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II.

Гадина 1918. била је задња година дугог живота, исграшене 
и дотрајале Дунавске Монархије. Истина, бројно огромне војне 
снате Монархије још су се држале на фроитовима уз бок немач- 
ке војне силе али је њихов морал био дубоко подривен, што се 
јасно запажало. Процес распадања Монархије започет видним 
знацима растројства државног и управног система, те социјалне 
структуре, снажно се развијао током 1917. и 1918. год. 'да би у 
јесен 1918. год. дошло до коначног слома. Бројна југословенска 
е.мвграција интелвктуалаца, деловала је организовано на руше- 
њу Аустроутарске Монархије, углавном преко Југословенског 
одбора. Она је  одлучно тражила рушење Аустроугароке Монар- 
хије и стварање на њеним рушевинама националних држава по 
принципу самоопредељења народа, као и уједињење југословен- 
ских земаља. Монархије са Србијом и ЦрнОхМ Гором. Политичари 
у земљи и поред јасног става Југословенског одбора и других 
е.мигрантоких група за оснивањем јутословенске државе, у  за- 
једници са Орбијом и Црном Гором, упркос врењу широких 
маса иезадовољних своји.м иационалним и социјалним положа- 
јем у Монархији и, поред озбиљних успеха захтева Чеха, Слова- 
ка и Пољака за стварањем националних држава —  још увек су 
задржавали опортунистички став према Монархији, делом због 
страха од притиака власти, де.дом из тежње да задрже своје 
друштвеие и политичке позиције, a и због нејаоног става Савез- 
ника према југословенском питању. Европска и светска јавност 
није била довољно упозната са југословеноким проблемом, па 
је југословенака емиграција, као и српска влада —  и.мала вели- 
ких потешкоћа у својој пропаганди, тако <да би јој свака п о  
дршка из збхмље добро дош.\а. Сем тога, чињеница је да су Са- 
везници све до јесени 1918. год. заузимали становиште да у 
c.vy4ajy победоносног рата треба успоставити Србију и Црну



Гару, са незнатним територијалним проширењем Србије, или уЗ 
евштуални плебисцит у  1>осни и Херцеговини. За Југословене 
у Аустроугарокој предвиђала се само аутономија у оквиру М о  
нархије. V иознатом Вилзоновом прогласу од 14 тачака о ју го  
словенскам лроблему се овако говори: тач. 10. —  „Народима 
Аустроугарске, којима ми желимо да се очува и осигура место 
међу нацијама треба дати најширу могућност аутономног раз- 
витка тач. 11. —  „Румунија, Србија и Црна Гора, треба да буду 
евакуисане, окупиране територије треба да буду реституисане. 
Србији треба дати слободни и сигурни излазак на aiope” . Сједи- 
њене Америчке државе ће све до пред сам крај рата задржати 
ово становиште.

Y  таквој ситуацији требало је уложити велике напоре да би 
Савезници схватили суштину југословеноког проблема као и да 
би пристали на рушење Хабсбуршке Монархије, за чији су оп- 
станак крупни 1капиталисти Запада имали велике економске 
интересе.

Аустријски државнички и политички крутови са приличним 
успехом су парирали рад југословеноке емиграције, нарочито 
после доласка на престо цара Карла, који је обећавао тријали- 
стичко уређење Монархије. На тој линији појавила се и „Мајска 
декларација” , политички манифест, 'кога су 30. V. 1917. год. 
објавили чланови Југословенског клуба при Царевинском већу 
у Бечу. Y  овом манифесту се између осталог вели: „На темељу 
народног начела и хрватскога државнога права захтевају уједи- 
њење свих земаља у Монархији у којима живе Словенци, Хрвати 
и Срби, a у једно самостално од свакога господства туђих наро 
да слободно и на демократокој подлози основано државно тије- 
ло под жезлом Хабзбуршко-лотаришке династије” .’ Манифест су 
потписали Ар. Коришец, Др. Аагиња и 29 посланика из Слове- 
није, Истре и Даладације, који крајеви су били аустријске про- 
винције.

Идејама Мајске декларације нису могли бити задовољни 
југословенски народи који су осетили могућност историјског 
тренутка за пуним националним ослобођењем и уједињење.м. Y  
датој историјској ситуацији ова могућност се могла реализовати 
једино рушењем Аустроугарске Монархије и везивањем борбе 
Југословена из Монархије за борбу Србије. Србија је била са- 
везничка држава сила Антанте. Дживала је велики углед код 
савезничких народа као и подршку савезничких влада, a сва- 
ком је морало бити јасно да ће велике силе у случају победе 
Антанте кројити Европу по својим интересима и симпатијама, 
a у ову сферу је опадала и Србија. Сем тога, Србија је  тада била 
високо цењена код југословенских народа, као братска земља, 
још од победа у Балканском рату, те храброг држања у овом 
рату, као и због демократског система владавине, те коначно и 
због одлуке Народне скупштине у Нишу од 24. новембра 1914. 
год. о циљевима рата. Y  овој одлуци се већ «а  самом почетку

■* Јосип Хорват: Први свијетски рат, Згб. 1967. Стр. 456.
’ Фердо Чулиновић: Југославија између два рата. Стр. 25.



рата поставл.а као један од ратних циљева Србије: „Влада сма- 
тра као свој најглавнији и у овим судбоносним тренуцима је- 
дини задатак да обезбеди ушешан свршетак овог великог воје- 
вања, које је, у тренутцима када је залочето, постало уједно 
борбом за ослабођење и уједињење све наше неслободне браће 
Срба Хрвата и Словенаца''.'

Мајска двкларација је имала знатнаг одјека у  иностранству 
и у земљи. Југословенској емиграцији ова декларација је нанела 
осетне штете јер је деловала на светско јавно мњење супротно 
тврђењима југословеноке емиграције да су јутословенски народи 
за рушење Аустроугарске Монархије. Y  политичким круговима 
у земљи мајска декларација је наишла и на подршку. Тако Стар- 
чевићева странка права у  Хрватоком сабору (5. јуни 1917.) хра- 
жи „преуређење Монархије Хабсбурга на подлози потпуне рав- 
ноправности свих њезиних народа уз пасвемашње иокључење 
хегемоније и господства једнога народа” .̂  Саборски посланик и 
првак хрватске пучке странке, Стјепан Радић, 18. јула 1917. год. 
упућује интерпелацију у Сабору у којој између осталог каже: 
„да је хисторијоку и међународну важност хрватства у  Монар- 
хији најбоље схватио Југословенски клуб на бечком Царевин- 
ском вијећу, те је у  својој изјави најпотггуније и најветлије 
формулисао свеопћи захтјев Хрватскога народа да се Словенци, 
Хрвати и Срби Монархије темел>ем хрватскога државног права 
и на основу опће признатога права о самоопредељењу ових на- 
рода у границама Монахрије уједине у једну јединствену хрват- 
ску државу са својом народном владом и са својом демократ- 
ском уггравом” .®

Све јача акција југословенских емиграната и српске владе 
на уједињењу свих Југословена и озбиљни знаци проширен>а 
симпатија у разним кругови.ма савезничких народа за ову идеју, 
па и у  уздржљивој Енглеокој (В. Стид, Ситон Ватсон), те све 
озбиљнији политички и социјални потреси у Монархији, снажно 
су указивали на неодрживост оваквог става политичких људи 
у земљи. Y  то време, после дутих нагађања и преговора између 
Јутословенског одбора и српске владе донета је  и објављена на 
Крфу 7. јула 1917. год. Крфска декларација, коју су потписали 
у име Југословенског одбора Др. Анте Трубић, a у  име српске 
владе, председник, Никола Пашић. Крфска декларација је први 
државно-правни акт о одлуци да се све југословенске земље без 
обзира «а  постојеће државне и покрајинске границе уједињују 
са Србијом и Црном Горо.м у  нову југословеноку државу. Тако 
тачка 9. Декларације гласи: „Тетирторија Краљевине Срба, Хр- 
вата и С.\овенаца обухвата сву ову територију на којој живи 
наш троимени народ у компактној и непрекидној маси, и она 
без повреде животних интереса целине не би смела крњити. 
Наш народ не тражи ништа туђе, он тражи само своје у  жељи 
да се сав као једна целина, ослободи и уједини и зато он свесно * *

‘ J. М. Јовановић: Стварање Заједничке државе X. С. — Бгд. 1930.
Стенографски записници Сабора 1917. Згб. св. V. стр. 16.

* Стенографски записници Сабора 1917. Згб. св. V. стр. 173.



и одлучно искључује свако делимично решење свога народног 
ослобођења и уједињења. Наш народ представл>а као једну не- 
раздвојну целину проблем свога ослобођења од Аустроугарске 
и њеног уједињења са Србијом и Црном Гором у  једну државу. 
По начелу слободног народног самоопределења ни један део 
ове целине не може се правилно одвојити и присајединити дру- 
гој којој држави без пристанка другога народа".’ Иако 'је Крф- 
ска декларација представљала компромис између схватања о 
уједињењу и стварању заједничке државе кога је заступала срп- 
ска влада (српска династија, присаједињење југословенских зе- 
мања Србији, унитаристичко државно уређење и сл.) и схвата- 
ња Југославенског одбора (стварање нове државе по принципу 
самоопределења, федерализам и сл.) ипак је Кр>фска деклараци- 
ја од огромног историјског значаја, као први ауторитативан д о  
куменат о стварању прве заједничке државе Југословена.

Крфска декларација је поставила и дала озбиљну и широку 
подлогу за политичку акцију, како код југословенсих маса, тако 
и код Савезника и светског јавног мњења, у цил>у рушења Ау- 
строугарске Монархије и стварања заједничке југословенске др- 
жаве по принципу самоопределења наркзда. Сада су већ и по- 
литичке странке у  југословенским земљама Хабсбуршке Монар- 
хије морале прилагођавати своје ставове одлукама Крфске де- 
кларације, да би сачувале какав-такав утицај у  народу и да не 
би остале иза догађаја. Отуда током 1918. год., a нарочито у 
време када се јасно назирала победа сила Антанте, долази до 
извесних приближавања политичких група идејама Крфске де- 
кларације. Међутим, било је  и отворених иступања против Крф- 
ске декларације. Тако је у  Хрватоком сабору франковачки по- 
сланик Хорват, тврдио да је Крфском декларацијом идеја на- 
родно1' јединства и југословенства „безувјетно компрамитирана, 
према нама који смо у Монархији . .. обзиром на то да се на 
принципу југословенства захтева отргнуће појединих делова 
Монархије и припојење под Србију, под жезлом Карађоверђе- 
вића” . Због тога тврди Хорват, да је југословенска идеја ,Д10- 
гибејна” , a да је чиста мисао Старчевића који је исповедао ек- 
скулзивно хрватство:‘‘’. Босански надбискуп Др. Штадлер дао је 
изјаву (20. XI. 1917.) уз супотпис „оддичних грађана из Сара- 
јева и провинције” у којој предлаже решење југословенског 
питања на следећи начин: „Сједињење оних земаља на које се 
Хрватско државно право протеже, наиме: Хрватске, Словеније, 
Далмације, Босне и Херцеговине, те Хрватске Истре у једно 
политички и финанција.\'НО аутономно са Хабзбуршком монар- 
хијом 'као целином нераздруживо спојено државно тијело” .'* 
Прва јавна приближавања Крфској декларацији хрватских по- 
литичара у землзи, дошла су са стране Старчевићеве странке

’ Ар. Арагослав Јанковић: Југословенско питање н Крфска декла- 
рација Бгд. 1967. Стр. 484.

 ̂ Стенографски записници сабора Згб. 1917. св. V. стр. 657.
‘‘ АР- Јанковић: Југ. питање и Крфска декларација Бгд. 1967. 

Стр. 410.



права (преАседник A. Павелић, збуни лекар из Загреба) и још 
неких јавних и политичких радника (М. Црнковић, Петричић, 
С. Будисављевић, Валеријан 'Прибићевић и др.). Y  то време пада 
и мисија др. Барца, свеучилишног лрофесора, у  Швајцарској, 
крајем 1917, који се тамо састао и са Трумбићем и представници- 
ма српске владе. Старчевићева странка права у  другој половини 
1917 године покреће у Загребу лист „Хрватока држава” , у  коме 
се објављују чланци идејно веома блиски Крфској декларацији. 
„Хрватска држава” Мајску декларацију сматра минимумом на- 
ционгиних захтева, који се више не могу заговарати, јер —  како 
се наводи у једном чланку: „не смијемо заборавити да ми тра- 
жимо своју народну, суверену, самосталну државу поред Ау- 
стрије, a не у  Аустрији” .*̂  Дисидент Хрватскосрпске коалиције 
др. Срђан Будисављевић, лочиње издавати у Загребу лист „Глас 
Словенаца, Хрвата и Срба” , који је отворено подулирао ставове 
Крфске декларације. Поводом Совјетоког манифеста о општем 
миру (27. XI. 1917), користећи тамо лодвучену идеју о само- 
опредељењу народа, грула лолитичара из Хрватске (Старчеви- 
ћевци, др Будисављевић, В. Прибићевић и др.) издаје декле- 
рацију (3. X II 1917), којом се на лринцили.ма самоопредељења 
и по начелу „демократског .мира” тражи уједињење југословен- 
ских народа ван оквира Хабсбуршке монархије.*’ Све је то била 
велика подршка раду југос.\овенске емиграције и Крфској де- 
к.\арацији.

Марта месеца 1918 године одржан је у Загребу састанак 
44 ло.штичара првака и јавних радника, лод председништвом 
др. А. Павелића, на коме једино нису узели учел1ћа званични 
представници Хрватскосрлске коалиције и Хрватске лучке се- 
-\>ачке странке. На том састанку је донета тзв. Мартовска резо 
луција. Ова резолуција прихвата основне лринциле Крфоке де- 
K.vapaixHje. Са састанка је издат лpoг.vac јавности који-ч се по- 
зивају све лолигичке странке и груле које лрихватају принциле 
народног сасх)млределења н народног јединства на заједничку 
акцију за стварање независне и демократске државе Словенаца, 
Хрвата и Срба на читавом н>егово.\1 етничком територију, тери- 
ториј, у Koie.u нелрекиданим континуитету живи наш јединстве- 
ни народ” .** Мартовска резолуција је израз отвореног налушта- 
ња Мајске деклерације и прихватање Крфске декларације, уз 
лрећуткивање имена Србије и Црне Горе иако се из текста 
јасно види да у ск.\опу нове државе имају бити и ове. Ово је 
разумљиво обзиром на чињеницу да је резолуција донета у  
земљи, где су Аустроугарске власти јол 1 увек и.мали средстава 
за прогоне.

Хрватокосрлска коа.\иција се јавно није солидарисала са 
радом југословенске емиграције и о прихватању Крфске декле- 
paipije, ла ни закључци.ма .мартовског састанка, а.\и су лоједин-

Др. Срђан Будисављевић; Стварање државе СХС Згб. 1958. Стр. 86.
” Ар. Срђан Будисављевић: Стварање државе СХС, Згб. 1958. Стр. 41.
"  Ар. Срђан Будисављевић; Стварање државе СХС, Згб. 1958. Стр. 41.



ци, незванично наступали са ових позиција, које су биле блиске 
њиховим схватањима о решавању лационалног питања. Хрват- 
окосрпска 'Коа.\иција је била на власти у  Хрватској, те је због 
тога била уздржљива и тактизирала са приликама и временом. 
Хрватска пучка сељачка странка која тада још није представ- 
л>ала неку нарочиту политичку снагу није имала јасно израВен 
национални програм. Браћа Радићи (Антун и Стјепан) у  то 
време су проповедали —  како то оцењује Васа Богданов —  
„Толстоје®ски мирољубиво 1негирање сваке буне и револуције” , 
надајући се да ће ствар ослобођења „сељачкога народа” победи- 
ти зато што је праведно.'^

И ако је председник српоке владе Пашић ставио свој пот- 
пис на Крску декларацију својим даљим акцијама изражавао је 
неслагање и незадоволуство са одредбама декларације, окупиран 
овојом идејОхМ о ослобођењу југословенских земаља. Када је на- 
стала неповољна војна ситуација почетком 1918 године по Ан- 
танту и када се у савезничким кругавима озбиљно претресало 
питање склапања сеператног мира са Аустроугарском, Пашић је 
мимо Југословенског одбора, a противно утаначењима Крфске 
декларације, дипломатоким каналима српске владе водио акцију 
за проширење Срби|е, да би бар обезбедио Србији Босну и Хер- 
цеговину. Међутим, јутословенски одбор се није предавао. Сада 
већ подржаван и у зехмљи развио ie iom већу делатност за оства- 
рење свошх циљева, појачаном пропагандом у  савезничким др- 
жаама. Ова пропаганда је била нарочито усмерена на јавно 
мњење Сједињених амергтчких држава, a коју је помагао српски 
посланик Аауба Михајловић. Југословеноки одбор i'e настотао 
да исходи савезничко признање да легитимно заступа интересе 
Југословена у  Аустроугарско! монапхији, што је наилазило на 
потешкоће нарочито због држања Италије и савезничких оба- 
веза ггоема Италији из Аондонског пакта.

Како ie V лето 1918 године дошло до преокрета ратне ситуа- 
ЦИ16 V корист сила Антанте, побољшали су се изгледи за ствар 
уједињења Југословена. V  политичким и дипломатским акција- 
ма савезника све се више помиње и југословенско питање, a 
Крфска декларација. Koiv је српска влада нотифицирала код 
савезника, сада се већ тоетиоа као озбиљан докумечат на основу 
Kora се може приступити решавању овог питања. Југословенски 
оа6ор се смдтра мандатоором Југосдовена из Монархије, што је 
већ бчло озбиљно политичко признање.

Услед насталих догађата дошло ie и до видног преокрета у 
држањлг подитичких странака v земљи. Еволуирала cv схватања 
о потребч и начину рептавања 1угословенског национадног про- 
блрма. Више се пва1 проблем не третира као ствар ivrocAOBeH- 
ских народа у Монархит, a натмање се сматра да би се овај 
имао решити у оквиру Монархије, већ се и у  земљи траже ре-

Ђага. Богланои: Хисторија политичких странака у  Хрватској. 
Згб. 1958. Стп. 788—789.

“ Ар. Лепло Шишић: Доку-менти о постанку краљевине СХС, Згб. 
1920. Стр. 158—60.



шења за итегрално решење читавог Југословенског проолема, 
што значи Y заједници са Србијом и Црном Гором. Слом немач- 
ке офанзиве 1918 године и снажна противофанзива сила Антанте, 
авуста 1918, били су пресудни догађаји за подитичку акцију 
Југосдовена. Требало је хитно радити на остваривању усдова за 
одвајањем југословеноких земаља од Аустрије, чији је сдом био 
на видику. Стога долази до оснивања (17. V lll 1918) у  Л>убљани 
„Народног света". Y  прокламацији коју издаје „Народни свет" 
више нема ни трага од захтева из Мајске деклерације. Овде се 
између остадог истиче: „Словенски народ сије изабрал Народни 
свет зласти за то, да приправљен он они згодовински тренутак, 
ко превзаме скупно Хрвати ин Срби все правице ин доджности 
државне самосталности” .“ Y  Загребу се састају (24. IX  1918) 
представници „Народног света” из Л>убл>ане. „Народне организа- 
ције” из Далмације, Старчевићеве странке прва, Хрватске пучке 
сељачке странке, Српске народне радикалне странке и Социјал- 
демократоке странке. На овом састанку су ове подитичке фор- 
мације између осталих закључака оштро реаговале на апе.\ Ау- 
строугарске вдаде упућен зараћени.м и неутрадним државама 
(14. IX  1918) за преговоре о часно.м миру. Истиче се да Аустро- 
угарска влада више не може говорити у и.ме југосдовенских на- 
рода, те да се придико.м будућих мировних преговора не .може 
говорити у име јртословенских народа, те да се при.\иком бу- 
дућих мировних преговора не може ништа оддучивати без 
саслушања вол>е Сдовенаца, Хрвата и Срба, које више не пред- 
ставља аустроугарска влада. Y  таквој ситуаци(и золази до осни- 
вања ,.Наролног вијећа”  Словенаца, Хрвата и Сг>ба у  Загребу 
5. октобра 1918 године. a од представника свих политичких гру- 
па, без представника Хрватско-сопске 'козлиците. Представниии 
Хпватско-српске коалиције се већ 8. X  1918 године nmiKA>v4viy 
,>Народном вијећу” , l’ep се више није и.мало шта чекати пошто 
cv догађа1и захтевали хитне оддуке. На зaceдaњv Наполног ви- 
ieha ол, 18.— 19. X  1918 године донето ie низ исто^^и^ских ox.\VKa. 
Н. ви1еће их ie об1ави.\о у  виду деклаоаии1'е. Измеђ^^ осталог 
Наоодно BHiehe o6iaBA>vie: да ie оно. по.хитичкп ггоехставниттттво 
свих Сдовенаца, Хрвата и Спба ко1и живе v Ховатоко! с Рите- 
ком, Сдовениш, Дал.маиии!, Босни и Херцеговини, Истпи. Tpcrv, 
Коањско!. Горичкор Штајерско), KopvinKoi, Бачко). Банатд^ Ба- 
рањи. Међумур1у и по осталим кра1еви.ма југозапалне Yrap- 
оке” .‘’ Даље, декларација тражи у1едињење целокупног народа 
СХС на читавом етнограЉско.м подруч1у без обзира на државне 
границе. Тражи да на будућој мировној конференцити народ 
СХС буде јединствено заступан по своји.м изасланици.ма. Одби- 
ја царски манифест цара Карла о решавању југословенског гга- 
тања у оквиру Аустроугарске. НаркЈдно вијеће као центра.дна и 
једина политичка в.\аст преузима на себе и старање о државању 
јавног поретка и обезбеђења имовине.

”  Ар. Фердо Шишић: Доку.менти о постанку краљевине СХС, Згб. 
1920. Стр. 147.



Ha овај начнн је Народно вијеће на известан револуционар- 
ни начин себе прогласило искључиво влашћу и преузело на себе 
остварење историјског задатка за раскид са Аустроутарском, те 
оснивања заједничке државе југославена. Народно вијеће је 
предузело мере за оснивање одбора народних већа у  земљи, као 
и оружаних одреда за своју заштиту. Међутим, неки нарочити 
успеси на овом плаиу нису постигнути, јер је стање у земљи 
било врло хаотично и нејасно. Војници који се враћали кућама 
нису имали много расположења за било какву службу у циљу 
одбране неке власти о којој нису много ни знали и у коју нису 
имали поверења. Сељаштво је  било политички незаинтересовано 
за збивања, a првенствено су постављали захтеве за деобу зем- 
л.е. Да је било одговарајућих субјективних фактора у  раднич- 
ком покрету (социјалистичке политичке формације су биле сла- 
бе и дезоријентисане), стање се могдо, уз ангажовање сељака, 
претворити у свенародну револуцију која би угрозила и власт 
Народног вијећа. Сем тога још увек је постојао дуалитет власти, 
нарочито у Хрватској, где се банска власт још увек сматрала 
легалном, a локална управа иако фактички одвојена од цен- 
тралне власти Аустроугарске фактички је постојала. Y  таквој 
ситуацији Народно вијеће се одлучило за сазив Хрватског са- 
бора, да би и са државноправног гледишта био „легализован” 
раскид са Аустроугароком. Многи политички фактори држали 
су много до историјских и државно правних форми решавања 
националног питања, што је свакако умањило револуционарни 
карактер и значат деловања Народног вијећа.

Хрватски сабор се састао на заседање 29. октобра 1918, 
опкољен мноштвом грађана и вотника. Заседање је  отворио 
председник Сабора (посланик Хрватско-српске коалиције) др 
Богдан Медаковић. Он је неодређено и уошптено говорио о 
ослобоћењу и уједињењу, те изразио забринутост због револу- 
ционарних превирања v  земљи, нарочито по селима и тражио да 
се заведе мир и ред. После уводног излагања Председника п р о  
читана cv два ггредлога за одлуке Сабора: Прешњи при1едлог 
засттшника Светозара Прибтаћевића и другова” и прешњи при- 
једлог заступника Антуна Павелића и другова” . Први предлог 
захтева да Сабор на nPBHunnv народног самоодређења разреши 
све досадашње државно-правне везе између краљевине Хрват- 
ске. Славони1е и Ладмаци1е с ^едне стране и краљевине Угарске 
и иаревине AvcrpHie с друге стране. Да се прогдаси ништетном 
Хрватско-угарска нагодба, са свим њеним каснитим допунама.. 
У  дг)\7го1 тачки предлога предлаже се да се Далмацита. Хрватска 
са PnieKOM и Славони1а nporAaiTTviv независном државом, Koia  
на. TeMeA>v наролног 1елинства Словенаца. Хрвата и Срба при- 
ст̂ ттта V за1'едничку HanoAHv суверенл/ државу Словенаца, Хрвата 
и Спба на цедом етнограсБском п о д р у ч 1У без обзира на терито- 
ритадне и државне границе. Д р у г и  предлог ie тражио да Сабор 
сматра проглас Народног вијећа од 19. октобра 1918. за себе 
обавезним и да признаје Народно вијеће као врховну власт. Сабор 
је оба предлога једногласно прихватио. Тако је Народно вијеће
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ĆXC признато као врховни орган власти, a његова концепција 
о решењу југословеноког питања одобрена. Тако је  пала и исто- 
ријска одлука Сабора о оцепљењу Хрватске од Аустроугарске, 
те формалноправно заснована држава СХС од југословенских 
територија које су припадале Аустроугарској монархији. Чак 
су и Франковци, заступљсни у Сабору, гласали за аба предлога, 
a посланик Владимир Пребег даје изјаву Сабору да је  „програм 
стракке права испуњен у оним точкама у  којима захтијева обу- 
ставу нагодбе и прелом с Угарском, те уједињење свију хрват- 
ских земаља у једну самосталну неовисну државу” . Пребег са- 
општава да ће саборски клуб странке права предложити стра- 
начком вијећу да се странка распусти. „Ново доба иште нове 
програме и нове схраначке творевине” .’* Тако је Народно вијеће 
извршило један део свог програма и појавило се као представ- 
ник наве државне творевине на рушевинама Аустроугароке мо- 
нархије.

Војвођански политичари нису били представљени у Југосло- 
венском одбору. Истина, у Југословенски одбор су кооптирани 
професор Михајло Пупин, чувени научник, амерички државља- 
нин и Вељко Петровић гласовити књижевник, држављанин Ср- 
бије. Пупин није узимао учешћа у раду Југословенског одбора 
ван Америке, где је иначе учинио великих услуга и Југословен- 
ском одбору и српској власти, a Вељко Петровић је добро до- 
Јлао у пропагандне сврхе. Међутим, ове две иначе угледне лич- 
ности нису били политички л>уди, нити су били везани својим 
јавним радом за неке организоване политичке или друштвене 
формације у Војводини. Већ дуже времена одвојени од старог 
завичаја нису могли представљати Војводину, бар не у  политич- 
ком смислу. Сем тога ови су једва били познати широким на- 
родним масама (сељаштву) Војводине. Од Срба у Југословен- 
ском одболу активно су учествовали Срби из Босне и Херцего- 
вине (др Стојановић, Д. Васиљевић, М. Сршкић) и Срби из 
Хрватске, М. Марјановић, J. Бањанин и др. Једна група емигра- 
ната Војвођана која се нашла у Паризу почетком 1917 год. 
пред.\агала је инж. Мод1чи-\а Тапавицу за члана Југословенског 
одбора. Међутим, др. Трумбић није прихватио овај предлог ве- 
роватно стога што су у Југословенском одбору чланови били 
само крупна имена и политички репрезентанти, a можда и због 
отпора српске владе. Наиме, српска влада (Пашић) нерадо је 
гледала на политичке везе Војвођана са „Југословенском еми- 
грацијом” . Војвођани који су живели у  Србији или су пребегли 
у Србију за време рата, a повукли се са српском владом и вој- 
ском били су ангажовани и распоређени на разним дужно 
стима или службама од стране Српске владе.Војвођани, Срби и 
Хрвати нису имали директних веза са Југословенским одбо- 
ром, сем исељеника, заробљеника, добровољаца једва уочљиве 
емиграције али без ширег политичког значаја. Отуда рад 
Југословеноког одбора није био много ни познат у Војво

'* Стенографски записници сабора 1918. Бгд. св. 6.



Аини. Крфска Аекларација је добро примљена у  Војво- 
Аини и позАрављена, но није имала већег утицаја ни на 
рал политичких љуАИ, који су или били у интернацији или 
онемогућени у било каквом политичком раду, па и без већег 
утицаја за широке народне слојеве. Y  свакохМ случају мо- 
же се рећи да Крфска деклерација у Војводини није схваћена 
као основни политички национални програм, иако је  идејно 
уједињењу југословенских народа одувек иаилазила на подршку 
и разумевање. Y  тешким условима рата који су ггритискивали 
Војводину наде на остварење нацисшалних циљева везиване су 
за Србију 1као матичну земљу, српску војску у којој су се б о  
рили и бројни Аобровољци из Војводине, управо Србију као са- 
везничку силу, схватајући да ће од исхода рата зависити реше- 
ње државне припадности територије на коју су претендовали 
Срби и Мађари (а делом и Румуни), која територија иначе ни- 
јер (сем Срема) државно правно и административно припадала 
другим државним формацијама.

ВојвоВани званично нису били представљени ни у  Народ- 
ном Вијећу 'СХС у  Загребу нису били да се у  саопћењу Народног 
вијећа од 19. X. 1918. године помињу и Банат, Бачка и Барања, 
али је ово остало само декларација. Народно Вијеће СХС није 
проширило свој политички рад и утицај на ове територије, ни- 
ти су политички људи из Војводине везивали решење проблема 
Војводине за Народно Вијеће СХС, него су повели посебну, сво- 
ју, акцију за остварење националних циљева. Тих дана се у За- 
гребу налазило неколико угледнијих људи из Војводине, који 
су тамо дашли из интернације да се информишу о догађајима 
(В. Стајић П. Коњовић и др.), али ови нису имали мандат, ни од 
народа ни политичких група, за учешће у  раду Народног вијећа. 
Одлазили су и Војвођански Хрвати у Затреб али су се и ови 
после информативних разговора (Блашко Рајић, др Ивандекић) 
враћали у  Војводину и укључивали у рад Српског народног од- 
бора у Новом Саду, који је у  то време већ увелико развио своју 
делатност на читавој територији Војводине. Разговори, диску- 
сије и погађања који су се развија.\и у то време у оквиру рада 
Народног Вијећа, a и ван овога, и губљења у супротностима п о  
литичке и социјалне природе, нису могле привући Војвођане, 
тим пре што су многи политички људи постављали акценат на 
тезу хрватоког државног права, a које се није потезало на Ба- 
нат, Бачку и Барању. Постојала је стога опасност за Банат, Бач- 
ку и Барању да остану ван државе СХС замишљење од Народ- 
ног BHi'eha у Загребу и да буду третиране као угароке провин- 
ције. Y  сукобима и борби разних мишљења и струја као при- 
према пре одлука Народног Вијећа и Хрватског сабора није се 
много ни поклањало пажње Банату, Бачки и Барањи, па су чак 
били зане.марени и угарски Хрвати. Стога су Буњевци, у опа- 
сности да буду остављени YrapcKoj, чврсто везали своје акције

”  Joco Шокчић: Суботица пре и после ослобођења, Суботица 1934. 
Стр. 85.
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за српски народни одбор у Новом Саду, a нарочито после п6- 
вратка Блашка Рајића из Загреба. Буњевачки јавни радник, но- 
винар и публициста Joco Шокчић пишући о овом времену исти- 
че: „у  оном великом и узбудљивом раду за време рата сви су 
заборавили на Буњевце. Прваци Буњеваца нису имали никаквог 
контакта са члановима Југословенског одбора у иностранству. 
Све што су Буњевци и Срби створили у Суботици то је резултат 
властитих побуда осећања и хармоничног дeлoвaњa” .̂ ’ Тек ће 
велика Народна окупштина д е л е г и р а т и  своје представнике 
при Народном вијећу у Загребу, дакле не као чланове овога 
него као везу Војводине са Народним вијећем у  Загребу (какве 
ће представнике послати и у  Београд као везу са српоком вла- 
дом). Револуционарна, национална и социјална кретања у Вој- 
водини и специфичне прилике које су владале у  оном делу 
Јужне Угарске намећали су друга решења која је изналазио 
Српски Народни одбор у Новом Саду, a привела одлукама Ве- 
лика наркЈдна скугаитина Срба, Буњеваца и других Словена у 
Новом Саду 25. новембра 1918.

(наставиће се)

Миларад Ботић

УСАВРШАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА КАО КРИТЕРИЈУМ 
ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Полазећи од начела сталности радног односа (чл. 2.), Основ- 
ни закон о радним односњма је, као одступања од поменутог 
начела, прописао разлоге са којих може престати радни однос 
против воље радника (чл. 102-109. и чл. 137. ст. 3.). Као изузетке 
од правила, те разлоге је паменути закон граничио важним у- 
словима који морају да се стеку да би ти разлози постигли сво 
је учинке, односно да би произвели престанак радног односа 
против воље радника. Тако на пример, у  чл. 102. поменути за- 
ROH наводи ове разлоге за престанак радног односа без при- 
станка радника: 1) укидање радног места, 2) трајније смањење 
обима рада односно пословање и 3) неспособност радника да 
задовољи захтеве радног места на ко-ме ради. За прва два раз- 
лога поменути закон у чл. 103. ст. 1. прописује услове од којих 
зависи наступање учинка тих раз,\ага. „Укидање радног места 
може да буде разлог за престанак рада радника у радној орга- 
низацији у смислу чл. 102. овог закона само ако је укидање рад- 
ног места или смањење броја радника на радном месту проуз- 
роковано усавршавањем организације рада, усавршавањем про- 
цеса рада и радних поступака у оквиру радне организације, или 
услед пословне сарадње односно спајања две или више радних
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Организација” —  каже се у чл. 103. ст. 1. поменутог закона. Д о  
сад је Основни закон о радним односима доживео две новеле, 
које су наводне прописе оставиле нетакнутима. Y  припреми је 
и трећа новела овота закона, али, судећи по наговештајима 
штампе, она неће тангирати ни те разлоге ни та ограничења.

Нас интересује овде како радне организације поштују те 
прописе и како се они тумаче и примењују у судској пракси. 
Нарочито —  како се тумаче и примењује услов из чл. 103. ст. 1. 
Основног закона о радним односима: усавршавање организације 
рада, процеса рада и радних поступака у оквиру радне органи- 
зације. Зато ћемо навести следеће случајеве из судске праксе:

1) Једна радна организација донела је решење о престанку 
радног односа радника против његове вол>е ,^бог тога што се 
услед реорганизације пословања укида радно место” . Наиме, 
ради се о ветеринарској станици као посодавцу и н>еном профе- 
сионалном возачу као раднику. Y  радном спору је утврђено да 
радно .место возача у тој радној организацији није укинуто, те 
да се реорганизација пословања састојала у томе што је профе- 
сионални возач отпуштен да би аутом радне организације био 
задужен ветеринарски помоћник ради обгтљања службе на те- 
рену. Тај ветеринарски помоћник је положио возачки аматер- 
ски испит. Никакве реорганизације пословања, сем ове, није 
даље било у  тој радној организацији. Првостепени суд је донео 
пресуду 'Којом је  усвојио тужбени захтев радника и наложио 
радној организацији да га врати на радно место са кога га је 
уклонила незаконитим решењем. Међутим, радна организација 
се жалила против пресуде, наводећи да је до отпуштања про- 
фесионалног возача дошло „искључиво из економских разлога” 
да би се радној организацији уштедили издаци на личне дохотке 
Tora возача, утолико пре што ће у.место њега вожњу вршити 
радници ветеринарске станице уз обављање својих редовних 
дужности, тј. бесплатно. Y  жалби се ништа не говори да ли је 
у оквиру те радне организације спроведено усавршавање орга- 
низације рада, процена рада и радних поступака које би про 
узоковало отпуштање професионалног возача и његова замена 
возачи.ма аматерима. Али жалба није пропустила да се позове 
на привредну реформу, као и на самосталност и самоуправност 
радне заједнице. Избегавајући да се осврне на чл. 103. ст. 1. 
Основног закона о радним односима, жалба нарочито подвлачи: 
„Свако друго резоновање крњи самосталност и самоуправност 
радне заједнице посебно у делу утврђивања потребе за радни.м 
местима.” Y  одговору на жалбу тужилац је истакао да је  радна 
организација повредила чл. 103. ст. 1. Осноног закона о радним 
односима, јер отпуштање професиона.\ног возача и његова за- 
мена а.чатерима који имају посебна радна места —  није про 
узроковано усавршавањем организације рада, процеса рада и 
радних поступака, a по.менути закон не прописује да се може 
отпустити радник ради уштеде, односно да би се уштедом њего- 
вог личног дохотка повећавао фонд вишка личних доходака за
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расподелу радницима који су остали на раду у  радној организа- 
цији. На жалост, жалбени суд је усвојио жалбу тужене и пре- 
иначио првостепену пресуду одбијањем тужбе и тужбеног за- 
хтева, налазећи да замена професионалног возача аматерима 
који су запослени у радној организацији представља усаврша- 
вање организације рада. Надлежни јавни тужилац је одбио 
молбу за улагање захтева за заштиту законитости, с мотивацијом 
да се слаже са разлозима другостепене пресуде.

2) Y  другом случају, једној радници је уручено решење о 
престанку радног односа против њене воље са разлога трајнијег 
смањења обима производње. Тужба је истакла да је тај разлог 
неистинит у односу на радно место тужитељице, јер се на њему 
није уопште смањио обим пословања, a када је она изишла из 
предузећа, на то н>ено радно место постављена је друга радница. 
Даље је навела да у  радној организацији није дошло до усавр- 
шавања организације рада, процеса рада и радних поступака 
које би проузроковале трајније смањење обима производње, 
те њено отпуштање са дотадашњег радног места. Радна организа- 
ција се у овом спору бранила тиме што је донела финансијски 
план по коме је за односну годину морао бити омањен обим 
производње, па је тако дошло до смањења броја радника на 
појединим раднима местима, погађајући и радно место тужи- 
текице. Првостепени суд је донео пресуду у корист тужитељице, 
налажући радној организацији да је поврати на њено радно 
место. He упуштајући се у питање да ли је у  тој радној организа- 
цији било или није било усавршавања организације рада, пр>о- 
цеса рада и радних поступака које би проузроковало омањен>е 
обима производње, суд је стао на стновиште да тужена није 
имала основа да отпусти тужитељицу услед трајни1ег смањења 
обима производње, јер „не постоји одлука радне организације о 
томе у коме обиму. за које време и из којих се разлога смањује 
обим пословања.”  Тужена се жалила на ову пресуду, па је на- 
вела да је по финансијском плану дошло до смањења произ- 
водње и да је трајање тог смањења немог^ћно поелвидети. 
„До смањења обима производње дошло је због |нових привоедних 
мева. због стан>а на тржишту и због немогућности пдасмана 
робе” . Поред тога, тужена се позвада на две пресуде друго- 
степеног суда у  KOiH^Ma је он, „у  предметима са nornvHO исткм 
чињеничним стањем” , заузео потпуно супротно становиште. Ол- 
говарајући на жалбу, тужителзица је истакла да разлози кош су 
довели до смањења производње не представл>а1У посдедицу уса- 
вршавања организаци1е рада у тужено! радно! ооганизациш, 
да се на њеном радном месту није смањидо пословање и да се 
на њеном радном месту ни1е смањио 6poi радника, већ ie само 
оча отпуштена да би друга дошда на то њено радно Јместп. 
Но. и овога пута жадбени суд ie. без обзира на изпичити ппоттис 
чд. 10.3. ст. 1. OcHOBHor закона о радним односима. пз чак и не 
пвида1ући никакав знача! томе nDonncv. уважио ж^.лбv 
преиначио првостепену пресуду и тужбу са тужбеним захтевом 
тужитељице у  целини одбио. Ни јавни тужилац наддежан за
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улагање захтева за заштиту законитости —  ниЈе хтео да тужи- 
тељици пружи тражену законску заштиту у односу на ту друго- 
степену пресуду.

3) Наводећи као разлог „реорганизацију односно усаврша- 
вање организације рада” и смањење обима пословања у  односној 
угоститељској јединици, послодавац је  донео писмену одлуку 
да радници —  конобарици престане радни однос без њеног при- 
станка. Конобарица је у  тужби навела да њено радно место 
није укинуто, већ да је на њему смањен број радника. Обим 
пословања је  у угостител>ској радњи нешто опао услед тога што 
се њен дотадашњи пословођа издвојио и основао своју посебну 
угустител>ску радњу са паушалним обрачуном. Међутим, у уго- 
ститељској радњи њеног послодавца није дошло ни до какве 
реорганизације 'која би значила усавршавање организације рада, 
процеса рада и радних поступака, јер се у  њој и даље рад 
обавља на исти начин и истим средствима као и пре њеног 
отпуштања. Y  радном спору тужени послодавац је  истицао 
разлоге из писмене одлуке и наводио доказе за њих. Првосте- 
пени суд је уважио чињеншду да је у  тој радњи заиста дошло 
до смањења обима пословања, па је донео пресуду којом је 
тужбу одбио. Тужитељица се жалила вишем суду, наводећи 
да је пресуда неоснована зато што у  конкретном случају ни 
укидање радног места ни смањење броја радника на том радном 
месту, када нису настали као последица оствареног критеријума 
из чл. 103. ст. 1. Основног закона о радним односима, нису 
подобни да произведу престанак њеног радног односа. Насупрот 
томе, жалбени суд је, усвајајући разлоге првостепене пресуде, 
жалбу одбио и ту пресуду потврдио.

4) Предузеће је донело решење о престанку радног односа 
једног радника, машин-бравара, наводећи 'као разлог да је уки- 
нута односна радна јединица и тиме радно место на коме је 
радио. Радник је  повео радни спор и у својој тужби изнео да 
његова радна јединица није укинута, већ је самр премештена 
из састава једнога погона у састав другога погона. Ни његово 
радно место није укинуто, већ је на њему дошло до смањења 
броја радника. Ова реорганизација у  предузећу не значи ни- 
какво усавршавање организације рада, процеса рада и радних 
поступака, је предузеће своју привредну делатност врши на исти 
начвн и ИСТИ.М средствима као и пред његовот отпуштања. 
Мада је у  доказном поступку утврђено да чињенице стоје 
онако како их наводи тужба, првостепени суд је донео пресуду 
којом је одбио тужбени захтев тога радника, сматрајући да је 
укинута радна јединица, па према томе и радно место тужиоца, 
као и да та реорганизација представља усавршавање организције 
рада и др. Жалба против ове и овакве пресуде није успела, a 
такође није успела ни молба уггућена над.\ежном тужиоцу ради 
улагања захтева за заштиту законитости.

5) Y  предлогу једне радне организације чија је делатност 
админкстративне природе —  стоји да треба смањити број рад-
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ника (службеника) због усавршавања организације рада. Међу- 
тим, никакво усавршавање организације рада, процеса рада и 
радних поступака није извршено у оквиру те радне организације 
—  није побољшана квалификациона структура радног кадра, 
a нису уведена никаква нова и практичнија радна средства. 
Без обзира на њихов обим, послови ове радне организације и 
даље се врше на исти начин и истим средствима као и до дана 
подношења предлога за смењење броја радника.

Сведени на своју суштину, изложени у најкраћим потезима, 
ових пет примера, за које верујемо да нису усамљени на широ 
ком плану наше привреде и наше администрације, очигледно 
показују да се критеријуми из чл. 103. ст. 1. Основног закона 
о радним односима у животној пракси наших радних организа- 
ција и у  нашој судској пракси или игноришу или погрешно 
тумаче, обично у корист радних организација и на штету от- 
пуштених радника. Мада се позивају на неке коментаре или 
на неке одлуке виших судова које њима иду у прилог, тужене 
радне организације 'као да не схватају дух и с.мисао нашег рад- 
ног законодавства у односу на разлоге за престанак радног од- 
Tioca. Y  сзоме Приручнику за примену Основнаг закона о рад- 
ним односима (Београд. 1967.), у  ко.ментару уз поменути пропис, 
Милан Лаковић, Теодор То.мић и Славко Бујдић, иако не износе 
у чему се састоји усавршавање организације рада, процеса рада 
и радних поступака, правилно подвлаче да је објективни кри- 
теријум за ограничавање учинка разлога за престанак радног 
одкоса из чл. 102. поменутог закона, да тај критерију.м мора 
бити остварен пре наступања односних разлога из овога прописа 
и .мора бити њихов узрочник. Ти ко.ментатори, нарочито и с 
основаношћу, подвлаче да овај критеријум не сме бити субјек- 
тивно употребљаван, односно фиктивно навођен ради оправ- 
дања отпуштања радника, као што се то, на жалост, често 
догађа. Усавршавање организације рада итд., јесте објективни 
процес и састоји се у модернизацији и побољшању средстава 
рада као и у/’ побо.'\>шању квалифнкационе структуре радног 
кадра, a изводи се у интересу радне организације и радне зајед- 
нице као це.\ине. Тај се процес не врши ради оптуштања рад- 
ника, иако може да проузрокује то отпуштање, а.\и се то с.магра 
нужни.м з.\о.м, које треба избегавати и које треба парирати на 
све .могућне начине. И у то.м нежељеном с.\учају по.менути за- 
кон, у  ст. 2. цитиранот прописа, поставља задатак радној орга- 
низацији да радника за кога је наступио квалификовани разлог 
за престанак радног односа —  распореди по могућности на које 
другс радно место у оквиру радне јединице и.ли читавог преду- 
зећа. Као што се види из наведених при.мера, радне организације 
се фиктивно позивају, на усавршавање организације рада и др., 
a судови у радним спорови.ма готово « е  испитују да .\и је раз.\ог 
за престанак радног односа против воље радника проузрокован 
усавршавањем организације рада и др., те ако је њи.ме про 
узрокован, у че.му се састоји то усавршавање. Када би озбиљно 
врши.\и овакво испитивање, верује.мо да би у  многим случаје-
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вима утврдили да се ради о усавршавању само на речима, a да 
у ствари нема никаквог усавршавања. Треба имати на уму да 
свака реорганизација не значи и не мора значити усавршавање 
организације рада, процеса рада и радних поступака.

Ако се има у виду начело сталности радног односа, онда се 
разлози за престанак тога односа из чл. 102. Основног закона 
о радним односима имају рестриктивно тумачити и квалифико- 
вати условима из чл. 103. ст. 1. тога закона. Jep, изузеци се 
најуже тумаче (exeeptiones sunt striotissimae interpraetationis). 
Када би се правилно схватао дух закона, никада се не би, док 
траје овакав законски режим, као разлог за престанак радног 
однос узела чињеница што је у  предузећу дошло до с.мањења 
обима производње услед финансијских незгода, стања на тржиш- 
ту или немогућности пласмана робе. Једно зато што такав разлог 
није у закону предвиђен, a друго зато што је радник по нашем 
позитивном радном законодавству третиран као члан радне за- 
једнице, као члан колектива, a не као обични најамник. Као 
члан радне заједнице, радник ће сносити судбину своје радне 
организације, њене напретке и њене назатке, повољну коњунк- 
туру и неповољну коњунктуру њеног пословања и плаомана 
њене робе. To би требало да значи —  да би се поболЈшање или 
погоршање ситуације радне организације могло позитивно од- 
носно негативно одражавати на стандард радника, на висину 
његових личних доходака. Али то ни у ком случају не би тре- 
бало да ставља у питање његов радни однос.

Неосновано је позивање радних организација на привредну 
рефор.му када доносе или оправдавају решења о престанку рад- 
ног односа. Jep, привредној реформи није циљ да смањује за- 
посленост радника, да фаворизује или толерише отпуштање рад- 
ника, већ joi је циљ да цело'купну привреду модернизује, по- 
дигне на већи ступањ развоја, повећа продуктивност рада, по- 
већа запосленост радника и подигне њихов животни и културни 
стандард. Y  погледу питања сталности радног односа привредна 
реформа тежи « е  само да се одрже и наставе већ засновани 
радни односи, него и да се стално заонивају нови радни олноси 
до пуне запослености. Дакле, у  данашњој ситуациги и на данаш- 
њем ступњу развота наше ппивреде и наших друштвених од- 
носа, 'Kvpc је против отпуштања радника. Ако ипак, услед мо- 
дернизације и усавршавања наше привреде, дође до отпуштања 
радника. то се сматра ш/жним злом и трпи се само v  случа1'е- 
вима Koie ie закон квалибиковао. Да привредна реформа нема 
утицата на разлоге за престанак радног односа —  види се и по 
чињеници, Koiv смо поменули у почетку овог написа. да су 
након ње и v  њеној атмосфери извршене две новеле Основног 
закона о рални.м односима a да разлози за престанак радног 
односа из тога закона уопште нису мењани. To значи да су ти 
прописи у  духу и у складу са циљевима те реформе.

Као што смо видели, једна организација се у циљу одржања 
свога решења о престанку радног односа позива на CBoiy само- 
сталност и своју самоуправност, па сматра да је питање при.мања
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и отпуштања радника готово искључиво њена унутрашња ствар. 
Поштујући самоуправљање и као отеловљење привредне демо- 
кратије и као наш посебан пут у социјализам, ми сматрамо 
да је радни однос под заштитом целокупне друштвене заједнице 
и да самоуправљање мора да и те како води рачуна о минимуму 
права која сваки радним има по нашем позитивом радном зако- 
нодавству. Међу та и таква права спада и право радника да му 
радни однос без његовог пристанка може престати само са 
разлога наведених у закону и квалификованих по закону. Општи 
акти радних организација не могу и не смеју вређати тај мини- 
мум права која закон обезбеђује раднику у  радном односу. 
Треба при томе имати на уму чл. 78. Основног закона о преду- 
зећима. Основни закон о радним односима није у колозији са 
самоуправљањем, a оно, опет, не противречи томе закону. Не- 
мају право радне организације када се позивају на самоуправ- 
љање да би оправдаде своја решења о отпуштању радника, не 
само из већ наведених разлога, него и зато што је са.\1оуправљање 
и уведено да учврсти и заштити радни однос као основни и 
најважнији однос у социјалистичкој друштвеној заједници. 
Зато, они који од.\учују у радним споровима због престанка 
радног односа не би требало да, у  присуству самоуправљања 
као алегације, стварају претпоставке на штету радника, јер 
разлози за престанак радног односа без пристанка радника мо- 
рају бити наведени у закону, морају бити стварни a не фик- 
тивни, и морају бити квадификовани по закону.

Ар Лушан П. Радоман

НЕКИ ПРОБЛЕМИ V ВЕЗИ СА РАДНИМ СПОРОМ

Протекде су три године од ступања на снагу Основног 
закона о радним односима, a још увијек се у пракси појављују 
супротни ставови о значењу и примјени појединих одредаба 
тог закона. Такво стање је узроком да се радницима на по- 
јединим подручјима ускраћују права која и.м закон признаје. 
To доводи до правне несигурности и неорјентираности. Прво- 
степони судови имају највише тешкоће када требају оддучити 
о томе да ли се може покренути радни спор против оддуке 
радне организације о избору радника по огдасу и против од- 
дуке којом је раднику због повреде радне дужности изречена 
опомена, јавна опомена и посљедња јавна опомена.

О овим пробде.мима сви судови немају исти став, a неки су 
ra чак мењали. Таква неуједначеност ставова ствара тешкоће, 
посебно у раду првостепених судова. Да би се могао дати задо- 
вољавајући одговор на постављена питања, потребно је прије
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свега дати опће напомене о радном спору и одговорити на пи- 
тање зашто Основни зако« о радним односима у појединим 
одељцима изричито признаје или не признаје право на радни 
спор.

„О радном спору ради се само онда кад радник остварује 
неко право из радног односа” . (Пресуда Врховног суда СР Хр- 
ватске Рев-951/59 од 17. X II 1959), др. Александар Балтић дефи- 
нира радне спорове „као спорове који настају између поједи- 
«о г  радника (службеника) и организације (послодавца), пово- 
дом повреде каквог индивидуалног, појединачног и личног пра- 
ва (обавезе) или непосредног личног иктереса из радног односа 
заснованог на правним прописима (закону, уредби или другол^ 
нормативном акту) нормативним актима организације, колек- 
тивном уговору или уговору о раду, a за чије је рјешавање над- 
лежан одређени орган” +  1 Основни закон о радним односи- 
ма одређује појам радног спора у  ставу 1. члана 124. рјечима: 
Ако радник држи да му је коначним рјешењем повријеђено пра- 
во, може ради остварења тог права поднијети тужбу суду опће 
надлежности (радни спор). Овом одредбом, заправо је статуира- 
но право радника на радни спор. Ова одредба постављена је у  
10, одељак (Оствавивање права раника на раду и по основи 
рада) II дијева (Права и дYЖнocти радника) Основног закона 
о радним односима. Одредити правилно значење ове одредбе 
можемо једино ако ју  доведемо у  везу са мјестом у  систему за- 
кона. Идући тим путем долазимо до закључка да се право на 
тужбу ради остварења повређеног права признаје само раднику, 
јер „Основни закон о радним односима регулише само случај 
војевања радника’” против аката ко1има му се вријеђа право.

Радниково право мора бити повријеђено коначним рјеше- 
њем надлежног органа у радној организацији. Што се сматра 
коначним р1ешењем Основни закон о радним односима одредио 
ie у  члану 122. Права 'која раднику признаје закон настају са- 
мом чињеницом ступања радника на рад или наступом неке дру- 
ге чињенице уз Koiy закон веже постанак или престанак неког 
права. V извршењу организирања пвоцеса производње као свог 
основног задатка радна организација доноси формалне или не- 
формалне акте ко1нма могу бити повријеђена извјесна права 
радника која m v  припадају на раду и по основи рада. Против 
сваког таквог р 1ешења радник има право приговора наддежном 
другостепеном органу. Право на приговор уведено је  и кад 
првостепени орган не донесе рјешење у року од 15 дана од дана 
подношења захтјева или другог поднеска радника. Дакле, конач- 
но ie оно р1ешење које ie донио надлежни другостепени орган 
поводом приговора ралника на првостепено Р1ешење или на шут- 
љу првостепеног органа. Поред тога у  c m h cx v  О сно вног закона 
о ралним односима коначно је и р 1'ешење Koie ie донио највиши 
орган управљања у  радној организацији, без обзира да ди је т о

1. Лп А.лександар Ба.\тић 
страна 287.

2. Др Милан Поповић — Радни спор

Основи радног права Југославије 1955.

Наша законитост, 4/66.
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ме одлучивао који нижи орган. О особним дохоцима и другим 
примањима радника обично не доносе се рјешења, већ се воде 
обрачуни и евиденције. Редовито, треба проћи дуже времена 
да се маже установити колики раднику припада особни доходак, 
па је абог тих разлога Основни закон о радним одиосима у ста- 
ву 2. члана 124. изричито адредио да радник ако остварује нов- 
чано потраживање има право на тужбу иако се није користио 
приговором. Рок за тужбу је у таквим случајевима двије године.

He може се водити радни спор за остваривање било којег 
права. Раднику мора коначним рјешењем бити повријеђено пра- 
во које му припада на раду и по основи рада. Свакако, то су она 
права која раднику признаје Основни закон о радним односима, 
прописи и опћи акти радних организација донесени на основу 
тог закона. Већ је напријед речено да права која раднику приз- 
наје закон настају ступањем радника на рад. Такав став изводи 
се из одредбе члана 25. Основног закона о радним односима ко- 
ја  каже „далом ступања радника на рад на радно мјесто у рад- 
ној организацији, радник постаје равноправан члан радне зајед- 
нице и преузима дужности и стјече права на раду и по основи 
рада. Видимо према томе да је закон тачно одредио када рад- 
ник 'код одређене ране организације стјече права која му при- 
падају на раду и по основи рада. На исти начин час атјецања 
права радника која му припадају на раду и по основи рада одре- 
дио је закон и у ставу 2. члана 2. Y  ставу 4. истог члана одређен 
је час престанка права, па је предвиђено да права која се стјечу 
на раду и по основи рада престају, престанко.м рада у радној 
организацији, односно искључењем радника из радне заједнице. 
Дакле ономе тко није на раду код одређене радне организације 
не би се могло признати право на радни спор, јер се и то право 
као и друга права стјече ступањем на рад. Наравно постоје и 
изузеци тог правила, а.ш само они које је закон изричито пред- 
видио.

Y  радном спору не може се тражити остварење било којег 
права. Раднику на раду припадају права из социјалног осигура- 
ња, али се због њиховог остварења у смислу Основног закона о 
радннм односима не може водити радни спор. Исто тако опћи 
акти појединих радних организација успостављају право радни- 
ка на стан, но то није предл1ет радног спора. „Није спор из рад- 
ног односа ни спор између радника и неке друге радне организа- 
ције, (v  којој не ради), јер између ње и њега не постоји радни 
однос.’” Они спорови нзмеђу радника и радне организације који 
немају основ у радном односу, нису радни спорови, већ грађан- 
скоправни H.VH које друге врсте. Према то.ме о радном спору ра- 
ди се са.мо онда кад из.међу радника и радне организације по- 
стоји спор због повријеђеног права радника које му признаје 
Основни закон о радни.м односима, прописи и опћи акти доне- 
сени по одредбама тог закона, и то на основи тога што код те

3. Др Александар Балтнћ — Основи радног права Југос.\авије 1953. 
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организације врши рад или је вршио рад (члан 104. и 131. 
ОЗРО-а).

Повреда права може се састојати у непризнавању права у 
цијелости (непризнавање права на годишњи одмор), или пак 
у кршењу обујма неког права.

Цил> радног спора је у томе да се поништи коначно рјечење 
којим се не признаје или вријеђа неко радниково право. На 
основу пресуде радна организација је дужна донијети ново рје- 
шев^е или пак поступити на други начин да се радниково право 
оствари, што зависи од природе конкретног случаја. Уколико 
радна организација не поступи на начин како одређује изрека 
пресуде, радник се .може обратити суду ради извршења, јер се 
пресудо.м не утврђује само да ли је коначно рјешење законито 
пАи незаконито већ се радној организацији налаже и извјесна 
чинидба. Рок за тужбу предвиђен је у  ставу 3. и 4. Основног за- 
кона о радним односима.

Сада се поставља питање зашто Основни закон о радним од- 
носима, поред одредбе у  ставу 1. члана 124. још на поједини.м 
.мјестима изричито признаје, односно искључује право на радни 
спор. Правило постављено у  ставу 1. члана 124. закона је гене- 
рално, па се према то.ме односи на све с.\учајеве. Но „примјеном 
правила без изузетка долазило би до тога, да заштита даје мно 
ги.м интересима који је не зас.\ужују, a пориче опет онима, који 
је заслужују.’” Баш због тога основни закон о радним односи.ма 
установљава изузетке и допуне у оба правца.

Став 7. члана 23. ОЗРО-а
Како је већ изнијето по опћем пропису, право на радни спор 

не би имао онај који није у радном односу код одређене радне 
организације, јер тај није стекао права која се признају на ра- 
ду и по основи рада. Овај став налази потврду и у пропису ста- 
ва 9. члана 23. закона. Наиме закон признавајући у извјесни.ад 
глучајевима право на радни спор и учесницима у натјецају, из- 
ричито наводи да се у тим случајевима ради о радном спору. Ако 
се то неби сматрало изузетком или допуно.м опћег прописа, онда 
не би било сврхе да тај пропис постоји. Очито је да је  законода- 
вал имао разлога кад је ову допуну предвидео. Несумњив је ин- 
терес друштвене заједнице, да на радним мјестима у производ- 
њи и изван ње, на којима рад захтјева посебна знања раде рад- 
ници који таква знања имају, јер је то једна од гранција да ће 
се производња одвијати према постављеним циљевима. Због 
ових разАога закон поије свега налаже радним организацитама 
да утврде посебне увјете за попуњавање радних мјеста, (струч- 
на спрема .искуство, организационе способности и сл.) и да 
утврди статуто.м или други.м опћим актом радна мјеста Koia се 
попуњавају натјечајем. Закон са.м одређује да се радна .мјеста 
утврђена статутом или другим опћим актом као руководећа 
обавеза попуњавају натјечајем. Разу.мљиво је да ће радне орга-

4. Ал Михајло Вуковић — Опћи ,vho грађанског 
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низације прописати ооавезност натЈечаја код свих важниЈих рад- 
них мјеста. Ради заштите овог интереса друштвене заједнице 
закон у члану 23. уводи институт натјечаја и поводом њега пра- 
во на радни спор.

Поставља се питање да ли се право на радни спор статуи- 
рано у члану 23. закона има искључиво примјенити само пово- 
дом натјечаја или и на друге сличне случајеве. Одговор на ово 
питање је у ствари и одговор на питање да ли се може водити 
радни спор против одлуке о избору радника по огласу. О овом 
ггроблему изјаснио се је Савезни секретаријат за рад у  свом об- 
јашњен.у од 1. III ’ 1967. број 254/1, па је  заузео став да раднику 
у таквим случајевима не припада право на радни спор, јер се 
одредба из члана 23. односи искључиво на прописани случај. 
Врховни суд СР Србије у пресуди од 12. V I 1967. Гзз-:/94/67 на- 
против заузима став да се и против одлуке о избору радника по 
огласу може водити радни спор. Став Савезног секретаријата за 
рад је јасан и логичан под увјетом да се одредба члана 23. сма- 
тра изузетком у  односу на опћи пропис, али ако би се тај пропис 
узео као доггуна опћег прописа онда би се морао извести супро- 
тан закључак. Сасвим је сигурно да је пропис из члана 23. зако 
на специјалан у односу на прописе о правима и дужностима рад- 
ника. „Код специјалних прописа треба разликовати, да ли они 
имају значење изузетка или допуне. Ако су изузетак не могу се 
аналогизирати, a ако су допуна, могу” -’ Врховни суд СР Србије 
у већ цитираној одлуци сматра да у  овим случајевима постоји 
право на радни спор због тога, што нема никакве разлике изме- 
ђу натјечаја и оглашавања слободних радних мјеста, што се је 
радна организација дужна држати увјета прописаних у огласу 
и што би се у противном изиграло уставно начело” сваком гра- 
ђанину је под једнаким увјетима доступно свако радно мјесто” . 
Врховни суд правилно узима да се у тим случајевима може в о  
дити радни спор, међутим разлози којима поткрепљује свој став 
нису сасвим увјерљиви. Прије свега није тачно да између натје- 
чаја и оглашавања слободних радних мјеста нема разлике. Када 
би то било, онда не би било потребе оба института одвојено ре- 
гулирати. Закон је у  члану 22. тачно одредио која се радна мје- 
ста попуњавају натјечајем, па је  према томе одредио и границу 
између тих института. Тачно је, да се је радна организација 
дужна држати посебних увјета упрописаних у огласу, но то је 
одлучно само у толико да ли ће се у  једном конкретном радном 
спору успјети или не. Границе и домашај уставног начела „сва- 
ком граВанину је под једнаким увјетима доступно свако радно 
мјесто” , одређују се законом, па је могуће узети да је законо- 
давац у конкретном случају за заштиту тог начела сматрао д о  
вољном и прекршајну казну из точ. 2. става 1. члана 144.

Рјешење се једино може потражити у односу сличности ин- 
ститута натјечаја и оглашавања слободним радних мјеста, Од- 
редбу ч.\ана 23. закона треба сматрати као допуну опћег пропи-

5. Ар Михајло Вуковић, исто, страна 236.
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ča из ч.\ана 124., a у том случају се та оАредба може примјенити 
и на све сличне случајеве. Пропис члана 23. закона је допуна и 
изузетак опћег прописа. Од њега одступа у томе што у  извје- 
сним случајевима признаје право на радни спор и онима који то 
по опће.м пропису не би имали, a допуна у томе што даје садр- 
жај конкретног радног спора. Спор се може водити само због 
тога што натјечај није проведен по предвиђеном поступку и што 
изабрани кандидат не испуњава утарђене увјете. Обзиром на 
то пропис плана 23. закона не проширује само домашај оп- 
ћег прописа у погледу тога тко све има право покренути радни 
спор, већ има и свој посебни садржај, па се према томе може 
промјенити на све сличне случајеве.

Став 3. члана 32. ОЗРО-а
Овом одредбом Основни закон о радним односима ис10л>у- 

чује могућност вођења радног спора против коначне одлуке о 
избору руководиоца групе. Према томе ради се о интересу за 
који закон држи да не заслужује судску заштиту. Ово је и ра- 
зумљиво јер повријеђени интерес појединог радника таквом од- 
луком није од нарочитог значаја, посебно не од таквог као кад 
се радник премјешта с једног радног мјеста на друго. Овај про- 
пис је изузетак опћег прописа па се ни аналогијом не може при- 
мјенити на случне случајеве.

4.vaH 36. ОЗРО-а
О распоређивању на радна мјеста радника говори 2. одељак 

II дијела Основног закона о радним односима. Ступањем на рад 
у радну организацију радник се распоређује на одређено радно 
мјесто. Након тога радник може бити распоређен на друго рад- 
но мјесто само под увјетима и на начин како то одеђује закон. 
О начину и увјетима распоређивања радника на друто радно 
мјесто говори ч.\ан 31. Основног закона о радним односима. Ос- 
новнп увјет који закон тражи за премјештај јесте „захтјев рад- 
ног процеса” . Ако постоји захтјев радног процеса радна органи- 
зација моћи ће под даљњим увјетима из члана 31. распоредити 
радника на друго радно мјесто. Y организирању процеса произ- 
водње као свог основног задатка, радна организација је  дужна 
утврдити радна .мјеста и распоред радника на радна мјеста како 
то захтјева радни процес. Премјештањем радника на друго радно 
мјесто може бити повријеђен његов интерес, но сигурно не у 
толикој мјери као кад му се даје отказ радног односа. Због тога 
постоји оправдање да се радннку код премјештаја пружа за- 
штита у мањем сбујму nero код престанка рада против његове 
воље. Тим путе.м је пошао и законодавац кад је у члану 36. п о  
себно признао право раднику право на радни спор ако му је 
коначним рјешењем о распореду на радно мјесто повријеђено 
право. Но исти ч.\ан одређује да ће суд одредити враћање рад- 
ника на дотадашње радно мјесто, само ако установи да је ко- 
начним рјешење.м о распореду tia друго радно мјесто грубо по- 
вријеђено право радника. Дак.\е оза одредба има свој смисао 
у тсме да се сужава домашај опћег прописа из става 1. члана 
124., па обзиро.м на то она представља изузетак у односу на оп-
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ће правило. Свака повреда права није истовремено и груба п о  
вреда. О томе што преставља грубу повреду не може се дати 
опће правило, којим би били обухваћени сви случајеви, већ суд 
од случаја до случаја на основи искуства и опће усвојених нор- 
ми има одлучити што се сматра грубом повредом конкретног 
права. Логично је да ће то бити случајеви шиканације радника 
и премјештање без икакве потребе. Дакле држимо да ова одред- 
ба представља у односу на опће правило из става 1. члана 124. 
изузетак, али само у односу на домашај садржаја опћег правила.

Став 2. члана 91. ОЗРО-а.

Одговорност радника радној заједници регулирана је у  7. 
одјељку II дијела Основног закона о радним односима. Прије 
свега одређено је, да радна заједница да би осигурала оствари- 
вање радних и пословних задатака радне организације и оства- 
ривање права радника по основи рада, одређује опћим актом 
дужности и одговорности.радника на раду и у вези са радом. 
Поред тога радна заједница утврђује опћим актом што се смат- 
ра тежом повредом радне дужности, поступак за утврђивање 
повреде . прописаних радних дужности радника, мјере које се 
примјењују према раднику због повреде радне дужности, као и 
органа за покретање поступка и изрицање мјера. Због теже п о  
вреде радне дужности може се изрећи мјера искључеива рад- 
ника из радне заједнице, a у ставу 1. члана 91. одређени су ор- 
гани који могу донијети одлуку о искључењу. Успоређујући од- 
редбе закона о поступку за изрицање мјере искључења радника 
из радне организације са одредбама о поступку при доношењу 
одлуке о престанку рада радника, примјетит ћемо да су ове 
прве постављене детаљније и строже. Ово је и схватљиво, јер се 
незаконитом одлуком о искључењу радника из радне заједнице 
најгрубље вријеђају радникова права. Искључени радник, редо- 
вито ће теже наћи друго запослење од радника којем је рад 
престао због укидања радног мјеста. Стога постоји оправдање 
да се радницима којима треба престати рад на основи незако- 
ните одлуке о искључењу из радне заједнице пружи најпотпу- 
нија заштита, a која у извјесном смислу по свом обујму прела- 
зи редовиту заштиту која се радницима признаје код других по? 
вреда права. Основни закон о радним односима то је постигао 
на тај начин што је у ставу 2. члана 91. изричито прописао да 
„ако радник држи да је одлуком о искључењу из радне зајед- 
нице повријеђен утврђени поступак односно његово право, 
може против такве одлуке покренути радни спор.” Овом 
одлуком наглашени су и утврђени поступак и гграво. Поступак 
код изрицања мјере искључења из радне заједнице је битан, 
јер само правилно проведени поступак даје гаранцију да ће 
истинито и правилно бити утврђене одлучне чињенице. Стога 
се пропис став 2. члана 91. закона има оматрати као допуна у 
односу на опће правило о радном спору, односно тим прописом 
у извјесном смислу проширује се домашај садржаја опћег про- 
писа о радном спору.
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Y склопу тог ггроблема и искрсли су cynpoTHH ставови о 
праву на радни спор против одлуке којом је раднику због по- 
вреде радне дужности изречена опомена, јавна опомена и п о  
сљедња јавна опомена. О том изјаснило се више судова, док јед- 
пи признају право на радни спор у тим случајевима, други гу 
могућност одбацују. Тако Окружни суд у Суботици признавају- 
ћи право раднику на радни спор против изречене мјере опоме- 
не, наводи да му то право припада на основу члана 124. закона. 
(Рјешење Гж-229/66 од 15. I II  1966). Y  том смислу образлаже 
свој став и Окружни суд у Загребу у одлуци од 13. IX  66. Гж- 
-3891/66), тиме што додаје да је могуће предвидети да радна 
заједница својим актом пропише a понављане лакше повреде 
предстадљају тежу подреду радне дужности са посл.едицом 
искључења. Истог је мишл>ења и Окружни суд у  Скопљу, који 
у од.\уци Гж-3086/66. сматра да би законодавац изричитом од- 
редбом искључио право на радни спор да је хтјео да то право 
раднику не припада. Међутим Окружни суд у Осијеку у  рјеше- 
њу од 12. I 1968. Гж-2976/67., то право раднику не признаје, 
с.матрајући да се одлуком о изреченој мјери опомене не ври- 
јеђа радниково право, и да се радни спор може водити само 
против одлуке о искључењу радника из радне заједнице.

Аржимо да о наведеном проблему треба прихватити став 
оних који у овихМ случајевима признају право на радни спор и 
то кз разлога које наводи Окружни суд у Скопљу у напријед 
цитираној одлуци. Наиме пропис става 2. члана 91. закона треба 
проматрати као допуну опћег прописа из става 1. Ч(\ана 124., к о  
ја прсширује домашај садржаја при расправљању поводом по- 
дигнуте тужбе да се поништи одлука о искључењу радника из 
радне заједнице. Тај прогшс не може се сматрати изузетком у 
односу на прописе из одјељку 7. Основног закона о радним 
односима. Законодавац гдје је хтјео искључити право на радни 
спор то је изричито прописао као у ставу 3. члана 32. Како 
законодавац није прописао искључење то се на односни случај 
има примјенити опћи пропис.

Антун Буквић

ДА ЛИ J£ AOnYIDTEHO АТВРБИВАЊЕ КРИВИЦЕ ЗА 
РАЗВОА БРАКА ПО HOEQM 3AKOHY О BPAKY

Опште позиата је пракса судова широм целе земл>е да у 
пресудама којима разводе брак због поремећаја брачних од- 
носа утврђују у диспозитиву пресуде и чијом кривицом је до 
Toi' поремећаја дошло.

По нашем схватању ради се о погрешној примени матери- 
јалног права. Ево због чега.
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По новом, сада важећем Основном закону о браку, који 
је објављен у „Службеном листу СФРЈ" број 28/65 од 23. VI 
1965. године УКИНУТ ЈЕ пропис ранијег Основног закона о 
браку објавл>еног у „Службено.м листу СФРЈ” број 29/46 и 
18/56 те је ч.\ан тога ранијег закона који је дозвољавао утвр- 
ђивање кривице за поремећај брачних односа ИЗОСТ.4ВЛ>ЕН 
Н УКИНУТ. Тај ч.\ан у раније.м закону био је ч.\. 78.

Овај ч.\ан 78 у раније.м Закону дозвољавао је утврђивање 
кривице једне и.\и обе странке у бракоразводној парници.

Пошто садашњи Основни закон о браку не.ма овог прописа 
то судсви погрешно при.мењују л1атерија.\но право, утврђујући 
у бракоразводним пресуда.ма кривицу једне h .vh друге стране, 
ге Н1 тај на.ин, —  вероватно по навици, —  примервују један 
пропис који је укинут.

Милош Taciih

ПРОСЛАВА СТО ГОДИНА АДВОКАТУРЕ У ХРВАТСКОЈ

Под покровитељством Јакова Б.\ажевића, претседиика Са- 
бора Хрватске Адвокатска ко.мора Хрватске организова.\а је и 
спрове.\а прославу „СТО ГОДИНА АДВОКАТУРЕ У  ХРВАТ- 
СКОЈ”у дани.м 26. IX.— 29. IX. 1968. године.

На прос.чави су узели учешћа поред покровитеља Јакова 
Б.уажовића бројни представници в.\асти, управе и провосуђа 
Хрватскс, те др Јоснп Брнчић председник Савезног савета за 
провосуђе, Максо Баће, председник Одбора за организациона 
политичка питања Савезног већа Савезне скупштнне, Илија Д о  
шен, председник савезног Врховног суда, Панта Марина, савез- 
ни јавнн тужи.\ац и др.

На прас-\ави су yae.vii учешћа и сви 4.vaHOBH председништва 
Савеза адвокатских ко.мора, са председником Савеза Милорадо.м 
Ботиће.м.

Као гости на прос.хави су учествова.\и претставници Међу- 
народне уније адвоката (UNION INTERNATIONALE DES AVO- 
CATS), на челу ca председником Уније Сеси.\о.м Б.лечо.м (Cecil 
Blatch) адвоката из Аондона, те прсдставницима Адвокатских 
организација Чехос.човачке, Бугарске, Мађарске и Румуније.

На прос.чави је учествова.\о више стотина адвоката, npe- 
тсжно из Хрватске мо запажен је и велики број адвоката из 
Србије.

Прослава је поче.\а свечано.\1 академијо.м коју је 26. IX. 
1968. године отворио председник Адвокатске ко.море Херватске 
Сдавко Ши.\1атовић. Др Анте Штокић, адвокат из Загреба поднео
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je  реферат ca темом: Развој адвокатуре у Хрватској a др. Марко 
Кадођера адвокат из Загреба, Слободна адвокатура у Хрват- 
ској и њен значај.

Дана 27. IX. 1968. године одржана је јубиларна скупштина 
Адвокатске коморе Хрватоке.

На свечаној академији узео је реч и председник Међународ- 
не уније адвоката Сесил Блеч, a и остале делегације из ино 
странства изразиле су своје поздраве и добре жеље Хрватској 
и Југословенској адвокатури. Јуре Ивезић председник органи- 
зационог политичког већа Сабора Хрватске истакао је  значај 
адвокатуре ка основног облика правне заштите.

Дана, 28 IX. 1968. године одржан је пленум Савеза адво 
катских 'комора Југославије на коме су учествовади и учесници 
прославе, a у просторијама Адвокатске коморе Хрватске Међу- 
народна унија адвоката је одржала седницу преАседништва.

Поводом прос.хаве председник Републике је оддиковао за 
нарочите заслуге и успехе у  раду већи број адвоката из Хрват- 
ске од којих орденом рада са златним венцем: Др Вјекослав 
Франчески, др Ауред Крстудовић, Иво Малаковић, др Јурај 
Рендулић, др Аео Ротер, др Анте Штокић и Мате Тафра. Орденол! 
рада са сребрним венцем оддиковано је 24. адвоката.

Поводом прос.л.аве одржано је више прије.ма банкета и из- 
дета уз пуно учешће учесника.

М. Б.

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Савез адвокатских комора Југосдавије одржао је пденарно 
заседање у оквиру прославе „СТО ГОДИНА АДВОКАТУРЕ У 
ХРВАТСКОЈ’', у Загребу дана, 28. септембра 1968. године, у 
Радничком свеучидишту.

На п.ленуму је  генерални секретар Жикић поднео извештај 
о раду председништва Савеза између два пленарна заседања, 
који је примљен.

Центрадна тема заседања била је о актуелним пробдемима, 
југосдовенске адвокатуре, коју је обрадио Бранислав Жикић 
ген. секретар на основу теза: „Облици вршења адвокатуре и 
други видови правне помоћи (М. Ботић); Подожај адвоката у 
заступању и одбрани (Сл. Суботић); О етици о адвокатури; 
(Др. Аурел Крстуловић), О специјализацији о адвокатури (А. 
Шарчевић).

У претресању ове теме узео је реч и др J. Брнчић, председ- 
ник Савезног савета за правосуђе, који је углавном остао код
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раније израђених теза Савезног савета за правосуђе по овим пи- 
тањима (заступништво ,радне организацнје, други видови прав- 
не помоћи). Дискусију су узели учешћа и гости из иностран- 
ства (који су учествовали на прослави) и то: Марио Браски 
(Mario BRACSHI) адвокат из Милана, др Хелмут Ватнер, адво- 
кат из Равенсбурга, и Т. Бдагоев председник адвокатске коморе 
из Софије.

Пленум по централној теми није донео никакве закл>учке 
већ је упутио председништво Савеза да користи опсежну и са- 
држајну дискусију за дал>е претресање ових питања.

Решавана су и друга текућа питања рада Савеза.

М. Б.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ „ГЛАСНИКА”

Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ „ГЛА- 
СНИК” АК у АПВ излазиће и у 1969. години. Тиме „ГЛАСНИК” 
улази у 18 годину излажења,

За ових 17 година сталног месечног излажења, скоро увек 
5 Y месецу, „ГЛАСНИК” је показао једну велику одлику: тачно 
излажење. О осталим условима и резултатима „ГЛАСНИКА” ни- 
је потребно говорити, јер су врло многи читаоци, потпуно задо- 
вољни са начином уређења „ГЛАСНИКА”, са његовим публика- 
цијама, са настојањима да, у првом реду, обухвати што више 
проблема наше адвокатуре, затим судства, тужилаштва, и отпте 
управе.

„ГЛАСНИК” публикује мнсге чланке из разних правних об- 
ласти, без претензије, да они буду оцењени и сматрани као науч- 
ни радови. Али, многи од тих чланака су баш таквим сматрани.

Позивамо све наше досадашње претплатнике и читаоце да 
се за 1969. годину понова претплатг на „ГЛАСНИК”. Претплата 
остаје иста тј. 24 н. д. годишње. Претплата са шал>е на текући 
рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 657-8-419.

Адвокати чланови Адв. коморе у Новом Саду не треба да се 
претплаћују, пошто ће „ГЛАСНИК” добивати као чланови Ко- 
море.

Уредништво „ГЛАСНШСА”
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ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Службена белешка истражног су- 
дија да је окривл>ени наводно по- 
бегао не представл>а довољан доказ 
да је окривл>ени у бегству. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Кж. 158 нз 1968).

Пресудом је  у одсуству прогла- 
шен кривим н осуђен на 6 месеци 
затвора условно на годину дана 
због кривичног дела из чл. 273 у 
вези 271 К. 3. Бранилац из служ- 
бене дужности уложио је жалбу. 
Ж алба је основана, I ст. пресуда 
укинута a из разлога:

Службена белешка истражног су- 
дије да је према обавештењу СУП-а 
окривљени наводно побегао из na
me земље не представља довољан 
доказ да је  оптужени у бегству и 
да није доступан нашим државним 
органима, док се не покуша редов- 
ним путем уручити у оптужницу 
и позив на г.лавни претрес.

Повраћај у пређашње стање о- 
кривл>еном је дозвољено када је 
био у уверењу да ће његов заступ- 
ник уложити жалбу, a овај је пре- 
стао то бити пре истека рока за 
жалбу. (ВСС Од. Н. С. бр. Кж. 
849/67.).

Оптужено.м је био одређен бра- 
нилаз из службене дужности јер 
је  био оптужен за кривнчно дело 
из ч.\. 255 ст. I Кз. На г.\авном 
претресу јавни тужи.\ац је из.менуо 
оптужницу тако да је дело опту- 
женог ква.\ификовао као превару у 
служби из 4.V. 318a ст. I Кз., за које 
дело иије обавезна одбоана у с.ми- 
CAV чл. 69 ст. I I  Кз. По схватању 
ВСС функција браниоца је npecxa.va 
V тренутку када је после оптуж- 
ннце односно из.мењене оптужннце 
оста.\о са.мо кривично дело из чл. 
318а' ст. I Кз.. a не у  тпенутку кад 
је  пресуда об1ављена. Како је  бра- 
нилац до краја присуствовао глав- 
но.м nperpecv', то је оптужени као 
,\аик могао сматрати да ће брани- 
лац уложити жа,\бу. Како пресуда 
браниоцу није ни достављена, то се 
он није ни жалио, a .молба за по- 
враћај у пређашње стање окрив- 
љеног је оправдана нз раз.\ога горс 
наведеннх.

Застаревање не тече између ро- 
дитед>а и деце док траје родител>- 
ско право (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 
282/68.).

I ст. Суд одбно је  тужбени за- 
хтев услед застарелости. Тужилац 
је уложио жалбу која је  неосно- 
вана, a из раз.\ога:

Према одредбама чл. 24 Закона о 
застарелости потраживања застари- 
вање ne тече између родитеља и 
деце док траје родитељско право. 
Како је  тужилац тужбу поднео да- 
-\еко после тога да је  постао пуно- 
.\етан, то је  Суд правидно одбпо 
тужбу.

Код бесплатног располагања имо- 
винским правима од значаја је за- 
блуда у мотиву, ако без тога мо- 
тива не би дошло до таквих распо- 
лагања. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 
444/68.).

I ст. Суд поништно је уговор о 
поклону па је  тужена изјавила жал- 
бу која је  као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Ирема правним правилима гра- 
ђанског права, ако је  код закључе- 
ња уговора којим једна уговорна 
странка преноси на другу своја 
и.мовинска права без накнаде п о  
стојала заблуда о чињеннца.ма које 
су побуди.де дотичну уговорну 
странку да учнни располаган>а сво- 
јом имовином без накнаде, тада је 
у питању pyuLV>HB правни посао, 
па заинтересована уговорна странка 
.може тражити поништај таквог у го  
вора. Како је  очито да је  тужилац 
спорним уговоро.м 6eciL\axHO распо- 
лагао својп.м ил10вшгски.м прави.ма 
у нади да ће између њега и х^^жене 
доћи до закљ^^чења брака, a до 
њега није дошло, јасио је да је 
хужилац био у заблудп о једној 
чињеници која ra је побудила да 
закључи спорни уговор.

Питање доцње са исплахом ку- 
повне цене утврђује се са момен- 
хом подизања тужбе. .Лко је купац 
у претежном делу исплатио купов- 
ну цену пре подизања тужбе, за 
тај случај се не може тражити рас- 
кидање vroBopa. (ВСС од. Н. С. 
бр. 699/68.).
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i  ст. Суд је  пресудо.м раскинуо 
купопродајш! уговор обавезујући 
тужитеља да врати туженом прим- 
л>ени део куповне цене. Тужени је 
уложио жалбу, која је као неосно- 
вана одбијена a из разлога:

■у моменту подношења тужбе ту- 
женик је био дужан од куповне 
цене 10.000.—  Н. дин. док је a конто 
куповне цене исплатио био свега 
3.000 Н. дин. Како је  пре подизања 
тужбе дата опомена купцу да у 
разумном року исп.\ати куповну це- 
ну јер да ће у противно.м продавац 
тражити раскидање уговора, како 
се питање да ли је  купац остао у 
доцњи са исљ\ато.м куповне цене 
има утврђивати са .моментом поди- 
зања тужбе, a ако је  пре подизања 
тужбе у претежном делу већ исп.\а- 
ћена куповна цена не може се тра- 
жити раскидање уговора, то је уго- 
вор ваљало раскинути јер је  утвр- 
ћено да не стоји ни један од ових 
услова.

Недел>иво потраживање може u- 
стваривати и један сувласник у 
погледу целе ствари. (ВСС Од. Н. 
С. бр. Гж. 850/68.).

Против I  ст. пресуде уложио је  
жалбу туженик, која је  одбијена, 
a из раз.\ога:

Неосновано тужени жа.\бом поби- 
ја  недостатак активне легитимације 
тужиоца у овом спору. Према прав- 
ним прави.\има имовинског права 
недељиво потраживање може оства- 
ривати и један сувласник у погледу 
целе ствари. Тужи.л.ац је  сувласник 
у 28/100 дела па када је тражио 
накнаду штете у натури није могао 
да тражи подизање порушених де- 
лова са.мо у  28/100 де.\ова него у 
целини.

Иако мати детета није била у 
радном односу већ је  обавл>ала са- 
мо домаћинске послове, овакав њен 
рад може да буде основ за издржа- 
вање, тако да се детету може при- 
знати право не имовинске штете 
због губитка издржавања коју је 
претрпело смрћу своје мајке. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Гж. 732/68.).

Против I ст. пресуде уложена је 
жалба која је  одбијена a из раз- 
,\ога;

Тужитељица је  живела у  дома- 
ћинству са својом мајком, то јо ј 
припада право да тражи накнаду 
за све оно што је  њено.м с.мрћу 
изгуби.\а. Стоји чињеница да мајка 
\1лдб. тужитељице није била запо- 
слена, да није имала стручну спре- 
му и да је била по зани.мању до.ма- 
ћица. Но, она је  своји.м радом у 
кући допринела издржавању своје 
породице, па и млдб. тужитељице, 
јер је  обавл.а<1а све послове до.ма- 
ћинства, неговала тужител.ицу и 
обављала друге послове. Овим сво- 
јим доприносом она је несу.мњиво 
дава,\а за издржавање Јљчдб, тужи- 
тељице. Пошто је  кривицо.м туже- 
ног млдб. тужитељица смрћу своје 
мајке овог доприноса лишена, то је 
тужени прави.\но обавезан да јо ј 
ову накнаду исп.\аћује у виду pen- 
re.

Код уговора о производњи поврћа 
за једну економску годину нема 
значај промењених прилика (Ребус 
сик стантибус) велики пад цена п о  
врћа у тој економској години. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Гж. 672/68.).

I ст. пресудо.м усвојен је  туж- 
бени захтев, па је  тужена подне.\а 
ж£1лбу, која је  као неоснована од- 
бијена a из разлога:

Економска појава великог пада це- 
на није такав изванредни догађај 
који се није могао предвидети, јер 
је  опште познато да су цене п о  
врћа колебљиве и да се .мењају 
из године у годину, па стога ко- 
операнти са том околношћу ,мо- 
рају рачупати.

Датум на доставни1{и о уручењу 
пресуде је  меродаван за оцену 
благовремености уложене жалбе. 
(ВСС Од. Н. С. Гж. 1092/68).

Одбијен је предлог за повраћај 
у пређашње стање па је тужени 
уложио жа.\бу која је  као неосно 
вана одбијена a из разлога:

Правилно суд с.матра да је одлу- 
чан онај дату.м који се налази на 
доставници о  уручењу пресуде I 
ст. Суда заступнику туженог. He 
,\10же се узети као доказ датумар>- 
ник заступника туженог јер се с 
тим не оповргава онај датум који 
је  наведен у доставници a који је 
датум лично ставио заступник.
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Ако је извршено дело нелојалне 
утакмице морала је  настати одре- 
бена материјална штета (Пресуда 
Врх. пр. суда Сл. број: 228/68— 3).

Тужилац је тужбом захтевао да 
се у  поступку утврди, да је  тужени 
починио дело нелојавне утакмице 
тиме што је производио исту врсту 
робе коју је већ раније производио 
и тужи.\ац, те да се туженом за- 
брани производња и да се уједно 
обавеже на плаћање накнаде ште- 
те. —

Првостепени суд је  удовољио де- 
лимично истакнутом тужбено.м за- 
хтеву те утврдио постојање де.ла 
нелојалне утакмице и тужено.м за- 
бранио даљу производњу робе, али 
је  одбпо захтев за накнаду штете 
из разлога што је нашао да у кон- 
кретном случају не постоји узрочна 
веза шмеђу поступака туженог и 
штете. —

Поводо.м жалбе тужиоца друго- 
степени суд се није сложио са ста- 
новиште.м првог суда из следећих 
разлога:

„То и такво становиште, изра- 
жено у првостепеној пресуди, не 
можг се прихватити као правилно. 
Пре свега, треба нстаћи да је прво 
степени суд правилно утврдио да 
је тужени према тужиоцу извршио 
дело нелојалне утакмице. Та чиње- 
ница сама за себе упућује да је 
тужилац тиме морао претрпети од- 
ређену материјалну штету^ која се 
манифестовала не само у губљењу 
одређено^- посла већ и у нарушава- 
њу љегове репутације у производ- 
њи. Код таквог стања ствари са 
сигурношћу се може тврдити да је 
тужилац претрпео одређену штету 
и да има основано право да ту 
штету рекомпеизнра од туженог у 
иовчаном изпосу.”

Неодговарајућа боја и кртост 
сирковз сламе не могу се сматрати 
скривеки.-и рсбе (Пресуда Врх. 
привр. суда Сл. бр. 1081/68—3).

Тужилац је гужбеним захтсвом 
потражио од тужеиог љ\аћање 
протувредности снркове слахме коју 
је тужеии преузео од тужноца и 
извезао у иностранство. —

Тужени се бранио да је роба и.ма- 
ла скривене мане које су се пока- 
зале после преузимања робе код 
тужиоца a да су се те маие мапи- 
фестовале у неодговграјућој боји

и кртости, што je установљено при 
испоруци у иностранству. —

Првостепени суд је  удовољио 
тужебновд захтеву a ову је  пресуду 
потврдио виши суд поводом жалбе 
туженог између осталог и из следе- 
ћих разлога;

„Не стоји жалбени разлог да су 
мане сиркове сламе коју је  тужи- 
лац продао туженом, a тужени из- 
везао, биле скривене, јер  неодгова- 
рајућа боја и кртост сиркове сламе 
могу се приметити приликом пре- 
узимања робе, па како се тужени 
као купац по yiOBopy обавезао да 
робу по ква.\игету преузме на лицу 
iMecTa код тужиоца, како је  и по- 
ступио, то он не може после пре- 
узима1ва приговарати њеном квали- 
тету тврдећн да је било немогућно 
— због својства робе — утврдити 
том прнликоА<1 њен KBaiVHTex. Такође 
не стоји ни жалбени разлог туже- 
ног да га је тужилац обмануо у 
погледу квалитета спорне количине 
сиркове сла.ме, јер да је  неквали- 
тетну сламу овлажио и сумпорисао 
да би доб11,\а изглед ii еластичност 
квалитетне сламе, јер тужени ни- 
ЧИЛ1 ие доказује да је тужилац 
стварио тако урадно, те према томе 
овај навод тужеког представља го- 
лу тврдњу.”

Код уговора о делу наручилац је 
овлашћен да у свако доба опозове 
налог за извођен.е радова (Реш. 
Врх. привр. суда Сл. број 1506/ 
68—3).

Тужени је  на основу уговора од 
30. јуна 1967. године тужиоцу усту- 
пио послове на изради комплетне 
пројектне доку.ментације силоса, 
као и послове на изградњи- про- 
јгктованпх објеката у комп/\етном 
инжињерингу. Y  току извођења ра- 
дова дошло је до обуставе, a тужи- 
лац је и после тога изводио дели- 
.мнчно радове из уговора. —•

Првостепени суд је  усвојио туж- 
беии захтев за плаћање вредности 
сзпг пзведених радова, a поводом 
жалбе другостепени суд је  ову пре- 
суду укинуо и предмет вратио на 
поновио расправљање ради допуне 
доказног поступка заузевпш при 
тсм следеће правно становиште:

„Из уговора од 30. јуна 1967. го- 
дине утврђује се да је  у  питању 
утовор о делу. Према правним пра- 
вилнма имовинск«г -права код 'уго-
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вора о делу наручилац је овлашћен 
да Y свако доба опозове налог за 
извођење радова, и том се опозиву 
извоВач не може противити, али  
уколико је  до опозива дошло услед 
околности за које извођач није од- 
говоран, наручилац је  дужан да из- 
вођачу њ\ати вредност изведених 
радова и да му накнади штету ко- 
лико ју  је због тога претрпео услед 
околности за које је  нар\'чилац од- 
говоран. Код таквог стања ствари, 
тужилац као извоВач морао је да 
одмах обустави извођење радова 
чим му је тужени као наручилац 
саопштио да их обуставља, a уко- 
лико није тако поступио, тужени 
није дужан да му исп.\ати вредност 
радова које је  тужилац после тога 
непотребно изводио.”

Само на основу неправоснажног 
платног налога не може ее дозволи- 
ти извршење ради обезбеђења (Врх. 
пр. суд Сл. брај 1487/67),

Првоствпени суд је одбио предлог 
да се на основу нвправоснажног 
платног налога дозволи извршеше 
ради обезбеђења, па је тражилац из- 
врјшења ово решење напао жалбом, 
a другостепени суд је при оилучи- 
ваи>у у овој правној ствари изнео 
следеће образложење;

„Не стоји жалбени разлог да се 
извршење ради обезбеђења на осно- 
ву неправоснажног платног налога 
можв дозволити, a да тражилац из- 
вршеша не учини вероватним посто- 
јање опасности од осујећења, од- 
нсчЈно отежања исплате. —

Истина, према правном правилу 
И'3 лар. 323. бив. ИП-а могло се и без 
доказивања опасности дозволити из- 
вршење ради обезбеђења по плат- 
ном налогу против кога су поднети 
приговори, али се ово лравно прави- 
ло сада не може применити, јер су 
се изменили услови за издавање 
платног налога. Наиме, по пар. 641 
бив. Закона о судском постушсу у 
грађанским парницама (Гршп) плат- 
ни налог се могао издати сатло на 
основу јавиих или јавно оверених 
исправа, a према одредби чл 426. 
важећег Закона о парничном nocTj'n- 
ку платни налог се може издати и 
на основу друтих исправа које има- 
ју слабију доказну снагу. Ово наро- 
чито вреди за поступак пред при- 
вредним судовима с обзиром на од-

редбу чл. 481. ст. 3. Зпп, према којој 
се платни налог може издати и на 
основу простог (неовереног) преписа 
иоправа споменутих у чл. 426 Зпп. — 

Дакле, како се више не примењу- 
је правно правило из параграфа 641 
бив. Грш1, не може се применити ни 
правно правило из пар. 323. бив. 
ИП-а, јер се оно ослања на наве- 
дену одредбу Гргш. —”

Ако се странка одрекла права на 
извршење уговора тиме без даљњег 
пије уједно престало право на нак- 
наду штете због неиспуњења угово- 
ра. (Врх. пр. суд Сл. бр. 2049/67-3).

У  покренутом спору тужилац је 
поставио захтев да се тужени оба- 
веже на накнаду штете због неиспу- 
њења закљученог утовора о испору- 
ци браника за возило „Фиат 1300”. —

Тужени је оспорио тужбени зах- 
тев наводећи да је сагласном вољом 
странака утовор Јжскинут па да је 
према томе неоснован захтев за нак- 
наду штете због неиспуњења уто- 
вора. —

Првостепени суд је тужбени зах- 
тев у целости као неоснован одбио, 
па је поводом жалбе тужиоца ова 
пресуда укинута од стране друго- 
степеног суда са следећим образло- 
жењем:

„Ако се сагласношћу воља уговор- 
них странака једна од н>их ослобо- 
ди уговорне обавезе и на тај начин 
престане постојати љихов уговорни 
однос, то још не значи да се друга 
уговорна страна одрекла својих се- 
кундарних права која проистичу из 
утоворног однсхш до момента њего- 
Еог престанка. Примешено на кон- 
кретав случај, то значи да се тужи- 
лац, приставши на то да се тзгженл 
ослободи своје утоворне обавезе о 
изради и испоруци браника, али то 
без даљњег не значи да се он одре- 
као и свог права на накнаду штете 
проузроковане неиспуњењем утовор- 
не обавезе од стране туженог до мо- 
мента пр>естанка такве обавезе. Пр- 
востепени суд је морао одво.1лти 
примарно право тужиоца из утово- 
ра, тј. право да захтева израду и 
кспоруку браника, од Јвеговог се- 
кундарног права, тј. права на нак- 
наду штете због неистгуњеша уговор- 
не обавезе од стране туженог, у ком 
правцу је и постављен тужбени зах- 
тев.”
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Алкохолисаност као објективно 
стање у спољном свету, и као кри- 
Бично-правно релевантна чињеница 
може се доказати свим доказЕшм 
средствима. (ВСС Од. НС бр. Кјк. 
755/67).

I. ст. суд је прогласио кривим и 
осудио на 10 месеци затвора опту- 
женог због крив. дела из чл. 271 ст. 
1. у вези чл. 273. ст. 1 КЗ, Окружни 
јавни тужилац је уложио жалбу, 
која је основана, I. ст. пресуда пре- 
иначена казна преиначена на казну 
строгог затвора у тр>ајан>у од 1 годи- 
не и 6. месеци, a из разлога;

Неприхватљив је став I. ст. суда

да се иитање алкохолисаности у 
крив. поступку поводом крив. дела 
угрожавања јавног саобраћаја мо- 
же утврђивати само и искључиво 
путем анализе крви односно зфина 
или друтим научии-м методама, a да 
се та чињеница не може доказива- 
ти путем сведока — У  салислу чл. 12 
ст. 2 Основног закона о безбедности 
саобраћаја на јавним тгутевима. Ал- 
кохолисавост као објективно стање 
у спољном свету, и као кривично- 
-правно релевантна чињеница мо- 
же се, rra и мора, утврђивати свим 
доказним средствима која су под0 6 - 
H a  да такву чињеницу утврде и до- 
кажу.

„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 баике 657-8-419 / Годпипва претп.лата 24 нова линара / Цена 

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