
Поштарина плакена у roroev

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П. ВОЈВ ОД ИН И

Годнна XVII Нови Сад, октобар 1968. Број 10.

С А Д Р Ж А Ј

М. Ботић

Б. Ћосић

др. М. Босиљчић

3. Гичић 
М. Вучковић

М. Б.

Политичко-национални и државно- 
-правни карактер у значај рада 
и одлука Српског народног одбора 
у Новом Саду и Велике народне 
скупштине Срба, Буњеваца и ос- 
талих Словена 1918. г.;

Правне латинске дефиниције и сен- 
тенције;

Неки проблеми регулисања грађан- 
ско-правних односа;

Exceptio non adimpleti contractus;
Обавезно примање приправника у 

радним организацијама;
Седница претседништва Савеза АКЈ;
Некролог;
Из судске праксе;
Службена саопштењаТ



тШШШШШШШаШ&Ш



Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  Y А. П. В О Ј В О Д И Н И
Година XVII Нови Сад, октобар 1968. Број 10.

ПОЛИТИЧКО-НАЦИОНАЛНИ И ДРЖАВНО-ПРАВНИ 
КАРАКТЕР И ЗНАЧАЈ РАДА И ОДЛУКА СРПСКОГ 

НАРОДНОГ ОДБОРА У НОВОМ САДУ И ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ СРБА, БУЊЕВАЦА И ОСТАЛИХ СЛОВЕНА

1918. ГОДИНЕ
(поводом педесетогодишњице)

I.

Одмах после сарајевског атентата (28. јун 1914. r.) почело 
се са прогонима Срба у Аустроугарској, a нарочито Срба у Вој- 
водини. После објаве рата Србији (28 јул 1914. г.) мађарске 
власти су интернирале многе виђеније и утицајније Србе, у пр- 
вом реду из Новог Сада. Тако су одмах интернирани: Јаша То- 
мић, један од вођа Српске народне радикалне странке и публици- 
ста, Мита Клицин, уредник „Заставе” , Јанко Перић, уредник 
листа „Браник” , Др. Коста Хаџи, Др. Стеван Адамовић адвока- 
ти, Ђорђе Ивковић, Никола Ивковић трговци, Глиша Мирковић, 
Светислав Баница професори и др. из Новог Сада, те већи број 
Срба интелектуалаца и других грађана из Панчева, Вршца, Бе- 
ле Цркве, Сомбора, па и других мањих места. Овај број се стал- 
но повећавао, па су се током рата нашли у интернацији скоро 
сви угледнији људи. Међу овима и Васа Стајић, професор и пу- 
блициста, Тихомир Остојић професор, Др. Емилио Гаврила и др. 
Обуставља се сва друштвена активност и забрањује рад поли- 
тичких странака, културних и просветних установа (певачка 
друштва, читаонице, „Застава” , „Браник” и др.).

После повлачења српских трупа из Срема које су тамо про- 
дрле гонећи непријатеља 1914. год. спроведен је масовни терор 
у Срему, који је са одушевљењем дочекао српску војску.

Срби, као и други словенски народи настојали су да на 
разне начине ослабе војну снагу Аустроугарске Монархије са- 
ботирали су њене ратне напоре и масовно се предавали на фрон- 
товима противничкој страни, нарочито на руском фронту.



Велики број војвођанских Срба био је упућен на руски 
фронт. Од огромне масе Словена који су се предавали на руском 
фронту, поред Чеха, највећи је проценат био Срба и то Срба из 
Војводине. Када је у јесен 1915. године у Одеси формирана срп- 
ска добровољачка дивизија која је у септембру 1916. год упуће- 
на на фронт у Добруџи, од око 16.000 ратника преко 6.000 су 
били Срби из Војводине. Они који су касније заробљени и сту- 
пили у добровољачке редове у Русији, уколико се нису анга- 
жовали у руској револуцији, пребацили су се чак преко Сибира 
и Тихог океана на солунски фронт. Знатан број Срба, америч- 
ких и канадских исељеника, приступио је Југословенској добро- 
вољачкој дивизији која се борила на солунском фронту. Непо- 
средно пред пробој солунског фронта од око 20.000 бораца до- 
бровол>аца било је око 8.000 Срба из Војводине*. Добровољачки 
покрет војвођанских Срба и бекства, одмах по избијању рата у 
Србији, појединаца или мањих група („Сремски одред”) били су 
јасан знак расположења и определења српских маса, a посебно 
сељаштва. У време продора у Срем сел>аци села Борча, крај Пан- 
чева, спонтано се дижу на устанак. Преки војни суд је стрељао 
10 сељака и 19 осудио на дугогодишњу робију. To су први срп- 
ски добровоЈБЦи из Баната. Ово су били акти велеиздаје у односу 
на Аустроугарску, што је изазвало репресалије према народу и 
дородицама у земљи, a ово је све имало за последицу даљи вал 
незадовољства и отпора. Ове мере уместо да су деловале застра- 
шујуће, допринеле су јачем учвршћивању уверења Срба, па и 
других Словена у Војводини, да се у случају слома Аустро- 
угарске коначно определе за кидање са Угарском, a за уједиње- 
ње са Србијом, односно за улазак у нову југословенску државу, 
уколико до њеног стварања дође.

Услед дугог рата, тешких ратних напора и огромних губи- 
така на фронтовима, јавило се и опште незадовољство широких 
народних слојева радништва и сељаштва у Аустроугарској. Под 
утицајем Октобарске револуције (1917. г.) проширило се у Ау- 
строугарској Монархији анти-ратно расположење. Појавио се 
велик број војних бегунаца, „зелени кадар” . Овај је нарочито у 
Војводини постао озбиљна опасност за поредак и сигурност и 
изазивао је војну и управну дезорганизацију. Ови војни бегунци, 
у Бојводини су се звали „логоши” . Јаке жандармеријске снаге 
биле су ангажоване на њиховом проналажењу и хватању. Народ 
их је прихватио и крио. Ово је деструктивно деловало на њихо- 
ве војне јединице a охрабрујуће на народ. Чзгвени су логоши из 
Н. Сада и околине, те они из Срема. Фрушка гора била је пуна 
бачких и сремских логоша, као и подунавски ритови. Најчуве- 
нији новосадски логоши су били: Стеван Мијатовић — Зец, Ми- 
лош Дотлић, Тоша Загорчић и Бранко Миросављевић —  Ћупар 
из Србобрана (кога су ухватиле војне власти и стрељале почет-
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ком 1918. год. у Будимпешти). Из редова логоша регрутоваће се 
у  Ослобођењу народне страже.

Широм државе јављају се штрајкови, саботаже и демон- 
страције па и војне побуне. У војној побуни (маја месеца у Пе- 
чују 1918. год.) шестог пешадијског (новосадског) пука било је 
вР1ше од 1/3 Срба из Војводине. Један од главних учесника био 
је  Никола Радованов из Футога, који се тек био вратио из ру- 
ског заробл.еништва. Побуњеници нису хтели да иду на итали- 
јански фронт и тражили су мир. Пре него што су аустроугарске 
трупе претрпеле пораз на фронтовима 1918. год. дошло je до 
унутрашњег хаоса и слома привреде, власти и управе.

Аустроугарска притиснута чехословачким и југословенским 
питањем није имала другог излаза него да ослабљена —  што је 
увек чинила када је била слаба — покуша да обећањима умири 
словенске и друге потлачене народе да ће извршити реоргани- 
зацију државног система по принципу федерације, тј. да ће и 
Словени имати равноправни државно-правни положај у оквиру 
Монархије. Док су аустријски државни фактори јасно схватили 
сву опасност која је  претила Монархији од захтева и акција 
Југословена (Југословенски одбор и др.), те тражили решење за 
југословенско питање, мађарски државници и политичари, нису 
били вољни да прихвате идеју о реорганизацији Монархије на 
триалистичком принципу. Мађари су посебно били осетљиви на 
решавање југословенског проблема. Залагали су се да Хрватска 
остане у склопу Угарске, проширена осталим југословенским те- 
риторијама Аустрије. Савезничко признање Чехословачке, као 
ратујз^е стране на страни Сила Антанте и Крфска декларација 
(20. јули 1917. г.) јасно су указивали на почетак краја процеса 
одвајања словенских земаља од Аустроугарске. Идеја о федера- 
цији Аустроугарске била је закаснила. Мађарски владајући кру- 
гови чак ни тада нису могли да се ослободе идеје о држави кру- 
не Светог Стефана, у коју су укључивали и Хрватску. За југо- 
словенско питање нису имали разумевања ни колико Аустрија. 
Још мање су имали разумевања за друга далеко сложенија пи- 
тања, које je притискивало само Угарску, a то је народносно пи- 
тање.

Од Нагодбе (1867. г.) па до 1918. г. све мађарске владе и 
политичке струје спотицаће се на народносном питању. Нова 
Мађарска држава, настала Нагодбом, наследила је од старе Угар- 
ске један за шу неразрешив проблем. У то време преко 50“/а ње- 
ног становништва, без Хрватске, сачињавале су народности: Ру- 
муни, Словаци, Срби, Хрвати (Буњевци и Шокци), Русини, Нем- 
ци и друге мање етничке групе. Уместо да је нашла решење за 
нормалан заједнички живот са народностима мађарска буржоа- 
зија је приступила спровођењу насилне мађаризације народно- 
сти, да би поправила етнички састав становништва. Да би ово 
спровела донет је „Закон о народностима” (1868. год.). Овај За- 
кон прокламује: „један јединствени недељиви мађарски народ у



политичком сзиислу” . Ником се не признаје посебна национална 
особеност. Сви су грађани равноправни у личним и политичким 
правима, a „грађани немађарског језика” имају право на употре- 
бу матерњег језика и школовања на матерњем језику. Наступио 
је период присилне мађаризације свим расположивим средстви- 
ма централизованог државног апарата: преко власти, државне 
управе, привредних институција, културних установа, штампе, 
школа, колонизацијом, преко католичке цркве, фаворизовања 
појединаца који су се однарођавали и сл.

Најбројнија народност ie била румунска, али национално 
најсвеснија, иако мања, српска. Ова је, углавном насељена у 
Јужној Угарској, имала развијену националну свест и осећање 
припадности српској нацији, одржавала тесне везе са младом 
српском државом на Балкану, имала развијену грађанску класу 
и интелигенцију, развијено школство и просветне установе, се- 
љаштво са знатним земљишним поседом и сл. Срби су одувек 
поставл>али захтев за национално-територијалну посебност како 
у Аустрији, тако касније и у Маарској. После укидања Српске 
Војводине (1860. г.) као посебне државно-правне области у Ау- 
стрији и њеног укључивања у Угарску, Срби су на Благовештан- 
ском сабору (1868. г.) поново поставили питање посебног држав- 
но-правног статуса Војводине у Угарској. Све грађанске и поли- 
тичке странке које су се развијале у XIX веку углавном се др- 
жале захтева Благовештенског сабора, нешто модифицираних 
временом и приликама. На овом програму су политички моби- 
лисане како грађанске слојеве тако и сељаштво. Српска слобо- 
доумна странка израдила је тзв. бечкеречки програм, (1869), који 
је углавном базиран на одлукама Благовештенског сабора и који 
је остао и надаље њезин основни програм, a касније и издвојене 
Српске народне радикалне странке, па и других маших политич- 
ких група.

Насилна мађаризација је довела до зближења народности, 
па су и друге народности, тражиле решење народносног питања 
на принципу национално-политичке аутономије у Мађарској. На- 
родносни конгрес одржан у Будимпешти 1895. год. на коме су 
учествовали румунски, словачки и српски делегати израдио је 
„народносни програм’” који иде за обезбеђењем самосталног раз- 
витка народности у оквиру самоуправе на етничко-језичкој ос- 
нови, уз пуну демократизацију политичког и државног живота.^ 
У овој одлуци народносног конгреса провејава идеја Др. Михајла 
Полита-Десанчића (који је председавао овом скупу), о Угарској 
као источној Швацарској, у којој би Војводина, Ердељ и Сло- 
вачка били кантони. Чак опозиционе мађарске странке, са гра- 
ђанске левице, као што је била Мађарска радикална странка 
(Оскара Јасија), те сељачка странка, нису ишле даље од кул- 
турне утономије, демократског система власти и управе и локал-

,.Браник” број 89 из 1895. године.



не самоуправе.^ Социјалистичке формације мађарског друштва 
такође нису имале јасан програм за решење народносног питања. 
Залагала су се углавном за равноправност народа и слободе упо- 
требе језик, што такође није ишло даље у суштини од културне 
аутономије, која се заснивала на познатој аустро-марксистичкој 
теорији. Отуда за време I светског рата и није створена шира 
платформа за сарадњу левих грађанских струја и социјалистич- 
ког покрета са представницима народности, a посебно Срба и 
Румуна. Социјал-демократска партија Угарске (1890. год.) имала 
је своју српско-буњевачку секцију у Јужној Угарској, преко ко- 
је је вршила социјалистичку пропаганду међу народностима у 
Јужној Угарској. У Новом Саду је излазио лист „Слобода” (1910 
— 1914) на српско-хрватском језику, који је имао извесног ути- 
цаја на део интелигенције и ситних занатлија. Ова партија, цен- 
тралистички организована, залагала се за равнопрвно учешће 
свих немађарских народа у социјалистичком покрету и радила 
на јачању радничког покрета у Угарској. Међутим, српске гра- 
ђанске странке у Војводини у време рата са својом идејом о ра- 
скиду са Угарском и укључивањем у нову државу Јужних Сло- 
вена привукле су и ове снаге па су и представници српско-бу- 
њевачке социјал-демократске секције прихватиле програм срп- 
ских грађанских партија за оцепљењем од Угарске. Отуда и 
неповерење Срба, Румуна и Словака у Карољијеву владу. (1. но- 
вембра 1918. г.) састављену од либерала, социјал-демократа, ра- 
дикала и представника сељака странке, и ако је ова изјавила 
да признаје одвајање Хрватске од Угарске и позвала представ- 
нике народности да уђу у владу. Чак и ова влада, у то критичко 
време није дала изјаву о аутономији Срба, Румуна, Словака и 
Русина, него једино о равноправности. Народностима тада ни 
национално територијална аутономија више није одговарала, јер 
су силе Антанте биле прокламовале као један од ратних цил.ева 
принцип самоопределења народа. Народности су тражиле при- 
саједињење националним матичним државама. Тек је мађарска 
совјетска република (Бела Кун изјавом од 30. IV 1919. г.) приз- 
нала Србима, Словацима и Румунима у Угарској право на само- 
олределење до отцепљења.

Водећу политичку улогу у српском народу пред I светски рат 
имала је Српска народна радикална странка, на челу са Јашом 
Томићем. Њезину политику усвојили су средњи и ситни грађан- 
с.чи слојеви као и најшира маса сељаштва. Лист „Застава” (1866 
— 1922) који је непрекидно излазио још од Милетићевог време- 
на, имао је пресудни утицај на одржавање националне свести и 
формирање политичке свести Срба у Војводини. Друге поли- 
тичке формације биле су без знатнијих утицаја на масе. Тако 
је Српска слободоумна странка-либерали (Др. Михајло-Полит

’  Jaszi OsZkar: A nemzeti allamok Idalakulasa es a nemzetisegi kerdes 
Bpest 1912.



Десанчић и др.) и њезин лист „Браник” (1885— 1914) — окупља- 
ла углавном крупну буржоазију и један део интелигенције. Тек 
основана српска демократска странка (Браћа Јакшићи 1901. у 
Кикинди) и њихов лист „Српски глас” (Кикинда 1907— 1914) 
имала је извесног утицаја на млађу интелигенцију (Тихомир Ос- 
тојић, Пера Коњовић, Васа Јакшић, Милутин Јакшић, Др Жар- 
ко Јакшић, Др Душан Бошковић и др.), a једва да је имала не- 
што упоришта у народу. Са групом демократа био је у тешњој 
сарадњи Васа Стајић, својеврсни национални револуционар и 
романтичар-социјалиста. У време избијања Првог светског рата 
Васа Стајић је ве^ губио свој национално-политички утицај из 
периода покрета „Нови Србкн” . Српска народна странка-диси- 
дентска група радикалне странке, „Подрепаши” (др Свињарев, 
М. Вилић и др.) била је скоро без икаквог ослонца у народу. 
(лист Српство 1910— lOMl. a својим радом је више помагала ма- 
ђарске владајуће кругове него народоносне захтеве. Исто тако 
су били без политичких веза са народом они Срби и Хрвати, 
посланици Угарског сабора, претежно велепоседнипи, који су 
бирани на листама мађарских грађанских владапућих парти.1а. 
(Дунђерски, др. Коњовић. М. Зако, Еветовић, Во1нић и An.!. У 
Срему је била нешто другачија ситуација. Спем ie администра- 
тивно-политички припадао Хрватско), па cv се у њему разви- 
јале хрватске по.литичке странке и групе. Међу Србима су по- 
литички деловале Српска самостална стпанка (Прибичевић) и 
Српска радикална народна странка (др  Жарко Миладиновић). 
Оне су имале двоструко политичко дејство: на рад Хрватског 
сабора и на рад Црквено-школског сабора у Сремским Карлов- 
цима. Примећивао се и политички рад међу ситним занатлитама 
и сељацима беземљашима, Витомира Кораћа, првака сопи)ал- 
-демократске стганке Хтзватске, која ie углавном разрађивала 
само социтални ппогоам док у националном питању није имала 
никакву оријентапију — Аустромарксисти.

На формирању напионалне свести, јавног мњења и поли- 
тичке оритентације код Срба, a нарочито на пропагирању идеје 
за ослобођење свих Срба и њиховом утедињењу од значаја су 
и рад Српског сокола (др Лаза Поповић) и организаците Народне 
одбране. Ове организаиије су се углавном ослањале на ђачку и 
трговачку-занатлит ску омладину.

Центар друштвеног рада међу Буњевцима био је у Субо- 
тици. Успешан отпор денаиионализацији Буњеваца пружала је 
Пучка касина, основана 1878. као израз препородилачког рада 
Ивана Антуновића и Боже Шарчевића. Исто тако на очувању 
народног језика Буњеваца и Шокаца залагао се лист „Невен” , 
основан у Баји 1884, a пренесен у Суботицу 1887. год. Овај лист 
је пропагирао и друштвене и културне везе и националну соли- 
дарност са Србима. Уредник „Невена”  пред први светски рат био 
је Др. Мирко Ивковић —  Ивандекић, адвокат у Суботици. Поли- 
тичка акција Буњеваца углавном се исцрпљивала на локалном



плану, у борби за позиције у Општинама где су живели Буњев- 
ци и Шокци a посебно у Суботици.

Међу Словацима пред први светски рат деловала је Сло- 
вачка народна странка (Хоџа, др. Крно и др.) која је тесно са- 
рађивала са српским опозиционим странкама. У Новом Саду је 
излазио лист Долноземски Словак (1905— 1914). Русини нису и- 
мали своју политичку организацију у  Војводини a били су из- 
ложени великом притиску денационализације, али се сељаштво 
етнички очувало.

Овакав однос друштвено-политичких снага међу Србима и 
Словенима у Војводини резугтат је друштвено-привредне и на- 
ционалне коксталације Јужне Угарске, те економске снаге и 
привредног положаја Словена у Јужној Угарској. Јужна Угар- 
ска је ушла у XX век као пољопривредна територија, са тек 
нешто занатско-трговачким градовима и великим пољопривред- 
ним полуградским насељима. Индустријски развитак у Мађар- 
ској је веома закаснио a посебно у Јужној Угарској. Велики по- 
седи су били у рукама Несловена. Словени су били углавном се- 
љаци, тек нешто више трговине и занатства држали су Ср6и. 
Словенске сељачке масе имале су претежно мали и средњи зем- 
љишни посед. Нешто више беземљаша било ie међу Словацима 
и Русинима Koin су свотевремно били колонизирани као по.тво- 
привредни радниии на великим поседима. Исто тако међу Срби- 
ма је било више беземљаша у Банату и Срему, него у Бачкот и 
Барањи. Периоди пред први светски рат био је време нагле пау- 
перизације сељаштва у Угарској. Како се индустрита споро раз- 
вијала могућности запошљавања ван пољопривреде биле су сла- 
бе. Отуда сељачки покрети и захтеви за аграрном реформом. Ме- 
ђутим, социјал-демократска странка није знала да искористи о- 
вакву ситуациту, a како није имала разумевања за народносне 
захтеве то није могла да придобије сиромашке сељаке међу Ср- 
бима и Румунима. Јаша Томић, у младости социјалиста, јасно ie 
увиђао да у програм своје странке мора уврстити и савремене 
социјалне захтеве. Отуда програм Српске радикалне странке из 
1904. године тражи аграрну реформу, деобу ритова и откуп црк- 
вених земаља, поред општег и женског праза гласа, мера соци- 
јалне заштите и сл. Тако је Јаша Томић успео да сачл в̂а под 
својим упливом и пролетаризоване масе сељаштва међу Србима. 
Отуда је радикална странка успела да у даном историјском мо- 
менту 1918, буде политички израз националних и социјалних 
тежњи Срба и других Словена у Војводини и да усмери нацио- 
нално-револуционарна и социјално-револуиионарна кретања нај- 
ширих народних слојева, (нарочито сељаштва које је тражило 
слободу и земљу) у правцу остварерва сво;је концепциф реша- 
вања напионалног питања присаједињењем Вофодине Србији и 
смиривање аграрних покрета сељака путем аграрне реформе.

(наставиће се)
Милорад Ботић



Abrogata lege abrogante, non reviscit lex abrogata.
Укидањем закона који je укинуо ранији закон, не оживљава се 
раније укинути закон.

*
Acta probat se ipsa.
Списи ce сами собом доказују.
(Што је у списима то је очигледно).

*
Actore non probande reus absolvitur.
Ako тужилац не докаже (својим тврђењем) тужени се ослобађа. 
(Начело да на тужиоцу (ономе који тврди) лежи обавеза (терет) 
доказивања). *
Ad impossibilio nemo obligatur.
Нико није обавезан да изврши радњу (уговорну обавезу) која 
је стварно или правно (забрањена) немогућа.

*
Aes alienum universi patrimonii, non certarum rerum, onus est. 
Дуг терети свеукупно наследство, a не само (његове) поједине 
делове.

ir

Annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies nume- 
ramus.
Године грађански рачунамо не од сата до сата, већ по данима.

*
Ante conditionem recte non agi, cum nihil interim debeatur. 
Пре него што ce услов испуни не може се тужба подићи, пошто 
се за време неизвесности ништа не дугује.

*
Apiscimur possessionem corpore et animo neque per se animo, 
aut per se corpore.
Државину стичемо стварном влашћу и вољом, a не само (по- 
себно) вољом или само влашћу. (Потребна су оба елемента).

*
Bis de eadem re ne sit actio.
He може ce двапут бити гоњен исти (исто лице) за исту ствар 
(исто дело). *
Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.
Добронамерност (савесност) не дозвољава да се исто двапут из- 
вршује. (На пример: Једно дуговање двапут наплати).

ПРАВНЕ ЛАТИНСКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И СЕНТЕНЦИЈЕ

Bonis nocet, qui malis parcit. 
Добрима шкоди ко зле заштићује.



Bonus iudex damnat improbanda, non odit.
Добар судија осуђује оно што је за осуду, али не мрзи.

*
Casum sentit dominus.
СлЈ^ај сноси (трпи) онај коме се десио (кога је погодио). Слу- 
чајну штету сноси власник.

Casus a nullo praestantur.
За случај нико не одговара.

*

Causa sublata tollitur effectus.
Кад отпадне узрок, отпадне и последица.

*
Clara pacta, boni amicii.
Јасни уговори, добри пријатељи.
(Народна пословица: Чист рачун, дуга л>убав.)

•к

Commodum eius esse debet, cuius periculum est.
Корист треба да буде онога чији је и ризик.

*

Comparatum est natura lege.
Установљено je природним законом.

*
Condicio sine qua non.
Услов без кога ce не може и који је неопходан.

*
Consuetudo est altera natura.
Навика je друга природа.

*
Consuetudo optima legum interpres.
Обичај je најбољи тумач закона.

*
Contractus contrahendibus legem ponit.
3a уговарајуће странке уговор je закон.

*

Contra non valentem agere non currit praescriptio.
He тече застарелост против онога коме је немогуће (који није у 
могућности) да тужи.

*

Cui plus licet quam per est, plus vult quam licet.
Коме je више допуштено него што je право, тај хоће више него 
што је допуштено. *
Cuius commodum, eius periculum.
Чија je корист, онога (je) и ризик.★
Cum in verbis nula ambiguitak est, non debet admitti voluntatis 
quaestio.



Када у речима нема никакве сумње, не треба ни истраживати 
шта се хтело рећи. (,,Што свак једнако разумије, томе тумача 
не треба” — Богишић). *
Da mihi factum dabo tibi ius.
Дај МИ чињенице па ћу ти рећи шта је право.
(Правило поступка да странке дају (пружају) чишенице, a суд 
доноси правни закључак —  одлуку).

*
De nihilo nihil.
Из ничега (не може) ништа (настати).

*
Dicunt: ius summus saepe summa est melita.
Кажу: највеће право je често највеће неправо.

Dies interpellat pro homine.
PoK опомиње уместо човека.

*
Dies termini non computatur in termino.
Дан доспелости не урачунава се у рок.

•к

Dura, lex, sed lex.
Суров (крут, строг) закон, ипак је закон.

*
Eius est interpretari legem cuius est condere.
Закон треба да тумачи онај који га је донео.

*
Error communis facit ius.
Општа заблуда ствара право.

*

Est haec non scripta sed nata lex.
Obo raije писани већ природни закон.
(Ово је рекао Цицерон за нужну одбрану, сматрајући да она води 
порекло у природи човековој, у самоодбрани — самоодржању.)

*
Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.
Изузетак потврђује правило y изузетним случајевима.

*
Exceptiones sunt strictissimae interpretationis.
Правило je да изузетке треба уско тумачити.

*
Exempla sunt utiliora quam praecepta.
Примери cy кориснији од правила.

*
Facta probantur, iura deducuntur.
Чињенице ce доказују, a право изводи из чињеница.
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Factum negantis probatio nulla est.
Нема доказивања негативне чињенице.

it

Furtum sine affectu furandi, non committitur.
Нема крађе ако нема намере да се украде (присвоји).

*
Generaliter novimus turpes stipulationes nullius esse momenti. 
Свима je познато да су неморална обвезивања ништавна.

•к
Hominum causa omne ius constitutum est.
Свако ni: -.вз je y 'ансвљ ho ради љу ,и.

it

Honestum vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 
Поштено живети, другога не вређати, сваком дати што му при- 
пада. (Начела морала, a и права).

*
Ibi potest valere populus, ubi leges populi velent.
Народ може да буде моћан тамо где су закони народа моћни.

*
Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non 
potest.
Oho ШТО je наше не може ce без наше сагласности пренети на 
другога. *
Imperitia quoque culpae adnumeratur.
Нестручност ce такођер убраја у нехат.

*

Imperium servatur non retione imperii, sed racionis imperio. 
Власт ce не одржава разлогом власти, већ влашћу разлога.

*

Incivile est nisi tota lege parspecta una aliqua particula eius pro- 
posita iudicare vel respondere.
A ko ce нема y виду цео закон, no једном било којем његовом 
изложеном делу неисправно је судити и расправљати.

*
Inde datae leges, ne firmior omnia posset.
Закони cy створени зато да јачи не може чинити што хоће.

Infans conceptus (nasciturus) pro nato habetur quotiens de 
comodis eius agitur.
Зачето дете има ce сматрати као рођено, када се ради о његовој 
користи.

it

In pari causa possessor potior haberi debet.
y  једнаким случајевима јаче je право онога који има државину.
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In toto iure generi per speciem derogatur.
y  целокупном праву опште ce укида посебним.*
lustitia regnorum fundamentum.
Правда је темељ државе.

(Кратак извод из књиге „Правне латинске дефиниције и 
сентенције, која је припремљена за штампу).

Богдан Ћосић

НЕКИ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛИСАЊА ГРАЂАНСКО-ПРАВНИХ
ОДНОСА

1. Друштвено-економски односи у Југославији дошли су у 
свом развоју до једне фазе у којој се као неопходна, показује 
потреба једног комплексног регулисања грађанско-правних од- 
носа. При одређивању појма грађанско-правних односа треба по- 
ћи од положаја човека према средствима за рад и од принципа 
самоуправљаша, како су они постављени у Уставу СФРЈ, узи- 
мајући у обзир Уставом утврђене категорије друштвене својине 
и права својине. У ову област спадају материјални односи пово- 
дом друштвених средстава (права радних организација и других 
субјеката у погледу средстава за производњу и других средстава 
друштвено организованог рада, као и права радних људи на рас- 
поделу дохотка који остваре личним и удруженим радом дру- 
штвеним средствима, право радника на плодове свога рада), сво- 
јински и други стварно-правни односи (право својине и друга 
стварна права грађана и правних лица), облигациони и други 
имовински односи (права грађана на услуге, односи из ауторског 
права, стамбени односи, наследно правни односи), као и односи 
који се заснивају на личним правима и правима личности.

Грађанско правни односи, у погледу обухватности разли- 
чито третирани у буржоаском праву и праву социјалистичких 
земаља, регулисани су грађанским законицима. Све социјали- 
стичке земл.е, осим Кине, донеле су своје грађанске законике.

У нашем праву су грађанско-правни односи само делимич- 
но и махом спорадично регулисани. На ове односе се још увек 
претежним делом примењују правна правила предратног имо- 
винског права. Такво стање, у основи условљено општим разво- 
јем нашег друштвено-економског система и посебно веома ди- 
намичним променама, намеће као неопходно да се што пре при- 
ступи кодификацији грађанског права.

Постоји могућност да се и пре кодификације грађанског 
права приступи такозваној парцијалној кодификацији односно
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кодификацији која би обухватила само одређене грађанско-прав- 
не односе. Таква кодификација је могућа и потребна у погледу 
средстава и расподеле дохотка у радним организацијама, у по- 
гледу права на ствари у грађанској својини и код регулисања 
облигационих односа.

2. С обзиром на наведено намеће се као нужно претходно 
заузимање ставова о низу начелних питаша. Ако се пође од кон- 
цепције да грађански законик треба да обухвати поред класич- 
Hi'ix имовинских института и нове односе који произилазе из 
односа према средствима рада у друштвеној својини у условима 
самоуправљања, онда би овај законик требало да регулише ос- 
новне односе тј. права и обавезе радних људи и радних органи- 
зација на средствима у друштвеној својини, коришћење тих 
средстава, присвајање резултата рада и расподелу, овлашћења 
друштвено-политичке заједнице у погледу располагања и упо- 
требе ствари у друштвеној својини, као и грађанско правне од- 
носе који имају специфичност у односу на друштвену својину, 
право грађана у односу на коришћење и употребу средстава у 
друштвеној својини (стамбено и земљишно право), облигационо 
право и односе који проистичу из личне и приватне својине 
(стварно право). При томе треба имати у виду да ауторско право 
такође треба да уђе у овај законик само се поставља питање 
дали да уђе само минимум принципијелних одредби или пак 
целокупна материја о ауторском праву. Материја породичног 
права (брак, односи родитеља и деце, усвојење и старатељство) 
не треба да буде обухваћена овим закоником јер она не спада 
у  област грађанског права.

а) Разматрајући својинске односе у нашем правном систе- 
му мора се поћи од тога да је друштвена својина на средствима 
за производњу и другим средствима дрзчптвеног рада једна од 
битних основа дрзчптвено економског уређења. Она је одраз дру- 
штвених односа који се састоје у томе што средствима за про- 
изводњу и другим средствима друштвеног рада самостално уп- 
равлвају, у сопственом интересу и интересу друштвене заједни- 
це, радни л>уди који раде тим средствима. Друштвена својина, 
према Уставу представља негацију права својине јер из рада 
друштвеним средствима за производњу ни радни колектив, ни 
радне организације, ни друштвено-политичке заједнице, ни рад- 
ни човек, не може присвајати производе друштвеног рада оства- 
рене тим средствима. Устав не прецизира садржину овлашћења 
које поједини субјекти имају у односу на средства за производ- 
њу и друге ствари у друштвеној својини, већ предвиђа да се 
располагање појединим средствима за производњу и другим 
стварима у друштвеној својини и друга права на та средства и 
ствари одређује законом у складу са њиховом природом и наме- 
ном (члан 8. став 22). Носилац права и обавеза према средстви- 
ма у друштвеној својини може бити радна и друга самоуправна 
организација као и друштвено-политичка заједница. Ова права
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ce no CBojoj суштини и функцијама разликују од права која на 
стварима имају грађани и остали носиоци права својине (грађан- 
ска правна лица, удружења грађана и друштвено-политичке ор- 
ганизције) јер су резултат трансформације настале у односима 
који се тичу друштвене имовине.

Као једно од значајнијих питања, и у теорији и у пракси, 
је питање права на ствари у друштвеној својини. При томе се, 
прво, поставЈва као проблем да ли овим закоником регулисати 
сва права на стварима у друштвеној својини тј. и јавноправну и 
грађанско-правну компоненту или само грађанско-правну ком- 
поненту. Међутим, иако се усвоји став да се грађанским закони- 
ком регулише само грађанскоправна компонента опет се миш- 
љења разилазе у погледу регулисања тог основног имовинског 
права на стварима у друштвеној својини. По једном мишљешу, 
основно имовинско право на стварима у друштвеној својини је 
неопходна устакова у нашем праву. Ово мишљење налази свој 
ослонац у одредби члана 15. став 2. Устава СФРЈ по којој радна 
организација има својство правног лица и носилац је одређених 
права у погледу средстава у друштвеној својини којима управ- 
ља. Значи, радне оргаш^зације су носиоци једног имовинског пра- 
ва на средствпма у друштвеној својини којим оне путем правних 
послова располажу. Практичне потребе говоре да се радној ор- 
ганизацији мора признати имовинско право на стварима у дру- 
штвеној својини, не само у вези са прометом, него и са зашти- 
том имовинскоправних овлашћења саме радне организације. Ако 
би се узело да та овлашћења нису имовинскоправне природе, 
поставља се питање о томе којим правним путем би се остварила 
та заштита.

Што се тиче садржине тог основног имовинског права по- 
стоје две теорије. По првој, постоји једно основно имовинско 
право на основу кога је носилац тога права увек овлашћен да 
ствар држи, да ствар користи или да са њом располаже, или да 
ствар држи и да са њом располаже, зависно од природе и на- 
мене ствари, као и од својстава самог корисника. Према томе, ово 
основно имовинско право имало би та три овлашћења зависно 
од природе ствари, намене ствари и својстава корисника. Друго и 
треће овлашћење (да користи и да располаже са стварима) морао 
би носилац тог права да врши у складу са интересом друштвене 
заједнице и сагласно закону.

Међутим, по другој теорији, основно имовинско право на 
стварима у друштвеној својини није јединствено. Уместо тога 
била би три права; 1) право коришћења, 2) право располагања; 
и 3) право употребе. Присталице овог мишљења објашњавају да 
производне организације имају право коришћења на произведе- 
ним стварима, радне организације које се баве прометом — право 
располагања, a установе и друштвено-политичке заједнице имају 
на стварима у друштвеној својини субјективно право друге вр- 
сте, различито од права коришћења и права располагања, које би
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ce могло назвати право употребе. Према томе, сматра се, да јед- 
но основно имовинско право не би могло да задовољи, јер про- 
изводне организације немају само право коришћења већ и право 
располагања или радне организације које се баве прометом не- 
мају само право располагања већ и право коришћења и право 
употребе.

И у погледу самог термина за означење тог имовинског пра- 
ва има потешкоћа. Тако се термин ,,право коришћења” , „корис- 
ничко право” и сл. не би могао усвојити јер упућује на мисао 
да се ради о једној имовинскоправној категорији. Обзиром на 
карактер овлашћења које друштвени субјекти имаЈу на ства- 
рима у друштвеној својини могао би се употребити и термин 
Ј.право управљања” , који је раније био у  употреби. Овај термин 
одговара и уставној формулацији према којој „средствима за 
производњу у друштвеној својини непосредно управљају радни 
Јвуди који раде тим средствима” . Но, против овог израза истиче 
се, прво, он је идентичан са изразом који je у периоду админи- 
стративног управљања привредом употребљен у законодавству за 
означетве овлашћења која су припадала носиоцима државне сво- 
јине. Друго, он је сасвим сличан термину „право оперативног 
управљања” , који се у совјетском позитивном праву употреб- 
љава за означење збира овлашћења грађанскоправне приводе 
на имовини на којој постоји државна социјалистичка својина.

б) Као следеће може се поставити ш-гтање која секторска 
права могу постојати на стварима у друштвеној својини. По на- 
шем мишл.ењу у обзир долазе: заложно право на покретности- 
ма, хипотека и друга права на броду, као и стварне службености 
на непокретностима. Остала стварна права тзв. личне службено- 
сти сматрамо да не долазе у обзЈ^р на имовини у друштвеној 
својини (право плодоуживања, право употребе и habitatio).

в) Устав прави разлику између појединих врста земљишта 
и то: пољопривредног, шумског и другог земљишта укључујући 
ту и грађевинско, омогућавајући при томе различите границе 
обима права својине на свако од ових врста земљишта. Док се у 
Уставу једино земљорадницима зајемчује право својине на об- 
радиво пољопривредно земљиште у највећој површини до 10 ха 
по домаћинству (члан 21. став 2), дотле је Уставом дато овлаш- 
ћење да се законом (савезним и републичким) одреди у којим 
границама и под којим условима земљорадници могу имати пра- 
во својине на друго земљиште, као и у којим границама и под 
којим условима остали грађани могу имати право својине на по- 
л.-опривредно и друго земљиште (члан 21. став 3). Право својине 
на шуме и шумско земљиште, према члану 21. став 4. уређује 
се законом.

Поред ових одредби, које имају у виду само право својине 
грађана на земљишту, носиоци права својине на земљишту могу 
бити и друштвено-политичке организације и удружења грађана. 
По одредби члана 24. Устава законом се одређују услови под ко-
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јима ови субјекти могу имати право својине на непокретности. 
Одредбом члана 46. Устава одређено је да верске заједнице могу 
имати, у границама одређеним савезним законом право својине 
на непокретности. Ова материја углавном је и регулисана пози- 
тквним прописима, ма да би у даљој фази могла да се изврши 
н.ихова ревизија и да се правно уреде они односи који до сада 
нису регулисани.

г) Једно од питања које ве^ дуго чека своје решење је и 
питање става који треба заузети у погледу земл>ишних књига. 
Евиденција правних односа кроз земл>ишне књиге има за циљ 
да обезбеди сигурност у правном промету. Данас постоје земљиш- 
не књиге у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, АП Вој- 
водини и неким деловима на северу Србије. На осталим делови- 
ма земље постоји тапијски систем. Но, и тамо где постоје зем- 
ЈБишне књиге оне не пружају увек тачну слику стварног стања. 
Поводом земљишних књига поставља се и питање значаја који 
би ЈЧ1ИС требало да има за заснивање права својине односно пра- 
во коришћења. Конкретно, да ли упис има конститутиван зна- 
чај тј. да ли се право стиче уписом у земљишне књиге или има 
само декларативан значај тј. право се стиче и без уписа, дакле, 
са наступањем законом предвиђеног основа стицаша.

Ово би били неки од проблема грађанско-правних односа 
који је регулисање актуелно и од несумњиво великог значаја за 
праксу.

Др. Босиљчић Милица

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTIIACTUS

Уговори у облигационом праву представљају најважнији 
и најраспрострањенији извор облигација. Они се појављују као 
веома значајан и незаменљив инструмент правног промета, неоп- 
ходан за његово правилно и несметано одвијање. Њима се регу- 
лишу робно-новчани односи и промет разноврсних услуга и за- 
то су они свакодневни пратилац друштвеног и економског жи- 
вота. Ови уговори се деле по бројним и различитим основама. 
Једна од најзначајнијих њихових подела је она која за свој ос- 
нов узима обавезе страна уговорница. По том основу уговори 
се деле на једнострано обавезне и двострано обавезне. Једностра- 
но обавезни уговори су они уговори који производе обавезу само 
за једну страну уговорницу, док су двострано обавезни уговори 
они уговори који стварају обавезе за обе стране уговорнице. Ови 
последњи најчешће фигурирају у практичној примени облига- 
ционог права и са њима се и најчешће сусрећемо на том плану. 
Њих карактерише међусобна реципрочност, функционална sa

le



висност и условљеност права и обавеза уговарача. Код ових уго- 
вора произилазе права и обавезе за обе стране уговорнице, тако 
да се свака од њих истовремено појавл>ује у улози повериоца 
и дужника. Оно што је за једну страну право то је за другу 
обавеза и обрнуто. Из карактера међусобне узајамности и услов- 
љености права и обавеза страна уговорница код ових уговора 
проистиче и правно правило да су код њих оне дужне извршити 
своје уговорне обавезе истовремено. To значи да ако изостане 
извршење обавезе једне стране самим тим отпада и основ за из- 
вршење уговорне обавезе друге стране, с обзиром да код ових 
уговора обавеза једне стране служи за основ обавезе друге стра- 
не. Изузетак у овом погледу односи се само на оне двострано 
обавезне уговоре код којих према самој вољи странака израже- 
ној у уговору, закону или природи самог посла проистиче што 
другачије, тј. дужност једне стране да она прва изврши своју 
уговорну обавезу. Иначе у правној литератури се сматра да по- 
стоји дужност странака да истовремено изврше своје уговорне 
обавезе и код оних уговора овакве врсте код који је рок за 
извршење чинидбе одређен само за једну страну док за другу 
није, јер се у таквом случају тај рок узима и као рок за из- 
вршење обавезе друге стране.

Нужна и логична консеквенца изложених правних обе- 
лежја двострано обавезних уговора је грађанско правни инсти- 
тут exceptio non adimpleti contractus, карактеристичан и специ- 
фичан само за ову врсту уговора, јер долази до примене само 
код њих- Према овом грађанско правном институту једна уго- 
ворна страна може с успехом ускратити извршење своје уго- 
ворне обавезе према другој страни уколико ова није своју доспе- 
лу уговорну обавезу извршила према њој. Наравно, она ово 
правно средство неће моћи с успехом употребити када из са- 
мог уговора, закона или природе посла проистиче њена дужност 
да прва изврши своју уговорну обавезу.

Exceptio non adimpleti contractus, приговор неиспуњења уго- 
вора био је познат и у римском праву где се испољавао кроз 
exceptio doli да би у средњем веку добио свој данашњи латински 
назив.

Постојање овог грађанско-правног института појављује се 
у првом реду као ефикасан инструмент за обезбеђење и зашти- 
ту оправданих правних интереса једне уговорне стране од опас- 
ности њихове повреде и угрожавања, чему се они неминовно из- 
лажу у ситуацији када изостаје извршење доспеле чинидбе дру- 
ге уговорне стране из истог уговорног односа, пошто је тада 
веома неизвесно да ли ће ова потом, када и како извршити сво- 
ју  дуговану чинидбу. Иначе у својој идејној основи овај приго- 
вор заснива се на принципима равноправности уговорног поло- 
жаја странака и међусобне узајамности и условљености њихових 
уговорних обавеза, a исто тако и на принципима правичности, 
савесности и лојалности странака у правном промету. Непра- 
вично би, наиме, било по тужби једног уговорача правно прину- 
ђивати другог да испуни своју уговорну обавезу, када и сам
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тужилац није испунио своју доспелу уговорну обавезу из истог 
уговора, нити је спреман да је истовремено изврши са обавезом 
приговарача. Тако нешто не би одговарало поштењу и корект- 
ности у правном саобраћају и противило би се пословном мора- 
лу јер би се тиме погодовало уговарачу који није извршио уго- 
ворну обавезу, по правилу најчешће неуредном правном субјек- 
ту a на рачун и терет уредног, и санкционисали његови нелојал- 
ни и неисправни поступци према његовом уговорном партнеру. 
Ван сваке је сумње да би се тиме у пуној мери вређала једна- 
кост уговорних странака. Циљ овог грађанско-правног института 
је да спречи довођење једне уговорне стране у овакву, по њу 
неоправдано штетну и нескривљену ситуацију.

Треба рећи да овај приговор истовремено представља и 
средство за реализацију приговарачевог потраживања према ње- 
говом сауговарачу против кога је управљен, као и својеврстан 
облик стимуланса овога да и он са своје стране изврши своју 
доспелу обавезу према приговарачу, како би на тај начин сте- 
као пуноважан основ за реализацију своје тражбине од приго- 
варача. Потребно је такође додати да постојање овог приговора 
оправдавају и разлози процесне економије, јер он води упрош- 
ћавању и убрзању парничног поступка. Ово отуда што се у 
оваквим случајевима спор по правилу своди само на једну пар- 
ницу, уместо најчешће на две, до чега би иначе дошло, када би 
у одсуству правне могућности за употребу овог приговора, ту- 
женик морао да изврши своју уговорну обавезу, a затим да у 
посебној парници тражи од тужиоца извршење његове уговорне 
обавезе односно раскид уговора са реституцијом своје извршене 
чинидбе и накнадом штете. Ван сумње је да би се он тиме изло- 
жио непотребним материјалним трошковима и губитку времена.

Exceptio non adimpleti contractus је дилеторан приговор 
који води привременом ускраћивању чинидбе. Заснива се на пра- 
ву дужника да својом изјавом ускрати чинидбу према поверио- 
цу, док он према њему не изврши своју дуговану обавезу. Исти- 
цање овог приговора нема за последицу раскид уговора, него 
само одлагање његовог извршења. Њиме туженик не оспорава 
постојање своје обавезе, већ само хоће да испуњење исте поста- 
ви у зависност од испуњења тужиочеве обавезе. Уговор, наиме 
и даље остаје на снази све док се не испуни или не раскине на 
прописани начин. Уговорна страна која истиче овај приговор 
уствари хоће да изврши своју дуговану чинидбу, али само кас- 
нкје уз истовремено извршење противчинидбе друге стране уго- 
ворнице. Њен цијв је да не буде принуђена да испуни своју 
обавезу npe него што и друга страна испуни своју обавезу према 
њој.

Основаним истицањем овог приговора спречава се оствари- 
вање туђег субјективног права a такође и западање приговарача 
у дужничку доцњу, односно уколико је ова наступила пригово- 
ром се отклањају њене штетне последице по приговарача. Он 
након тога запада у дужничку доцњу кад поверилац према њему 
изврпта своју противчинидбу или који га у погледу извршења
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исте стави у поверилачку доцњу. У случају основаности овог 
приговора суд доноси пресуду којом се тужбени захтев тужиоца 
одбија као преурањен. Ово само онда уколико тужилац није у 
тужби — у њеним чињеничним наводима или петитуму, односно 
на главној расправи све до њеног окончања, изразио своју спрем- 
ност и вољу да своју противчинидбу према дужнику —  пригова- 
рачу изврши истовремено кад и овај своју према њему. У таквој 
ситуацији суд пресудом обавезује приговарача да према тужиоцу 
изврши своју дуговану чинидбу, али, под условом да и овај пре- 
ма њему истовремено изврши своју противчинидбу.

Иначе, приговор неиспуњења уговора је приговор матери- 
јалног a не процесног права, што значи да се он може истаћи 
било у ком стадијуму поступка па и у жалби. О постојању усло- 
ва за његово истицање суд не води рачуна по службеној дуж- 
ности, ех officio, већ само онда када буде истакнут од стране 
дужника. To проистиче и из самог назива овог грађанско-правног 
института, који указује на то да је основна претпоставка за ње- 
гово вршење та да он буде истакнут у форми приговора од стра- 
не уговарача од кога се тражи да изврши своју уговорну обаве- 
зу. Осим тога његовим невршењем не вређа се јавни интерес. 
Постојање овог грађанско-правног института има за циљ зашти- 
ту искључиво приватних интереса странака.

У најтеснијој повезаности са применом приговора неиспу- 
њеног у говору поставља се питање код којих све то двострано 
обавезних уговора он долази до примене. С тим у вези потреб- 
но је одмах напоменути да у материји облигационог права не по- 
стоји јединствен став према овом питању, јер има правних писа- 
ца који проширују домет примене exceptio non adimpleti con- 
tractus-a и на такозване несвршене двострано обавезне уговоре 
contractus bilaterales inaequales), тј. на оне двострано обавезне 
уговоре који су у моменту закључења створили обавезу само за 
једну страну уговорницу, али код којих је касниЈе заснована 
обавеза и за другу страну. Такав би напр. био случај са угово- 
ром о бесплатној остави, који је у моменту закључења створио 
обавезу само за оствопримца да остводавцу врати ствар коју му 
је овај дао на чување, али у вези са чијим је чувањем оставо- 
примац имао трошкове, чију накнаду потражује од оставодавца.

Стојимо на становишту да exceptio non adimpleti contractus 
може доћи до примене само код двострано обавезних уговора у 
правом смислу речи, тј. код оних који су у моменту закључења 
створили обавезе за обе стране уговорнице и код котих су оне 
дужне — по садржини самог уговора или по природи посла да 
своје међусобне уговорне обавезе изврше истовремено. Примена 
овог приговора не би могла доћи у обзир код несвршених дво- 
страно обавезних уговора. Ово са разлога што је код њих насту- 
пање обавезе на страни повериоца евентуално, те уколико таква 
обавеза и наступи, она је у односу на уговорну обавезу дужника 
секундарног карактера. Она је настала поводом уговора a не из 
самог уговора. Осим тога код несвршених двострано обавезних 
уговора не постоји ни узајамна функционална зависност и услов-
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љеност међусобних права и обавеза уговарача, каква постоји код 
ггравих двострано обавезних уговора и која представља резон д 
етр овог грађанско-правног института. Наиме, ту се чинидба јед- 
не стране не појављује као основ и као противвредност чинидбе 
једне стране не појављује као основ и као противвредност чинид- 
бе друге стране. Накнада трошкова коју оставодавац дугује оста- 
вопримцу не долази као противчинидба оставопримчевој обавези 
да депоновану твар врати оставодавцу. Туженик и код несврше- 
них двострано обавезних уговора може Једино да задржи испу- 
њење своје обавезе коришћешем ius retentionis-a или компенза- 
ционог приговора, када се за њихову примену стекну сви, важе- 
ћим правним правилима облигационог права предвиђени услови.

Приговор неиспуњења уговора долази до примене и у на- 
шем привредном праву, пошто ie изричито предвиђен у Општој 
узанси за промет робом бр. 61. Међутим у озој материји он сла- 
бије до.лази до изражаја, пошто се привредно правни промет 
добрим делом заснива на кредиту, a и саме странке веома често 
уговарају да једна од њих испуни своју обавезу пре друге 
(напр. код куповине на почек и сл.). Осим тога примену овог 
института на подручју привредног права потискује донекле и 
трговачки обичај да купац плаћа цену за робу коју је  примио 
тек пошто је имао могућности да изврши квалитативни и кван- 
титативни преглед исте.

Неопходно је напоменути да оправданој употреби овог при- 
говора од стране туженика има места само онда када тужилац 
није извршио према туженику своју уговорну обавезу из истог 
уговора који је створио обавезу туженика према њему чије ис- 
пуњење он у конкретном случају тужбом тражи, a не и тада 
када тужилац према туженику није извршио своју уговорну оба- 
ли. Jep тај други уговор по својој садржини сасвим Је различит 
од уговора чије испуњење тужилац тужбом тражи. Он заснива 
између странака засебан правни однос који је независан од прав- 
ног односа који су оне створиле другим међусобно закЈвученим 
већ с’ с мостаЈ не и к ?зависш Оствав« ље и збезбећење ' В( 1их 
уговором. Обавезе странака из тих двају или више различитих 
међусобно закључених уговора нису реципрочне и условљене 
права из једног таквог уговора туженик може реализовати у по- 
себном спору a никако на тај начин гпто би ускратио да изврши 
своју обавезу из другог уговора закл>ученог са тужиоцем, уго- 
вора, чије испуњење овај у конкретном случају тужбом тражи. 
Туженик у таквој ситуацији ]едино може задржати извршење 
своје чинидбе позивом на ius retntionis или истицањем компен- 
зационог пригсвова ако су се за њихово критчћење стек.ли сви 
потребни услови. Изузетак у овом погледу односи се једино на 
случај када су се стране уговорнице изричито спораз;^ту[еле да ће 
њихове обавезе из различитих конкретно одређених уговора ко- 
је су оне између себе закључиле бити у погледу свог извршења 
међусобно условљене. Тада ће, наиме, свака од њих имати пра- 
ва да ускрати извршење своје обавезе из једног уговора уколико
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друга страна није извршила према њој своју обавезу из другог 
таквог уговора. Овде се уствари ради о једном уговорном 
exceptio non adimpleti contractus-u, пошто право на његово вр- 
шење извире из уговора, дакле не заснива се на самом закону.

Обавезе страна уговорница код двострано обавезних угово- 
ра код којих долази до примене овај грађанско-правни институт 
стално служе једна другој за основ — како приликом њиховог 
закл.учења и извршен>а тако исто и приликом раскида. To про- 
изилази из саме природе и сврхе тих уговора. Према томе и оба- 
везе уговарача које проистичу из раскинутог уговора овакве 
врсте, који ie извршен и које се састоје у реституцији међусобно 
извршених престација су узајамне и условљене и имају се ако 
није дрЈччије уговорено извршити истовремено. У таквом случа- 
ју  свака страна може с позивом на exceptio non adimpleti con
tractus ускратити другој страни повраћај њене чинидбе све док 
она не изврши реституцију приговарачеве чинидбе.

Да би приговор неиспуњења уговора могао да произведе 
своје правно дејство довољно је да тужилац објективно није из- 
вршио према туженику своју доспелу обавезу из истог уговора. 
He захтева се уопште постотање његове кривице за то. Сам фа- 
кат објективног неизвршења чипидбе од стране тужиоца као по- 
вериоца даје право туженику као дужнику да са успехом ускра- 
ти извршење своје уговорне обавезе према њему. Мначе само 
упуштање сада у оцену основаности овог приговора претпостав- 
ља пре свега постојање основаности тужбеног захтева против ко- 
га је овај приговор истакнут. Само уколико усвоји тужбени за- 
хтев суд ће одлучити о овом приговору. Jep уколико се тужбени 
затхев појављује као неоснован оцена овог приговора је бес- 
предметна.

У ситуацији када је туженик у апсолутној објективној не- 
могућности да изврши према тужиоцу своју дуговану чинидбу, 
суд he одбити тужиочев тужбени захтев управљен на обавези- 
вање туженика на извршење овакве обавезе не упуштајући се 
у оцену основаности од стране туженика истакнутог приговора 
неиспуњења уговора. Ово отуда што према правним правилима 
облигационог права сама апсолутна објективна немогућност из- 
вршења одређене чинидбе искључује сама по себи могућност ње- 
ног утужеша, пошто би судска одлука којом би туженик био 
обавезан на извршење такве чинидбе била лишена свог реалног 
животног садржаја, будући да се не би могла принудно извр- 
шити. Без икаквог је утицаја у овом погледу то да ли је таква 
немогућност извршења постојала пре закл>учења уговора или 
је касније наступила. И у случају када постоји апсолутна објек- 
тивна немогућност на страни самог тужиоца да изврши своју 
противчинидбу према туженику има се такође одбити његов 
тужбени захтев. Jep, када туженик оправдано истакне овакав 
пркговор, извршење тужиочеве чинидбе појављује се као услов 
и основ за испуњење туженикове чинидбе, a како се у оваквом
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случају тај услов објективно не може остваривати то самим тим 
отпада и основ за реализацију туженикове обавезе према тужио- 
ду. Исто тако, и у ситуацији када тужилац тврди да ie извршио 
своју уговорну обавезу према туженику a то у ствари није учи- 
нио одбиће се његов тужбени захтев усмерен на обавезивање ту- 
женика да испуни своју уогворну обавезу према њему. Ово због 
тога што сама оваква неистинита тврдња од стране тужиоца у 
ггогледу извршења своје дуговане чинидбе према туженику има 
правни значај обавештења да тужилац ту своју обавезу неће из- 
вршити са свим последицама које из таквог факта проистичу.

У материји облигационог права важи принцип презумпције 
неизвршеша што значи да на дужнику лежи терет доказа о томе 
да је своју обавезу према повериоцу извршио. Консеквентно to
mb, и у случају истицања exceptio non adimpleti contractus-a од 
стране туженика на тужиоца пада терет доказа о томе да је он 
према гуженику извршио своју уговорну обавезу и да зато треба 
овај да изврши своју према њему, односно да је туженик први 
дужан да изврши своју уговорну обавезу према њему.

Поставља се питање да ли тужилац може давашем обезбе- 
ђења — ,]емства и слично отклонити дејство приговора неиспу- 
шења уговора истакнутог од стране туженика. Сматрамо да би 
тужилац давањем обезбеђења то могао учинити само онда када 
би се са тим сагласио туженик a никако мимо тога по свом соп- 
ственом нахођењу и избору. Jep дозвољавати повериоцима да се 
мимо сагласности дужника на овакав начин обезбеђују од деј- 
ства приговора о коме је реч значило би самим тим у исто време 
пружати им и могућност да се без оправданог разлога ослободе 
своје одређене уговорне обавезе и то тако што би уместо исте из- 
вршили неку другу чинидбу — чинидбу која представља обезбе- 
ђење.

Када туженик основано истакне овај приговор a тужилац 
се пзјасни спремним и еољним да према туженику изврши своју 
дуговану чршидбу из истог уговора, суд ће усвојити тужиочев 
тужбени захтев и обавезати туженика да изврши према тужиоцу 
своју дуговану обавезу, али под условом истовременог извршења 
противчинидбе од стране тужиоца. He изјасни ли се тужилац 
изричито у овом смислу a суд нађе да према туженику није из- 
вршио своју противчинидбу одбиће шегов тужбени захтев усме- 
рен на обавезивање туженика да према њему изврши своју уго- 
ворну обавезу, без обзира на то што је иста доспела. Треба одмах 
нагласити да је exceptio non adimpleti contractus средство за 
одбрану a ке за напад и да зато он не може имати за последицу 
осуду тужкоца да изврши своју обавезу према туженику. To деј- 
ство може имати само противтужба. Тужиочева чинидба није 
билс предмет cnopa и он на извршење исте ниј е осуђен. Због 
тога приговарач нема права да захтева принудно извршење про- 
тивчинидбе тужиоца. На ово је овлашћен само тужилац у односу 
на чинидбу на чије је извршење обавезан туженик. Таква пре-
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суда да]е туженику само право да ускрати извршење своје чи- 
нидбе према тужиоцу на коју је осуђен, све док овај не изврши 
према њему своју противчинидбу, односно све док га у погледу 
извршења исте не остави у поверилачкој доцњи. Да ли је и када 
тужилац у овом смислу оставио туженлка у поверилачкој доцши 
просуђује се према правним правилима облигационог права. Ина- 
че приликом принудног извршења једне овакве судске одлуке 
није уопште потребно да тужилац, као тражилац извршења из- 
врши претходно своју противчинидбу према туженику да би мо- 
гао да издејствује дозволу извршења. Та околност не представл>а 
материјално правну претпоставку за доношење решења о дозво- 
ли извршења тражбине која је досуђена тужиоцу. У том циљу 
је потребно да тужилац као тражилац извршења докаже само 
постојање извршности једне овакве судске одлуке. Међутим суд 
he у оваквом случају дозвољено извршење спровести само онда 
када тражилац извршења докаже да је своју противчинидбу 
према приговарачу — извршенику испунио или ако је испуни 
истовремено приликом спровођења извршења над њим, односно 
када тражилац извршења докаже да ie у овом погледу оставио 
извршеника у поверилачкоЈ доињи. He буде ли тако тужилац 
као тражилац извршења поступио суд ће на преллог приговарача 
—  извршеника дозвољено извршење одложити. Уколико пак суд 
у току расправе нађе да тужилац има право на чинидбу од ту- 
женика али тек пошто сам изврши своју противчинидбу према 
њему, a TO ни.]е учинио одбиће тужиочев тужбени захтев за оба- 
везивање туженика да изврши према њему своју уговорну оба- 
везу. Наиме, у таквом случају нема места осуди туженика пошто 
је извршење његове обавезе условљено претходним извршењем 
тужиочеве чинидбе, a тај услов се није испунио. У спору у коме 
је тужен за извршење своје уговорне обавезе према тужиохту, 
туженик може, уместо истицања exceptio non adimpleti con- 
tractus-a против тужиоца поднети противтужбу све до окончања 
главне расправе у смислу чл. 177. ЗПП и тражити да се овај 
обавеже да према њему изврши своју уговорну обавезу из истог 
тог уговора. У случају основаности противтужбе суд ће поред 
одлуке којом се туженик обавезује на извршење своје уговорне 
обавезе према тужиоцу донети истовремено и одлуку о обавези- 
вању тужиоца да према туженику испуни своју дуговану чинид- 
бу из истог тог уговора. Уколико након извршности таквих од- 
лука обе стране поднесу благовремене и уредне предлоге за ппи- 
нудно извршење тражбина које су им досуђене, сматрамо да би, 
иако те две одлуке са гледишта грађанског процесног права 
представљају независне и самосталне извршне наслове, предмете 
по истима требало спојити и из разлога целисходности и еконо- 
мичности извршења принудно извршење њихових тражбина 
спровести истовремено, међусобно условл>авајући извршење тра- 
жбина једне стране са извршењем противтражбине друге стране.
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Једна уговорна страна може са успехом да задржи испуње- 
ње своје уговорне обавезе према другој страни и у случају када 
је ова само делимично испунила своју уговорну обавезу a такође 
и онда када је она своју чинидбу из уговора извршила неправил- 
но и манљиво, пошто је дужност исте била да своју уговорну 
обавезу изврши у целости и у свему онако како је то предвићено 
уговором и како то проистиче из природе и оклности конкветног 
правног посла. Тако напр. код уговора о куповини и прода1и про- 
давац није само дужан да купцу уступи у државину продату не- 
покретност, већ треба да му преда и све исправе потребне за од- 
говарајући земл>ишно књижни пренос својине те непокретности 
на купца односно да учини и друге радње Koie се покажу не- 
опходним за постизање тог кратњег цил>а уговора о куповини и 
продаји. Сматра се да је тедна уговорна страна извршила своју 
уговорну обавезу неправилно онда када садржина и квалитет 
чинидбе коју је извршила оступа од уговором утврђене садржи- 
не и квалитета, a исто тако и у случату када она своју обавезу 
из уговора није испунила у право време на правом месту и на 
прави начин. Међутим уколихо оступаша у овом погледу с об- 
зиром на природу врсту и садржину конкретног правног посла 
не прелазе границе уобичајене толераниије не узима се да је 
уговорна страна неправилно извршила CBoiy уговорну обавезу. 
Иначе, под појмом неправилно извршене чинидбе подразЈзмевату 
се и чинидбе са правним недостатцима. Овакав приговор којим 
једна уговорна страна задржава испуњење своје доспеле уговор- 
не обавезе према другој страни са разлога што ова није према 
њој извршила своју дуговану чинидбу у потпуности и правилно 
у правној литератури се назива exceptio non adimpleti rite con
tractus, приговор неправилног испуњења уговора. Оправдана упо- 
треба тога приговора даје право туженику да са успехом задржи 
испуњене своје дуговане чинидбе према тужиоцу, јер је основна 
обавеза сваке уговорне стране да своју дуговану чинидбу у свему 
испуни онако како се то уговором, који је закон за контрахенте 
обавезала. Напомињемо да he са ових разлога једна уговорна 
страна имати права да ускрати извршење своје дуговане обавезе 
према другој страни чак и у случају када је између њих прет- 
ходно уговорено да рекламације једне уговорне стране у погледу 
правилности извршења обавезе друге стране не задржава ипуње- 
ње њене уговорне обавезе према тој страни. Ово због тога што 
би такав један споразум био противан принципу савесности и 
поштења уговорних страна и добрим обичајима који важе на 
подручју имовинско-правног промета, те зато као такав не би 
могао да произведе никакво правно дејство. Наиме, такав спора- 
зум неправично би стављао у непоравдано тежак и правно не- 
равноправан положај уговорну страну која подноси рекламацију 
на извршену чинидбу друге уговорне стране, јер се она тиме 
унапред лишава могућности да користи своја права која би нор- 
мално у таквом случају имала ради очувања својих имовинских
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и других легитимних интереса. Оваквим споразумом свака уго- 
рорна страна могла би сама себе да доведе у ситуациЈу да уоп- 
ште не одговара другој страни по њеној рекламацији за правил- 
ност извршења своје уговорне обавезе, што се свакако не би 
смело правно толерисати. Вредно је напоменути да у случају 
када једна уговорна страна није извршила своју дуговану чи- 
нидбу према другој страни онако како је то требало да учини, 
a ова услед тога не тражи раскид уговора, већ само инсистира 
на отклањању недостатака онда она неће имати права да у це- 
лости ускрати извршење своје уговорне обавезе према првој уго- 
ворној страни, већ јој у таквој ситуацији припада само право да 
од свог дела чинидбе одбије онолико, колико по вредности одго- 
вара трошковима потребним за отклашање утврђених и благо- 
времено рекламираних недостатака. Може се и догодити да уго- 
ворна страна која тражи, од друге да према њој испуни своју 
уговорну обавезу није могла да према овој у потпуности изврши 
своју уговорну обавезу, већ је иста извршила само делимично из 
разлога који јој се не могу уписати у кривицу. Одмах треба рећи 
да и у таквом случају приговарач неће моћи да у целости задр- 
жи испуњехве своје уговорне обавезе, већ је овлашћен да то учи- 
ни само у сразмери и обиму који одговара неизвршеном делу 
обавезе његовог сауговарача.

На крају, неопходно је да посебно истакнемо да ће у одре- 
ђеним случајевима једна уговорна страна имати права да са ус- 
nexoii задржи испуњење своје уговорне чинидбе према другој 
страни и онда када је она према уговору, природи или околно- 
сти посла прва дужна да испуни своју уговорну обавезу. To he 
бити у ситуацији када постоји реална и конкретна опасност да 
друга уговорна страна неће моћи потом да према њој испуни 
сво]у уговорну обавезу, по доспелости исте, a услед околности 
које су настале након закључења уговора или пак из узрока 
који су постојали и пре закључења уговора, али за које прва 
уговорна страна није знала нити је за њих могла знати. Такав 
би капр. био случај када се после закључења једног оваквог 
двострано обавезног уговора, имовинске прилике друге уговорне 
стране која треба да изврши своју уговорну чинидбу касније од 
прве погоршају у тој мери да је веома неизвесно да ли ће она 
бити у стању да изврши ту своју уговорну обавезу. Иста би си- 
туација била и онда када уговорна страна која је дужна да прва 
кспуни своју уговорну чинидбу накнадно, по закључењу уговора 
дође до сазнања да су имовинске прилике њеног сауговарача би- 
ле рђаве у изложеном правцу и у моменту закл>учења уговора 
али што она тада није знала нити могла знати. Овде смо у при- 
суству приговора опасности намирења приговарачеве тражбине 
од стране његовог сауговарача. Основано истицање оваквог при- 
1‘овора даје право приговарачу да задржи испуњење своје до- 
спеле уговорне обавезе према свом уговорном партнеру иако уго- 
ворна обавеза овога још није доспела за извршење и захтевати
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да OH први или истовремено са њим испуни своју противчинид- 
бу. Уместо тога приговарач може тражити од оваквог свог са- 
уговарача да у примерном року пружи потребно обезбеђење о 
томе да ће благовремено и правилно извршити своју уговорну 
обавезу према приговарачу. Безуспешан протек тога рока давао 
би право приговарачу да тражи раскид уговора (вид. параг. 1052 
аустриског ОГЗ).

ЗОРАН ГИЧИЋ

ОБАВЕЗНО ПРИМАЊЕ ПРИПРАВНИКА У РАДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Обавезно примање приправника у радним организацијама 
регулисано је следећим законом:

1) Основни закон о обавезном примању приправника у рад- 
ним организацијама (Сл. лист СФРЈ бр. 54/67);

2) Закон о изменама и допунама Основног закона о обавез- 
ном примању приправника у радним организацијама (Сл. лист 
СФРЈ бр. 26/68);

3) —  за СР Србију Закон о обавезном примању приправника 
у радним организацијама (Сл. гласник СРС Бр. 27/68).

Ради омогућавања лицима са завршеном високом и вишом 
школом и школом другог ступња да на радном месту стекну 
радно искуство за самосталан рад у својој струци, радне орга- 
низације дужне су да та лица примају на рад у својству при- 
правника.

Рад у својству приправника може трајати најдуже годину 
дана, изузетно радне организације могу својим општим актом 
утврдити приправнички стаж у дужем трајању, али не дужем 
од две године.

Радне организације својим општим актом утврђују број 
приправника за одређена радна места, начин спровођења при- 
правничког стажа, време трајања приправничког стажа, као и 
начин проверавања стеченог искуства у току и на крају приправ- 
ничког стажа.

Ради усклађеног регулисања питања броја приправника, 
времена трајања стажа, као и начина проверавања стеченог рад- 
ног искуства обавезују се републике да законом пропишу кри- 
теријуме за одређивање броја приправника и утврде рок до ко- 
га су радне организације дужне да донесу свој општи акт о при- 
правницима.

Радне организације ће попунити радна места приправници- 
ма у року који одреди у свом општем акту, a који не може бити 
дужи од рока утврђеног републичким законом.
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Законом републике прописаће се санкције за неизвршење 
обавезе које за радну организацију произилазе из одредаба ре- 
публичких закона.

Дужност примања приправник важи за државне органе, као 
и за удружење и друге организације одређене републичким за- 
коном.

Критеријум за одређивање броја приправника и трајања 
приправничког стажа у општинским и републичким органима 
утврђују се републичким прописима, a у савезним органима са- 
везним прописима.

Радник који по завршеном приправничком стажу не пока- 
же задовољавајући успех распоређује се на радно место за које 
испуњава прописане услове. Ако радник одбије распоред на 
такво радно место или таквог слободног места нема у радној 
организацији, престаје му рад у радној организацији у складу 
са општим актом радне организације.

Радне организације су обавезне да донесу своје опште акте 
по овим питањима у року од три месеца од дана ступања на сна- 
гу овог закона тј. 30. децембра 1967. год., уколико републичким 
законом не буде одређен други рок.

Како је Републици наложено да донесе закон о обавезном 
примању приправника у радним организацијама, то је и СР Ср- 
бија донела такав закон, који је објављен у Сл. гласнику СРС 
бр. 28 од 6. јула 1968.

Републички закон о обавезном примању приправника у 
радним организацијама пре свега подвлачи да су радне и друге 
организације, државни органи и удружења обавезни да примају 
на рад приправнике по одредбама истог закона.

Надаље, републички закон прописује да број приправника 
које су дужне да примају на рад радне организације, као и сте- 
пен њиховог стручног образовања, радне организације утврђују 
општим актом на основу следећих критеријума:

— Структуре кадрова утврђене општим актом радне орга- 
низације;

—врсте делатности нивоа технологије и степена опремљено- 
сти за вршење делатности односно обима и садржине развојног 
програма,

—• постојеће стручне структуре упослених радника;
— укупног броја запослених радника.
Поред напред назначеног критеријума, радна организација 

може својим општим актом утврдити и друге критеријуме за 
примање приправника.

Радне организације су дужне да опште акте о приправни- 
цима донесу односно ускладе са напред одређеним критерију- 
мима у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона 
тј. 6. јула 1968. год. као и да те своје акте у року од 7 дана од 
дана доношења доставе на увид општинској скупштини, a репуб- 
личком односно покрајинском извршном већу.
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Уколико радне организације не донесу или не ускладе сво- 
је опште акте, како је напред одређено, општинска скупштина 
односно републичко или покрајинско извршно веће утврђује сво- 
јим актом број приправника.

Општинска скупштина односно републичко или покрајин- 
ско извршно веће су дужни да донесу акт о броју приправника 
у року од два месеца од дана када је радна организација била 
дужна да општи акт донесе односно усклади са одредбама За- 
кона о обавезном примању приправника у радним организаци- 
јама, a радна организација је дужна да свој општи акт донесе 
односно усклади с актом општинске скупштине односно репуб- 
личког или покрајинског извршног већа у року од месец дана 
од дана његовог достављања.

Закон предвиђа да број приправника који општинска скуп- 
штина, републичко односно покрајинско извршно веће утврђује 
за радне организације не може бити веће од једног приправни- 
ка ако имају до 30 упослених радника, од једног приправника 
на сваких даљих 50 упослених радника и од једног приправника 
на сваких даљих 100 преко 1000 упослених радника.

Ако постоје објективни разлози републички односно по- 
крајински државни орган и високошколска установа могу се 
ослободити обавезе примања приправника, као и радну орга- 
низацију.

Радне организације су дужне да општим актом утврде рок 
у коме ће попунити радна места утврђена за приправнике, с 
тим да овај рок не може бити дужи од шест месеци од дана 
ступања на снагу овог закона тј. дана 6. јула 1968. год.

Ако се у року предвиђеном не попуне радна места због 
тога што се нико није јавио или су се јавила лица која не испу- 
њавају услове, оглашавање слободног радног места се понавл>а 
у роковима утврђеним општим актом радне организације, који 
не могу бити дужи од шест месеци.

Закон предвиђа и санкције за неизвршење напред назна- 
чених обавеза, па тако новчаном казном од 5.000 —  10.000.— ди- 
нара казниће се за прекршај радна организација —

—  ако општи акт не донесе односно не усклади са актом 
општинске скупштине односно републичког или покрајинског 
извршног већа у року од месец дана од дана доставл>ања,

—  ако општим актом не утврди сагласност закону рок у 
коме ће се попунити радна места утврђена за приправнике од- 
носно ако у законском року не попуни радна места утврђена за 
дриправнике.

Закон такође предвиђа и санкције за одговорна лица, па 
прописује да ће се за прекршај казнити одговорно лице у рад- 
ној организацији новчаном казном у износу од 300— 500 динара.

ВУЧКОВИЋ МИОДРАГ
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана 7. септембра 1968. године одржана је у Београду ре- 
доБна седница Савеза.

Председништво је размотрило израђен дневни ред за на- 
редни Пленум савеза, који је заказан за 28. септембар 1968. го- 
дине у Загребу. Прихваћен је реферат за пленум као и Тезе за 
дискусију, са темом: Актуелни проблеми Југословенске адвока- 
ТЈфе (Бранко Жикић, ген. секретар Савеза).

Узета је на знање информација Секретара да је Савезни 
савет за правосуђе почео рад на изради општег закона о адвока- 
тури и другим видовима правне помоћи, те да се даљи рад на 
изради пројекта Основног закона о адвокатури и другим видо- 
вима правне помоћи обуставља. Делегиран је Миодраг Павли- 
чевић, адвокат из Београда да од стране Савеза буде са Савезним 
саветом за правосуђе по овом послу.

Председништво је одлучило да се на задњем Пленуму Са- 
веза који he се одржати при крају године у Новом Саду изврше 
избори свих органа Савеза за наредни период као и представ- 
ника Савеза у Међународној унији. За буду^ег представника МУА 
предлаже др Аурела Крстуловића, адвоката из Загреба.

На предлог Адвокатске коморе у Београду одлзгчеко је да 
Савез интервенише код Савезног Извршног већа да Савезпо 
Извршно веће изузме адвокате од обавезе подношехва рачЈчха 
органима Управе прихода при наплати хонорара.

Решавана су и друга текућа питања.

М. Б.

Др. ВЛАДА ШЕЋЕРОВ

12. септембра 1968. преминуо је у Зрењанину др. Влада 
Шећеров, адвокат.

Др. Вл. Шећеров потиче из једне старе и угледне српске 
банатске, породице. Правне науке је завршио у Будимпешти 
1920. године, па је неко време био у разним административним 
надлештвима. Адвокат је постао 1925, године, па је адвокатуру 
вршио до своје смрти.

Као човек и адвокат био је врло цењен и поштован, имао 
је само пријатеља.

Слава Mv!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Предлог браниоца да се позове 
на седницу II. ст. већа не може се 
прихватити јер није поднесен у  po
xy предвиђеном за жалбу, a веће 
не налази да би присуство бранио- 
ца било корисно за разјашњењв 
ствари. (ВСС од. НС бр. Кж. 31/68).

Пресудом I ст. Суда проглашен 
је оптужени кривим и осуђен на 
шест година строгог затвора. Жалбе 
су уложили Јавни тужилац и бра- 
ниоц. Жалба Јавног тужноца је де- 
лимично уважена и оптуженом је 
казна повишена на осам година 
строгог затвора, a из разлога:

Бранилац оптуженог је поднео у 
допуни жалбе предлог да се позове 
на главну расправу II ст. Beha. По 
чл. 341. ст. 1. ЗКП II ст. Суд ће 
обавестити о седници већа и опту- 
женог и његовог браниоца ако је 
ма ко од њих у року предвиђеном 
за жалбу или за одговор на жалбу 
захтевао да буде обавештен и у 
случају ако претседник већа или 
веће нађе да би присуство страна- 
ка био корисно за разјашњење ства- 
ри. У конкретном случају бранилац 
је након протека рока предвиђеног 
за жалбу и за одгбвор на жалбу у 
своме поднеску захтевао да буде 
обавештен на седници већа. Како 
овај захтев није поднет у законом 
предвиђеном року, a председник Be
ha и веће нису нашли да би при- 
суство странака било корисно за 
разјашњење ствари, Суд је тај 
предлог одбио у смислу одредбе 341. 
ст. 1. ЗКП.

Оптужени је од украђених ствари 
имао код себе још рукавице, те није 
од значаја коју вредност је оптуже- 
ни хтео задржати. Код дела из чл. 
253. КЗ не постоји привилегисана 
форма услед мале вредности.

Прела члану 447 ЗКП малолетник 
се може осудити на испуњење имо- 
винскоправног захтева само ако му 
'je изречена казна, па је  правилна 
одлука суда којол је обавезао сало 
другооптуженог на накнаду штете 
оштећеној. (ВСС Од НС. бр. КЖМ 
16/68).

Оптужени је проглашен кривим и 
осуђен и на накнаду имовинске 
штете. Уложио је жалбу, која је као 
неосновапа одбијена a из разлога:

Одлука Суда о имовинскоправном 
захтеву је правилна, с обзиром да 
је оптужени извршио дело у зајед- 
иици са малолетним лицем у одно- 
су на кога још није донета право- 
снажна одлука, a према чл. 447. 
ЗКП малолетник се може осудити 
на испзтаЈвње имовинскоправног зах- 
тева само ако му је изречена каз- 
iia. У конкретном случају оптуже- 
ни може остваривати онај део имо- 
винскоправног захтева односно ште- 
те коју је проузроковао малолетник 
путем регреса у грађанској парници.

За постојањв кривичног дела из 
члапа 253. КЗ није од значаја коју 
вредност је оптужени хтео задржа- 
ти, с обзирол да код дела ове врсте 
не постоји привилегисана форла ус- 
.гвд лале вредности. (ВСС од. НС 
бр. КЖ 246/68).

I ст. пресудом проглашен је кри- 
вим за кривично дело из чл. 253. 
КЗ оптужени па је осуђен на 14 го- 
дина строгог затвора. Оптужени је 
уложио жалбу која је као неосно- 
вана одбијена a из разлога: 

Неоснован је жалбени навод оп- 
туженог да није био упоран да за- 
држи ствари које је  украо из стана.

У парници ради оспоравања очин- 
ства МЛД тужиоуд ила да заступа 
постављени ад хок старатељ a пе 
.чати. (ВСС од. НС бр. Гж 846/68).

I степени Суд одбио је тужбсни 
захтев. Тужилац је уложио жалбу 
која је основана, a из разлога;

У овој парници ради оспоравања 
очинства 'гуженика заиста његова 
мати заступа, која je иначе закон- 
ски заступник свог малолетног де- 
тета, али која у овој парници ипак 
не може да заступа, пошто њихови 
интереси могу бити супротни. I ст. 
Суд је пропустио да о томе води 
рачуна сходно прописима чл. 75. и 
76. ЗПП, па је тиме учињена блтна 
повреда одредаба парничног поступ- 
ка из чл. 343. тач. 8. ЗПП.
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Платни налог има се лично уру- 
чити туженом или његовол зако- 
нитом заступнику. (ВСС Од. НС бр. 
Г. 33. 22/68).

Против две одлуке нижих судова 
којима је одбијен приговор уложен 
против платног налога уложио је 
захтев за зашт. законитости Покра- 
јински јавни тужилац, који је ос- 
нован, a из разлога:

Према одредбама чл. 131. ЗПП 
платни налог се има доставити лич- 
но странци или њеном законском 
застЈшнику односно пуномоћнику. 
Како постоји оправдана сумња да 
достава није извршена према про- 
пису чл. 131. ЗПП ваљало је захтев 
уважити.

Код бракоразводне парнице има 
Суд да цени и дужину времена у 
коме је брак прекинут и о томе 
треба да заузме своје стаповиште. 
(ВСС Од. НД бр. Гж. 689/968).

I ст. суд је одбио тужбени захтев 
за развод брака. Тужилац је под- 
нео жалбу, која је основана, a из 
разлога:

Првост. суд у својој пресуди кон- 
статује да је брак престао да по- 
стоји већ више од 9 година. To је 
такав временски период који и об- 
јективно утиче на поремећај брач- 
них односа, коју околност суд треба 
да цени.

Парнични поступак можв се уми- 
ровити ако постоје услови из члана 
205. ст. 1. ЗПП (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 636/68).

I. ст. суд је  прекинуо поступак 
умировио иако је тужена пре рас- 
праве известила суд, да на исту не- 
he доћи, због удаљености и предло- 
жила да суд одлуку донесе у ње- 
ном одсуству. Уложена жалба је 
основана, a из разлога;

Како нису били испуњени услови 
из чл. 205. ст. 1. ЗПП, није се могао 
поступак да умирови.

Жалбени суд је без одржавања 
гл. расправе мењао чињенично ста- 
ње, преиначио I. ст. пресуду. Уло- 
жена ревизија је основана, a из 
разлога:

Жалбени суд није могао измени- 
ти чињенично стање и преиначити 
I. ст. пресуду без одржавања гл. 
расправе по чл. 360. тач. 1. ЗПП, па 
је ваљало II. ст. пресуду укинути.

Жалбени суд не може да мења 
чпњенично стање бвз одржавања 
главне расправе. (ВСС Од. НС Бр. 
Рев. 39/68).

Ако постоје недостаци у грађењу, 
мора се узвти да је наступио ocii- 
гурани случај без обзира што је  
рушење оштећене зграде вршио сам 
осигураник. (Врх. прпвр. суд Сл. бр. 
905/68).

Тужилац је осигурао одређени об- 
јекат, па је услед нексправности 
грађевинског материјала дошло до 
рушења једног дела осигураног 
предмета a протувредност тога дела 
је осигураватељ накнадио тух:иоцу. 
Међутим, и остали део објекта за 
чију је изградњу употребљен исти 
грађевински ?латеријал претстављао 
је опасност, па је тужи.лац присту- 
пио рушењу овог дела и тужбзнглм 
захтевом тражио од туженог да му 
плати осигурани износ.

Првостепени суд је овај захтев 
одбио, јер је сматрао да није насту- 
пио осигурани случај будући да је 
рушење извршено делањем тужио- 
ца, a поводом жалбе другостепени 
суд је ову пресуду укинуо и прсд- 
мет вратио на поновно суђење из 
следећих разлога:

„Према схватању овог суда у овом 
случају је без значаја да ли се 
осигурана зграда сама срушила или 
ју је порушио тужилац, ако је ру- 
шење извршио због тога што та 
зграда због употребе непогодног ма- 
теријала — грешака у материјалу 
— није одговарала грађевинским 
стандардима и прописима и није 
била довољно стабилна за сигурну 
употребу чл. 2. тач. 1. ст. 1. под a 
Правила за осигурање граћевинар- 
ства). У изложеном случају сама 
оклност да се зграда није могла у- 
потребити због недостатка у погледу 
материјала представља оштећење 
зграде. Није, наиме, било потребно 
да се осигурани објекат сам сруши, 
па да се узме да је настала штета 
за осигураника. Ако постоје недо- 
стаци који онемогућавају да се оси- 
^урана зграда у грађењу преда упо-
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треби, онда се мора узети да је на- 
стао осигурани случај, без обзира 
што је рушење оштећене зграде вр- 
шио сам тужилац.”

Сама оклност што између подиз- 
вођача и извођача није извршена 
формална примопредаја изведених 
радова није сметња за наплату 
вредности радова. (Врх. привр. суд 
Сл. бр. 1237/68).

Тужилац је тужбеним захтевом 
утужио вредност радова које је из- 
вео на изградњу инвестиционог об- 
јекта као подизвођач a за рачун 
туженог као извођача.

Тужени се бранио да између стра- 
нака није извршена примопредаја 
изведених радова и да тужилац ни- 
је отклонио наведене недостатке 
према записнику о комисиском пре- 
гледу радова извршеном између ту- 
женог и инвеститора.

Првостепени суд је тужбеном за- 
хтеву удовољио, a ову пресуду је 
потврдио другостепени суд поводом 
жалбе туженог из следећих раз- 
лога:

„Тужилац је уговорени посао о- 
бавио и предао туженом. После то- 
га тужени je објекат предао инве- 
ститору, па је тужени дужан да 
плати вредност радова, a ако неки 
недостаци нису отклоњени тужени 
је морао да на њих укаже. Међу- 
тим, не само током првостепеног по- 
ступка већ ни у жалбу тужени кон- 
кретно не наводи било који утврђе- 
ни недостатак који тужилац није 
отклонио, па стога неосновано по- 
бија своју обавезу да радове у пи- 
тању исплати тужиоцу. Сама окол- 
ност што између странака није из- 
вршена формална примопредаја ра- 
дова, такођер је без утицаја, пошто 
тужени не може одбијати исплату 
у недоглед, поготово када је обје- 
кат довршен и примљен од стране 
инвеститора, чиме су у ствари при- 
м.твени и радови које је тужилац 
изводио за рачун туженог.”

Тужба је поднесена за накнаду 
штете настале у превозу робе од 
Суботице до Иванграда, па се Виши 
привредни суд СР Црне Горе огла- 
сио месно ненадлежним и предмет 
уступио Вишем привредном суду у 
Новом Саду, као месно надлежном 
суду према седишту туженог. Овај 
суд је такођер одбио да прихвати 
надлежност полазећи са становишта 
да се има сматрати да је  штета на- 
стала у месту испоруке робе (Иван- 
град), кад је настала током превоза, 
јер да се могла утврдити у наведе- 
ном месту код пријема робе.

Врховни привредни суд решавају- 
ћи настали негативни сукоб над- 
лежности нашао је да је за суђење 
надлежан Виши привредни суд у 
Новм Саду из следећих разлога:

„Из одредбе чл. 46. ЗПП да је за 
суђење у споровима за накнаду 
штете поред суда опште надлжно- 
сти, надлежан и суд iia чијем је 
подручју штета почињена, не може 
се извести закључак да је то суд 
подручја, на коме је примљена ро- 
ба, те да се има сматрати да је ме- 
сто настанка штете у месту испору- 
ке робе. У конкретном случају нико 
ие тврди да је штета заиста настала 
на подручју Вишег привредног суда 
у Титограду, па према томе не мо- 
же се засновати надлежност овог 
суда на чл. 46. ЗПГГ. Према томе, оп- 
равдано је становиште о месној над- 
лежности Вишег привредног суда у 
Новом Саду као суда опште над- 
лежности за туженог по чл. 46. ст. 
1. и чл. 42. ст. 2. ЗПП.”

He може се сматрати да је штета 
на роби и превозу настала у месту 
испоруке и да је за овакве тужбе 
месно надлежан суд места испоруке. 
(Врх. привр. суд Р. бр. 96/1968-3).

Тужба за наплату вредности оту- 
ђвних ствари испод заплене не 
претставља спор поводом и у току 
извршења, па је у питању редовна 
месна надлежност суда. (Врх. пр. 
суд Р. број 113/68).

Тужилац је водио извршни посту- 
пак па је у току овог поступка из- 
вршио заплену покретнина изврше- 
ника код трећег лица и по изврше- 
ној заплени заплењене ствари оста- 
вио на чувању код овог лица. Ме- 
ђутим, касније је тугкилац утврдио 
да је ово лице отуђило заплењеие 
покретнине, ради чега је поднео ту- 
жбу за наплату процешене вредно- 
сти истих.

Првостепени суд се огласио месно 
ненадлежним за расправЈвање јер је
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до спора дошло поводом извршења 
a постзгпак извршења је вођен код 
другог месно надлежног суда (чл. 
464. ст. 1. ЗПП).

Суд коме je тужба уступљена од- 
био је своју надлежност па је по- 
водом насталог ускоба надлежности 
Врховни привредни суд у Београду 
нашао да је за расправљање надле- 
жан суд коме је тужба првобитно 
поднесена из следећих разлога;

„Врховни привредни суд разма- 
трајући овај сукоб нашао је да се 
у конкретном случају не ради о 
спору који је настао у току изврше- 
ња одлуке Окружног привредног 
суда у Зајечару у смислу чл. 464. 
став 1. ЗПП-а. Цитирана законска 
одредба се наиме односи само на 
извршне противтражбине (опозицио- 
ну тужбу, опутнациону тужбу и из- 
лучну тужбу). У конкретном слу- 
чају пак не ради се о таквим туж-

бама, него о тужби за накнаду ште- 
те коју је тужени, према наводима 
тужиоца, починио тиме што није 
чувао већ је отуђио извршеникове 
предмете, које је тужилац путем су- 
да у извршном поступку запленио 
и оставио на чување код туженог, 
тако да је обустављено даље про- 
вођење извршења путем јавне про- 
даје односних предмета због тога 
што их није више било.

До наведене тужбе за накнаду 
штете је осим тога дошло и могло 
доћи после свршетка извршног по- 
ступка, a не „у  току извршења” (чл. 
464. ЗПП-а), па и стога за овакве 
спорове није надлежан суд изврше- 
ња, већ суд опште месне надлежно- 
сти по седишту туженог (чл. 40. и 
422. ст. 2. ЗПП-а) који је и стварно 
надлежан по чл. 481a ст. 2. и чл. 
460. ст. 1. тач. 1. ЗПП-а, a то је Ви- 
ши привредни суд у Новом Саду.”

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да је 1. октобра 1968. доспела 
последња рата уплате IV. рата претплате на „Гласник” . Уједно 
је доспела и обавеза уплате 1% коморског доприноса од бруто 
примања, без икаквих одбитака.

Позивају се сви чланови Фонда посмртнине да уплате по
10. н. д. за смртне случајеве адвоката Сретене Радовића из Ст. 
Пазове и др. Божидара Вучинића из Ирига, те др. Вл. Шећерова, 
адв. из Зрењанина.

Све уплате се врше на тек. рачун Адв. коморе број 
657-8-419.

Књиговодство Коморе

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА А.К. у АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, 
која је одржана 6. септембра 1968. год. донета су следећа ре- 
шења:

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

33



2. Решењем бр. 274/68 уписује се у именик адвоката А.К. 
у АПВ са даном 6. IX. 1968. Благојевић Радован, са седиштем 
адв. канцеларије у Новој Црњи услед преселења адвокатске 
канцеларије са подручја друге Коморе.

3. Решењем бр. 282/68 уписује се у  именик адвоката А.К. 
у АПВ са 6. IX. 1968. Расулић Србољуб са седиштем адвокатске 
канцеларије у Ст. Пазови услед пресељења адвокатске канцела- 
рије из Лајковца.

4. Решењем 276/68 брише се из именика адвоката А.К. у 
АПВ Радовић Сретен из Ст. Пазове, услед смрти a за преузима- 
теља адвокатске канцеларије одређује се Расулић Србољуб, ад- 
вокат из Ст. Пазове.

5. На основу чл. 65— 67 и чл. 93. тач. 4 и чл. 13 тач. 7 
ЗОА, те чл. 1, 2, и 9 Статута А.К. у  АПВ уписују се у именик 
адвокатских приправника А.К. у АПВ. са 6. IX. 1968. и то ре- 
шењима бр.:

а) 305/68 Пфау Калман код др Пфау Јована, адвоката 
у Новом Саду.

б) 306/68 Павлов Димитрије код Пердух Александра, 
адвоката из Новог Сада.

в) 301/68 Црни.ловић Слободан код Влагојевић Радована, 
3 Нов« Црње.

ката у Новом Саду.
6. Решењем бр. 308/68 брише се из именика адвокатских 

приправника А.К. у АПВ Мађарев Радојица јер је уписан у 
именик адвоката.

7. Решењем 312/68 са даном 31. VIII. 1968. због заснивања 
радног односа, брише се из именика адвокатских приправника 
Мацедонић рођ. Перић Гордана на адв. прип. вежби код Перић 
Веселина, адвоката из Б. П. Села.

8. Решењем бр. 270/68 укида се уговор о стипендирању са 
Екмеџић Мирјаном из Новог Сада са даном 30. IX. 1968.

9. Решењем бр. 239/68 одбија се евидентирање уговора ко- 
ји је склопио адвокат Влаховић Драгиша из Куле о пружању 
правне помоћи предузећу „Искра” из Куле, пошто нису испу- 
њени услови које је тражила Комора.

10. Решењем бр. 270/68 брише се из именика адвоката са 
1. IX. 1968. због пензионисања Мишков Душан, адвокат из Бач. 
Паланке a за преузиматеља се одређује Николић Драган, адво- 
кат у Бач. Паланци.

11. Решењем бр. 269/68 брише се из именика А.К. у АПВ 
Душан Костић, адвокат из Жабља због преселења адвокатске 
канцеларије на подручје друге Коморе, a мимоилази се одређи- 
вање преузиматеља, пошто је у Жабљу радио свега 15 дана.

12. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката те 
су решења достављена Савету ове Коморе.

13. Решавано је о разним текућим питањима.

Управни одбор А.К. у АПВ
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УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви усло- 
ви за упис у именик адвоката, то се на основу чл. 93 тач. 4, 
чла. 87 тач. 3, чла. 13 тач. 1, 2, 3, 6 и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2 Закона 
о правосудном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АК у АПВ, уписују 
у именик адвоката са даном, 18. IX. 1968. године, a решењем 
број:

87/1968. Таминџић Владимир, Банатски Карловац 
271/1968. Јовашевић Ђорђе, Вршац 
286/1968. Недељковић Радован, Панчево 
287/1968. Боснић Живко, Панчево 
289/1968. Мишков Душан, Панчево 
292/1968. Јухас Стеван, Суботица 
293/1968. Станчу Симеон, Вршац 
295/1968. Јараковић Душан, Панчево 
299/1968. Стакић Јован, Нови Сад
304/1968. Марковић рођена Јовашевић Љубица, Тител 
309/1968. Војислав Мали, Нови Сад 
311/1968. Перваз Јован, Нови Сад

АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ

„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 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 20 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Штампа „Будз4)Ност”, Нови Сад
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