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САСТАНАК ОРГАНА ДИСЦИПЛИНСКОГ ГОЊЕЊА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ Y НОВОМ CAДY

Дана 11. новембра 1967. године одржан је заједнички саста- 
нак органа дисциплинског гоњења Адвокатске коморе у АПВ у 
Новом Саду на којем су учествовали председник Дисциплинског 
суда др Јулије Кениг, заменици председника ДС др Милан Јова- 
новић, др Бура Руп и Томислав Милић, председник Комисије Yn- 
рав. одбора за мање дисц. преступе Славко Жива, дисц. тужилац 
Лазар Радојчић, представник Покр. секрет. за правосуђе Маргита 
Перовић, председник Савета АК у АПВ др Јован Дорошки, секре- 
тар Савета Стеван Рончевић, Милорад Ботић, представник YO АК 
у АПВ и Олга Царић, секретар YO АК у АПВ.

Y уводном реферату председника Дисц. суда — који је отво- 
рио састанак —  изнето је стање дисциплинских предмета за про- 
текли период од три године наводећи да је у 1965. години било 
укупно 76 пријава, у 1966. години 75 пријава, a у 1967. години до 
дана састанка 67 пријава. Кад се узме у обзир да адвокати Војво- 
дине у току године обрађују и на десетине хиљада предмета онда 
је број пријава за дисциплинске преступе релативно веома мали 
у односу на укупан број предмета које обрађују адвокати. Ве- 
ћина поднетих пријава односи се на несавесно вршење адвокат- 
ских послова од стране појединих адвоката, a у 90% случајева 
као пријављивачи појављују се приватне странке. Y o4 cho је да 
релативно веома мали број пријава отпада на судове, јавна ту- 
жилаштва и остале органе јавне управе. Y  реферату је даље ис- 
стакнуто да сам поступак од подношења пријаве, па до оконча- 
ња предмета траје у просеку од 6 месеци до 2 године. Нарочито 
је спора фаза ислеђења, a код самог Дисц. суда предмети се рела- 
тивно брзо завршавају уопштем просеку од око 3 месеца. Истак- 
нуто је да разлог за релативан спор поступак долази отуд што 
су прописи о вођењу дисц. поступка доста штури, те се чека нов 
Закон о адвокатури да би се то стање делимично поправило. Ме- 
ђутим, један од главних разлога за спорост поступка, састоји се 
у томе што дисц. окривљени неуредно удовољавају својим оба- 
веза.ма за давање изјашњења дисц. тужиоцу.

Органи дисциплинског гоњења —  наводи се даље у рефера- 
ту — сматрају да постоји велики број неоткривених дисциплин-
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ских преступа a у интересу је саме адвокатуре, a  и шире друш- 
твене заједнице, да се они открију. Примећено је да судови врло 
ретко обавештавају дисциплинске органе Коморе о покренутом 
кривргчном поступку (извиђај, истрага, оптужница и пресуда) 
против појединих адвоката.

После реферата председника Дисциплинског суда отворена 
је дискусија у којој су учествовали сви присутни давајући кон- 
кретне предлоге нарочито за убрзање рада органа гоњења, па су 
након исцрпне дискусије, a уз сагласност свих присутнрсх и на ос- 
нову материјала из реферата и дискусије донети следећи

З А К Л ј У Ч Ц И
I) Мере ради откривања неоткривених дисц. преступа

1. Адвокатска комора ће замолити Покрајински секретари- 
јат за правосуђе, да упути распис свим судовима, да су дужни 
обавештавати Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе у АПВ 
у Новом Саду о свим случајевима, када је против адвоката (адв. 
приправника) ради почињеног крив. дела покренут извићајни по- 
ступак, отворена истрага, подигнута ошужница или изречена пре- 
суда, као и о другим случајевима, који се могу оквалификовати, 
као дисц. преступи по Закону о адвокатури, с тим да се нагласи, 
да се ово дате на иници1ативу Коморе у вези овог састанка.

2. Исти овакав захтев ће се упутити Покрашнском јавном ту- 
жилаштву рали упућивања расписа нижим органима.

3. Потребно ie да се дисц. тужилац, Управни одбор и Покра- 
јински секретаритат за правосуће више користе cboiom иници1’а- 
тивом за покретање дисциплинског nocTvraca, чим сазнају за по- 
сто1ање дисц. преступа и без посебне при1’аве оштећеног, односно 
пршавл^ивача. a v  смислу прописа Закона о адвокатури.

4. Одлучено le да Управни одбор упути pacirac Радним одбо  
рима да и они стално извештава1у дисцштлинског тужиоца за све 
случа1еве дисциплинских преступа за које сазнају да су се деси- 
ли на №ихово1 територији.

5. Одлучено је да се препоручи да Радни одбори одрже за- 
једничке састанке са представницима судова и тужилаштва на 
пoдpvч^v о свим текућим питањима, па и о питањима гоњења ди- 
сциплинских преступа адвоката и адвокатскррс приправника.

6. Предложено 1е да се препоручи Радним одборима да на 
свошм годишњим конФеренци1ама измећу осталог третирају и 
питања етике и дисциплине својих чланова.

II) Убрзање, техника и ефикасност дисц. поступка
1. Дисциплински тужилац треба више да користи своје право 

личног саслушања дисц. окривљеног, уколико овај не да изјаш- 
њење ни на поновљено тражење, па и одласком код дисц. окрив- 
љеног или код пријављивача, a све о трошку дисц. окривљеног.

2. У истом циљу дисциплински тужилац се може обратити 
Радном одбору да путем председника Радног одбора се изврши 
саслушање и односно давање изјашњења дисц. окривл>еног.



3. Уколико се ради о повратницима односно о адвокатима 
који су познати да су више пута били кажњавани због недавања 
изјашњења или због вршења дисц. преступа дисциплински тужи- 
лац би могао предложити Управном одбору, уколико се ради о 
тежим случајевима дисциплинских преступа, да се такав адвокат 
суспендује до окончања дисциплинског поступка.

4. Уколико је дисц. окривлзеном дата могућност за одбрану 
тј. ако је позват уредно да да изјашњење a он то ипак не учини, 
у том случају, ако материјал са којим располаже дисциплински 
тужилац даје основа да се ради о преступу, дисциплински тужи- 
лац може поднети оптужницу и без писменог изјашњења или са- 
слушања дисц. окривлЈбног, те га Дисциплински суд на основу та- 
кве оптужнице позива на претрес. Ако дисц. окривљени ни на 
претрес не дође и не поднесе изјашњење, у том случају треба да 
му се постави бранилац по службеној дужности на његов тропак, 
те ће се претрес окончати и у одсуству дисц. окривљеног.

5. Потребно је да Уредништво „Гласника” Адвокатске комо- 
ре испита могућност да ли постоје законске сметње да се одлуке 
Дисциплинског суда објављују у „Гласнику”, те уколико за то не- 
ма сметњи (Закон о штампи и др.) да се уведе редовна рубрика 
из рада Дисциплинског суда.

n i )  Одлучено је да се ови закључци објаве у „Гласнику” Ад- 
вокатске коморе, те да се доставе учесницима овог састанка и 
свим органима Коморе.

Ар Јулије Кениг

О ПРОМЕТУ И ИМОВИНСКОМ КАРАКТЕРУ 
СТАНАРСКОГ ПРАВА

Познато је да има велики број спорова из стамбене области. 
Ти спорови се сматрају тешким и њихово решавање дуго траје. 
Основно питање у тим споровима због којег се они воде, јесте 
станарско право односно право коришћења стана. Ово право бе- 
сумње није више оно старо право закупа стана, већ је тесно пове- 
зано са питањем својине у нашем новом правном систему и да би 
се ови спорови брже и лакше решавали, нужно је да правна те- 
орија притекне у помоћ судијама практичарима и да им разјасни 
о каквим се ту правима ради.

На питање какав правни карактер има станарско право те- 
шко је са сигурношћу одговорити и бранити са правним аргумен- 
тима. Ово због тога што наш правни социјалистички систем није 
завршен у својој изградњи већ се налази у развоју a нарочито 
баш код тако важног питања својине. У нашем правном систему 
још нема нових важних закона, као што су: Закон о правима на 
ствари, Закон о накнади штете, Закон о облигацијама итд. Због



тога је тешко многа питања нашег правног система теоријски 
објаснити a међу та питања долазе и питање својине и питање 
станарског права.

Због тога, кад је реч о друштвеној својини, чују се контра- 
дикторна мишљења: има својине, нема својине, друштвена сво- 
јина је негација својине итд.

Постоји мишљење да својина и то баш она класична буржо- 
ска својина са своја три елемента: utendi, fruendi et abutendi, по- 
стоји и у социјализму и да ће постојати све док постоје робно- 
-новчани односи. Y социјализму се само онемогућује аксплоата- 
ција и због тога се не дозвољава физичким лицима да имају сво- 
јину на крупним средствима за производњу. Својина је остала 
иста само се појављују нови социјалистички субјекти и у први 
план истиче коришћење као најважнији елеменат својине.

По овом мишљењу станарско право није ново самостално 
право већ старо право закупа и коришћења стана на основу уго- 
вора у коришћењу стана. To право се стиче и губи на основу уго- 
вора и отказом уговора о коришћењу стана. Нема ни говора о 
имовинском карактеру ни о промету станарског права, о некак- 
вом његовом преношењу уз накнаду или без накнаде са једног 
лица на друго. Један политички борац за социјалну правду, не 
правник, каже да је станарско право слично праву које се до- 
бија на основу трамвајске или возне карте, да се користи трам- 
вај односно воз за превоз a да је бесмислено рећи да је станар- 
ско право стварно право и да се може куповати и продавати.

По другом мишљењу, иако наш нови правни систем још није 
трајно изграђен, својина у социјализму је претрпела суштаствену 
промену.

Професор доктор Андрија Гамс^ сматра да се друштвена 
својина мора третирати као подељена својина (док је по буржо- 
аском праву својина недељива), која има две компоненте: јавно- 
-правну и грађанско-правну. Субјекат прве јавно-правне компо- 
ненте била би држава и њено право је да ограничава и контро- 
.\ише субјекат друге компоненте —  привредне организације у ко- 
ришћењу и располагању имовином која је друштвена својина, 
као и присвајање делова прихода који привредне организације 
остварују.

Аруштвена својина на зградама има одређене особености a 
станарско право или право коришћења стана је лично својинско 
право које по Гамсу није имовинско право. Оно додуше личи на 
апсолутна имовинска права, јер дејствује erga omnes, али није у 
начелу преносиво.

Заиста је тешко окарактерисати станарско право кроз закон- 
ске прописе који се на њега одиосе. По професору Гамсу пошто 
ово право није имовинско право оно није ни стварно право. Али 
он овом праву признаје својинске примесе, кад каже да је оно 
и својинско право a знамо да је својина стварно право. Затим, 
професор Гамс каже да то право није имовинско право иако на

‘ Ар. Андрија Гамс — Основи стварног права — Научна књига — 
Београд 1966.



њега личи, a to није јер није преносиво, није у промету. Профе- 
сор се и ту ограђује јер каже „по правилу”.

Тешко је станарском праву одрећи имовински карактер, тј. 
његову имовинску вредност, a о промету станарског права ће би- 
ти више речи јер је то предмет овог излагања.

Тачно је да се станарско право као такво не може проценити 
у новцу и продати, али се оно ипак процењује у новцу и продаје, 
али не самостално него са станом, са стамбеном зградом за коју 
је као стварно право везано. Оно има чак предност и већу вред- 
ност од стана односно стамбене зграде као физичке ствари. Тако, 
један стан, стамбена зграда се може продати као неуселЈИва, на 
пример, за суму од 10.000 нових динара, a као усељива тј. са ста- 
нарским правом може се продати и тада ће стајати, на пример, 
100.000 нових динара. Станарско право је процењено и продато 
за 90.000 н. динара. To наши закони дозвољавају, па како се онда 
може рећи да станарско право нема имовинску вредност и да 
није имовинско право.

Може се приговорити да се станарско право не може про- 
дати само без зграде, то је тачно, јер то закон не допушта, али 
тиме се сматрамо, не може порећи имовински карактер и имо- 
винска вредност станарског права.

Станарско право се може стећи и одржањем по усвојеном 
становишту судске праксе, a у смислу члана 63 и 64 ЗСО после 
десет година или краће уговорено време носиоцу станарског пра- 
ва се не може отказати стан иако му је престао радни однос због 
којег му је дат стан од радне организације, па ie и то нека врста 
одржаја. Станарско право може наслеђем прећи од носиоца ста- 
нарског права на чланове његовог домаћинства.

Промет станарског права се најлегапе види код замене. Но- 
силац станарског права има право у смислу члана 25 ЗСО да стан 
у коме има станарско право замени са станом другог носиоца 
станарског права. Y  ствари носилац станарског права може да за- 
мени своје станарско право за станарско право другог носиоца 
станарског права и то и против вол>е сопственика стана, који има 
ограничено право да се противи замени. Иако се у закону каже 
замена станова очигледно је да се ради о замени станарских пра- 
ва. Нема сумње да се заменом ствари и права као и код Kvnonpo- 
даје врши пренос —  промет и да vroBop којим се то чини мора 
бити сачињен и писменој форми у смислу члана 9 Закона о rtpo- 
мету земљишта и зграда, што предвића и члан 25 ЗСО. Према то- 
ме, по Закону о стамбеним односрша ie доттптен промет станар- 
ског права, али само заменом, a ггродајом само заједно са 
зградом.

И код принудне размене станова када се сопственик на осно- 
Bv законског овлашћења усељава у стан у CBojoi згради a носи- 
оцу станарског права уступи станарско право на дpvгoм одгова- 
pajvheM стану, такође се врши пренос станарског права, додттпе 
на један законом строго хчврђен начин али се ипак врши ггренос.

Располагање са станарским правом, у неку pyKv промет ста- 
нарског права огледа се и код давања станова на коришћење тј.,



даваша станарског права носиоцу станарског права на одређе- 
ном стану.

Право даван.а станова на коришћење начелно има онај који 
је поднгао стамбену зграду односно власник стамбене зграде или 
стана. Изузетно у смислу члана 39 ЗСО кад се из стана за који 
припада право давања на коришћење општини, исели носилац 
станарског права и усели у стан у новој згради у  истој општини 
односно граду, давалац стана на коришћење у новој згради даје 
на коришћење и стан из којег се носилац станарског права 
иселио.

Давалац стана на коришћење даје бесплатно носиоцу станар- 
ског права станарско право, али то не мења ствар, он на њега ггре- 
носи станарско лраво опет на основу хшсменог уговора.

Право Ааван>а стана на коришћење може се и укњижити у 
земљихпној књизи као самостално право. To се види из расписа 
Републичког секретаријата за правосуђе и огапту управу СР Ср- 
бије бр, 5758/1 од 8. X I 1967. године који гласи:

„Савезни савег за правосуђе дописом број 253/3-67 од 20. X  
1967. доставио је  следеће:

Y вези са укњиж.ењем носиоца права коришћења на непо- 
кретностима у друштвеној својини у пракси се поставило питање 
да ли се у земљишне књиге може уписати право давања на кори- 
шћење станова ако корисник овог права није уједно и носилац 
права коришћења стамбене зграде.

Полазећи од тога да је према Основном закону о привред- 
ном пословању (газдовању) стамбеним зградама у друштвеној 
својинн могућно да радна или друга организација, која је унела 
стамбене зграде у фонд стамбених зграда, и даље задржи право 
давања на коришћење станова у тим зградама, a  уговором није 
друкчије одређено као н да ово своје право отуђи (пренесе) на 
друго друштвено правно лице (члан 19), Савезни савет за право- 
суђе сзматра да се  односно право давања станова на коришћење 
може посебно уписати у земљишне књиге у корист једног на дру- 
го другшвено правно лвде.

Ово због тога што се право коришћења може састојати од ви- 
ше различитих права, тако да једно од тих права може припада- 
ти једном вравно.\1 лицу, a друго другом правном лицу као, на 
пример, у конкретном случају. Отуда и свако од тих посебних 
права Д10ж е бити âiHcaHO у земљишне књиге у корист оног прав- 
ног лира коме то  право припада, што несумњиво произилази из 
одредбечлана 1. Закона о укњижењу непокретности у друштве- 
ној својини.

Са нашим мншљен>ем је о овом питању сагласан и Савезни 
секретаријат за привреду који је преузео послове који се односе 
на стамбену и кохмуналну област и урбанизам.

Предње вам се доставља ради упознавања са  ставом Савез- 
ног савета за правосуће по питању књижења права коришћења 
над непокретностима у  друштвеној својини. Секретар, Арнолд 
Р ајх ,с . р.".



Да станарско право има своју имовинску вредност види се 
најбоље из накнаде штете због губитка станарског права без кри- 
вице носиоца станарског права.

Експропријационе комисије код утврђивања процене и нак- 
наде за експроприсани стан најпре настоје да се постигне порав- 
нање између носиоца експропријације и оштећеног носиоца ста- 
нарског права и примају поравнања по којима се носиоцу ста- 
нарског права чији се стан експроприше или се даје други стан 
односно станарско право у другом стану или му се исплаћује од- 
ређена сума новца за губитак станарског права.

Уколико се не постигне поравнање a није ни могуће носиоцу 
станарског права обезбедити други одговарајући стан експропри- 
јационим комисијама не остаје ништа друго него да утврде виси- 
ну штете коју носилац станарског права трпи због рушења стам- 
бене зграде и губитак станарског права и да обавеже носиоца 
експропријације да му ту штету накнади.

Судска пракса је усвојила становиште да се носиоцу станар- 
ског права даје накнада у новцу која би била еквиваленат изгуб- 
љеном станарском праву. To се види из следећих судских одлука;

„Ако тужиља има право на накнаду штете која би као екви- 
валенат била њеном станарском праву, тада је погрешно сматра- 
ти да тужена има право на још неку накнаду што је лишена угод- 
ности као заштићени подстанар. Истина станарско право је нео- 
туђиво, али је тужиља као свој интерес за решење свог стамбе- 
ног питања определила износ од 2,000.000 старих динара. Ако ту- 
жиљи то припада у том случају је њена ствар како ће коначно 
решити стамбено питање. Тек ако јој ово не би припадало може 
се поставити питање и накнаде нематеријалне штете за губитак 
угодности, a не једно и друго, јер ако тужиља примитком траже- 
ног износа од 2,000.000 динара, решава своје стамбено питање би- 
ло на који начин, она неће бити изложена непријатностима око 
тражења стана, сеобе, итд.” .̂

„Погрешно је правно схватање ниже-степених судова, да ту- 
жилац није оштећен самим тим што су тужене исплатиле стана- 
рину колико је бодовањем била одређена. Издавање стана као 
целине како су га користиле тужене није једини вид коришће- 
ња стана од стране власника. Тужилац као власник могао је тај 
стан да користи и на други начин издавањем намештених соба и 
слично, што би му доносило више користи, и уколико је у томе 
спречен бесправним коришћењем стана од стране тужених, онда 
може бити речи и о томе да је он материјално оштећен што би 
оправдало постављени захтев за накнаду штете”.̂

Из напред наведеног се види да ипак постоји једно ново са- 
мостално, нека буде и лично, али и стварно право које се зове 
станарско право. Ово право и поред ограниченог промета ипак се 
налази у промету у смислу позитивних законских прописа. Друго

 ̂ Одлука ВСЈ РЕВ—2800/65 од 7. I 66. г.
 ̂ Одлука ВСЈ РЕВ— 1877/65 од 14. X II  65. г.



je питање што оно има много већи промет мимо закона, што се 
продаје на разне начине како закон не дозвољава, што опет дока- 
зује његову имовинску вредност.

Ово право иако нема све елементе, a на првом месту не сма- 
тра се као роба, и није у слободном промету, да би се сматрало 
имовинским правом, оно ипак има имовинску вредност која се и 
на основу позитивних законских прописа и усвојене судске прак- 
се за њега исплаћује.

Војислав Вулићевић

УПОТРЕБА МАГНЕТОФОНА И ПОВРЕДА AYTOPCKOE ПРАВА

Сведоци смо свакодневне употребе средстава за механичку 
репродукцију музичких, говорних, позоришних и других аутор- 
ских дела (радио, грамофон, телевизија, магнетофон, итд.).

Од наведених средстава, као и од оних које нисмо навели, 
нарочито је интересантна употреба магнетофона као средства за 
репродукцију ауторских дела. Ово, стога што се путем магнето- 
фона могу снимити жива извођења музичких и других дела, a за- 
тим се та извођен.а репродуковати неограничени број пута, a мо- 
гу се снимити и репродукције —  већ снимљена дела (са радија, 
са грамофонских плоча, са телевизије као и са другог магнето- 
фона), a затим се врпшти репродуковање овако снимљених дела 
временски неограничено исто као и репродуковање снимака му- 
зичких и других ауторских дела која се изводе први пут.

Због оваквих својстава, употреба магнетофона је добила вр- 
ло широку примену при снимању и репродуковању музичких, 
позоришних и других ауторских дела (у клубовима, друштвеним 
организацијама, приредбама, игранкама па све до употребе маг- 
нетофона у циљу сопственог задовољства —  у личном интересу).

Y вези употребе магнетофона за снимање и репродуковање 
музичких и других ауторских дела и заштите ауторског права на 
делима која се снимају, у пракси се поставља више питања на 
која још нису нађени одговори или нису нађени јединствени од- 
говори, a која имају не мали значај како за ауторе музичких и 
других дела, тако и за произвођаче односно кориснике магнето- 
фона. Од многобројних питања која се могу поставити ми смо се 
определили за два, за која сматрамо да су најзначајнија, и то: 
прво, да ли употреба магнетофона представља повреду ауторског 
права аутора музичких и других дела; и друго, да ли употреба 
магнетофона повлачи обавезу плаћања ауторског хонорара ауто  
рима музичких и других дела која се снимају или ауторима-ре- 
продуктивним уметницима, чија се извођења снимају на магнето- 
фонску траку.
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По питању да ли сама употреба магнетофона представља по- 
вреду ауторског права, наводимо два схватања која се дијаме- 
трално разликују. По првом, које заступа немачка судска прак- 
са, и сама употреба магнетофона представља повреду ауторског 
права-аутора музичких дела или носиоца ових права. Наводимо 
неколико судских одлука из којих се то види:

1. „Произвођачи магнетофона, већ самом чињеницом што их 
производе и пуштају у промет, чине повреду ауторског права, јер 
се магнетофонима, приликом њихове употребе, врши повреда 
ауторског права’'.̂

2. „Пренос са грамофонских плоча на магнетофонску врпцу, 
вређа ауторска права репродуктивних уметника, и ако магнето- 
фонски снимци служе само за сопствену употребу”.̂

3. „Није дозвољено јавно извођење грамофонских плоча сни- 
мљених на магнетофонску врпцу”.̂

4. „Магнетофонски снимци приватног поседника не представ- 
љају умножавање за сопствену употребу, већ се ту ради о умно- 
жавању које није допуштено без ауторског одобрења”.'* *

Како се то на основу изложених одлука види, по овом гле- 
дишту се сматра, да произвођач магнетофона када производи и 
пушта у промет магнетофоне чини повреду ауторског права и без 
употребе самих магнетофона, a и сама употреба магнетофона 
представља повреду ауторског права.

По другом схватању, које између осталих заступа и наша 
судска пракса, при оцени да ли употреба магнетофона и других 
средстава за механичку репродукцију, представља повреду аутор- 
ског права, треба узети у обзир елеменат јавности и комерцијал- 
ни моменат.

Наиме наши судови сматрају да ако се врши репродуковање 
музичких дела (узели смо као пример музичка дела) путем ра- 
дија, грамофона, телевизије па и магнетофона у друштвеним про- 
сторијама и клубовима без наплате улазница и за чланове клуба 
и њихове породице или у становима за себе и своје пријатеље, 
такво репродуковање не представља повреду ауторског права, па 
према томе и употреба магнетофона за репродуковање ауторских 
дела на овакав начин и у наведене сврхе не представља повреду 
ауторског права јер се такво репродуковање врши не у комерци- 
јалне сврхе већ у циљу развијања друштвеног, политичког и кул- 
турног живота напшх грађана.^

' Види др Војислав Спајић — Ауторско право, Сарајево, 1957 г., с. 159.
* Види Спајић, оп. цит. страна 159.
’ Види Спајић, оп. цит. страна 159.
‘ Види Спајић, оп. цит. страна 159.
* Види Јездимир Митровић — Ауторски хонорар за репродуковање 

.музичких дела средствима за механичку репродукцију, у циљу развијања 
друштвеног политичког и културног живота, „Гласник" Адвокат. коморе 
АПВ, бр. 11/1966. г., стр. 24.



Наводимо неколико одлука наишх судова из којих се види да 
наша судска пракса стоји на позицијама другог схватања:

1. „За репродукцију музике плаћају радње a не клубови’’.*
2. „Ауторски хонорар за репродукцију музике механичким 

путем (радио, грамофон, телевизија, магнетофон итд.) плаћају 
радње којима је сврха нека привредна делатност, a не плаћају га 
клубови којима је сврха развијање друштвеног, политичког и 
културног живота својих чланова”7

Слично предвиђа и Закон о ауторском праву САД од 1947. 
године (чл. 1). „Не сматра се као јавно извођење у циљу зараде 
репродуковања музичких композиција на апаратима у које се 
убацује новац, ако се не наплаћује улазница за улаз у просторију 
у којој се врши репродуковање”.

3. „Синдикална подружница није дужна да плаћа ауторски 
хонорар за коришћење музике механичким путем (радио, грамо- 
фон итд.) у својим друштвеним просторијама”.“

Поред наведених схватања постоје и друга, али смо навели 
ова два као карактеристична, и која се дијаметрално разликују 
међу собом.

II

И по питању обавезе плаћања ауторског хонорара за репро- 
дуковање музичких и других дела средствима за механичку ре- 
продукцију, a посебно употребом магнетофона, постоје два опре- 
чна схватања.

По првом, које заступа немачка судска пракса, пошто се без 
сагласности аутора не може вршити снимање музичких ни дру- 
гих дела путем магнетофона, то репродуковање музичких и дру- 
гих дела путем магнетофона повлачи и обавезу плаћања аутор- 
ског хонорара ауторима музичких дела или репродуктивним 
уметницима, било да је снимање извршено уз сагласност аутора 
било да је извршено без сагласности аутора. Код овог схватања 
се не прави разлика где је извршено репродуковање и у које свр- 
хе, јер као што смо то навели сматра се да је извршена повреда 
ауторског права и самом производњом и пуштањем у промет 
магнетофона (Види наведене одлуке под 1, 2, 3 и 4).

По другом схватању, које између осталих заступа и наша 
судска пракса, код права односно обавезе плаћања ауторских хо- 
норара за репродуковање музичких и других дела путем магнето- 
фона, прави се разлика да ли се репродуковање врши у привред- 
не сврхе или се врши у клубовима у циљу задовољења културних 
потреба чланова клуба, синдикалних подружница и чланова њи- 
хових породица, без наплате улазница у клубове и просторије, па 
у првом случају постоји обавеза плаћања ауторског хонорара

‘ Види пресуду Савезног Врховног суда, Збирка судских одлука књи- 
га III, св. 1, одлука 54.

’ Види Пресуду Врховног суда СР Хрватске Гж  370/58 од 25. II 58.
* Види Одлуку Врховног суда СР Србије — Одељење у Новом Саду, 

Објављено у Билтену бр. 8/1966. год., стр. 13.
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1 (кад се репродуковање врши у привредне сврхе), a у другом слу- 
чају, када се репродуковање врши у циљу задовол>ења —  разви- 
јања друштвеног, политичког и културног живота не постоји оба- 
веза плаћања ауторског хонорара за репродуковање музичких 
дела као и других ауторских дела путем магнетофона.®

III

Сматрамо да је друго схватање и по једном и по другом пи- 
тању правилније, не само зато што их заступа и наша судска 
пракса, већ зато што су ближа циљевима и задацима које треба 
да остваре социјалистичка уметност, наука и култура, на задо- 
вољењу опште културних потреба што ширег круга наших рад- 
них људи, и на развијању масовне социјалистичке културе која 
је доступна људима и хиљадама наших грађана, a не само малом 
броју привилегованих као што је то случај у капиталистичким 
земљама.

Према томе, према пракси већине земаља, мећу које спада и 
наша судска пракса, сама производња и пуштање у промет маг- 
нетофона не представља повреду ауторског права, a обавеза пла- 
ћања ауторског хонорара за репродуковање музичких и других 
дела путем магнетофона постоји само ако се репродуковање вр- 
ши у комерцијалне сврхе, a не ако се врши у циљу задовољења 
културних потреба грађана.

Јездимир Митровић

ПОСЕБНИ ИНСТИТУТИ ЗАКОНА О НАСЛЕБИВАЊУ КОЈИМА 
СЕ РЕГУАИШЕ НАСАЕДНИЧКИ ПОАОЖАЈ БРАЧНОГ ДРУГА

Брачна веза између оставиоца и његовог брачног друга који 
треба да се појави као његов универзални сукцесор, служи као 
основа за утврђивање законског наследног реда. Новим режимом 
о наслеђивању наследнички положај оба брачна друга регулисан 
је на исти начин, тј. на бази једнакости тако да је у потпуности 
отклоњена неравноправност супружника, која је постојала у на- 
шем предратном наследном праву.

Закон о Наслеђивању је пошао са становишта да с обзиром 
на досадашњи положај брака у нашој држави и друштву као и 
на схватање о брачној вези, као основној радној и друштвеној 
заједници, брачни друг долази у круг оних лица, који су најбли- 
жи оставиоцу и поред тога да смрт једног супруга не треба за 
другог аутоматски да значи и погоршање његове имовне ситуа-

’ Види J. Митровић, цит. чланак, и одлуке наведене под 6, 7 и 8.
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ције. Самим тим већ је предодређено, да брачном другу треба 
обезбедити наследнички положај сличан најближим сродницима.

По Закону брачни друг улази у први наследни ред, у коме 
дели заоставштину умрлог на равне делове са децом оставиоче- 
вом. Y конкуренцији са наследницима другог наследног реда, 
брачном другу припада половина заоставштине, a ако нема на- 
следника другог наследног реда, брачни друг оставиочев насле- 
ђује целу заоставштину, искл>учујући наследника трећег и даљих 
наследних редова.

Наследно-правни положај преживелог брачног друга, као за- 
конског наследника заснован је на следећим принципима:

1. Брачни друг у нашем праву уколико се појављује као за- 
конски наследник, наслеђује увек и само у својину, тако да код 
нас удовички ужитак, као форма законског наслеђивања, не по- 
стоји ни у ком облику.

2. Брачни друг има у свему положај и третман наследника у 
правом и пуном смислу речи, тако да за њега важе сва огапта 
правила о наслеђивању у првом реду правила о недостојности, о 
праву на нужни део, о искључењу и лишењу из нужног дела, и 
најзад о односу овог права као законског наслеђивања, према 
тестаменту као по интензитету јачем основу позивања на на- 
следство.

3. Величина наследног дела брачног друга је у принципу од- 
ређена фиксно, тј. једнако за све исте објективне ситуације.

4. Y  односу на сроднике као законске наследнике, наследно- 
-правни положај брачног друга може бити у принципу, двојак: 
или брачни друг конкурише са неким сродницима на наслеђе, 
или брачни друг искључује из наслеђа извесне сроднике, који 
би иначе могли бити наследници да нема брачног друга.*

Закон о Наслеђивању предвиђа посебне институције које 
ближе одређују и конкретизују правни положај брачног друга 
као законског наследника, a које овде износимо у основним цр- 
тама гледане кроз призму наше правне теорије и судске праксе.

Прва од њих је смањење наследног дела брачног друга у слу- 
чају који је предвиђен чл. 12 Закона о Наслеђивању. Овај пропис 
је донет у корист деце из другог брака, са којом преживели су- 
пруг вероватно неће остати у животној заједници, a за коју не 
треба допустити да остану у неповољнијем положају од прежи- 
велог брачног друга. Овај институт се проширује и на родитеље 
оставиоца, кад ови конкуришу на наследство са његовим брач- 
ним другом. Ова могућност његове примене предвиђена је чл. 29 
OBor закона, a под условима утврђеним овим законским про- 
писом.

Аруга од поменутих институција предвиђа могућност пове- 
ћања наследног дела брачног друга под условима садржаним у 
члану 28 Закона о Наслеђивању. Обе ове ниституције, особито 
ова друга представљају коректив решавања овог проблема, тј.

‘ Др Борислав Т. Благојевић — Наследно право С. Ф. Р. J. са освр-
том на права других држава (у сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и
Др. Обреном Станков1Шем). Београд, 1964. год., по. цит., стр. 142.
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треба да омогући индивидуалисање, при чему одлучујућа улога 
припада суду.

Трећа институција, тиче се издвајања предмета домаћинства 
које предвиђа чл. 28 Закона о Наслеђивању. Ова институција 
представља једну привилегију која је заједничка брачном другу 
и потомцима оставиочевим. Овај коректив посебно значи побољ- 
шање наследног положаја брачног друга на рачун свих сродника 
оставиочевих, па изузетно и на рачун потомака оставиочевих, кад 
дође до промене члана 38 овога Закона.

Као посебно Закон о Наслеђивању утврђује, у којим сдуча- 
јевима брачни друг губи право на наследство имовине оставиоца. 
Ова институција је од посебног значаја с обзиром да је наслед- 
ничка вокација брачног друга условљена пуноважношћу брака 
на дан смрти оставиоца. Y том правцу Закон изричито регулише 
три изузетка (чд. 27 ЗОН-а) у којима брачни друг нема право на 
насдедство иако је његов брак са оставиоцем у тренутку његове 
смрти био формално пуноважан.

1. СМАЊЕЊЕ НАСЛЕДНОГ ДЕАА БРАЧНОГ ДРУГА. До сма- 
њења наследног дела брачног друга може доћи у обзир само у 
случају, ако са њиме конкуришу на наслеђе деца из ранијег оста- 
виочевог брака. Ratio legis ове установе јесте, да се побољша еко- 
номски положај деце из ранијег оставиочевог брака према пре- 
живелом брачном другу, чија властита имовина износи више од 
наследног дела који би му припао иза оставиоца према одредби 
чдана 10 Закона о Наслеђивању. Овом се установом могу корис- 
тити и оставиочева деца која потичу из брака са преживелим 
брачним другом, ади само ако с њим конкуришу на наследство 
деца из ранијег оставиочевог брака. Искључена је примена ове 
установе, ако са брачним другом конк^фипгу на наследство оста- 
виочева ванбрачна или усвојена деца. На позакоњену се децу, ме- 
ђутим, може применити ова одредба (чд. 12 ЗОН-а), јер се по за- 
кону сматра да су та деца рођена у браку, па су према томе у по- 
ступку изједначена с децом рођеном у браку.^

Члан 12 Закона о Насдеђивању одређује, кад има деце из ра- 
нијих бракова оставиочевих, a имовина његовог брачног друга 
износи више од дела који би му припадао при подели оставине 
на једнаке делове, да у том случају припада сваком оставиоче- 
вом детету, без обзира из којег је брака, два пута већи део него 
оставиочевом брачном другу. Услов за смањење насдедног деда 
оставиочевог брачног друга је према томе, да има деце из рани- 
јих бракова оставиочевих и да имовина оставиочевог брачног 
друга износи више од дела који би му припао при подели остави- 
не на једнаке делове. До умањења дела брачног друга долази са- 
мо на захтев овлашћеног лица. О ставл>еном захтеву расправља 
се и одлучује у оставинском поступку, уколико међу насдедни- 
цима нема спора о постојању имовине брачног друга и њеној ве- 
личини. Ако су спорне ове чињенице, онда ће суд упутити наслед-

 ̂ Др Милан Креч — Буро Павић — Коментар Закона о Наслеђивању 
са судском гграксом, Загреб, 1964. год., по. цит., стр. 38.
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нике на парницу. До умањења наследног дела брачног друга оста- 
виочевог не долази само у случају предвиђеном у члану 12 Зако- 
на о Наслеђивању, кад оставиочев брачни друг наслеђује у пр- 
вом наследном реду, него и у случају предвиђеном у члану 29 
OBora Закона, тј. у случају кад оставиочев брачни друг наслеђује 
у другом наследном реду. To је случај кад овај конкурише на 
наслеђе заједно са оставиочевим родитељима. Да би дошло до 
смањења наследног дела брачног друга у корист наследних дело- 
ва родитеља, потребно је да буде испуњен један основни и могло 
би се рећи претходни услов, a то је: да родитељи немају нужних 
средстава за живот, па да тих средстава за живот не би имали до- 
вољно чак ни кад би добили, као наследници, половину, односно 
само четвртину заоставштине. Y  оба ова случаја одлучујућу уло- 
гу има суд који по својој слободној оцени цени постојање услова 
за примену овог института, као и величину овог смањења у ко- 
рист напред означених лица a на терет наследног дела оставиоче- 
вог брачног друга, с обзиром да се овај институт не може j  свим 
случајевима подједнако примењивати.

2. ПОВЕБАЊЕ НАСЛЕДНОГ ДЕЛА БРАЧНОГ ДРУГА. Закон 
о Наслеђивању предвиђа као посебно институцију повећања на- 
следног дела брачног друга оставиоца под условима садржаним 
у члану 28 овога Закона. До повећања наследног дела брачног 
друга може доћи само на терет сродника другог наследног реда. 
Y смислу одредбе из члана 28 Закона о Наслеђивању, до повећа- 
ња наследног дела брачног друга може само доћи ако се насле- 
ђује по закону, a не и кад се наслеђује по тестаменту, тј. у слу- 
чају кад је овај позван на наслеђе са тестаменталним наследни- 
цима. Y овом случају брачни друг може остварити само право 
на нужни део и ништа више. Ово право брачног друга оставиоца 
је строго личног карактера и као такво је ненаследиво, тј. не 
прелази на његове наследнике. По овом питању имамо и одређен 
став наше судске праксе. „Повећање наследног дела брачног дру- 
га у смислу члана 28 Закона о Наслеђивању заснива се одлуком 
суда, која се доноси само по захтеву брачног друга као наслед- 
ника другог наследног реда. Право брачног друга да захтева по- 
већање наследног дела у смислу члана 28 Закона о Наслеђивању 
је лично право и не прелази на његове наследнике”.̂

Y  принципу до повећања наследног дела брачног друга може 
доћи:

1. —  Само у случају кад он конкурише са сроднициЈма-нас- 
ледницима другог наследног реда, и то било са којим од њих и 
без обзира колико их је.

2. — Да би дошло до повећања наследног дела брачног дру- 
га на рачун половине заоставштине, која би иначе требало да 
припада сродницима из другог наследног реда, потребно је да бу- 
де испуњен један основни a могло би се рећи претходни услов, a 
TO је: да брачни друг нема нужних средстава за живот, па да тих

’ Пресуда Врховног Суда Југославије Рев. бр. 3967/62 од 28. V 1963. год.
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нужних средстава за живот не би имао довољно, чак ни кад до- 
бија као наследник, само половину заоставштине. При одлучи- 
вању о питању, да ли брачни друг има или нема нужних сред- 
става за живот, које има у моменту делације оставиоца треба 
урачунати и онај део који би брачном другу припао, —  незави- 
сно од наследно-правних захтева (овлашћења), према имовини 
умрлог брачног друга, од заједничке тековине, до чије поделе 
нужно долази у вези смрти једног брачног друга (чл. 8 ОЗБ).'' Уз 
то је потребно да је он неспособан за самостално привређивање. 
Повећање наследног дела брачног друга, тј. висина у којој се 
одређује ово повећање, зависи од оцене суда у свакој конкретној 
ситуацији. При одлучивању о оваквом захтеву за повећање узи- 
мају се у обзир имовинске прилике и способност за привређива- 
ње не само на страни брачног друга него и на страни осталих 
наследника, те суд може и поред чињенице, да је брачни друг 
без нужних средстава за живот, одбити његов захтев за повећање 
наследног дела, ако су и остали наследници у истој имовинској 
ситуацији. Ово важи посебно у случају кад с брачним другом 
конкуришу на наследство оставиочеви родитељи, јер по члану 
29 Закона о Наслеђивању они могу према брачном другу оста- 
виоца поставити исти захтев. Из овога произлази да ово право 
преживелог брачног друга оставиоца није неко апсолутно право, 
већ да зависи од конкретне ситуације сваког случаја.

Иако се приликом примене прописа члана 28 Закона о На- 
слеђивању узимају у обзир и имовинске прилике па и радна спо- 
собност колатералних наследника, ипак из тог прописа произи- 
лази да суд треба да има првенствено у виду имовинске прилике 
и радну способност брачног друта оставитеља. Уколико су испу- 
њени услови за повећање наследног дела брачног друга на рачун, 
односно на терет делова наследника-сродника, a то ће одлучити 
суд оцењујући све околности конкретног случаја, суд ће одлу- 
чити у ком обиму, на терет делова којих наследника и најзад у 
ком облику ће се састојати ово повећање наследног дела брачног 
друга. Поред тога суд ће ценити и саму вредност заоставштине, 
мада сама ова околност не може бити од одлучујућег значаја за 
питање, да ли је вредност заоставштине тако мала, да би њеном 
поделом брачни друг запао у оскудицу. Ову околност суд ће це- 
нити у оквиру свих околност које су предмет судске оцене при 
одлучивању о захтеву из члана 28 Закона о Наслеђивању. У при- 
лог овоме наводимо став наше судске праксе у једном конкрет- 
ном случају који цитирамо као пример: „Нижестепени судови до- 
судили су туженој као брачном другу оставиоца 60% од заостав- 
штине a тужиоцу као брату оставиоца 40% заоставштине при- 
меном члана 28 Закона о Наслеђивању. Иако парничари насле- 
ђују на равне делове заоставштину покојника према одредби чла- 
на 13 и 14, примена члана 28 Закона о Наслеђивању уследила је

* Др. Борислав Т. Благојевић — Наследно право СФРЈ са освртом
на права других држава (у сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и Др.
Обреном Станковићем) Београд, 1964. год. оп. цит., стр. 148.
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на основу оцене суда о величини заосташтине, годинама старости 
и способности за привређивање тужене”.̂

Повећање наследног дела брачног друга може уследити само 
на захтев брачног друга постављен у том правцу као и након ме- 
ђу странкама обавл>ене расправе о одлучним околностима за оце- 
ну тог захтева, другим речима, ако нема спорних чињеница за 
чије је утврђивање потребно упутити странке на парницу. Y ko- 
лико такав захтев не буде постављен, не може се повећати на- 
следни део оставиочевог брачног друга применом прописа чл. 28 
ЗОН-а. ■

Захтев оставиочевог брачног друга ради повећања његовог 
наследног дела према члану 28 Закона о Наслеђивању мора бити 
ставл.ен у току постухжа оставинске расправе, јер се након пра- 
воснажности решења о наслеБивању не би више могло оствари- 
вати, изузев ако наследник овлашћен на такав захтев није уче- 
ствовао у овом поступку. Y таквом случају своје право као на- 
следник оствариће у парници.

3. ИЗДВАЈАЊЕ ПРЕДМЕТА ДОМАНИНСТВА. Овај институт 
наследног права статуиран је у корист оставиочевих потомака и 
брачног друга. Овај институт је регулисан чл. 38 Закона о Насле- 
ђивању, и представља новину коју до сада није познавала a 
ни признавала наша судска пракса. Yвeдeн је у наше наследно 
право у циљу да се избегне, да смрт једног лица, нарочито ста- 
решине домаћинства или једног брачног друга, изазове поремећај 
у односима лица, која су са њим све до његове смрти, живели у 
истом домаћинству, a били су му сродници, и то брачни друг као 
и потомци. Посебно да смрт једног лица не треба да липш нај- 
ближе сроднике оставиоца, који су са њим живели у истом до- 
маћинству, оних предмета домаћинства који служе за задовоља- 
вање њихових свакодневних потреба. Поред тога овом установом 
се може постићи да се још више, a нарочито на бржи и лакши 
начин од оног који је предвиђен у члану 28 Закона о Наслеђи- 
вању, побољша положај брачног друга, посебно у случају кад 
он конкурише са сродницима другог наследног реда, a често и 
кад наслеБује са потомцима, уколико ови потомци нису живели 
са оставиоцем и његовил! брачним другом у истом домаћинству. 
Изузетно овом установом може да се нешто мало погорша на- 
следно-правни положај брачног друга, ако је исти живео у истом 
домаћинству са оставиоцем заједно имају право на једнак део од 
предмета домаћинства, који служе за задовољење њихових сва- 
кодневних потреба.*

Ова привилегаја постоји у корист оставиочевог брачног дру- 
га без обзира да ли он наслеђује паралелно са сродницима првог 
или другог наследног реда.

 ̂ Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 2715/65 од 17. X II 1965. 
године.

‘ Др. Борислав Т. Благојевић — Наследно право С. Ф. Р. J . са освртом
на права других држава (у сарадњи са Др. Слободано.м Перовићем и Дј >.
Обреном Станковићем) Београд, 1964. год. оп. цит., стр. 171.
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Објект ове привилегије čy предмети домаћинства оставиоца, 
који служе за задовољавање свакодневних потреба. Набрајање 
предмета домаћинства у закону је егземпликативно, па је ствар 
суда, да у сваком конкретном случају донесе одлуку. Израз „сва- 
кодневни” не треба, овде узети дословно и давати му неко само- 
стално значење, јер објекат овог института могу бити и они пред- 
мети домаћинства, који се с обзиром на своју намену ређе упо- 
требљавају, уколико њихова употреба улази у оквир редовних 
потреба које се с  времена на време понављају за живот лица, у 
чију се корист врши ово издвајање. И потрошне ствари могу бити 
објектом издвајања, уколико су испуњени ошлте претпоставке 
које се овде траже, a нарочито, да су те ствари за живота оста- 
виоца служиле за задовољавање свакодневних потреба оставиоца 
и корисника издвајања. To се у првом реду односи на животне 
намирнице, огрев и сличне потрошне ствариЛ

Од предмета домаћинства, који су објект ове привилегије, 
изузимају се предмети знатније вредности. A шта све спада под 
појам знатније вредности у закону није поближе одређено, зато 
је код примене овог законског прописа дата могућност суду да 
у датој ситуацији узме у обзир специфичност сваког конкретног 
случаја.

Преживели брачни друг може захтевати примену овог ин- 
ститута предвиђеног чланом 38 Закона о Наслеђивању у току са- 
мог оставинског поступка, па чак и у жалби против решења о 
наслеђивању уколико се тог захтева у оставинском поступку није 
изричито одрекао. Y случају спора о чињеницама суд ће преки- 
нути поступак и странку упутити на парницу.

Овај се захтев може остваривати и након завршног оставин- 
ског поступка, ако се у њему није расправљало о томе, или је 
пак оставински поступак био обустављен, што је оставилац оста- 
вио само покретну имовину, a у границама рока застарелости.

4. ПРЕСТАНАК ПРАВА НАСАЕБИВАЊА ИЗМЕБУ БРАЧНИХ 
ДРУГОВА. Право на наслеђивање оставиочеве имовине од стране 
преживелог брачног друга везано је пуноважношћу брака на дан 
смрти оставиоца. Ово питање Закон о Наслеђивању је посебно 
обрадио и прописао је случајеве у којим се ово његово право 
гаси. По закону брачни друг нема право на наслеђе, тј. право 
на наслеђе између другова престаје по сили закона разводом бра- 
ка и поништењем брака (чл. 27 ст. 1 Закона о Наслеђивању). Но 
Закон предвиђа и случајеве да у моменту смрти оставиоца његов 
брак буде правно пуноважан, али да и поред постојања ове чи- 
њенице н>егов брачни друг нема право да га наследи. Такви слу- 
чајеви су предвиђени у чл. 27 ст. 2 Закона о Наслеђивању, и то:

1. ако је оставилац поднео тужбу за развод брака, a после 
смрти оставиочеве се утврдило да је тужба била основана; 2. —  
ако његов брак са оставиоцем буде оглашен за непостојећи или 
буде поништен, после смрти оставиочеве, из узрока за чије је по-

’ Ар. Милан Креч — Буро Павнћ — Коментар Закона о Наслеђивању 
са судском праксом. Загреб 1964. год. оп цит., стр. 106.
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стојање надживели брачни друг знао у време закључења брака; 
и 3. — ако је заједница живота надживелог брачног друга са 
оставиоцем трајно престала његовом кривицом или по споразуму 
са оставиоцем. Прва два случаја су прилично јасна и у пракси 
не стварају неке особите проблеме, али губитак права на насле- 
ђе предвибен у ставу 2 тач. 3 овог законског прописа и у пракси 
и у теорији наилази на разна схватања и тумачења.

Наша судска пракса по овом питању стоји на следећем ста- 
новишту. „Међу узроцима који по чл. 27 Закона о Наслеђивању 
доводе до губитка права наслеђа брачног друга цредвиђен је у 
случају када је заједница живота са оставиоцем лицу које као 
брачни друг захтева наследство била трајно престала његовом 
кривицом или у споразуму са оставиоцем. Y сумњи се узима да 
није настао губитак тог права. Престанак заједнице живота у 
споразуму са оставиоцем представља споразумну одлуку једног 
или другог брачног друга да њихова заједница живота трајно 
престане, о којој се суди на основу доказних чињеница, понаша- 
њем којим се испол>ава и потврђује споразумна одлука.

Као кривица у смислу члана 27 Закона о НаслеВивању оце- 
њује се понашање брачног друга, које је недопуштено, с обзиром 
на узајамна права и дужности брачних другова, a брачни друг је 
према околностима могао и морао бити свестан да то недопуште- 
но понашање води трајном престанку заједнице живота брачних 
другова.”^

—  Законско наследно право брачних другова не налази своје 
оправдање једино у чињеници формалног постојања брака, него 
то право претпоставља односе међу брачним друговима који од- 
говарају суштини и садржини брака. Зато се губитак наследног 
права брачног друга везује за последицу престанка заједнице жи- 
вота која у ствари и чини суштину и садржину брака. Тако се 
објашњава смисао одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 3 Закона о Наслеђи- 
вању. Но без обзира да ли је заједница живота са оставиоцем 
била трајно престала његовом кривицом или у споразуму са оста- 
виоцем, брачни друг је по закону позван да наследи и претпо- 
ставлза се да он право наслеђа има. Y редовном поступку код 
суда се тек утврђују чињенични и правни разлози, услед којих 
он то право губи.

—  Примена члана 27 Закона о Наслеђивању долази у обзир 
само ако преживели брачни друг оставиоца наслеђује по основу 
закона, a не и на основу тестамента. Ако је тестаментом одређен 
за наследника, брачни друг оставиоца на његово право да по те- 
стаменту наследи нема утицаја чињеница, што је његова зајед- 
ница живота са оставиоцем била трајно престала његовом кри- 
вицом или је пак до његовог престанка дошло споразумом пре- 
живелог брачног друга са умрлим брачним другом. Та правна 
ситуација не утиче на ово његово право, које му је дато оставио- 
чевим тестаментом.

—  Практично сви напред наведени институти регулишу и 
конкретизују наследно-правни положај брачног друга као закон-

‘ Пресуда Савезног Врховног Суда Рев. бр. 287/61 од 5. IX  1961. год.
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ског наследника допуњујући опште принципе на којима је засно- 
вано његово наследно право. Овај упоредно-правни преглед по- 
себних института нашег Закона о Наслеђивању, који регулишу 
наследно-правни положај преживелог брачног друга оставиоца 
у односу на његову имовину, од посебног је значаја за наше прав- 
нике практичаре који се са овим проблемима суочавају прили- 
ком решавања конкретних спорних случајева. Те стога и овај 
наш рад има за циљ да их подстакне на даље, потпуније свестра- 
није продубљивање ове материје с обзиром на њену важност и 
место које заузима у нашем Закону о Наслеђивању.

Коста М. Месаровић

НАКНАДА ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ TPEREM АИЦУ 
ОД МОТОРНОГ ВОЗИАА

Снажан темпо развоја наше привреде праћен је перманент- 
ним порастом друштвеног и личног животног стандарда наших 
радних људи и грађана, који се манифестује и кроз појаву наглог 
повећања броја моторних возила и њихове све веће употребе. Као 
последицу ове појаве имамо све више саобраћајних удеса и њима 
проузрокованих оштећења, a уједно и судских спорова за накна- 
ду штете.

Како објективна (каузална) одговорност по правилу пред- 
ставља основу одговорности за накнаду штете причињене трећем 
лицу од погона моторног возила, то је потребно пре свега украт- 
ко изнети у чему су суштина и основне карактеристике овог ин- 
ститута имовинског права. Повезано с тим потребно је објаснити 
и ocTćiAe правне појмове, који служе као битни елементи за кон- 
струкцију каузалне одговорности код накнаде штете проузроко- 
ване моторним возилом (моторно возило, јавни друм или пут, 
погон моторног возила, каузално одговорна лица, оштећеник, на- 
чин одговорности, ослобођење од одговорности и др.), јер се без 
тога не би могла правилно схватити проблематика судске праксе 
која је предмет овог излагања. Код тога одмах треба истаћи, да 
ми за сада немамо позитивне прописе који би у потпуности регу- 
лисали ову материју, па је услед тога судска пракса у смислу 
чл. 4 Закона о неважности правних прописа донесених пре 6 апри- 
ла 1941. год. и за време непријатељске окупације утлавном била 
оријентисана на примену правних правила из бившег Закона о 
одговорности за штете услед употребе аутомобила од 9. V III 1908. 
год. тзв. аутомобилског закона. Нека начела из овог закона у да- 
нашњим условима су превазиђена и застарела, a нека су још 
увек у складу са напшм друштвено-економским и уставним по- 
ретком, па је због тога судска пракса била приморана да у овом
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правном домену изналази и ствара нова адекватна решења. To 
је  сасвим нормално довело до такве ситуације, да судска пракса 
и данас по појединим кључним питањима још увек није једин- 
ствена.

Каузална одговорност представља изузетак од опште усвоје- 
ног принципа одговорности на основу кривице (субјективна од- 
говорност). Код каузалне одговорности обавеза за накнаду штете 
заснива се већ на самом проузроковању штете као објективне чи- 
њенице (објективна одговорност). Стога није потребно и докази- 
вање кривице штетника, већ само радње из које је штета про- 
истекла и њене висине, као и узрочне везе између штетне радње 
и штете као њене последице, a што се тиче доказивања чиње- 
ница, које би могле бити од значаја за ослобођење од обавезе 
накнаде штете терет лежи на каузално одговорним лицима. Из 
овога следи да каузална одговорност као појачана (строжија) од- 
говорност представлза значајно привилеговање оштећеног, a ује- 
дно и наметање одговарајућег ризика за лице које у саобраћају 
употребљава моторно возило. Историски посматрано друштвени 
и правно-политички разлози, који су диктирали потребу за уво- 
ђењем правних начела каузалне одговорности за накнаду штете 
ове врсте као изузетка од опште важећег принципа скривљене 
одговорности, своде се углавном на чињеницу постојања појача- 
ног угрожавања од стране моторних возила због њихове брзине 
и различитих праваца кретања, те да је због тога потребно обезбе- 
дити што брже и ефикасније обештећење лица која претрпе 
штету.

Када се говори о одговорности за штету од моторних возила 
као специфичном облику објективне одговорности, онда се у пр- 
вом реду поставља питање шта се са аспекта ове одговорности 
подразумева под правним појмом моторног возила. Овде треба 
истаћи у одговору као битно, да се такво возило не креће по ши- 
нама и да га покреће елементарна сила (механички погон), a не 
телесна сила (људска или животињска) и да се оно креће по јав- 
ним друмовима и гг^ т̂евима. Оваква дефиниција јасно упућује, да 
моторно возило мора бити друмско и одређено за друмски сао- 
браћај ради обављања превоза лица или ствари или подмирења 
других економских потреба. Према томе, моторна возила су ауто- 
мобили (путнички и теретни), аутобуси, моторцикли, трактори, 
комбајни и сл., a не и авиони и бродови. Једно је време у суд- 
ској пракси било спорно питање да ли има места примени прав- 
них начела о каузалној одговорности и у случају када је штета 
проузрокована приколицом моторног возила или моторним во- 
зилом које се не креће сопственом снагом, већ га вуче неко дру- 
го моторно возило. Прихваћено је решење и афирмисано као став 
судске праксе, да и у таквом случају има места каузалној одго- 
ворности, јер је одлучна чињеница да је штета наступила као по- 
следица погона друмског возила.

Потребно је за каузалну одговорност да је у моменту настале 
штете моторно возило било у погону на јавном друму или путу. 
Међутим, за појам јавног друма или пута није од важности њи- 
хово означавање као таквих по законским прописима, већ је бит-
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HO да ce стварно користе у том својству, што им само по себи 
придаје карактер јавности (види чл. 1 Основног закона о безбед- 
ности саобраћаја на јавним путевима). На правилност оваквог 
схватања указују бројни примери из судске праксе који потвр- 
ђују појаву, да се удеси догађају и настају штете и на другим ме- 
стима, a не само на путним површинама (на пример у фабричком 
кругу, на њиви приликом орања и комбајнирања, у затвореним 
двориштима). Тиме је довољно аргументована потреба, да би у 
погледу примене начела каузалне одговорности требало ићи ши- 
ре од прописа који регулишу безбедност саобраћаја и путеве, те 
сматрати у том смислу од значаја и сва она места која нису до- 
вољно обезбећена, a иначе су приступачна за трећа лица. Овде 
треба додати, да се неће сматрати јавним они друмови и путеви, 
који су јавни у смислу постојећих прописа, али су по нареВењу 
надлежног органа затворени за саобраћај због поправке, војних 
вежби и сл.

Y  стдско ј пракси се не ретко по1ам „погона” моторног возила 
идентификује са појмом „кретања” таквог возила, мада је ово 
разликовање од битног знача1’а, јер је код каузалне одговорности 
за штету од моторног возила од одлучне важности да ли је во- 
зило у  моменту наступања штетног догађа1а било у погону. Пре- 
ма томе, по1ам „погона” моторног возила ни^е подударан са пој- 
мом његовог „кретан.а”, јер се моторно возило сматра опасном 
ствари само онда када се налази у noroHv без обзира да ли ie 
истовремено и у стању кретања, мада је и сам погон противан 
стању мировања. Стога се за моторно возило сматва да ie v по- 
гону увек онда, када де1ству1'е она елементарна сила ко1а 1е за 
њега карактеристична (на irpmiep мотор) независно од тога да 
ли се оно под утицајем те силе и креће.

Лвда Kofa подлежу каузалнот одговорности за штету од мотор- 
ног возила су унрављач и власник односно сваки счвласник во- 
зила, a изузетно у ову одговорност спчта чместо власника предч- 
зимач погона возила или оно лице Koie 1е на противправан начин 
дошло до возила и онемоп/ћило власнику или предузимачу по- 
гона да са возилом располаже.

Под П01М0М \шрављача моторног возила ГшоФером односно 
возачем) подразумева се оно лице. Koie ie у 4acv наспшања штет- 
ног догођаја (саобраћашог чдеса) утгоавЛ)ало погоном моторног 
возила, па према томе vnpaBA3a4 не могу бити доуга лица као iirro 
су помоћни шофер, чувар, чистач и дг>. ко1а hhcv непосредно ан- 
гажована код самог погона. Управљач моторног возила може би- 
ти лице Koi’e је то по CBoioi професиш приватно или у радном 
односу са власником односно корисником или предузимачем по- 
гона, али то може бити и сам власник или ттредузимач погона, 
као и неко друго лице које са дозволом власника или без ње 
управља са моторним возилом. Y погледу \шравЛ)ача моторног во- 
зила К01И су у радном односу треба имати v виду, да за њих по 
објективном критерију у смислч чл. 97 ст. 1 Основног закона о 
радним односима одговара радна организација код које cv били 
на раду у тренутку проузроковања штете трећем лицу, a да радна
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организација има право на регресну накнаду исплаћене штете 
трећим лицима само ако је радник штету проузроковао намерно 
или из крајње непажње. Међутим, карактеристично је, да је за- 
конодавац овде поред одговорности радне организације предви- 
део и појачану одговорност самих управљача моторног возила 
прописујући одредбом чл. 97 ст. 3 истог закона, да оштећени има 
право на постављање непосредног захтева за накнаду штете и 
према раднику, ако је штета проузрокована кривичкгам делом. Y 
таквом случају оштећеник може истовремено остваривати нак- 
наду штете и према радној организацији и према за кривично 
дело осуђеном раднику, али је основ њихове одговорности разли- 
чит, јер радна организација одговара по објективном критери- 
јуму, a радник по основу кривице, но и сада у судској пракси 
влада подељено мишљење да ли се у таквом случају ради о соли- 
дарнот одговорности. Y  вези са овом категоријом управљача мо- 
торних возила посебно је интересатно питање одштетне одговор- 
ности V случа1у тзв. „црне вожње” под којом се подразумева 
таква CHTvaunia када лице у радном односу употреби моторно во- 
зило противно овлашћењч власника односно корисника таквог 
возила V друштвенот свошни, a без везе са својим радом и том 
ппиликом rrpov3DOKvie штетч. Без сумње управљач возила у так- 
вом CAV4aiv одговара по ттоинтјипч кривице, али разлози правич- 
ности налажу да свакако треба примењивати начело претпостав- 
љене кривице и тиме терет доказивања о непостојању кривице 
пребацити на управл>ача. С тим v вези ваља истаћи, да постош и 
митттљење по коме би и на чправА.ача требало применити стро  
жи1а начела о каузалнот одговорности као на власника возила, 
a Koie за основни аргчмент v3HMa чињеницу да возило HHie оду- 
зето из располагања власника. Међутим, счдска пракса ни1е при- 
хватила овакву солуци1у, iep би се тиме свакако погоршао поло- 
жат отптећеног лица код реализаци1е накнаде штете.

Према изложеном и у cAV4aiy тзв. „црне вожње” ВАасник мо 
TOPHor возиАа одговара по начеАУ каузаАне одговорности и то со  
Аиларно са возачем, a овакав став се образАаже чињеницом да 
возач KHi'e противправно дошао у ситчацију Koia mv OMorvhvie 
vnoTPe6v возиАа v приватне сврхе. Y том cmhcav може ла чосАу- 
жи K’an ттример пресуда ВСС Од. v Новом Саду Гж. 440/1966. од 
22. IV 1966. године у којој се истиче САедеће;

„Ни1е OAAV4vivha окоаност, да аи се погиби1'а пок. Вељ- 
ка олиграАа v вези са посаом, пошао ie неспорно да ie 
камион вАасништво тужене, па у овом CAV4aiv тужена 
сноси одговорност за неправиАне поступке шо4>ера и у 
оном CAV4aiv VKOAHKO ie камион употребљаван у при- 
ватне сврхе које немају везе са САужбеним посаом.”

ВАасник и сваки сувАасник моторног возиАа одговара1у кау- 
зално V том CAV4aiv ако cv v време наступања штетног догађа1а 
биАи и предузи.мачи погона возиАа тј. ако ie оно саужиао v њи- 
ХОВТ7 искл>\7чиву корист. Када nocxoie разАОЗи због ко1их вдасник 
одговара за штету од моторног возиАа, онда је и сваки сувдасник
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солидарно одговоран за штету у пуном њеном износу, без обзира 
на величину његовог сувласничког дела. Као власник моторног 
возила одговара и сваки носилац права коришћења возила у дру- 
штвеној својини. Из овога следи, да се каузална одговорност вла- 
сника темељи на принципу по коме онај за чије сопствене еко- 
номске интересе служи моторно возило мора да сноси и посебну 
строжију одговорност за штету од возила без обзира на кривицу. 
Таква одговорност без кривице терети власника и онда када је 
он малолетан или неспособан за расуђивање. V пракси се често 
погрешно сматра да је власник моторног возила оно лице на чије 
је име возило регистровано. И поред тога што је у највећем броју 
случајева власник лице на чије је име возило регистровано, тиме 
се не искључује могућност да исто буде регистровано и на лице 
које није његов власник. Наиме, власништво моторног возила се 
не стиче регистрацијом, него на један од начина предвиђених пра- 
вилима имовинског права о стицању својине на покретним ства- 
рима, па стога суд само с овог аспекта има да утврђује ту битну 
чињеницу. Према томе, ако је власник другом лицу отуђио во- 
зило, a задржао својину до потпуне исплате куповнине (pactum  
reservati dominii), онда он и даље остаје одговоран за штету од 
возила, a не купац који још није постао власник. Међутим, ако 
продавац и поред задржавања својине на возилу до коначне ис- 
плате куповнине преда купцу возило да га користи за свој рачун 
и у своју корист, онда је купац одговоран за штету, јер је он у 
том случају предузимач погона.

Уколико је искоришћавање погона моторног возила власник 
препустио другом лицу (предузимачу погона) уз поделу оства- 
рене добити, онда је и то лице одговорно заједно са власником, 
a ако је овом лицу у потпуности уступљена употреба возила, онда 
одговорност за штету прелази са власника на предузимача пого- 
на. Из напред реченог може се закључити, да је предузимач по- 
гона оно лице коме је власник препустио погон моторног возила 
на сопствени рачун и ризик, па услед тога предузимач сноси тро- 
шкове погона и од истог за себе остварује искљ\^иву или макар 
претежну корист. Као што је већ истакнуто за каузалну одговор- 
ност је одлучно питање ко је у моменту штетног догађаја био 
предузимач погона, да ли власник возила или треће лице. Да би 
се неко лрвде могло сматрати предузимачем погона моторног во- 
зила потребно је да постоји између њега и власника возила чврст 
уговорни однос по основу кога му је уступљено возило ради по- 
гона без обзира на рок трајања тог односа. За подлогу таквог од- 
носа измећу власника возила и предузимача погона моп/ nocAv- 
жити разни правни постови (послуга, закуп, на1'ам и др.). a није 
од значаја да ли је у питању наплатни или бесплатни правни. 
посао.

Сматра се по правним начелима о каузалној одговорности да 
обично једнократно давање возила на послугу трећем лицу не 
ставља овог у положај предузимача погона и да се стога у так- 
вом случају власник возила не ослобађа од каузалне одговорно- 
сти, јер да је он и даље остао предузимач погона. Ни по овом 
питању судска пракса није јединствена, па се чак тражи солу-
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ција полазећи од тога за колико је дана било возило дато на по- 
слугу- Иначе у судској пракси постоји тенденција ка прошири- 
вању одговорности на власника моторног возила и у случајевима 
чврстог уговорног односа са трећим лицем, a која је мотивисана 
тежњом да се омогући лакше обештећивање лица која претрпе 
штету. За ово се може изнети као типичан пример једна одлука 
ВСЈ објављена у „Политици” у којој се заузето становиште своди 
на следеће: -..‘i

„по правилу за штету одговара власник волиза којим 
је причињена штета. Међутим, ако је возило у поседу 
другог физичког лица или правног лица, које то возило 
као опасну ствар користи у своје име, онда је то лице 
у првом реду и непосредно одговорно за штету уместо 
власника и то исто као и сам власник. Одговорност за 
штету могла би се у таквом случају протегнути и на 
власника, ако би било очигледно да корисник возила 
није материјално способан да накнади сву штету.”

И по нашем мишљењу постоје оправдани практргчни разлози 
да се судска пракса усмери у правцу афирмисања јединственог 
става о проширењу одговорности и на власника моторног возила, 
али је дискутабилно питање да ли одговорност власника возила 
треба да је солидарна или пак да се заснива на супсидијарном 
јемству. Прихватањем таквог става обезбедила би се већа гаран- 
ција за оштећена лица, јер су у вези са развојем туризма код нас 
све чешћи случајеви издавања под закуп и давања на послугу мо- 
торних возила странцима и лицима без имовине према којима ве- 
ћином није могуће остварити накнаду штете.

За предузимача погона моторног возила сматра се и занат- 
лија —  механичар, који има дозволу од надлежног органа за 
обављање механичарске занатске делатности односно овлашћено 
предузеће коме је возило поверено ради поправке, ако је прили- 
ком пробне вожње проузрокована штета трећем лицу. И у так- 
вим случајевима судска пракса није јединствена, јер се не искљу- 
чује увек и одговорност власника возила, па у том смислу наво- 
димо као пример становиште заузето у  једној пресуди ВСС об- 
јављеној у „Политици” за које су изнети ови разлози:

„Правно је правило да власник моторног возила по 
принципу објективне одговорности одговара за штету 
коју претрпи треће лице. Чињеница, да је у конкретном 
случају моторно возило било у рукама II туженог, ко- 
ји је требао као занатлија да изврши оправку аутомо- 
била и који је шофирао у моменту удеса, —  не ослоба- 
ђа одговорности I туженог као власника. II туженом 
је моторно возило поверено од стране I туженог као 
власника, који је и дал>е остао власник и поседник мо- 
торног возила. Према томе, и даље стоји његова одго- 
ворност за накнаду штете причињене његовим мотор- 
ним возилом по принципу објективне одговорности.”
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Правна правила о каузалној одговорности за штету причи- 
њену моторним возилом предвиђају уместо власника односно 
предузимача погона одговорност оног лица, које је у време на- 
ступања штетног догађаја располагало са моторним возилом оду- 
зевши га на противправан начин од власника односно предузи- 
мача погона (на пример крађом). За оцену противправности на- 
чина одузимања возила одлучно је да се ради о.поступку који је 
противан објективном праву, a не да је у питању повреда уго- 
ворне обавезе (субјективна противправност). Из овога произи- 
лази, да постоји одговорност власника возила и у случају када 
управљач возила (шофер) противно његовој изричитој забрани 
уступи на управљање возило којим је учињена штета, јер се у 
таквом случају ради само о повреди уговорне дужности, којом, 
још није власнику одузето располагање гозилом објективним про- 
тивправним чином. To је исти случај и код већ поменуте тзв. 
„црне вожње”, јер је возачу већ по његовом звању на радном ме- 
сту поверено возило, па према томе није на објективно против- 
праван начин дошао у ситуацију да му возило буде доступно. И 
овде се у судској пракси поставља питање одговорности власника 
моторног возила упркос чињенице, што му је возило одузето на 
објективно противправан начин, јер се све чешће дешавају крађе 
аутомобила од стране инсолвентних лица. Сем тога, ови случа- 
јеви нису обухваћени прописима Закона о обавезном осигурању 
у саобраћају (Сл. лист СФРЈ бр. 15/65 и 7/67) ,  тако да су оште- 
ћени врло ретко у могућности да реализују накнаду штете од 
противправног држаоца моторног возила.

Y  смислу изложених правних правила оштећеник је оно лице, 
које се у време удеса налазило изван погона моторног возила и 
које је услед дејства тог погона погинуло или повређено или су 
му оштећене ствари. Следило би из овога, да се начела о каузал- 
ној одговорности не би примењивала на захтеве оштећених лица, 
која су се у време наступања штетног догађаја бесплатно пре- 
возила моторним возилом којим је проузрокован тај догађај. Са- 
мо у случају превожења уз наплату, обртимичног превожења од- 
носно у вршен>у службе лицима подложним каузалној одговор- 
ности или у извршавању њихових налога, има места примени 
ових начела. Према томе, обештећењем не би била обухваћена 
лица, која су се у  моменту удеса бесплатно превозила у мотор- 
ном возилу чијом употребом је удео проузрокован. Ни у овом по- 
гледу судска пракса није јединствена, јер су све чешћи случајеви 
бесплатног превожења (аутостопери), па стога постоји тенден- 
ција да се у погледу обештећења изједначе ова лица са лицима, 
која се у моменту удеса нису налазила у моторном возилу. Усва- 
јањем оваквог става напустило би се оно становиште у судској 
пракси, које иначе има извесног оправдања, да власник возила 
одговара само за кривицу возача, те да се стога сматра да је лице, 
које се бесплатно превози, преузело на себе и ризик за евентуал- 
ну штету односно да се унапред одрекло од права на захтевање 
накнаде штете.

Лица која су каузално одговорна за штету од погона мотор- 
них возила (управљач који то није по професији, предузимач no-
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гона и противправни држалац) могу се ослободити од ове одго- 
ворности само онда ако докажу, да је штетни догађај наступио:

1. искључивом кривицом трећег лица,
2. искључивом кривицом самог оштећеног, или
3. услед више силе.
Под трећим лицем подразумева се само оно лице које није 

ни оштећеник, ни лице каузално одговорно за штету од погона 
моторног возила, нити је запослено код самог погона (управља- 
ња возилом), a свакако то није ни радник за кога по чл. 97 ст. 
1 Основног закона о радним односима одговара радна организа- 
ција, па су стога треће лице на пример бициклист, путар, саобра- 
ћајац и др. И поред тога у судској пракси су регистровани и 
такви случајеви у којима се под појмом трећег лица сматра и 
каузално одговорно лице, као на пример у пресуди ВСС Гж. бр. 
55009/65 од 14. III 1966. године. Чињенично стање у овом случају 
је следеће:

„Тужиоци су критичног дана ишли тротоаром. Тога да- 
на друготужени је неправилном вожњом свога аутомо- 
била, искључиво својом кривицом угрозио јавни сао- 
браћај, јер је долазећи погрешно и непоштујући првен- 
ство, ударио својим аутомобилом у десни бок аутомо- 
била првотужене, којим је шофирао њен муж. Ударом 
аутомобил је одбачен, излетео на десни тротоар, нале- 
тео на тужиоце —  брачни пар, и нанео им телесне по- 
вреде."

ВСС сматра да првотужена у овом случају није солидарно 
одговорна са друготуженим за штету нанету моторним возило.м 
тужиоцима по принципу објективне кривице, јер је утврћено да 
Je штета нанета тужиоцима проузрокована искључиво кривицом 
друготуженог због његове неправилне вожње, koi’ h је треће лице 
у односу на њу —  првотужен\/  ̂ власниид  ̂ а\ч'омобила као опасне 
ствари.

Ако је штета настала само услед делимрЈЧне кривице трећег 
лица или оштећеног, онда има места примени начела о подељеној 
одштетној одговорности.

Као разлог ослобађања од каузалне одговорности правна пра- 
вила из тзв. аутомобилског закона cv предвиђала уместо „више 
силе” само „неотклоњиви догађај”. Међутим, новија судска је 
одбацила тај појам сматрајући га за блажи разлог од појма „ви- 
ша сила”, јер Je био тако дефинисан да је садржавао и субјектив- 
не елементе који уш/ћују на недостатке кривице, a и објективне 
елементе у погледу самог карактера и основних својстава мотор- 
ног возила као таквог, па је у пракси долазило до неоснованог 
проширивања ослобађајућих разлога на штету оштећеног. Стога 
је у судској пракси прихваћен као појам и ослобађавајући разлог 
,,виша сила” под којим се подразумева узрок који се налази из- 
ван ствари, a који се није могао предвидети или се није могао 
избећи ии уз највећу пажњу. Када је v питању штета од мотор- 
ног возила онда би се као адекватно становиште могло прихва- 
тити оно по коме виша сила као узрок штетног догађаја постоји,
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ако се овај узрок није могао предвидети ни последица избећи, a 
штета није настала усдед редовне и правилне упогребе моторног 
возида, већ из разлога који стоје изван тога.

Према томе, „случај као догађај за чије наступање такође 
нема кривице одређеног лица не прц̂ \ставл>а ослобабајући разлог 
код каузалне одговорности за штету од моторног возила. \ прак- 
си се ови појмови увек довољно не разликуЈу и због тога поне- 
кад долази до ослобађавања од каузалне одговорности са моти- 
вацијом, да је до саобраћајног удеса дошло услед случаја. За 
дефиницију појма „случаја” и оцене његовог значаја у саобра- 
чајном удесу можемо узети као пример пресуду ВСЈ објављену 
у „Политици” од 12. децембра 1966. год. у којој се наводи и ово: 

„случај као појава, која се додуше не може увек са си- 
гурношћу предвидети, нити предузети мере за н>ено бла- 
говремено отклањање, али као појава до које долази у 
животу због саобраћаја, као резултат нормалних одно- 
са и догађаја који се збивају —  таква појава и такав 
„случај” не искључују од објективне одговорности. Та- 
чну границу између „случаја” и „више силе” иије увек 
могуће поставити. Али, према околностима дотичног 
случаја, могу се диференцирати извесни односи и ситу- 
ације, па за једне узети да екскулпирају одговорно ли- 
це од објективне одговорности a за друге не.”

Овде треба истаћи, да новија судска пракса прихвата стано- 
виште по коме се вишом силом сматра и страда1ве у саобраћај- 
ном удесу малодобног детета или душевно болесног лица, ако 
за то нема ничије кривице, па ни трећих лица којима је пове- 
рено старање и надзор над тнм лицима, a наступање штетног до- 
гађаја се никако није могло избећи. Постоји мишљење, да у сду- 
чају када неурачунљиво лице које не може бити криво (дете, ду- 
шевно болесно лице) у својству трећег лица или оштећеног до- 
принесе наступању штетне последице, треба као основ осдобође- 
ња од каузалне одговорности узети само држање таквог лица као 
објективу чињеницу, којом је у целини или делимично преки- 
нута узрочна веза између радње возача и наступеле штетне по- 
следице. Уствари ово станов1Ш1те појам кривице код оваквих ли- 
ца не схвата у смислу класичних правних правила као искључиво 
субјективну категорију, већ објективно као начин држања, по- 
нашања, спољњег деловања тог трећег лица односно оштећеног. 
И по нашем ми1ш\>ењу овакви с.чучајеви се могу подвести под 
појам „више силе” обзиром на њену адекватну дефиницију дату 
у нацрту закона о накнади штете из 1961. године, a на таквом 
становишту већ и стоји новија судска пракса.

Када се говори о ово.м облику каузалне одговорности онда 
треба размотрити питање ове одговорности и кроз специфичпе, 
сада све бројније случајеве, који се јављају у судској пракси, као 
што је то код судара моторних возила у покрету или судара мо- 
торних возила у покрету са онима, која нису у покрету.

Y првом случају прихваћено је као иравилно правно схвата- 
ње, да оштећена трећа лица имају право да траже накнаду ште-
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те од свих за штету каузално одговорних лица по начелу соли- 
дарне одговорности, a да при томе у погледу оштећених не тре- 
ба правити разлику између лица, која су се у моменту проузро- 
ковања штете налазила у возилу и оних, којима је штета нанета 
као случајним пролазницим» Према томе, у овом случају према 
трећим лицима важи принцип каузалне одговорности, a у погле- 
ду међусобних захтева одговорних лица имају се применити оп- 
шта правила имовинског права заснована на принципу кривице.

Y другом случају не сматра се опасном ствари возило које 
није у покрету, па следствено томе не постоји ни објективна од- 
говорност његовог власника. Међутим, у теорији и судској прак- 
си постоје супротна мишљења о томе да ли у таквом случају на- 
стаје солидарна одговорност према трећем лицу или долази у об- 
зир примена правних правила облигационог права о раздељива- 
њу штете. Становиште које се супротставлЈа солидарној одговор- 
ности полази од чињенице да су овде у питању различити основи 
одговорности: власника моторног возила у погону каузална, a 
власника паркираног возила по принципу кривице. По том ста- 
новишту одговорност власника паркираног возила постоји само 
у сразмери према степену његове кривице у коме је допринео на- 
ступању штетног догаВаја. Ипак преовлађује становиште о соли- 
дарној одговорности оба власника моторног возила, a питање по- 
стојања степена кривице да је ствар њиховог међусобног односа. 
С тим у вези BaiV>a указати на одредбу чл. 23 ст. 2 Закона о оба- 
везном осигурању у саобраћају по којој се сматра да је возило у 
употреби (погону) за време вожње и за време стајања на путу у 
току вожње. Ово би упујзивало на закључак, да се возило заустав- 
љено или паркирано у току вожње на путу има сматрати возилом 
у погону, те да би и власник таквог B03KL\a одговарао каузално 
за насталу штету, a да се не би могло узети да је возило у упо- 
треби када га власник остави на паркиралишту или простору од- 
ређеном за паркнрање. Без сумње овде могу настати потешкоће 
око доказивања да ли је вожња прекинута, јер ако је дошло до 
оштећења возила за време мировања тј. за време прекинуте во- 
жње, онда осигураник по прописима цитираног закона не би 
имао право на накнаду штете.

Увођењем система обавезног осигурања од одговорности за 
штете нанете трећим лицима од моторних возила по прописима 
Закона о обавезном осигурању у саобраћају већина од у овом на- 
пису изнетих проблема судске праксе је изгубила на свом прак- 
тичном значају. Наиме, ако се изложена проблематика судске 
праксе посматра са аспекта питања обезбеђења бржег и ефика- 
cHor обештећења трећих лица којима је причињена штета упо- 
требом моторног возила, a то је по нашем мишљењу овде и цен- 
трални друштвено-правни проблем, онда је на садашњем степену 
нашег друштвеног развоја то питање решено на задовољавајући 
начин увођењем ове врсте осигурања од одговорности. По чл. 23 
овог закона сваки власник и корисник моторног возила, дакле 
и радне организације, дужни су да се осигурају против ризика 
од одговорности за штете причињене трећим лицима услед смр-
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ти, повреде тела или здравља, уништења или оштећења имовине 
(физичких и правних лица), коју проузрокују приликом употре- 
бе моторна возила, осим одговорности за штету на роби преузе- 
тој ради превоза. Према томе, ово осигурање не настаје по сили 
закона, већ је потребно да власник односно корисник моторног 
возила заклзучи уговор о осигурању са осигурачем. Од ове оба- 
везе су изузета возила ЈНА (чл. 40) и инострани аутомобилисти 
који располажу исправом о осигурању од одговорности важећем 
за територију Југославије (зеленом и плавом картом осигурања). 
С обзиром да ЈНА није дужна да се осигурава од овакве одговор- 
ности, то се у случају штете коју нанесу њена возила, оштећено 
лице треба за накнаду штете да се обрати Арж. секретаријату за 
народну одбрану, јер се не примењују одредбе чл. 30 поменутог 
закона тј. накнада се не врши путем осигуравајућег завода.

Овим осигурањем је обухваћена сва штета (имовинска и неи- 
мовинска), коју је власник односно корисник моторног возила 
дужан да накнади оштећеном лицу по одговарајућим правилима 
о одговорности, a која је проистекла из употребе моторног вози- 
ла (чл. 26). Према оштећеном лицу односно његовим наследни- 
цима не може осигуравајући завод да истиче приговоре, које би 
на основу закона или правила осигурања могао истаћи корисни- 
ку односно власнику моторног возила (чл. 28), већ је обавезан 
да оштећеном исплати утврђену накнаду штете, па и у случају 
ако се корисник односно власник није осигурао од одговорности 
за накнаду штете проузроковане употребом моторног возила (чл. 
30). Следило би из овога, да је осигуравајући завод дужан оште- 
ћеном лицу да накнади штету и онда ако би имао неке приговоре 
према кориснику односно власнику моторног возила на основу 
закона или правила осигурања, a који би евентуално могли сма- 
њити или потпуно укинути обавезу осигуравајућег завода да нак- 
нади штету преузету уговором о осигурању. Међутим, не може 
се због тога сматрати, да је оштећено лице осигурано увек одно- 
сно у сваком случају, јер му се могу ставити приговори да је 
штетни догађај проузрокован његовом кривицом или трећег ли- 
ца услед више силе. Као што је већ речено осигуравајући завод 
је дужан да накнади штету и у случају када се власник возила 
није осигурао, a таква обавеза га терети и у случају када је ште- 
та проузрокована од непознатог моторног возила. Y овом послед- 
њем случају постоји мишљење које је за дискусију, a no којем 
када је у питању непознато возило по правилу треба да се ради 
и о непознатом возачу и обратно, које заступа професор др. Вла- 
димир Јовановић (види „Приручник о осигурању" издање „Ин- 
форматора" 1965. године). Такође су овим осигурањем од одго- 
ворности обухваћене и штете проузроковане моторним возилом 
које је користило односно којим је управљало лице које за то ни- 
је било овлашћено.

Према изложеном оштећено лице као корисник осигурања 
има право на накнаду штете чим је штета проузрокавана од мо- 
торног возила и осигуравајући завод не би имао право да откло- 
ни такав захтев за накнаду штете. Промена корисника (власни- 
ка) возила у том погледу нема никаквог утицаја, јер са проме-
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ном осигурање аутоматски прелази на новог корисника (власни- 
ка). Од осталих видова осигурања од одговорности разликује се 
осигурање од одговорности за штету причињену моторним вози- 
лом по томе, што оштећено лице има право да непосредно од 
месно надлежног осигуравајућег завода захтева накнаду штете, 
која му је учињена моторним возилом (actio directa). Осигурава- 
јући завод је дужан да утврђену накнаду штете исплати непос- 
редно оштећеном, његовим правним следбеницима или пуномоћ- 
нику (чл. 27). Y  судској пракси влада подељено мишљење по пи- 
тању да ли је осигуравајуПи завод искључиво пасивно легитими- 
сан у случају спора за накнаду штете проузроковане моторним 
возилом трећем лицу, или пак оштећени има право избора изме- 
by штетника —  каузално одговорног лица и осигуравајућег за- 
вода. По нашем мишљењу законодавац је овде јасан и његова је 
интенција да се обештећење врши искључиво путем осигуравају- 
ћег завода, a у циљу постизања што бржег и ефикаснијег обеште- 
ћења оштећених лица. Када то не би била права намера законо- 
давца, онда би и овде унео у законски текст одговарајућу одред- 
бу, као што је то учинио код законског осигурања путника у јав- 
ном саобраћају (чл. 21 ст. 2 ), да корисник осигурања има право 
на накнаду од штетника само оног дела штете (имовинске и неи- 
мовинскеЈ, који прелази висину исплаћене накнаде по основу 
овог вида осигурања. Зато држимо, да је осигуравајући завод ис- 
кључиво пасивно легитимисан у спору за накнаду штете ове вр- 
сте и да се следствено томе не би чак могло прихватити као пра- 
вилно ни оно схватање по коме би оштећени могао тужбом да 
остварује према штетнику разлику штете, која није покривена 
исплатом од осигуравајућег завода. Треба поћи од тога и то је по 
нашем резоновању одлучно, да се овом врстом осигурања обу- 
хвата сва штета (имовинска и неимовинска) и да је осигуравају- 
ћи завод дужан да утврђену накнаду штете исплати оштеВеном. 
Даља логична разрада ове поставке може довести само до тог 
закључка, да накнада штете која буде утврђена вансудским п о  
равнањем између осигуравајућег завода и оштећеног лица или у 
случају спора судском пресудом или поравнањем, представља 
потпуну накнаду којом се репарира штета нанета трећем лицу 
од моторног возила. Ако би оштећени и поред тога хтео тужбом 
да остварује неку разлику преко тако утврђене накнаде штете 
чија исплата ис10\>учиво терети осигуравајући завод, онда би му 
штетник основано могао истаћи приговор недостатка пасивне ле- 
гитимације. На правилност оваквог закључивања указује и оно 
становиште у судској пракси по коме у случају наступања оси- 
гураног случаја ове врсте у погледу осигуравајућег завода дола- 
зи до законске интерцесије, која га искључиво чини пасивно ле- 
гитимисаним за накнаду целокупне штете проузроковане од мо- 
торног возила трећем лицу.

Захтев за накнаду штете обично се односи на повреду тела и 
здравља, усмрћење и оштећење или уништење имовине (ствари).

Код повреде тела накнада обухвата имовинску штету у коју 
спадају трошкови лечења, изгублЈени лични доходак односно за- 
рада, штета због смањења радне способности, као и неимовинску
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штету за телесно оштећење, за претрпљене болове, за претрпљени 
страх и за унакаженост од којих је сваки овај вид штете посебан 
и независан од другог, те стога за сваки од њих посебно повреће- 
ном лицу припада право да тражи накнаду.

За случај усмрћења наследницима се досуђује како имовин- 
ска, тако и неимовинска штета. Y оквиру имовинске штете накна- 
ђују се трошкови евентуалног лечења пре смрти, трошкови са- 
хране, претрпљена штета због радне неспособности ако повређе- 
ни није одмах умро, затим трошкови издржавања лица, која су 
смрћу повређеног изгубила лице по закону обавезно да их издр- 
жава. Право на издржавање имају брачни друг и деца, родитељи 
усмрћеног лица и браћа односно сестре ако их је био дужан из- 
државати. Y неимовинску штету спада накнада за претрпљене бо- 
лове деце, брачног друга и родитеља усмрћеног лица.

Када је у питању оштећење ствари накнађују се издаци по- 
требни за поправку, a ако је ствар уништена онда издаци за на- 
бавку нове ствари, али се код тога узима у обзир и амортизација 
односно дотрајалост ствари.

Јован А. Јерковић

НЕКЕ ГРЕШКЕ Y ФOPMYЛAЦИJИ ОДРЕААБА 3. И. Д. ЗКП-а

Није ми намера, да у овом напису, износим и указујем на 
оне нејасне формулације одредаба Закона о изменама и допуна- 
ма ЗКП-а, која ће у примени довести до двоумљена или различи- 
тог тумачења. Ово стога што и најпотпунија формулација закона 
никада није таква да неби имала релативно нејасних одредаба, 
или које то касније постану. Овим написом желим да укажем на 
оне одредбе новсЈшраног Законика, које као такве, по моме ми- 
шљењу не могу да остану, или немају оправдања у оваквој закон- 
ској материји.

Измене кривичног поступка извршене су претежно у делу 
претходног кривичног поступка. Те измене се односе на положај 
странака (окривљеног, његовог браниоца, јавног тужиоца, оште- 
ћеног и приватног тужиоца) у поступку и надлежностима органа 
откривања, органа гоњења и органа суђења. При томе измењене 
су само оне одредбе ЗКП-а, које су се тицале нове концепције 
прихваћене у кривичном поступку. Та промена у Законику је при- 
времена, јер се остало при томе да је неопходна реформа суд- 
ства и правосуђа уопште.

Међутим, код одабирања одредаба које треба изменити и у 
формулацију нових одредаба учињени су пропусти на које же- 
лим указати.
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Y глави XV Законика из 1954. године садржане су одредбе 
о извиђају- Законом о изменама и допунама није предвиђен изви- 
ђај као облик предходног поступка, па су измењене одредбе од 
чл. 136 до 155. Одредбе главе XVI прилагођене новом облику 
предходног поступка. Тако су раније одредбе чл. 146 и 167 садр- 
жане у новој одредби чл. 167 и 168 измењеног Законика По моме 
мишљењу, грешка је направљена при формулацији чл. 168 ст. 1 
тач. 1, јер је та формулација (као и остале три тачке) без икак- 
вих измена преузета из чл. 146 старог ЗКП и ако то није било мо- 
гуће због изостављања извиђаја, као облика предходног поступ- 
ка. Ево како гласи став један са тачком један овога члана; „Ис- 
трагу ће решењем обуставити веће окружног суда кад одлучује 
о било ком питању у току истраге у следећим случајевима:

1. Ако дело које се ставља на терет окривљеном није кривич- 
но дело за које се гони по службеној дужности, (подвукао А. Б.). 
Y Законику о кривичном поступку пре измена постојала су два 
облика предходног поступка. Извиђај, у коме је тужилац имао 
сва овлашћења, a суд је само обављао извиђајне радње и истрага 
у којој је тужилац само иницијатор, a о покретању и обуставља- 
њу одлучивао је суд. Према томе јавни тужилац је морао обуста- 
вити извиђај, када се у току извиђаја показало да се ради о кри- 
вичном делу које се не гони по службеној дужности, јер је у том 
случају за настављање гоњења и оптуживање надлежан приватни 
тужилац. (чл. 146 ст. 1 тач. 1).

Међутим, у истрази, која је и Законом о изменама ЗКП-а 
предвиђена као једини облик предходног кривичног поступка, 
кривични поступак може обуставити само суд (истражни судија 
или веће). Суд спроводи истрагу не само у кривичним делима 
која се гоне по службеној дужности, већ и у кривичним делима 
која се гоне по приватној тужби (чл. 170 ЗИД). Могуће су две 
ситуације: да је истрагу тражио јавни тужилац, па да се у току 
истраге утврдило да се ради о кривичном делу које се гони по 
приватној тужби (нпр.: чл. 266 КЗ); или да је истрагу тражио 
приватни тужилац. Y овом другом случају очигледно је да суд 
не може обуставити истрагу само зато што се дело не гони по 
службеној дужности. Али, ја, сматрам, да суд не би могао обу- 
ставити истрагу ни у првом случају, тј. када је истрагу захтевао 
јавни тужилац. Y том стучају јавни тужилац не би могао да на- 
стави гоњење, али на његово место ће наступити приватни тужи- 
лац, чија се кривична пријава, или захтев за накнаду штете мора 
сматрати, као благовремени захтев за кривично гоњење чл. 53 ст. 
3 ЗКП-а. Према томе погрешно би било сматрати да нема овлаш- 
ћеног тужиоца.

Аруго је питање, како ће судска пракса тумачити ову одред- 
бу кривичног поступка, док она не буде измењена и ако не буде 
изме1вена. Међутим, да је таква формулација погрешна остаје 
као чињеница и не може се никако правдати.

Да је формулација тач. 1 чл. 168 ЗИД-а погрешна најбоље се 
може видети упоређењем са чл. 258 (а и 320 и 330), који регули- 
шу сличне правне ситуације. Наиме, код чл. 258 тач. 1 гласи: „да
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1

дело које је предмет оптужбе није кривично дело”. Нешто слич- 
но и тачка 1 чл. 330.

Упоређењем ових одредаба пада у очи да чл. 168 ЗИД-а не 
предвиђа обустављање истраге, ако се у току истраге установи да 
дело због кога се истрага води није кривично дело. A управо је 
ово разлог због кога се кривични поступак може обуставити у 
било ком стадијуму кривичног поступка, па се кроз цео Законик 
тај разлог ставља на првом месту. Напротив, упоређењем укину- 
тог чл. 146 са новим чл. 168 види се потпуна истоветност тач. 1 и 
ако се ради о сасвим различитим правним ситуацијама с обзиром 
на надлежност органа којима се дају овлашћења тим одредбама.

За мене је очигледно да тачка 1 чл. 168 треба да гласи: „Ако 
дело које се ставља на терет окривљеном није кривично дело". 
Питање легитимности тужиоца који захтева истрагу може бити 
решено тачком 3 истог члана, или мењањем те одредбе аналогно 
тачци 3 чл. 258.

Уошпте узев лоше су конструисане одредбе о обустави ис- 
траге у ЗИД-у тј. чл. 167 и 168. Тако, „Истражни судија обустав- 
ља решењем истрагу, кад јавни тужилац, у току истраге или по 
завршеној истрази, изјави да одустаје од гоњења”, a о обустав- 
љању истраге истражни судија обавештава оштећеног после до- 
ношења решења и овај може наставити поступак у смислу чл. 
60. Произилази, да оштећени може наставити истрагу која је већ 
обустављена, што опет значи законску нелогичност. Ово стога 
што у начелу Законик о кривичном поступку, као и сви други 
процесни прописи, предвиђају да се после обуставе поступак мо- 
же наставити једино и искључиво под условима за понављање по- 
ступка чл. 376 ЗКП и 381 ЗПП.

Пошто је јавни тужилац одустао од гоњења истрага се несу.м- 
њиво не може наставити, али то не значи и да нема овлашћеног 
тужиоца. Ово стога што чл. 53 ЗКП-а изричито одређује да ако 
је оштећени поднео кривичну пријаву или поставио имовинско 
правни захтев има се сматрати да је тиме ставио и предлог за 
гоњење, односно да је благовремено поднео кривичну приватну 
тужбу, ако се у току поступка покаже да се дело гони по при- 
ватној тужби. Члан 53 је општа одредба, па је и чл. 167 требало 
инструирати сходно овој одредби. Према томе нелогично је обу- 
стављати истрагу само зато што је јавни тужилац одустао од го- 
њења, јер је нашао да дело није кривично дело које се гони по 
службеној дужности или можда са ког другог разлога, јер то не 
значи да врппе нема (док оштећени или прив. тужилац не предуз- 
му гоњење у схшслу чл. 60) овлашћеног тужиоца. Напротив, пра- 
вилним тумачењем чл. 53, после одустанка јавног тужиоца, овла- 
шћени тужилац је оштећени, односно приватни тужилац, који је 
поднео кривичну пријаву или имовинско правни захтев, све до- 
тле док се та лица не изјасне, односно не изјаве да одустају и 
они од гоњења.
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Ja не тврдим, да је оваквом формулацијом чл. 167 оштеће- 
ном и приватнод! тужиоцу одузето право да они наставе кривич- 
но гоњење. Напротив, то право је њима изричито дато, али је 
оваква формулација тог њиховог права незграпна и није у скла- 
ду са основним одредбама. За мене би било оправданије да је чл. 
167 конструисан тако, да када јавни тужилац одустане од гоње- 
ња, истражни судија позове лица која се појављују као оште- 
ћени, односно приватни тужиоци да се изјасне да ли настављају 
гоњење. Тек ако и они одустану, да донесе решење о обустави. 
Мислим да би овакво решење више одговарало положају оште- 
ћеног и приватног тужиоца, који заузимају у кривичном поступ- 
ку. Овакво решење би одговарало и конструкцији става 2 чл. 168, 
јер је у овој одредби више поштована целисходност поступка, ма 
да не и за приватног тужиоца с обзиром на одредбу тач. 1 истог 
члана.

И хтео бих да укажем на још једну грешку, која по моме 
мишљењу постоји у Закону о изменама и допунама Законика о 
кривичном поступку. Ни по ранијем ЗКП није било сасвим јасно 
да ли се пред окружним судом може подићи оптужба (оптуж- 
ница јавног тужиоца или оштећеног као тужиоца, односно при- 
ватна тужба) без предходног воћења извиђаја истраге. Ово 
стога што је чл. 252 предвиђао могућност да оштећени или прив. 
тужилац поднесу оптужницу односно приватну кривичну тужбу 
без вођења извиђаја или истраге, те да ће се у том случају оп- 
тужница, односно крив. приватна тужба предати истражном су- 
дији, који може дати сагласност да се на основу h>pix одржи пре- 
трес или да се противи кад зато постоје разлози. Такав је случај 
био увек када се радило о приватној кривичној тужби за криви- 
чна дела из чл. 169 ст. 2 и чл. 170 ст. 2.

Ни у измењеном Законику нема изричитих одредаба о томе 
да ли се може или не може подићи оптужба без претходног во- 
ђења истраге у предметима из надлежности окружног суда. Члан 
252 није измењен, a то опет значи да би се могло десити да оште- 
ћени подигне оптужницу, односно приватни тужилац тужбу без 
вођења истраге. Напротив остале одредбе не пружају такву мо- 
гућност, a сам члан 252 није довољан да би се заузело овакво 
становиште.

Упоредним испитивањем оних одредаба новог ЗКП-а (чл. 155 
ст. 2, 157, 158, 170, 249 и 400 ст. 1) које се односе на ово питање, 
може ли се оптуживати и када без претходног вођења истраге, 
могло би се са сигурношћу заузети становиште да је пред окру- 
жним судом истрага обавезна, a без ње је могуће оптужење само 
под условима из чл. 158. Напротив да је пред отптинским судом 
оптужење без спровођења истраге, a истрага се може водити са- 
мо кад зато nocToie оправдани разлози.

Став 2 чл. 155 одређује; ,,Сврха истраге је прикупљање дока- 
за и података ко ји су потребни да би се могло одлучити да ли ће 
се подићи оптужница или ће се обуставити поступак”. Дакле за-
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конодавац се определио на претходно оцењивање и проверавање 
навода кривичне пријаве, на основу које се неко оптужује. С јед- 
не стране, тих доказа мора бити довољно да би неко лице било 
оптужено, a на другој страни морају бити цењени да ли дају до- 
вољно основа да се на основу њих изврши оптуживање. Могућ- 
ност да се поднесе оптужница без спровођења истраге Законик 
предвиђа само под тачно одређеним условима у предметима пред 
окружним судом и то: ако прикупљени докази и обавештења пру- 
жају довољно основа за подизање оптужнице и ако се окривљени 
сагласио да се не води истрага (чл. 158 ст. 1 и 2). Из овога несум- 
њиво произилази да је ова судска контрола у претходном поступ- 
ку установљена у корист окривљеног. Надаље, сада измењен ст. 
1 чл. 249 одређује: „Пошто је завршена истрага или ако је реше- 
но да се подигне оптужница без спровођења истраге даље посту- 
пак се може наставити само на основу оптужнице јавног тужи- 
оца односно оштећеног као тужиоца”. И на крају став 2 члана 
249 одређује да се одредбе о оптужници имају применити и на 
кривичну приватну тужбу кад се ова подиже пред окружним су- 
дом. Из овога се не може извући друкчији закључак, него да се 
и у предметима кривичних дела која се гоне по приватној тужби 
мора водити истрага, или да приватни тужилац мора исходовати 
одобрење истражног судије да поднесе оптужбу без истраге, кад 
су зато испуњени услови из чл. 158.

Ако је све тако како смо изне^ш, онда у којој ситуацији ће 
доћи до примене чл. 252? Када је постојао извиђај, као облик 
претходног поступка, могло се десити да оштећени подигне оп- 
тужницу a да извиђај по његовом предлогу није вођен. To би био 
случај кад је извиђај вођен по захтеву јавног тужиоца, па је овај 
одустао од подношења оптужнице. Ако оштећени није имао дру- 
гих доказа, сем оних који су прикупљени у извиђају, могао је по- 
дићи оптужницу. Да би се остварила судска контрола претход- 
ног поступка чланом 252 предвиђено је да се оптужница достави 
истражном судији ради оцене да ли има довољно основа за опту- 
жење. После измена Законика таква могућност не постоји. Оште- 
ћени мора преузети гоњење у току истраге, иначе губи право на 
даље вођење поступка.

Из свега овога несумњиво произилази да члан 252 не може 
бити примењен. Та одредба је постала сувишна и редактори ЗИД 
требали су је брисати.

Антоније Борић

„ГААСНИК" Y  1967. ГОДИНИ

И прошла година „ГААСНИКА” била је плодоносна, јер је 
„ГААСНИК” следио утабане путеве, ишао је директно својом од- 
ређеном линијом. Водећи рачуна, у првохЧ реду, о проблемима
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адвокатуре и правосуђа уопште, „ГЛАСНИК” је обраћао пажњу, 
као и до сада, на сва актуелна питања и проблеме који се појав- 
љују у нашем правном животу, трудећи се да читаоцима, увек, 
прикаже што више могућих схватања, стремљења и конклузија. 
Верујемо да смо у томе успели.

Публиковао је „ГЛАСНИК” 17 написа из адвокатуре на 68 
страница, 16 написа из материје грађанског права на 99 страница, 
14 чланака из кривично-правне материје на 81 страницу, 7 чла- 
нака из радног права на 42 странице, 3 чланка из привредног пра- 
ва на 12 страница, 5 чланака из уставног права и друштвених 
питања «а 33 странице, 1 чланак на 3 странице из управног права, 
четири некролога на 1 страници, 38 страница судске праксе, 23 
страница службених вести Свега је на 400 страница дакле, 16 стра- 
ница преко предвиђене обавезе, објављено, осим тога, 81 одлука 
Врховног суда Србије — Оделења у Новом Саду и 36 одлука Вр- 
ховног привредног суда у Београду. 81 одлука ВСС Од. НС обу- 
хватиле су 67 одлука из грађанске материје, 14 одлука из кри- 
вичне материје.

Иако су материјалне потешкоће, из дана у дан, све то веће, 
Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ је одлучио да за 1968. 
годину не повисује цену претплате, у  уверењу да ће сви прет- 
платници уредно измирити своју претплату.

Уређивачки одбор „ГА А СН И ^”, са своје стране, пак, уве- 
рава да ће се трудити да „ГААСНИК” у најмању руку одржи на 
оном нивоу на коме је досада објављиван, ако не успе да тај 
ниво још и подигне.

Коста Хаџи

ВЕЛИМИР ПЕЈОВИН

28. новембра 1967. у Зрењанину је преминуо адвокат Вели- 
мир Пејовић.

Пок. Велимир Пејовић рођен је 16. априла 1897. у Ријеци Цр- 
нојевића, СР Црна Гора. Дипломирао је у Суботици јануара 1923. 
a судијски испит је положио у Новом Саду јуна 1924. године. Све 
до јануара 1964. године био је судија, a онда се уписао у адво- 
кате као суд. пензионер. Адвокатуру је вршио са малим преки- 
дом до своје смрти.

Велимир Пејовић био је као адвокат вољен и поштован од 
странака и колега, јер је био тих, сталожен човек, који је са пу- 
но разумевања заступао оправдане и на закону засноване захтеве 
својих странака, a према колегама је увек и у свакој прилици 
био предусретљив, колегијалан.

Слава Му!
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ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Израз ,дптета” у одредби ст. 1. чл. 
217 КЗ обухвата како „дамнум емер- 
генс” тако и ,^укрум цесанс”. (ВСС 
Од. НС бр. Кж. 615/67).

Директор предузећа осуђен је због 
крнв. Aeva из чл. 217 КЗ. Жа.\бу је 
у.10Жло бранилац, која је одбијена, 
између ocrai\or, и из разлога:

Неодрживо је јер нема ослонца у 
одредби ст. 1. чл. 217 КЗ правно раз- 
лагање и схватање браниоца у жал- 
би: да израз .дптета” значи само 
„фактично смањење садашње имо- 
вине (дамнун емергенс) a не и из- 
маклу добит (лукрум цесанс)”. Так- 
во уско тумачење појма штете не 
би одговарало интенцији израже- 
ној у чл. 217 КЗ, јер не би представ- 
л>а.'-0 довољну заштиту интереса и 
рентабилног пословања привредних 
организација.

тешким вређање.м од стране убије- 
ног.

ЗЗахтев за понавл>ање крив. по- 
ступка HAiao је бити одбачен a не 
одбијен. (ВСС Од. НС бр. Кж. 
744/67).

I. ст. решењем одбијен је захтев 
за понављање крив. поступка, који 
је поднесен без навода чињеница и 
доказа који би могли служити као 
основ за понављање крив. поступка. 
Приликом разматрања жалбе, која 
је одбијена, ВСС је нашао да је I. 
ст. решењем захтев m iao бити од- 
бачен у смислу чл. 383 ЗКП, a не од- 
бијен.

За постојање кривичног дела из 
чл. 136 КЗ, потребно је да је дело 
почињено од стране учиниоца крив. 
дела ако је почшшлац без своје кри- 
вице био доведен у јаку раздраже- 
ност нападом или тешким вређањем 
од стране убијеног. (ВСС Од. НС 
бр. Кж. 721/67).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за извршење крив. 
дела из чл. 135 ст. 1. КЗ и осуђен на 
12 година строгог затвора. Уложили 
су жалбе јавни тужилац и оптуже- 
ни. Жалбе су одбијене, између оста- 
лог и из разлога:

Наиме, за постојање крив. дела 
из чл. 136 КЗ потребно је да је учи- 
нилац дело извршио због тога што 
је без своје кривице био доведен у 
јаку раздраженост нападом или 
тешким вреВање.м од стране убнје- 
ног. Е.л.еменат овог привилегованог 
крив. дела је, дакле, само јака, па 
према то.ме, не и свака раздраже- 
ност. Нема сумње, да је код опту- 
женог услед чешћих свађа са оште- 
ћеним постојао у извесном смислу 
речи одређени афекат који је већ 
дуже времена трајао, али се овај 
сталан афекат не може с.матрати ја- 
ком раздраженошћу која се у сми- 
слу чл. 136 КЗ. захтева, јер нел1а 
афектног стања јаке раздражености 
уколико овај сталан афект, непо

Решење о ненадлежности окруж- 
ног суда не .може донети председ- 
ник већа него веће окружног суда 
из чл. 20 ст. 2 ЗКП. (ВСС Од. НС 
бр. Кж. 784/67).

Председник Већа Окружног суда 
донео је решен>е којим је оглашен 
Окружни суд за ненадлежног. Уло 
жи.\а је жалбу оштећена, која је у- 
важена, I. ст. решење укинуто, a из 
разлога;

Решење је донео председник Beha 
Окр. суда, иако није ни једним про- 
писом на ово ов.\ашћен. Оглашава- 
ње ненадлежни.м Окружног суда 
спада у надлежност Већа ОС из чл. 
20 ст. 1 ЗКП, a не председника.

Председник већа је надлежан, да 
доноси одлуке у вези припрема за 
главни претрес као и увези са  доказ- 
ним предлозима странака a не и од- 
луке другог карактера. (ВСС Од НС 
бр. Кж. 793/67).

Оптужени је поднео захтев да му 
се врати, пре г.\. претреса, возачка 
дозвола која му је одузета. Пред- 
седник већа је одбио овај захтев. 
Уложена жалба је, као основана, у- 
важена и решење укинуто, a из раз- 
лога:

Према одредбама чл. 263—270 ЗКП 
председник већа је овлашћен да д о  
носи о/у\уке у вези припрема за 
главни претрес, као и у вези доказ- 
них предлога странака, a не и одлу- 
ке другог карактера, па, пре.ма т о
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ме, не може ван гл. претреса одлу- 
чивати ни о захтеву оптуженог да 
му се врати возачка дозвола у сми- 
слу Чј\. 122. ст. 2 Основног закона о 
безб. саобраћаја на јавним путеви- 
ма. Ван гл. претреса овакву одлуку 
може донети само Веће Окружног 
суда предвиВено у чл. 20 ЗКП.

ну повреду прописа ЗПП, па је за- 
хтев ваљало уважити.

Радник радне организације може 
и без положеног судијско-адвокат- 
CKor испита да заетупа своју радну 
организацију у замени директора. 
(ВСС Од. НС бр. Гж. 745/67).

I. ст решењем је било ускраћено 
право заступања предузећа по јед- 
ном службенику, јер није имао по  
ложен адв. суд. испит, a вредност 
спора је била преко 10.000 НД. Уло- 
жена жалба је прихваћена, a из раз- 
лога:

Према одредби чл. 84 ЗПП исти се 
односи на ,д1уномоћника”, a не на 
заступника. To значи да је само за 
лица која се пред судом појаве као 
пуномоћници прописана поменута о- 
граничења права заступања. Према 
одредрбама чл. 53 Основног закона 
о предузећима директор предузећа 
поред осталог „заступа и представ- 
ља  предузећа”, a њега замењује за- 
меник или помоћник или члан рад- 
пе заједнице који је одређен Стату- 
том предузећа. Према томе, треба 
утврдити какав је положај имало 
лице које се појави.до као заступ- 
ник.

Општински суд решава у већу са- 
стављеном од судије и два порот- 
ника у предметима по жалби пред- 
виђеној у чл. 74 ст. 2 Основног за- 
кона о избору радничких савета у 
радним организацијаА1а. (ВСС Од. 
НС бр. Гзз. 55/67).

Општински суд је донео решење 
по судији појединцу, a не у већу. 
Окружни суди је жалбу одбацио. 
Покрајински јавни тужилац ставио 
је захтев за заштиту законитости, 
који је уважен, a из разлога;

По чл. 15 Уводног закона за ЗПП 
општински суд, када је по посебшЈМ 
прописи.ма овлашћен да решава по 
жалбама против решења органа у- 
праве или других органа, решава у 
већу састављеном од једног судије 
и двојице судија поротника. Према 
томе, Оштински суд је починио бит-

Продавац је овлашћен да купцу 
зарачунава нове цене за  робу испо- 
ручену после 26. VII 1965. године
(Врх. пр. суд Сл. бр. 1575/67).

Првостепени суд је  удовољио туж- 
беном захтеву за плаћање куповне 
цене која је обрачуната на робу ис- 
поручену после ступања на спагу 
мере привредне реформе a у саглас- 
ности са НОВИЛ1 привредним пропи- 
сима о начину образовања цена.

Поводом жалбе туженог на пред- 
љу пресуду другостепени суд је 
жалбу одбио a побијану пресуду по- 
тврдио из следећих разлога:

„Правилно је првостепени суд на- 
luao да у овом случају тужилац као 
испоручилац робе има право на по- 
већање цена за пспоручену робу у 
вези ступања на снагу Уредбе о на- 
чину образовања цена и обрачуна- 
вању разлике у ценама (Сл. лист 
СФРЈ број 33/1965). Наиме, у овом 
случају спорно је  шстање да ли је 
тужени као кртац дужан љштити 
тужиоцу као продавцу спорни из- 
нбс који представља неш\аћену раз- 
iVHKY фактурисане цене за испоруче- 
иу робу. По оцеш! овог суда, у овој 
правној ствари одлучно је једино 
питање да ли је спорни део робе 
испоручен туженом пре или после 
26. VII 1965. године. Наиме, првосте- 
пени суд је на основу проведених 
доказа утврдио моменат закључења 
уговора, који моменат пада у време 
пре увођења новог режима цена за 
робу, о којој је овде реч, a правил- 
но је утврдио и да је односна роба 
временски гледано, испоручена на- 
кон увођења поменутог новог режи- 
ма цена. Према томе тужилац је био 
у праву да за испоручену робу чији 
пријем тужени није одбио факту- 
рише цену у висини износа сагласно 
важећим прописима, којима је ре- 
1у'лисан нови режим цена, па је сто- 
га у самој ствари оправдан тужбени 
захтев.”

Закуп не престаје кад треће лице 
по било ком основу стекне од за- 
куподавца својину или право управ- 
л>ан>а зградом (Врх. привр. суд Сл. 
бр. 1790/67—3)
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Првостепени привредни суд је од- 
био захтев тужиоца за повраћај iLva- 
ћене закупнине, a овакав захтев је 
тужилац као закупац истакао из 
разлога што је после трајања за- 
купног односа када је плаћена уту- 
жена свота на име закупнине, дош- 
ло до про-мене у особи органа управ- 
љања предметом закупа и што је  
том приликом установљено да је за- 
к\т10давац без основа имао право у- 
прављања. —

Поводом жалбе тужиоца на пред- 
њу пресуду другостепени суд је 
жа\бу одбио a побијану пресуду по- 
тврдио из следећих разгога:

„Тужилац је са  Фондом за стам- 
бену изградњу закључио уговор о 
закупу пословиих просторија. Не- 
спорно је, да је тужилац у то време 
за које је плаћена закупнина просто 
рије користио и да је Фонд за стам- 
бену изградњу тада био носилац 
права управљања предметних про 
сторија, јер му је општина пренела 
своје право управљања. Због тога, a 
на основу чл. 2. ст. 1 Закона о п о  
словним зградама и просторијама, 
Фонд за стамбену изградњу био је 
овлашћен да просторије изда у за- 
куп. Y  смислу чл. 56 истог Закона 
и правних правила грађанског пра- 
ва закуп не престаје кад треће дице 
по било ком основу стекне од за- 
куподавца својину или право управ- 
љања, Y том случају треће лице сту- 
па у права и обавезе закуподавца. 
Према томе, уколико је у конкрет- 
ном случају накнадно, из било ко- 
јих разлога, дошло до преноса пра- 
ва управљања предметних просто- 
рија, то није могло имати никаквог 
утицаја на предметни утовор о за- 
купу.”

Ради намирења извршне тражби- 
не може се дозволити више нач1ша 
извршења али тако да се следећи 
начин rrpmtera тек онда кад не 
vxne претходни (Врх. привр. cva Сл. 
бр. 1929/67—3).

Y  покрен^гго.ч поступку извршења 
ради намирења тражилац извршења 
је између осталог предложио да се 
дозволи извршење преносом извр- 
шениковог права откупа девиза од- 
носно да се дозволи на1х,\ата динар- 
ске ггрот\'вредности девиза по служ- 
беном курсу и откто девиза које 
извршенику по прописима припада-
Ј¥- —

Извршни суд је предњи предлог 
одбио, a поводом жалбе тражиоца 
извршења друтостепени суд је жал- 
бу одбио a побијано првостепено ре- 
шење потврдио између осталог и из 
следећих разлога:

„Извршениково право отк\ша де- 
виза може да буде предмет изврше- 
ња ради наплате потраживања у де- 
визама, те према томе заплена и пре- 
нос овог права на тражиоца извр- 
шења представља дозвољено изврш- 
но средство, па да суд у начелу м о  
же применити посебно у комбина- 
цији са предходном запленом и пре- 
носом динарске противувредности 
дужних девиза са жиро-рачуна извр- 
шеника, јер се на та] начин може 
доћи до коначне реализације потра- 
живања тражиоца извршења — на- 
плате у девизама.

Из предлога за дозволу извршења 
произлази да тражилац извршења 
хоће да се ради наплате истог из- 
носа потраживаља у девизама исто  
времено дозволе два средства из- 
вршења — заплена и пренос девиз- 
них потраживања извршеника пре- 
ма предузећу „Југодрво” и пренос 
извршениковог права и отк^ша де- 
виза уз претходну зап.\ену и пренос 
са жиро-рачуна пзвршеника динар- 
ске противувредности истих девиза. 
Такве начнне Ссредства) извршсња 
суд не може пстовремено дозволи- 
тп, јер бн мог.\и довести до дво  
crpvKe наплате тражиоца пзвршења 
— 1едном од предузећа „Југодрво” 
a др^тт! пут откупом девиза динар- 
ским средствима пзвршеника уз и- 
мобилнзацпју тих динарских сред- 
става, услед које би извршеник мо- 
гао претрпети ненакрадиву штету.— 

По правилима извршеног поступ- 
ка ради намирења истог потражи- 
вања тражиоца пзвршења (изврш- 
ног захтева) може се дозволити и 
спровести више начина (средстава) 
извршења али тако да се следеће 
средство примени тек онда кад ие 
vcne претходно.”

Лице Ko.ie располаже са печатом 
прпвредне организације има се сма- 
трати пуномоћником овлашћеним да 
закл>учује правне послове (Врх. 
привр. суд Сл. број 1311/67—3).

У покренутом спору за наплату 
куповне цене тзгжени је  оспоравао 
правовал>аност уговора о купопрода-
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ји, наводећи да лице које је  спорни 
правни посао закључило у његово 
име није имало овлашћење за за- 
КЈвучивање утовора. —

У  ггрвостепеном поступку је  утвр- 
ђено да је  лице које је  за рачун и у 
име туженог наступило у односу са 
тужиоцем располагало са печатом 
тужениковог ггредузећа, па је  суд 
тужбеном захтеву удовољило јер је 
пошао са становишта да такво лице 
има овлашћења поуномоћника за за- 
кључивање правних послова. — 

Поводом жалбе туженог на пред- 
њу пресуду дрзпххггепени суд је  по- 
бијану пресуду потврдио a жалбу 
одбио из следећих разлога:

„Непосредним увидом у оригинал- 
на дакумента : закључницу број 303 
од 13. II 1967. и отпремницу број 6 
од 14. II 1967. године, која су доку- 
мента потписана од стране представ- 
ника туженог К. А. и снабдевена пе- 
чатом туженшсовог представништва 
у Новом Сад, те у отп1>емницу број 
41. од 8. II  1967. и експресни товар- 
ни лист број 3754, првостепени суд 
је  утврдио да је  тужилац у смислу 
закљученог утсшора са представни- 
ком тужеиог, поменутог К., поступа- 
јући по диспозицији истог лица, ис- 
поручио утоворену рк>бу и то делом 
туженоме, a делом предузећу „Фер- 
-импорт” из Марибора. —

Следствено изнетом чињеничнон 
утврђењу и полазећи са становишта 
да се помензгро лице, А. К., обзиром 
на чињеницу да је  располагало пе- 
чатом тужене привредне организа- 
ције има сматрати њеним путтомоћ- 
НИКО.М овлашћеним да закључује 
правне послове, које становиште об- 
зиром на утврђене околности овог 
случаја овај суд прихвата, првосте- 
пени суд је  правилно нашао да је 
тужбени захтев на име протувЈзедно- 
сти испорЈ’чене робе основан, те пра- 
вилно одлучио кад је  исти у целиш! 
усвојио.”

Противпотраживање извршеника па 
име накнаде штете због неиспун>е- 
ња уговора не може бити разлог за 
побпјање решења о дозволи изврше- 
ња (Врх. пр. суд Сл. број 1621/67— 6).

Првостепени извршни суд дозво- 
лио је  у корист тражиоца извршења

наставно извршење пленидоом из- 
вршениковог потраживања код тре- 
her лица. Извршеник је  побијао ово 
решење са разлога да тражилац из- 
вршеша није предходно испунио сво- 
,ie уговорне обавезе, чиме му је  на- 
нео шгету, као и да је  тражилац из- 
вршења уместо пленидбе потражи- 
ваша требао да тражи пленидбу си- 
ровина које се налазе код изврше- 
ника. —

Другостепени суд је  жалбу извр- 
шеника одбив из следећих разлога:

„Према правним правилима извр- 
шног поступка суд ће дозволити из- 
вршен>е ако се предлог за дозволу 
извршења слаже са извршним на- 
словом између осталог и у погледу 
ознаке предмета, врсте, обима и до- 
спелости, односно извршности из- 
вршног захтева (потраживања). Т а- 
ко суд не би смео дозволити изврше- 
ње ако је  извршним насловом извр- 
шеник обавезан да изврпш дужну 
чинидбу тек након што тражилац 
извршеша изврши претходну чинид- 
бу (предчинидбу).

У конкретном случају извршшш 
насловом тражилац извршења није 
обавезан ни на какву претходну чи- 
нидбу, па је  црвостепени суд пра- 
вилно дозволио предложено насгав- 
но извршење, јер  оно није ничим 
условљено. —

Евентуално противпотраживаше 
извршеника на име накнаде штете 
због неизвршен>а уговора не може 
бети разлог за побијање решења о 
дозвсли извршења, јер, како произ- 
лази из жалбе извршеника, штета је  
настала пре постанка извршног на- 
слова, па према пранним правилима 
изврпгаог псх:тупка противпотражи- 
вање из основа накнаде штете из- 
вршеник не може ставити у пребој 
извршном потраживању тражиоца 
извршења и предложити да се обз'- 
стави извршење. —

He стоји ни жалбени разлог извр- 
шеника да је  првостепени суд уме- 
сто пленидбе његовог потраживања 
према трећем лицу требао дозволити 
пленидбу сировина, јер  суд може до- 
зволити само онај начин (средство) 
извршен>а које тражилац изврииења 
предлаже, наравно ако је  такво из- 
вршеше могућно и допуштено по 
правилима извршног поступка, a 
ови услови су у конкретном случају 
испуњени.”
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ПРЕДНАЦРТ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА
1968. ГОДИНУ

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y  АПВ

Пар. Поз. Ко Назив конта Позиција Партија

1—1
1—2
1—3

2—1
2—2
2—3
2—4
2—5
2—6

7500
7501
7502

7890
7891
7892
7893
7894 
7899

1—1
1—2
1—3
1-А
1—5
1—6

2—1
2—2

460
461
463
464
465
466

401
402

2—3 4080 
2—4 4082 
2—5 4083
2—6
2—7
2—8
2—9

412
413
414 
451

2— 10 4300 
2— 11 4301 
2— 12 4303 
2— 13 435 
2— 14 4298

П Р И Х О Д И

I. Редовни приходи 
Наплаћена чланарина 
Наплаћен 1% коморски допринос 
Наплаћена претг1,\ата на „Гласник” 
СВЕГА ПАРТИЈА РЕДОВНИ ПРИХОДИ

81.600
80.000
24.000

II. Нередовни приходи
Наплаћена позајмица 1.000
Наплаћена посмртнина 44.000
Наплаћена новчана казна 2.000
Наплаћено од огласа у „Гласнику” 300
Наплаћено од станарине 1.400
Наплаћена разна примања 4.000
СВЕГА ПАРТИЈА НЕРЕДОВНОГ ПРИХОДА 
ПРЕНОС ГОТОВИНЕ ИЗ 1967. ГОДИНЕ 
У К У П Н И  П Р И Х О Д И

Р А С Х О Д И
I. Лични расходи
Нето плате сталних службеника 39.600
Доприноси на нето плате сталн. служ. 22.400
Нето хонорари функционера коморе 7.300
Доприноси на нето хонораре Ф. К. 1.600
Прековремени рад са доприносима 1.700
Накнада за К-15 1.200
СВЕГА ПАРТИЈА АИЧЕ1И РАСХОДИ

II. Материјални расходи
Електрична енергија 840
Гориво 1.200
Одржавање чистоће, вода, смеће 600
Канцеларијски материјал 1.500
Новине, часогшси и стручна литература 800
Поштанско-телеграф., телефон. трош. 4.000
Трошкови новчаног и њ\атног про.мета 500
Најамнина и закупнина 900
Чланарина Савезу адв. ком. Југославије 28,800
Путни тр. днев. дангуба Савета, YO и ДС 18.420
Путни тр. днев. данг. чл. YO ван Н. Сада 9.000.
Путни тр. за оби.\азак РО и друго 2.000
Ауторски хонорари 16.600
Штампање и експедиција „Гласника" 25200
СВЕГА ПАРТИЈА МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

185.600

52.700
19.500

257.800

73.800

110.360
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III. ФункционаЛни расходи
3— 1 415 Трошкови одржав. год. скупш. и друго 8.300
3—2 421 Образовање стручних кадр. — стипендије 1.800
3—3 425 Трошкови осигурања 200
3—4 426 Поправка инвентара 2.600
3—5 4299 Помоћ удовама бивпшх адвоката 3.900
3—6 403 Набавка књига за библиотеку Коморе 3.000
3—7 7390 Фонд адвокатских припр. 1.000
3—8 7391 Исплата посмрт. пород. умрлих адв. 44.000
3—9 423 Трошкови репрезентације 2.000
3—10 003 Набавка инвентара 2.000
3— 11 419 За непредвиђене издатке 4.840

СВЕГА ФУНКЦИОНАуШ И РАСХОДИ 
У К У П Н И  Р А С Х О Д И

73.640
257.800

Овај је преднацрт финансијског плана АК у АПВ за 1968. год. прихва- 
тио УО Коморе на седници, која је одржана дана 17. X II  1967. године.

Милорад Ботић с. р. 
председник;

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ, која је одржана да- 
на 17. децембра 1967. године, донесена су следећа решења:

1. Управни одбор АК у АПВ жели свим адвокатима, адвокат- 
ским приправницима и свим радницима у адвокатским канцела- 
ријама срећну наступајућу, 1968. годину.

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

3. На предлог дисц. тужиоца суспендовани су од права на 
вршење адвокатуре, због неудовољавања обавезама према Комо 
ри и то: адвокати, др. Гараи Золтан, из Б. Тополе, др. Бисаловић 
Радивој, из Жабља, др. Вујић ]\Аилан, из Кикинде, Кекез Милош 
из Кикинде, др. Анојчић Стеван, из Оџака, и то до окончања дисц. 
поступка.

4. Решењем бр. 367/67, брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Пејовић Велимир, б. адвокат из Зрењанина, са 28. нов. 1967. 
услед смрти, a за преузимателЈа његове адв. канцела. одређује се 
Бербаков Иван, адв. из Зрењанина.

5. Решењима бр. 369, 345, 366, 355, 330/67. угшсују се у име- 
ник адв. припр. са даном 17. дец. 1967, пошто су испунили све 
услове, и то:

а) Рогић Бартул, на адв. припр. вежи код Скендеровић Мар- 
ка, адв. из Суботице;

б) Црњански Милан, да адв. припр. вежби код Комленовић 
Вељка, адв. из Зрењанина;

в) Аудајић Виторим, на адв. припр. вежби код Терек Шимо- 
на, адв. из Сенте;
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г) Кордић Аушан, на адв. припр. вежби код Бербаков Ивана, 
адв. из Зрењанина;

д) Којић Момчило, на адв. припр. вежби код Ивачковић Де- 
јана, адв. из Новог Сада.

6. Решењем бр. 370/67, узима се на знање уговор о пружању 
правне помоћи, који су склопили Васић Ромулус, адв. из Б. Црк-

|ве и Инд. комб. „Јужни Банат” из Б. Цркве.
7. Решењем бр. 348/67. узима се на знање пријава адвоката 

Герић Радована и Живковић БорБа, из Хоргоша да ће од 20. нов. 
1967. водити заједничку адв. канцеларију.

8. Прихваћен је Преднацрт плана прихода и расхода Коморе 
1за 1968. год. у укупном износу, на обе стране, са по 257.000 НД,
па се исти упућује год. Скупштини Коморе, a до прихватања ис- 
тог, Комора ће се буџетирати са дванајестинама.

9. Решавано је о осталим те.^ући пословима.
Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Обавештавају се сви адвокати да 1. јануара 1968. доспева 
^уплата прве четвртине чланарине и претплате на „Гласник”, као 
|и обавеза да се исплати 1% коморски допринос за целу 1967. го  
дину.

2. Позивају се сви чланови Фонда посмртнине да уплате 10 
НД за смртни случај пок. Пејовић Велимира.

3. Све уплате се врше на тек. рач. Адв, комора у АПВ бр. 
657-8-419.

Књиговодство Коморе



„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник; Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: ]
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун i 
код Народне банке 657-8419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена < 

једног броја 2 нова динара /  Шталша .^удућност”, Нови Сад 1



3 -  ■'
Г /  .' I  ................■^'.-'J^^yr.-. Л . \ ^ - ; -• • ̂ :f. '  • 

 ̂ s*

>i /

■ ^t‘ > '• J-

J ■:5i ..«-'"4v'-'1''’':.
-i ^rv. a »’ *1

■■ '  ■■. .-v> '
••: . -. / ■ ~-S ■ ; ■ '.

ћ c

■’ :  -  -
____r г ^

■c — w ^-a - "<• ■</.

 ̂ :■

^ 1̂ '

• - '  3?,

: » f
r,*<:

Ч•Ч.Г' ' V 7 . ‘'.V'
-J. ^  ^’ — ' ' '' /  ' *
U Ч ..'■’ -r- '.•;•■ ■:'.•. - ••*»■ '

.  " V'
< *  ̂  ̂"t V̂-

- » ' ,» ■’' ■■
--■ y  4'J 
. » '4 ,

•• -.- .̂••

' -?'Д
A ^

 ̂ • > *'_'*•
<■ c~ 5'  ̂  ̂^ i vr >̂1̂  -

f ■̂ *̂'* t; V  V >, ^ t'*  *

s '
f̂ '

.... ................. . . .  . . . . .  - , .  „ . . ,-■ '• '^1'^  .-
V v̂  -- -V .V ,  ^  •

, - . .  - -V
ч г-^  f'. Vi'. ■ ••*■ . ЛЧ'. "V  ^
»J" *

‘ ^
...

i .. ,/..'■> ', • .> ....

t. -  y ; ;- '-- .  .,vl

 ̂ ЈГ

Л

/ -

j  I

'̂ . г>" -Ж'
•’?

Ч » -s
-i- • J

д,Ч




	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А.П. ВОЈВОДИНИ

	Г Л A C Н И К

	:» f

	t. - y;;

	-	'--	. .,vl






