптужница подноси искључиво за кривична дела из над- 
лежности окружног суда (чл. 249. ст. 1), a оптужни предлог је 
акт оптужења за кривична дела из надлежности општинског 
суда. Оптужни акт, је акт кривичног процеса, јавног тужиоца, 
оштећеног као тужиоца, приватног тужиоца и других овлашће- 
них лица, који означава да је завршен предходни поступак уко- 
лико га је било (а  за кривична дела из надлежности окружног 
суда претходни поступак се увек спроводи чл. 249. ст. 1), да 
постоји кривично дело и да је извршилац кривичног дела лице 
означено у оптужном акту којим подносилац жели да путем 
суда потврди тезу коју заступа и која је описана у оптужном 
акту и више од тога, било то назначено или не, подносилац 
жели да суд усвоји оптужни акт како стоји и да оптужено лице 
огласи кривим осуди по закону. Оптужни акт описује догађај 
како је то подносилац утврдио или како га он види или, пак 
како одговара његовим интересима, које сагледава у моменту 
подношења оптужног акта. Сва оптужна акта нису исте садр- 
жине —  по обиму података, али одређену садржину морају 
имати, морају бити поднета од овлашћеног лица, у  законском 
року писмено и противу одређеног лица. Y оптужном акту под- 
носилац описује догађај како га он види, предлаже да суд до- 
несе одлуку како подносилац сматра да то одговара опису до- 
гађаја и интересу оних које он штити. Тужилац увек жели да 
оптужни акт добије друштвено признање a то стоји ако суд оп- 
туженом изрекне казну што је жел>а свих тужиоца. Међутим, 
тужиоци у својим захтевима у опису догађаја кроз оптужни акт 
морају бити одмерени, без обзира на жељене корисности.

Оптужни акт мора бити објективно састављен и тужилац не 
сме управо неби требало да се руководи личним интересима — 
већ чињеничним стањем. Оптужни акт има велики значај у  чи- 
тавом кривичном поступању, јер без оптужног акта окривљени 
не може бити изведен пред кривични суд, нити може бити осу- 
ђен за извршено кривично дело нити се могу применити кри- 
вичне санкције. Сваки оптужни акт мора бити на високом сте- 
пену писмености у конкретном описивању догађаја, чињеница и 
радњи, јасан и кратак без фраза и цитата. Догађај се мора опи- 
сивати по логици стварног настајања односа, као и одвијања, 
јер иначе —  по правилу догађаји настају једним логичким ре- 
дом али све ово мора да има свој основ у чињеничном матери- 
јалу који поседује тужилац, или пак основано сматра да такви 
докази постоје и да ће бити доступни суду, који ће послужити 
као потврда тужбених навода. Оптужни акт представља оквирне 
границе, судске иницијативе и предузимање потребних радњи у 
одређеној кривичној ствари. Суд као орган пресуђења (и једини 
орган пресуђења у кривичним стварима) испитује чињенично

20



стање Y границама описа догађаја у оптужном акту a правна 
квалификација, која се може занемарити другоразредног је зна- 
чаја. Поред тога суд утврђује кривицу лица именованог у опту- 
жном акту a не других лица, изводи доказе који су назначени и 
оних за које буде сазнао у току поступка. Оптужни акт као акт 
кривичног процеса у одређеним случајевима може да доведе до 
примене свих института предвиђених Закоником о кривичном 
поступку, a посебно су притвор и истражни затвор —  као тежи 
обдик принудних мера према окривљеном, отуда обавеза за под- 
носиоца оптужног акта у погдеду објективности мора бити у 
границама реалности и одговорнијег односа подносиоца оптуж- 
ног акта према његовој садржини. Догађаје не треба конструи- 
сати a доказе измишљати, једнострано гледање догађаја штети 
тужиоцу и не користи окривљеном. Догађај се описује у битном 
из чега се може закључити: коме се суду упућује оптужни акт, 
ко је извршилац кривичног дела, место, време и начин извр- 
шења дела, предмет на коме је или помоћу кога је дело извр- 
шено, које је кривично дело у питању, правна квалификација 
према опису догађаја, које доказе тужилац нуди a који потвр- 
ђују описано чињенично стање, које доказе суд треба да прибави 
и где се налазе као и које доказе суд треба да изведе на глав- 
ном претресу, a ако је потребно вештачењем предлог о томе и 
именовање вештака —  установе или појединца, имена сведока. 
Уколико је према окривљеном била примењена која од хмера 
превентивног лишења слободе: притвор или истражни затвор, 
мора се назначити дужина проведеног времена, затим да се пред- 
ложи суђење у одсуству окривљеног ако су за то испуњени 
усдови, (чд. 248. став 2. ЗКП). Поред тога могу се назначити 
трошкови кривичног поступка, висина имовинског захтева a где 
од вредности оштећења зависн правна квалификација кривичног 
дела (чд. 259. КЗ) обавезно и висина оштећења —  штета. Образ- 
дожење треба да садржи како овлашћени тужилац решава спор- 
на питања у конкретној кривичној ствари, како гледа на од- 
брану оптуженог или на поједине доказе које презентира и нуди 
кривичном суду.

Подносилац оптужног акта .мора да пође од чињенице да 
сама предаја оптужног акта надлежном суду још не значи да 
је оптужни акт прихваћен од суда као доказано оно што са- 
држи јер је то само моменаг који покреће активност суда да 
врши оцену основаност онога што се тврди у оптужном акту. 
Претходна судска контрода обавезна је за сва оптужна акта. 
Према Законику о кривичном поступку ова контрола разликује 
се, у зависности да ли се ради о оптужним актима из надлеж- 
ности окружног или општинског суда. Тако he председник већа 
(и то судећег већа) кад прими оптужницу или приватну тужбу 
за кривична дела из надлежности окружног суда, претходно да 
испита да ли је оптужни акт прописно састављен по чл. 250, и 
ако не задовољава вратиће оптужни акт на допуну овдашћено.м 
тужиоцу да отклони уочене недостатке (чл. 251. ст. 2). Поред 
Tora за кривична дела из надлежности окружног суда контрола 
оптужног акта врши се и на иницијативу окривљеног. Ова кон-
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трола може да доведе до обуставе кривичног поступка (чл. 258) 
уколико су испуњени услови Тек ако суд не нађе разлоге за 
обуставу поступка, председник већа заказује главни претрес и 
тако ће оптужни акт стати на гфавну снагу и у овој фази по- 
тврдиће се основаност оптужног акта ове до почетка односно 
до закључења главног претреса. За кривична дела из надлежно- 
сти општинског суда контролу оптужног акта врши судија оп- 
штинског суда (чл. 405). О свему овоме биће речи на одређе- 
ном месту. Тужилац подносећи оптужни акт мора да има у виду 
чињеницу, да се оптужни акт од момента предаје суду до мо- 
мента отварања главног претреса не може мењати и да измену 
може да врши током главног претреса, с обзиром на чињенично 
стање које ће да произађе (чл. 317. ст. 1). Ово због тога што се 
окривљени припрема за одбрану према садржини добијене оп- 
тужбе па ако би било другачије оптужени би увек био у неиз- 
весности у погледу припремања одбране у њеној обимности, јер 
би увек очекивао нову измену постојећег описа догађаја у прим- 
љеној оптужби. Треба одмах истаћи да су углавном најобјектив- 
није оптужбе јавних тужилаца јер они делују као државни ор- 
гани, одговарају зе неправилно и независно вршење своје ду- 
жности, боље рећи одговарају за незаконит рад. Оптужна акта 
јавног тужиоца потпунија су, обухватнија и систематизованија, 
од оптужних аката које подносе оштећени као тужилац или при- 
ватни тужилац, јер јавни тужилац нема интереса да буде осу- 
ђено лице које није извршило кривично дело или које није кри- 
вично одговорно, напротив јавни тужилац је  овлашћен да може 
да делује и у корист окривљеног али само у границама закона, 
тако што може да улаже жалбе у корист окривљеног. Разлог 
овоме лежи у чињеници да је оптужни акт јавног тужиоца ње- 
гов службени и то основни, службени акт и да он одговара за 
сваку злоупотребу по одредбама кривичног законика, или у лак- 
шим случајевима дисциплински. Правоснажност оптужног акта 
настаје кад се закаже главни претрес од стране председника 
већа или судије појединца.

(2) Оптужница

Оптужница је процесни оптужни акт јавног тужиоца или 
оштећеног као тужиоца, која се подноси противу учиниоца кри- 
вичних дела из надлежности окружног суда, по којој да се за- 
каже главни претрес на коме да се пресуди одређена кривична 
ствар. Оптужница се може подићи само после спроведено!; из- 
виђаја и истраге (чл. 140. ст. 3, 249. ст. 1. и 252. ст. 1). Опту- 
жница мора да садржи законом предвиђене податке (чл. 250) у 
противном доћи ће до одуговлачења кривичног поступка јер ће 
оптужница бити враћена да се отклоне недостаци и да се опту- 
жница употпуни (чл. 251. ст. 1). Y  ствари оптужница треба да 
садржи све оне податке о којима је било речи, код оптужних 
аката. Јавни тужилац има извесне привилегије у односу на оште- 
ћеног као тужиоца и приватног тужиоца у погледу последица
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због неуредности оптужнице, јер по пропису чл. 251. ст. 2, ако 
оштећени као тужилац и приватни тужилац отклоне недостатке 
у оптужном акту у одређеном року и не врате исправљену оп- 
тужницу, односно приватну тужбу поступак ће бити обустављен 
и они од тога трпе, таква мера не може бити примењена кад је 
у питању оптужни акт који подноси јавни тужилац. To исто 
важи и кад веће окружног суда испитује оптужницу поводом 
приговора (чл. 257. ст. 2). Основано је овако законодавац по- 
ступио, јер јавни тужилац има сопствену контролу у погледу 
експедитивности у раду, оштећени као тужилац и приватни ту- 
жилац уколико не би били подвргнути оваквом режиму одно- 
сили би се неодговорно према ошужним актима и све би то 
ишло на штету оптуженог и друштвених интереса уопште. Оп- 
тужница мора да садржи податке који омогућавају несметан 
рад суда и његову оцену догађаја у фази контроле оптужнице, 
имали сметње да она ступи на правну снагу или не. Обим по- 
датака није велики али је обавезан, ту долазе: означење суда 
коме се доставља оптужница, именовање лица које се оптужује 
са личним подацима, о принудно процесним мерама уколико су 
према окривљеном примењивани: притвор или исхражни затвор, 
да ли се оптужени налази у притвору или истражном затвору 
и где се налази у моменту подизања оптужнице или приватне 
тужбе, колико је оптужени провео у притвору или истражном 
затвору, опис дела из кога произилази законско обележје кри- 
вичног дела, време и место извршења кривичног дела, предмет и 
средство на коме је односно са којим је  извршено кривично 
дело и остале околности које омогућују да се са успехом ра- 
светли кривично дело тј. његова битна обележја. Законски на- 
зив кривичног дела и навођен.е одредаба кривичног закона који 
се према мишљењу тужиоца могу примењивати —  предлог о до- 
казима. Који су то докази, где се налазе, ако су материјалне 
природе и непокретни где се могу разгледати и слично. Ако се 
ради о сведоцима именовати сведоке и вештаке, ако се ради о 
списима где се налазе и предлог да се читају током претреса. 
Образложење у коме ће се према резултатима претходног по- 
ступка описати догађај навести доказе којима се важне чи- 
њенице утврђују, изнети одбрану окривљеног и став тужио- 
ца у вези одбране. Може се предложити стављање оптуже- 
ног у истражни затвор или се може предложити његово пу- 
штање на слободу, уколико се налази у притвору или истражном 
затвору. Ово право припада јавном тужиоцу. Битно је и то да се 
једном оптужницом може обухватити више кривичних дела или 
више окривљених ако су испуњени услови из чл. 31. ЗКП.

(Наставиће се)
Аушан Богдановић
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НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА Y  РАДНИМ СПОРОВИМА

Основни закон о радним односима одређује у члану 120. да 
се тужба за остваривање права радника на раду и по основу ра- 
да подноси суду опште надлежности (радни спор). Прописе о 
стварној надлежности, тј. да ли је за суђење у првом степену 
надлежан општински и.ш окружни суд, овај Закон не садржи 
па то питање треба решити по одредбама Закона о праничном 
поступку (ЗПП). Исто тако, на основу ЗПП треба оценити и ка- 
кав треба да буде састав суда (судија појединац или веће).

Y чл. 28. ЗПП је одређено да су окружни судови надлежни 
да суде спорове о имовинскоправним захтевима ако вредност 
предмета спора прелази 10.000 нових дин. па су затим набрајане 
врсте спорова, које без обзира на вредност предмета спора, спа- 
дају у надлежност окружних судова. Међу овима нису наброја- 
ни радни спорови. Ни у чл. 25. истог Закона који набраја спо- 
рове за које су надлежни општински судови, нису набрајани 
радни спорови. Y  ставу 3. овог члана је одређено да у наддеж- 
ност општинских судова спадају и спорови који овим или дру- 
гим законом нису стављени у надлежност окружних судова. Y 
смислу ове одредбе, пошто је Основни закон о радним односима 
одредио да о радним споровима суде судови опште надлежности 
a није одредио наддежност окружног суда, за суђење по радним 
споровима стварно су надлежни општински судови без обзира 
на вредност спора.

Према чл. 26. и 27. ЗПП судија појединац општинског суда 
суди спорове о имовинскоправним захтевима ако вредност спора 
не прелази 2.000 нових динара, као и спорове због сметања по- 
седа о све остале спорове из надлежности општинског суда суди 
веће. Из овога произилази закључак да о радним споровима, без 
обзира на вредност спора, суди веће.

По овом питању, ако се ради о тужбама са неновчаним за- 
хтевима, јединствена је пракса судова да је за суђење наддежан 
општински суд у саставу већа. Међутим, када се ради о новча- 
ним захтевима у пракси има случајева да о њима суди у првом 
степену, с обзиром на вредност спора, окружни суд, као и да у 
општинским судовима када је новчани захтев испод 2.000 но- 
вих дин. суди судија појединац. Овако се поступа свакако ради 
тога што се сматра да се ту ради о споровима са имовинскоправ- 
ним захтевима па да се надлежност одређује по члану 28. став 
1. ЗПП односно по члану 25. став 1. ЗПП.

Сматрам да је ово схватање погрешно. He треба изједначавати 
имовинско-правни и новчани захтев. Y  нашем социјалистичком 
систему и новој правној теорији радно право је посебна пози- 
тивноправна и научна грана, различита и одвојена од имовин- 
скоправне основе. To се види не само по томе што је  ово право 
нормирано посебним законом, већ и из члана 1. ЗПП, који на- 
брајајући спорове у којима судови поступају по ЗПП набраја 
одвојено имовинскоправне и радне спорове. Према томе, ни нов- 
чано потраживање радника у радним организацијама по основу 
рада (нпр. потраживање дичног дохотка и разних накнада лич-
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ног дохотка) не може се сматрати као неко његово имовинско 
право па се ни захтев за остваривање овог права код суда не 
може сматрати као имовинскоправни захтев у смислу напред 
наведених прописа ЗПП. Ту се ради о једном праву радника на 
раду и по основу рада па се и тражење заштите код суда ради 
повреде тога права сматра као радни спор. Ово се јасно види 
и из одредбе члана 120. Основног закона о радним односима, 
који говорећи о радном спору, одређује посебне услове за под- 
ношење тужбе којом се остварује новчано потраживање.

Сматрам да ово важи и када се новчано потраживање одно- 
си на накнаду штете, коју је радник претрпео због повреде не- 
ког права на раду и по основу рада у радној организацији. И 
ту се ради о остваривању једног права радника на раду и по 
основу рада, односно о заштити тога права код суда (радни спор 
—  члан 14. и 120. ОЗОРО). Из члана 121. ОЗОРО се види да за- 
штита повређеног права радника не мора да се састоји увек у 
успостављању повређеног права, већ суд, на захтев радника, мо- 
же да досуди и одштету. И код ових новчаних спорова претежно 
се мора, као о претходним питањима расправл>ати о томе да ли 
је радник имао право и какво је било то право на раду и по 
основу рада, које му је повређено, па је очигледно да се ради 
о радном спору. Нема никаквог оправдања да се ови спорови са 
новчаним захтевима издвајају из групе радних спорова и за њих 
одређује друкчија стварна надлежност суда и састав суда.

Ово питање је од значаја и за питање плаћања такса за ове 
спорове код суда. Ако ове спорове не би сматрали као радне 
спорове, онда у њима не би важило ослобођење радника од 
плаћања судских такса по чл. 127. ОЗОРО a тиме би заштита пра- 
ва радника у овим споровима била знатно отежана.

Из ових разлога, сматрам да су и за све новчане захтеве у 
радним споровима, без обзира на вредност спора, за суђење 
надлежни општински судови и то у саставу већа.

Ар Аушаи, Станојевић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Раднику коме је престао рад на 
основу отказа, a који се није прија- 
вио заводу за запошљавање и стога 
није примао материјално обезбеђе- 
ње, не може се у износ штете ура- 
чунавати свота коју би исти примио 
по освову материјалвог обезбеђења 
да је био пријављев заводу. (ВСС 
од НС бр. Гзз. 13/67).

II. ст. одлуком уважена је дели- 
мично жалба, na је пресуда I. ст.

суда преиначена тако да је досуђени 
изнзс смањен са износом који би 
раднизс, коме је престао раидда однос 
због неправилне одлуке, дсбио да се 
пријавио био заводу за запошљава- 
ње. Јавни тужилац АПВ ул‘оЖ|ИО је 
захтев за зашт. закои. који је осно- 
ван и уважен, a из разлога;

Радник ко.ме је престао рид дужан 
је да отклони штету али у том сми- 
слу да привређивањем-редом с.мањи 
или отклони 'штету. Материјално о-
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безбеђеше није привређивање радом 
па није била дужност тужиоца да се 
пријави Заврду за за'П10шљ1анан.е ра- 
ди остваривања матер. обеабеђеи,а. 
Пошто се радних ни|је пр(ијав1И1о За- 
В1ОДУ погрешно је станавиште II. ст. 
суда када он-о шТо 6и био радник 
добио да се пријааио Заводу обра- 
чуиава у лични доходак ра;дника.

Дужник чија је новчана обавеза 
доспела npe привредне реформе од 
дана доцње дужан је да плаћа само 
затезну камату, a не штету или до- 
датну камату. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1662/66).

I. ст. првсудом био је тужеиик обн- 
везан да плати тужиоцу и 843,87 
Нд на име додаттног изнооа од 23%, 
одређеиог за додатну камату по За- 
кону О додатној камати. Ово схвати- 
ње II. ст. суда је погрешно, јер се 
додатна камата тј. иовећање дута са 
23% односи само на једну “riaBiHO од- 
ређену категорију дужника и не мо- 
же се аналогно примењивати на нов- 
чане обавезе друтих лица.

Издржавање се може као вид нак- 
наде штете ражити само у случају 
ако је у моменту настајања штете 
оно заиста и примано односно давано.
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 76/67).

I. ст. суд је досудио издожаваље. 
Тужени је уложио жалбу, која је 
схгнована, I. ст. преоуда преиначена, 
тужилац са тужбом одбицен, a из 
разлога:

ИздржаЕање представља један вид 
накнаде штете тако да оштећени мо- 
же да тражи издржавање само у 
том случају ано поотоји поред кри- 
оице туженог и фактична штета коју 
ie тужилац претрпео у издржавању. 
Пошто је утврђево да пок. син није 
у -моменту настале штете издржавао 
свог оца-тужиоца, онда је ,|асно да 
тужилац у том моменту није претр- 
ггео ни1ка1кву штету, ,iep није би1о из- 
државан.

Лко је телесна повреда код жеве 
проузроковала побачај и немогућ- 
ност даљег зачеча, па се ово утврди, 
онда је то телесно оштећење за које 
се може тражити накнада штете. 
(ВСС Од. НС бр. Гж. 250/67).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев. 
Улкхжеиа жалба је основана, и ува- 
жвна, a I. ст. пресуда у1синут1а, a из 
разлова:

Aico је телвсна павреда крд жене 
дро|узро1к10Бал1а побачај и немогућ- 
иост дал>ег зачеча, па се ово утврди, 
онда је то телесно ошгећењ.е за које 
се може да тражи накнада. Како I. 
ст. оуд HM.ie рашчистасо питан>е да л и  
код тужитељЈице пастоји трајио те- 
лесно оштећен.е у смислу ксшцеп- 
ције због кога она не може више да 
зачне, a каје је у узрочној вези са 
претршвеШом Повредом, нмје се мог- 
•ла донести II. ст. пресуда, него је 
предмет враћен I. ст. оуду да изврши 
сва потребна усггановл>ења.

Тужилац не може тражити пове- 
ћање свог потраживања са 23% по- 
зива.1ући се на привредну реформу.
(ВСС Од. НС бр. Гж. 6/967).

Тужилац ,1е делимично уопео са 
CBojoai тужбом. Уложена жалба ,ie 
као неоснована одбијена, a из разло- 
га;

Тужилац нема право да због окол- 
ности 'Насталих привр»едном рефор- 
мом тражи повећање за 23% свога 
потраживања које је имао према 
дужнину пре дана спровођења при- 
вредне реформе, .iep такво право ни- 
је ггредвиђено ни позитивним про- 
ГЕИсима ни правним правилима.

Изјава о признању очинства дете- 
та рођеног ван брака дата код ма- 
тичара може се побијати и када ни- 
је дата у заблуди о очинству под 
принудом, уколико лице ко.1е ,је о- 
чинство признало заиста ни.1е отац. 
(ВСС Од. НС бр. Гж. 111/1967).

I. ст суд је одбио тзгжбу тужиоца, 
који је уложио жалбу. Жалба је 
основана, I. ст. ггресгуда преиначена, 
тужба згважвна, a из разлога;

Тужилац ТЈгжбеним захтевом тра- 
жи да суд утврди да он ни)е отац 
млдб. детета рођеног из ванбрачног 
односа, иако је признао пред мати- 
чарем да је отац. Код -овако постав- 
љеног тужбеног захтева битно је у- 
тврдити истиниту чињеницу, a она 
ie утврђена исказом и тужиоца и 
тужене, матере млдб. дедета, да они
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нису имали односе за време зачећа 
малодобног детета, па је жалба ту- 
жиоца оснавана.

После полагања одређеног обез- 
беђења парничних трошкова тужи- 
лац се више не може контумацирати 
због евентуалног пропуста рока (Врх. 
пр. оуд Сл. бр. 555/67— З̂).

Првоствпени суд је на гфеддог ту- 
женог наложио тужиоцу који је и- 
нострана привредна организација, да 
у одређеном року положи утврђени 
износ на име обезбеђења парничних 
трошкова. У  том року тужилац није 
псшожио тражено обезбеђење, a пре 
истеиа рока је тражио продужење 
ранијег рока за дал>а 3 месеца, који 
је захтев одбијен. У  међувремену, 
a пре донесеног 1>ешен.а из чл. 160 
став 2 Зип, тужилац је обезбеђење 
положио, a суд је после тога донео 
решење ,којим је сматрао да је туж- 
ба повучеиа, јер да тужилац у датом 
року није положио о^збеђење. —

Ово решеше је друпостепени суд 
поводом жалбе тужиоца укинуо из 
следећих разлога;

Решењем првостепеног суда од 8. 
новембра 1966. године наложено је 
тужз10цу да у року од 3 месеца по- 
ложи у депозит првостпеног суда из- 
нос од н. дин. 500 на име обезбеђе- 
ња парничних трошкова. To решење 
је тужилац ггримио дана 11. новем- 
бра 1966., па је поменутти рок исте- 
као 11. <^бруара 1967. године. Како 
се према члану 160. став 2 Зпп с.мат- 
ра да је тужба повучена ако тужи- 
лац у одређеном року не докаже да 
је дар наложено обезбеђење за пар- 
ничне трошкове, то је првостепени 
оуд био овлашћен да такво решење 
донвсе после истека тог рклка, ужоли- 
ко та'ј рок није продужио на основу 
благовременог захтева тужиоца. 
Али, пи оцени овог суда, суд може 
да поступи на напред указани на- 
чин од тренутка када је поменути 
рок протекао па до тренука док ту- 
ждшац евентуално не поступи по 
налогу и доставИ тражено обезбеђе- 
н>е. Према ■роме, после полагаша од- 
ређеног обезбеђења тужилац се ви- 
ше не може ксаггуд^ацирати због 
евентуалног пропуста ротса, a самим 
тим решавање о продужењу судског 
рока постаје беспредметно, јер после 
тога. a наиме пошто cv трошкови 
обезбеђени. ништа не стоји на ПЈту 
да се парнрта настави и спор ра- 
справи и мериторно реши.”

Ако је уговорена надлежност по 
приговорима на платни налог који је 
издао суд опште надлежности одлу- 
чиваће суд уговорене месне надлеж- 
ности (Врх. привр. суд Р. бр. 
41/1967—3).

Странке су утовориле за случај 
спора месну надлежност Окружног 
привредног суда у Новом Саду, па је 
тужилац овам суду поднво предлог 
за издавање платног налога, али се 
исти огласио ненадлежним и оред- 
мет уступио Окрзгнсном привр>едном 
суду у Штипу, који је гфедложеш! 
платни налог издао. —

Тужени је улосжио приговоре па је 
с обзиром на оспорену вруедност, 
предмет достављен на одлучиван>е 
по притовор*има Врппем привредном 
суду У Скопљу, који се међзггим о- 
глаоио .месно ненадлежним на основу 
уговорене надлежности и предмет 
доставио Вишем привредном суду у 
Новом Саду. Овај оуд међутим није 
прихватио надлежност услед чега 
је о насталом сукобу одлучио Врх. 
привредни Суд налазећи да је у кк>н- 
кретном слЈгчају надлежан Виши 
приврвдни суд у Новом Саду a из 
следећих разлова:

„Околност што је Окружни прив- 
редни суд у Штипу издао платни на- 
лог сама по себи не значи да се да- 
љи поступак по приговорима туже- 
ног има да настави пред Вишим при- 
Еведним судрм у Скопју, па се овај 
еуд правипно оглаоио ненадлежни.ч 
пошто су били испуњени сви услови 
из члана 64 Закона о парничном по- 
ступку да ову парницу у прво степе- 
ну суди надлежни привредни суд у 
Новом Саду.”

Путни трошквви пуномоћника 
сранке за долазак на расправу нису 
вужни трошкови по чл. 144 ЗПП
(Врх. пр. суд Сл. бр. 219/67—3).

Одлучујући о парничним трошко- 
вима првостепени суд није тружио- 
цу признао накнаду стварних тро- 
шкова насталих поводом доласка пу- 
номоћника ТЈТкиоца на два рочишта 
за главну усмену расправу јер је 
сматрао да ови трошкови немају ка- 
рактер трошкова потребних р>ади у- 
спешног вођења парнице. —  

Тужилац је жалбом побијао одлу- 
ку о трошковима, a друтостепени 
је жалбу одбио између осталог и из 
следећих разлога:

.,Путни трошкови у вези доласка 
тужиочевог пуномоћника ка тгоме- 
нута рочишта не могу се сматрати
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нуашим трошковима no чл. 144. За- 
кона о паршгчно.м поступку и про- 
тинна странка није дужна да сноси 
те трошкове”.

Вештаку припада одговарајућа на- 
града за уложени труд на изврше- 
ним припремама за вештачен.е (Врх. 
пр. суд Сл. бр. 367/67—3).

У  току гажренутог спора парнич- 
ни суд је одредио извођење дскказа 
саслушашем вештажа ради утарђи- 
вавва тржишне вредн̂ ости стана чи- 
ја је предаја била предмет спора 
између странака Поступајући по о- 
вом решењу од1)еђени вешгак је из- 
вршио потребне припреаше радње 
за правилно обавл^аше вештачења ј 
проучио парничне списе у вези са 
вештачењем. Међутим, странке су се 
у том стадју поступка поравиале из- 
ван суда, па је тужилац повукао 
тузкбу уз 'одрицаше од тужбеног за- 
хтева, услед чега је обустављен по- 
ступак вештачења као и сваки даљи 
поступак у овој правној ствари, a 
вештаку досуђен износ од н. дин. 
30,00 на име натраде, — на терет ту- 
жиоца. —

Иужилац је ово решење побијао 
жалбом наводећи да суд није тре- 
бао досудити вештаку никакву на- 
граду јер вештачење није обављено. 
Ову жалбу је друиостепени суд од- 
био из следећих разлога:

„Чињеница је да је тужилац у то- 
ку парнице одустао од тужбе и од- 
рвкао се тужбеног захтева. С обзи- 
ром на то, a будући да је од суда 
ојдређени вештак у међувремену о- 
бављао припремне радње за вешта- 
чење (проучавање париичнкх спиеа), 
то је првостепени суд правилно по- 
стуиио када је вештаку за сбављене 
пр|мпремне радње одредио награду 
у наведеном износу. Hn.ie битно што 
вештачеше, услед споразума сррана- 
ка, није обавл>ено, јер вештаку при- 
пада одговарајућа награда за уло- 
жени труд на извршеним припрема- 
ма за вештачење.”

Код уговора о делу ако дужник 
касни са испуњењем обавеза, пове- 
рилац може и у току испуњења уго- 
вора задржати право на уговорну 
казну. (Врх. привр. суд бр. Сл. 
982/966).

ПреоудО|М Вишег привр. суда од- 
бијен је тужбени захтев, из разлога 
што тужилац није задржао, код ко- 
начиог обрачуна, право тражеша у- 
говорне казне. Уложена »:алба је 
као неоонована одбијена, али је Врх. 
шривр. суд изрекао своје неслагање 
еа образложење.м. I. ст. пресуде, и 
то из разлога:

Врх. привр. суд се, додуше, не сла- 
же са правиим становиштем побија- 
не п1>есуде да тужилац и у току ис- 
пуњења увовора није могао с уопе- 
хом задржати право на самостално 
остваривање уговорне казне. У  овом 
случају се ради о угов,ору о делу, 
чије се испуњење састоји из контиу- 
нираног исдуњеша низа чишедба ко- 
је свако за себе представл>ају дели- 
мично иепуњење утовора. Код так- 
вог уговора, ако дужник касни са 
испуњењем обавеза, поверилац мо- 
же и у току испуњења утоавора за- 
држати право на утоворну казну. 
Доследио томе, ако је тужени у 
конкр. случају каснио са планира- 
ним превозом репе, т1ужилац је у 
току̂  испуњен>а yroBOipa могао за- 
држати право на уговорну казну, 
али је обавест о томе морао одређе- 
но и на поуздаи начин учинити ту- 
женоме. Но, тужилац штје тано по- 
ступио, није одређено и јашо саоп- 
штио туженоме да задржава празо 
на зо-оворну казнгу када је тужени 
пао у доодшу, јер то не произлази из 
дсвсаза на које се жалба позива. Сто- 
ји, истина, чињеница да су саслу- 
шапи сведо1Џ1 В. М. и К. Б. у својим 
иоказима навели да су они' као слу- 
жбеници тужиоца и руководиоци по- 
јединих његових реиних погона 
првдставнике туженога упозоравали 
да превоз репе касни и да тужилац 
зб10г тога трпи штету (сведок В. М.), 
односно да he тужилац бити примо- 
ран да тражи утоврну казну (сведок 
К), али те из.јаве, које су сведоци 
Ј’чинили представницима 'гуженог, 
представљају са.мо опомену и прет- 
шу са сврхом да се превоз пожури, 
a немају карактер саопштен>а о за- 
државашу пршва на уговриу казну. 
To значи да тужилац ни у току ис- 
пуњења уговора није задржао право 
na уговорну казну, па је његову 
жалбу вал»ало, из ових разлога, од- 
бити.
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да 1. јула 1967. доспева обавеза 
уплате III. рате чланарине за 1967. заједно са претплатом на 
„Гласник", што укупно износи 57 Н. Д. па се позивају да изврше 
уплату. Уједно се сви дужници позивају да уплате све раније 
обавезе. Треба поднети извештај о постигнутом бруто промету 
за II. квартал 1967. и уплатити 1% од бруто прихода, без икаквих 
одбитака. Уједно се позивају да упдате 6. Н. Д. на име разлике 
чланарине за I. и II. кварта^\ 1967.

Све уплате се врше на текући рачун: Адвокатска комора у 
АПВ број 657-8-419.

Књиговодство Коморе

ИЗ СЕДНИЦЕ YO АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 26. маја 1967. године донесена су сдедећа решења;

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

2. Узет је  на знање извештај о извршеним припремама за 
Скупштину Коморе.

3. Бришу се из именика адв. приправника, због уписа у Ихме- 
ник адвоката у АПВ, са даном 17. мај 1967. Пердух Александар, 
Аулић Ружа, Патрногић Олга, Ралетић Милан и Кук Сдавко.

4. Решењем бр. 158/967. узима се на знање преселење сед. 
адв. канцеларије Гајић Трифуна из Р. Крстура у Кулу са 26. ма- 
јом 1967. године.

5. Решењем бр. 142/967. уписује се у именик адв. припр. АК 
у АПВ Живанов Јован, дипл. правник, на адв. припр. вежби 
код Мићовић Данила, адв. у Зрењанину, a са даном 26. мај 1967. 
године.

6. Узет је на знање извештај да је Скупштина Удружења адв. 
приправника АПВ, која је одржана 26. маја 1967. г. одредила за 
представника у Управни одбор: Вебер Борђа, у Савет Јовановић 
Арагињу, у Аисц. суд I. степена Гуцуња Јована, a у Аисц. суд II, 
степена Марић Златоја, адв. приправнике. .

7. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, и ос- 
талим текућим посдовима.

Управни одбор АП у АПВ
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Ha седници која је одржана дана 7. јуна 1967. Управни од- 
бор АК Y АПВ донео је следећа решења;

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

2. Узета су на знање сва решења Главне Скупштине АК у 
АПВ која је одржана 27. маја 1967. и с тим у вези је  решено:

За ч.л.ана Председ. САКЈ одређује се преАседник Ботић Мило- 
рад, a за заменика Шарчевић Андрија, зам. председника. За за- 
меника председника који ће вршити дужност заменика за вре- 
ме спречености председника др. Варади Јосип, за секретара Y0 
Царић Олга, за референта за Радне одборе Томин Боривоје, за 
благајника Марић Антоније, за референта за примену Тарифе и 
матер. питања Стефановић Борислава, за чланове Комисије за 
ситне дисц. неуредности: као председник Стојковић Богољуб, 
као чланови Жива др. Славко и Фабо Тивадар. За Уређивачки 
одбор „Гласника", као гл. и одг. уредник Ботић Милорад, као 
уредник Хаџи Коста ст. као чланови Уређ. одбора; др. Варади 
Јосип, др. Ишпановић Тоша, и др. Керпел Густав.

3. Узет је на знање извештај представника Коморе на Скуп- 
штинама АК у Београду, Скопју, Загребу, и одређени су делегати 
АК у АПВ на Скупштинама АК у Сарајеву и ЛЈубљани.

4. Решењем бр. 134/967. одређен је за члана Савета за унут. 
послове и општу управу СО Нови Сад Молдован Стеван, предс. 
Радног одбора —  Нови Сад.

5. Решењем бр. 170/967. уписује се у именик адв, привр. на 
вежби код адвоката Мирковић Новака, Нови Сад, са даном 7. 
јун 1967. Аетић Мирослав, дипл. правник.

6. Решењем бр. 57/1967. уписује се у именик адв. припр. на 
вежби код адвоката Попов Милана —  Вршац, са даном 7. јун 
1967. године Буторка Александар, дипл. правник.

7. Решењем бр. 174/967. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ, због заснивања радног односа, са даном 1. јун 1967. Ва- 
тић Марјан, адв. припр. на вежби код адвоката Мирковић Но- 
вака —  Нови Сад.

8. Решавано је о молбама за упис у и.меник и осталим теку- 
ћим пословима.

Управни одбор АП у АПВ
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СКУПШТИНА АК Y  СР СРБИЈИ

Адвокатска комора СР Србије одржала је Аана 28. маја 1967. 
године, свРју Редовну годишњу сжупштину. На овој је био при- 
сутан врло леп број чланова, затим iixpeACxaBHHipi свих правосуд- 
них устанава, « а  челу са Арнолдом Рајхом, секретаром Извр. 
већа СР Србије за послове правосуђа.

Скупштина је  била ра|дна, на којој је  поднесен извештај о 
раду органа Коморе. На Скушптини се дискутовало о проблемима 
у вези са етиком у  адвокатури, затим са социјалним осигурањем, 
те осталим питањима која су од интереса за адвокатуру и наше 
правосуђе.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У  СР САОВЕНИЈИ

Адвокати СР Словеније могу бити врло задовољни са резул- 
татима Годишн.е скупштине њихове Адвокатске коморе, која је 
одржана у Љубљани 17. V I 1967, у  великој дворани Правосудне 
зграде.

Окупштина је била на високом нивоу и свестрано садржајна. 
Од члаества, веома бројно посећена. Од гостију, пак, изванредно 
почаствована. Тако су овој манифестацији присуствовали готово 
сви републички представници, као: секретар за правооуђе, пред- 
седник Врх. суда, председник Уставног суда, председник вишег 
привр. оуда, републичаси јавни правобранилац, секретар за зако 
нодавство Извршног већа, зам. секретара за унутрашње послове, 
зам. председника заканодавнснправне комисије Изврошог већа, 
декан и продекан Правног факултета и још многи други право- 
судни, политички и друштвени радници.

Скупштину су поздравили; Др ДАРКО ЧЕРНЕ, председник 
Уставног суда 'СРС, Др В. ДАМЈАН, секретар правосуђа, затим 
декан Правног факултета и М. ПАВАИКЕВИБ., адв. из Београда, 
у име Савеза АК Јутославије.

Председник АК РУДИ ШЕАИХ, у опсежном годишњем изве- 
штају, свестрано је  обухватио сва питања и проблеме, са којима 
су се у  минулом периоду сусретали. —  Ранији председник Др 
В. 1ПКУЛ)Е, у  реферату о стручности у адвокатском реду, врло 
оштро и критички се осврнуо на Осн. закон о правосудном ис- 
питу. —  Др В. ГРОСМАН и кореферент Др ХОРВАТ И., приказали 
су начела Кодекса профеоионалне етике адвоката, тако да cry 
предложена начела Кодекса, једногласно и усвајена. —  И нај- 
зад, прихваћене су предложене 'HAeje у вези припрема за прославу 
100-годишњице посггојања Адв. коморе у  Л>убљани, која прослава 
треба у току следеће године да се одржи.

i
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Диокусија no овима горњим питањима, била је  плодна и на 
ттожељној висини.

После скупштине, гостима је прирећен веома успео излет до 
Бохиња, који је  протекао у  братској атмосфери.

Од других адв. комора у земљи, присутни су били представ- 
HHipi из Србије и Хрватске, док су нашу АК на овој манифеста- 
цији представљали чланови Y 0  АРАНИЦКИ Др ФЕДОР (Срем. 
Митровица) и СТОЈКОВИК БОГОЛзУБ (Панчево).

Б. Ст.

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

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