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Г Л A C Н И К
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НАЦИОНАЛНО-ПОЛИТИЧКИ И ДРЖАВНО-ПРАВНИ КАРАК- 
ТЕР И ЗНАЧАЈ РАДА И ОДЛУКА СРПСКОГ НАРОДНОГ ОД- 
БОРА У НОВОМ САДУ И ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

СРБА, БУЊЕВАЦА И ОСТАЛИХ СЛОВЕНА 1918 ГОДИНЕ

(свршетак)

III.

Током 1917. год. у Загребу је основан Одбор (Др Јосип Ши- 
ловић, Јелена Чук и др.) за прихватање и смештај деце из Бо- 
сне и Херцеговине, чији су родитељи изгинули или били интер- 
нирани, па су ова деца била изложена опасности умирања од 
глади. Ова акција је проширена и на Војводину, у Новом Саду 
(14. XII. 1917.) образован је Средишњи одбор за Бачку, Банат и 
Барању (Др. Коста Хаџи, Др. Игњат Павлас, Мита Ђорђевић, 
Милица Томић, Јелена Остојић, Зорка Лазић и др.) Ради спрово- 
ђење акције смештаја деце Средишњи одбор је основао у многим 
местима своје пододборе. Угарске власти су се успротивиле овој 
акцији, али су на интервенцију црквених кругова попустиле. 
Тако је створена легална организација кроз коју су се могле во- 
дити илегалне политичке акције. Из овог Средишњег одбора из- 
растао је Српски народни одбор у Новом Саду, као национално- 
-револуционарно политичко тело. Национални радници и поли- 
тички људи успешно су искористили ову организацију за спро- 
вођење политичких акција. У почетку илегално, касније полу- 
илегално и најзад јавно. Током 1918. године, у Средишњи одбор 
су кооптирани између осталих и Јаша Томић и Тихомир Остојић.

Српски народни одбор у ситуацији после пробоја Солунског 
фронта, покрета либерално-демократских струја у Мађарској за 
отцепл.ење од Аустрије, формирања Народног Вијећа у Загребу 
— јавно развија мобилизацију маса, првенствено Срба и Буње- 
ваца ради истицања национално-политичких циљева везаних за 
одвајање Баната, Бачке и Барање од Угарске и уједињење са 
Србијом и другим југословенским земљама.

На овом послу развија изванредну активност, искусни поли- 
тичар и народни првак, Јаша Томић, који је и иначе уживао ве- 
лики углед, ауторитет, и поверење највећег дела Српског народа,



y Војводини. Стога је успео да врло брзо и ефикасно спроведе 
око Српског народног одбора у Н. Саду окупљање свих нацио- 
налних и политичких снага. Здравим инстиктом расног полити- 
чара, Јаша Томић је оценио да је у датој ситуацији неопходиа 
сарадња и подршка у првом реду социјалдемократа, Буњеваца 
и омладине. У револуционарном спонтаном, неорганизованом, 
покрету широких народних слојева, a у условима све осетнијег 
ширења Мађарске либералне, грађанске револуције (Карољи), 
неопходно је било задобити утицај над масама сељака безем- 
л>аша, сељака ситних занатлија и радника, које су донекле поли- 
тички контролисали социјал-демократи.

Јаша Томић је успео да већ у првим данима рада СНО при- 
добије неке од првака Српско-буњевачке секције социјал-демо- 
кратске странке, која ће касније на седници свих повереника из 
Јужне Угарске донети и формалну одлуку о укључивању у СНО.

Јаши Томићу је било јасно да се без ангажовања Буњеваца 
и Шокаца не може обезбедити Суботица и Барања па је успо- 
ствио и развио најтешњу сарадњу са буњевачким првацима из 
Суботице. Још у време полулегалног рада СНО долазило је до 
више састанака представника Буњеваца и Срба у Сз^отици, на 
којима је већ тада донета и разрађена одлука о заједничком 
иступању Срба и Буњеваца против Угарске, a за уједињење са 
Србијом и другим југословенским земљама, уколико до уједи- 
њења ових земаља дође.

Како се радило у илегалним и полуилегалним условима, то 
писмених докумената о политичким састанцима и договорима, те 
њиховој садржини, скоро и нема или се незна где су. Познати су 
неки састанци из тог периода Јаше Томића и др. са представни- 
цима разних политичких странака и културним и политичким 
радницима свих словенских етничких група (Ствеан Маглић из 
Сомбора, професор Грујић из Кикинде, Др. Жупански из Бели- 
ког Бечкерека. прота Поповић из Бршца, Др. Мушицки из Пан- 
чева, Прота Михалџић из Барање, Др. Жарко Миладиновић из 
Руме и др.).

СНО (Јаша Томић) настојао је да задобије за себе ђачку, тр- 
говачко-занатлијску и сел>ачку омладину, у  чему је и успео. Пре- 
тежни део универзитетске омладине био је оријентисан на демо- 
крате и Басу Стајића. Будимпештанска српска академска омла- 
дина (26. окт. 1918.) шаље проздрав и поруку Народном вијећу 
у Загребу, с молбом да ово заступа интересе Срба и Хрвата Јуж- 
не Угарске. Међутим, новосадска српска омладина, укл>учујући 
ти и студентску омладину од почетка се организује у СНО. За- 
право, оснива се Српска народна омладина, која се ставља на 
расположење СНО. Приликом конститзгисања СНО (3. новем. 
1918.), у СНО улазе и представници омладине као омладинска 
секција (Димитрије Кириловић, Жарко Басиљевић, Коста Хаџи 
мл. Младен Прешић и Милан Поповић.). Из редова омладине СНО 
и логоша формирају се народне страже (негде народна гарда) ко- 
је су биле оружани одреди СНО.



y  TO време пада и покушај војвођанских демократа да извр- 
ше политичко окупљање Војвођана по њиховој иницијативи. 
(Тихомир Остојић, кикиндски демократа). Ови су успоставили 
извесне везе и са Народним вијећем у Загребу и тамошњим Вој- 
вођанима, те Васом Стајићем који је побегао у Загребу са робије. 
Међутим, ова иницијатива није се могла развити у свенародни 
покрет, јер је била потиснута снажнијом иницијативом и утица- 
јерм Јаше Томића и Српског народног одбора у Н. Саду, где су 
преовлађивали радикали и социјалдемократи. Стога се убрзо и 
демократски прваци приближују СНО у Н. Саду, те коначно 
улазе у чланство овога. Исто то чине и остаци либерала, чији се 
првак, дугогодишњи угледни политичар Др. Михајло Полит Де- 
санчић, остарео и болестан, за време рата повукао у Темишвар и 
тамо остао ван догађаја. Остале мање политичке групе такође се 
ставиле на расположење СНО у Н. Саду. Политички прваци Сло- 
вака (Др. Крно, Др. Мичатек и др.), од почетка су сарађивали са 
СНО у Н. Саду. На држање русинске етничке групе извршује 
одлучан утицај грко-католички прота Јован Храниловић из Н. 
Сада, члан СНО. Сељачке масе Русина иначе измешане са Срби- 
ма у тим одлучним данима, чврсто се повезују са српским ма- 
сама.

Тако је у току октобра 1918. год. извршено окупљање свих 
политичких снага у Банату, Бачкој и Барањи, да би се почетком 
новембра и озваничио Српски народни одбор у Н. Саду, као цен- 
трално политичко тело за Банат, Бачку и Барању. Он је окупљао 
све националне снаге Словена Јужне Угарске на заједничкој на- 
ционално-политичкој платформи: раскидање са Аустроугарском 
Монархијом, издвајање из Угарске државе национално ослобо- 
ђење, уједињење са Србијом, a преко ове улазак у заједничку 
југословенску државу, уколико до стварања ове дође.

Концепција Срског народног одбора у Новом Саду о раски- 
ду са Угарском, о тактици и стратегији борбе са остацима војне 
и цивилне власти Монархије, као и нове власти на помолу (Ка- 
рољи) 0 односима са Србијом и српском војском, те Народним 
вијећем у Загребу у основи је била правилна и оправдана. Она се 
често оцењује као израз великосрпства Јаше Томића и војвођан- 
ских радикала. Међутим, када се читав овај рад Српског народ- 
ног одбора у Н. Саду, и читав покрет оцешују кроз историјску, 
ретроспективу неможе се извести закл>учак да би ова концепција 
била шовинистичка и великосрпска, нити да је она плод једног 
човека (Јаша Томић) и једне странке (радикали). Истина, да су 
Јаша Томић и радикали били одлучујући фактори у организо- 
вању покрета, али je покрет обухватао и остале националне 
снаге и политичке групе на програму који је био реализација 
вековних настојања па и борбе Срба у Угарској. По организа- 
цији, акцијама које су спровођене, раду и одлукама, овај покрет 
има у суштини карактер грађанско-сел>ачког покрета за нацио- 
нално ослобођење; представља дакле известан вид народноосло- 
бодилачке борбе, организоване и вођене од коалиције грађанско-



-сељачких странака и политичких група, тада ]едине организо- 
ване политичке снаге војвођанскон друштва.

Војвођански демократи и Васа Стајић имали су друкчију 
концепцију за решавање националног проблема Срба и војво- 
ђанских Словена Јужне Угарске. Они су хтели да повежу ову 
борбу за акцију Народног вијећа у Загребу, руководећи се иде- 
јом заједничке борбе свих југословенских народа Монархије про- 
тив Аустроугарске, у  циљу рушења Монархије и стварања за- 
једничке југословенске државе, која је имала извршити ново- 
прокламована од Народног вијећа и Хрватског сабора држава 
СХС са Србијом и Црном Гором. Ова концепција само на први 
поглед и чисто теоријски изгледа правилнијом, јер је тежила да 
заједничком акцицјом евих Југословена Монархије руши Аустро- 
угарску, на чијим темељима треба да се створе нове националне 
државе. Васа Стајић је иначе на робији добио текст Крфске де- 
кларације, проучио га и углавном прихватио. Држећи, да ће се 
нова држава изградити на темељу ове декларације похитао је у 
Загреб да би учествовао у раду Народног вијећа на реализацији 
овог програма. Спољни и унутрашњи догађаји који су се у то 
време одиграли били су већ увелико за собом оставили Крфску 
декларацију.

Ситуација, у којима је израђивана концепција СНО у Н. 
Саду, a посебно положај Војводине (опасност од успеха Каро- 
љијеве револуције, претензије Румуна на Банат, неизвесност 
стварања заједничке државе, у  ком обиму и у ком облику, како 
због држања савезника (Италија) тако и насталих дугих и кон- 
традикторних изјава и дискусија у Народном вијећу и ван њега, 
те појаве анархије и пљачке.), наметали су брза, одлучна и ре- 
волЈПЦионарна решења и самосталну акцију у самој Војводини. 
Крфска декларација била је давно већ напуштена и од самих 
њезиних доносилаца. Народно вијеће у Загребу никада није ни 
прихватило Крфску декларацију, a нову, тек проглашену државу 
СХС, која је требала да представља Југословене Аустроугарске 
није призната од Савезника. Женевска конференција —  женев- 
ска декларација српске владе, Југословенског одбора и Народног 
вијећа од 9. новембра 1918. год. (Пашић, Трумбић, Корошец) — 
која је требала да превазиђе супротности између српске владе и 
Југословенског одбора и Народног вијећа доживела је неуспех. 
У Средишњем одбору Народног вијећа водиле су се дуге диску- 
сије око питања будућег положаја појединих југословенских зе- 
маља у заједничкој држави, облика владавине будуће државе и 
начина уједињења. Време и догађаји нису ишли у прилог овим 
дискусијама. Италијанска опасност је непосредно загрозила ин- 
тересе Југословена. Савезници су преко италијанског команданта 
на италијанском фронту, склопили примирје (Падова, 3. XI. 
1918.) са Аустроугарском, необазирући се на постојање државе 
СХС, третирајући југословенске територије, као непријатељску 
Аустроугарску територију, са правом на запоседање ове непри- 
јатељске територије, што су италијанске трупе одмах и запо- 
челе. Аустроугарска флота у Пули, коју је адмирал Хорти пре-



дао (31. октобра 1918.) повереницима државе СХС, делом је по- 
топљена („Viribus Unitis”) од Италијдна као непријатељска фло- 
та, a остатак је био упућен од стране Савезничке команде 
на Крф под белом заставом у савезничку базу. Последњи 
стубови одбране Аустроугарске Монархије били су, иронијом 
судбине потлачених народа Монархије, синови „трорпиеног 
народа“ : команданти, Фелдмаршал Боројевић, Фелдмаршал 
Кроботин и Генерал-пуковник Саркотић. На седници Хрват- 
ског сабора од 29. октобра 1918. године, која је прогласила отцеп- 
љење од Аустроугарске и прокламовала стварање државе СХС, 
поред Бана —  кога су увек натурале централне Аустроугарске 
власти, седео је у парадној униформи аустроугарског генерала и 
Лука племенити Шњарић.

Шта је могао о свему овоме мислити и како се односити Ja
ma Томић?! Некадашњи сарадник лајпцишког социјалистичког 
„Фолксштата” социјалиста у младости, народњак, српски нацио- 
налиста, који је дубоко мрзео Аустроугарску и све „Аустријаке” . 
Некадашши херцеговачки добровољац („Невесрпвска пушка”), 
ратни дописник и хроничар Балканског рата, сељачки трибун — 
антиклерикалац итд. итд. Нетачна је тврдња да Јаша Томић није 
желео југословенску државу. Он није прихватао тадашња схва- 
тања и идеје било о „троименом народу” , било о интегралном 
југословенству. На овој идејној пометњи водиле су се тада ди- 
скусије: један народ — три имена —  једна држава, или: један 
народ-три имена —  више држава. Јаша Томић је тражио јасан 
став и чисте односе. Он је заступао отворено и, истина доста 
жучно, за нас, данас сасвим разумљиву истину (без обзира шта 
би ко желео) да су Срби, Хрвати и Словенци три народа. Нити 
један, нити троимени, него три народа са три имена, јасно већ 
формираних у три нације. Јаша Томић заступа принцип да свака 
нација треба да има своју националну државу и то под својим 
именом a све заједно могу формирати заједничку државу, ако то 
желе. Сметао му је назив, „југословенски” , плашећи се да се иза 
њега не крију „аустријанци” и да се у њему не изгуби индивиду- 
алност српске нације. Томић се плашио аустријског југословен- 
ства, јер је имао тешко искуство у својој дугогодишњој политич- 
који националној борби и са Аустријом и са Угарском. Стога је 
одвајао Војводину, као српску покрајину, везујући војвођанско 
питање за матичну земљу. У то време је излагало своје идеје, 
a нешто касније и писао о томе, углавном у овом смислу: Југо- 
словенски одбори, који седе у Паризу, Лондону, и Швајцарској, 
просуђују о народу сувише академски, јер та господа и не позна- 
ју  народ. — „Народ се може временом стопити али већ не и у 
називу. . .  И кад би пошло за руком створити ту вашу смесу 
та би смеса била без квасца, без топлоте и без одушевљења, па 
и без живота. Учмала би и била неспособна да расте, да се диже 
у вис . .. Ништа не може бити опасније него у великим држав- 
ним питањима полазити са погрешног гледишта. Правилно ста- 
новиште би било да су Срби, Хрвати и Словенци три веома блиска 
Словенска народа . . .  развитак нове државе може носити начело;



Сваком своје —  a не ником ништа. . . блиски смо али нисмо 
једно.. . Потреба зближава народ, али потреба не значи оно 
што траже нови Југословенски политичари““ Свој став је нај- 
јасније изнео у познатој фигуративној изјави на седници СНО, 
када се дискутовало о питању начина уједињења: „Прво кошуља 
па онда хаљина“ . Сматрао је да је дошао историјски моменат за 
стварање српске државе, која ће окупити све Србе па и Војводи- 
ну, у коЈој су Срби у то време имали још увек релативну већину 
(некадашњи Raczorscag —  „Нова Србија“ , Српска војводина). 
Томић је био за темељно рушење старог. Стога је настојао да на- 
родни одбори од политичког органа прерасту у народну власт. 
Залаже се за назив „народни одбори“ , како су се ове народне 
орнанизације звале у Буни 1848. год. Када је др. Павлас предло- 
жио назив „народно веће“ Томић се енергично томе успротивио 
рекавши; „Срби немају већа, то је аустријанштина, то је немачки 
„Ратх“ ‘̂

Демократи су покушали да утичу на рад Српског народног 
одбора, захваљујући да СНО делегира својих 10 претставника из 
Баната, Бачке и Барање у Нардно вијеће. Средишњи одбор На- 
родног вијећа својим Правилником о организацији Народног већа 
оставио је за претставнике БББ 10 места. Под утицајем Јаше То- 
мића СНО није послао своје претставнике иако је Народно вије- 
he пожуривало (Прибићевић), као и Баса Стајић, који је у то 
време био чак и добио легитимацију од Народног вијећа, a коју 
СНО никад није оснажио. СНО је проширио свој утицај и на 
Срем, a преко добро развијене мреже радикала у Срему (Др Жар- 
ко Миладиновић). Срем је припадао Славонији, па су српски 
политичари из Срема ушли и у Народно вијеће. Чланови Народ- 
нов вијећа, били су др Жарко Миладиновић и професор 
Милан Недељковић (радикали) и др. Душан Поповић (коали- 
ционаш) и Битомир Kopah (социјалиста). Међутим, у тесној 
вези са СНО у Новом Саду, др Жарко Миладиновић је 
почео са оснивањем српских народних одбора и у Срему, са 
централном организацијом у Руми. Ово за случај да се историј- 
ска Хрватска не уједини са Србијом, па да би се и Срем, заједно 
са Банатом, Бачком и Барањом присајединио Србији, као састав- 
ни део Војводине. Како је Народно вијеће одуговлачило са пре- 
дузимањем конкретних мера за уједињење са Србијом, a када је 
Стјепан Раднић тражио да Српска војска (,,туђа“) застане на 
граници Хрватске, a да у Хрватску уђу савезничке трупе, др 
Жарко Миладиновић je дао у Народном вијећу изјаву да ће 
његова странка (српска радикална) тражити прикључење Срема, 
заједно са Банатом, Бачком и Барањом, Србији. У том правцу 
су биле извршене и припреме, a добијена је и сагласност српске 
владе у Београду. Баса Стајић је видевши како се развијају 
ствари и сам напустио Народно вијеће, иако се формално 
сматрао његовим чланом, те дошао у Нови Сад и сасвим се
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укључио у рад СНО. О овоме, десет година касније, Васа Стајић, 
пише: „у средишњем одбору Народног већа Стјепан Радић раз- 
вија државноправне теорије, цитирајући Цетињски сабор и избор 
Хабзбурговаца и покушава да на границама Хрватске заустави 
„туђу војску". Ствара тако тешку атмосферу да сам Г. Светозар 
Прибићевић поручује по мени у Нови Сад: „кидајте се За- 
гребом.“

Тако се у тим критичним и историј ским новембарских да- 
нима 1918. године нашли на окупу сви тадањи одлучујући 
фактори читаве Војводине у њеној историјској скупности, са 
одлучном жељом да се Војводина уједини са Србијом. To је био 
и минимум и максимум захтева јер су за Војвођане сва остала 
питаша била спореднијег значаја и потиснута за каснија реша- 
вања. Данас се овај став може оценити и као државничка 
мудрост.

Професор Милан Петровић, пишући о догађајима 1918. го- 
дине, након 30 година истиче, како му је Јаша Томић на његова 
теоретска разлагања о југословенском проблему рекао: „то су 
теорије, професорске теорије, a политика нема посла с теоријом 
него с људима . . .  ја ћу ти дати један савет: остави се политике. 
Тако ти је и то са Остојићем и Васом Стајићем.““

После пробоја Солунског фронта кроз Војводину су се по- 
влачиле аустроугарске и немачке трупе. Аустроугарске трупе су 
у повлачењу изазивале нереде. Истовремено, по доласку Каро- 
љија на власт у Мађарској, почели су се враћати српски за- 
робљеници из Мађарске, у већим и мањим групама. У општим 
расулу локалне власти биле су изгубиле везу са централним 
властима, a нова власт, која се ослањала на Мађарска народна 
већа, тешко је продирала на територију Јужне Угрске. Ту је 
владало хаотично стање. Завладала је лична и имовинска не- 
сигурност. Јавили су се и покрети беземљаша за освајање и 
поделу земље. Војни бегунци и неорганизоване масе почели су 
развлачити слабо чуване војне и цивилне магацине и складишта.

У таквим условима Српски народни одбор у Новом Садб 
изашао је из полулегалности, па је 3. новембра 1918. године СНО 
одржао јавну седницу у дворани Матице Српске, a истог дана 
одржан је и велики народни збор у Новом Саду. На овој сед- 
нрцди се СНО конституисао. Изабрани су: за председника Јаша 
Томић, за подпредседнике Аркадије Варађанин и др Игњат 
Павлас, за секретаре др Милан Петровић и Мита Ђорђевић. У 
Одбор је изабрано још 20 лица, из разних политичких група, 
култзфних и јавних радника, a из разних друштвених слојева. 
Седница је донела низ значајних одлука. Ове су прогласом на- 
роду објављене: да се Србима п о с л а н и ц и м а у  Угарском Сабо- 
р у у с к р а ћ у ј е  п р а в о  говорити и одлучивати у име Српског 
народа. Исто тако у име Српског народа н е м о г у одлучивати ни
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општине ни жупаније ни п о ј е д и н е  политичке странке. To 
право има само СНО, који је примио на себе бригу да Срби и оста- 
ли Словени у Јужној Угарској дођу до својих националних права 
на основу принципа с а м о о п р е д е л е њ а  народа. Да би се 
Срби и остали Словени Јужне Угарске коначно изјаснили и опре- 
делили има се сазвати, уз сагласност представника Буњеваца и 
других Словена, Велика народна скупштина у Новом Саду. 
Оснива се лист „Српски лист” као орган Одбора (Социјалдемо- 
крати су већ обновили излажење свога листа „Слобода” ).

На великом збору у Новом Саду 3. новембра 1918. године, 
кога је отворио др Игњат Павлас (демократа) главни говорник 
је био Јаша Томић. Он je објавио окупљеном народу да се „рађа 
слобода“ Срба и Словена Јужне Угарске и позвао све народе 
Војводине да сарађују са СНО у Новом Саду и са месним народ- 
ним одборима, на остварењу националних циљева. Као и да се 
сачува мир и ред. После њега говорио је Душан Теушановић 
(социјалиста), који је изјавио да су Срби радници спремни да се 
са осталим радницима и читавим народом боре за националну 
слободу. На збору је формирана Српска народна стража од 500 
младића (командант Милош Дотлић, „логош“ из Салајке), која 
је одмах затражила од цивилних мађарских власти у Новом Саду 
да јој се изда оружје, што су ове сутрадан и учиниле. Како је 
СНО преузео на себе спровођење националних и политичких за- 
датака БББ, a усто имао да обавља и локалне задатке у самом 
граду, то су формиране разне секције. Образован је политички 
пододбор у саставу: Јаша Томић и Мита Клицин (радикали), др 
Игњат Павлас и др Милан Петровић (демократи) и Павле Татић 
(социјалиста). Формиране су секције: 1. секција за уређење бол- 
ница, 2. секција за издавање (уредништво) „Српског листа“ ,
3. Секција за размештаје и дочек српских војника и гостију.
4. секција за апровизацију, 5. секција за економске послове са 
неколико подсекција, 6. секција за прихватање ратних заробље- 
ника 7. секција за финансијске послове 8. секција за прилоге.

СНО је одмах приступио оснивању месних народних одбора 
у свим местима где су живели Словени у Јужној Угарској. 
Формирани су и српски народни одбори и мешовити српско- 
-буњевачки (Сомбор) буњевачко српски (Суботица) словачки 
(словенски народе вибор) русински (руска народна рада). Ови 
одбори су успоставили тесну везу са СНО у Новом Саду, прима- 
јући и спроводећи његова упутства и окупљајући народне масе 
у насељима око месних народних одбора. Ови су организовали 
народне страже (негде, народне гарде) контролишући градове 
села и салаше, спречавајући нереде и пљачке. И друге етничке 
групе у цил>у самозаштите (Немци, Мађари, Румуни) почели су 
оснивати своје одборе или већа, a осетио се и утицај Карољевих 
присталица, који су оснивали Мађарска народна већа. У интересу 
чувања мира у неким местима су стваране и мешовите народне 
страже. Међутим, акцијом Српског народног одбора и српских 
стража ова окупл>ања су у зачетку осујећена, a потпуно онемогу- 
ћена доласком српских трупа. Тако је Српски народни одбор у
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Новом Саду за врло кратко време успоставио потпуну политичку 
контролу над територијом Баната, Бачке и Барање и постао 
једини организовани национално-политички фактор на овој тери- 
торији.

Још у време полулегалног рада СНО дошло је до зближења 
и заједничког рада Буњеваца и Срба у Сомбору и Суботици. У 
Сомбору је октобра 1918. године основан Српско-буњевачки одбор 
(председник др Јоца Лалошевић). Покушај стварања посебног 
Буњевачког народа већа (Антун Бошњак) је пропао.

На иницијативу „Пучке касине“ у Суботици, одржан је са- 
станак 5. новембра 1918. године, буњевачких и српских првака 
(Блашко Рајић, др Јосип Војнић, др Јован Петровић, др Рада 
Миладиновић и др.) на коме je основан Буњевачко-српски народни 
одбор за Суботицу и околину. У Суботици су тада биле тешке 
прилике. Таласи Карољеве револуције запљуснули су и субо- 
тичко подручје. Мађари су основали Мађарско народно веће од 
присталица Карољевог покрета. Овом већу је градски начелник 
Суботица др Карољ Биро предао власт, па чак и командант војне 
силе у Суботици генерал Гејза Тири предао је војну команду 
и касарне изасланицима овог већа. Основана је Мађарска гра- 
ђанска гарда и радничка стража (Munkasorseg) —  заменик коман- 
данта радничке страже био је Маћаш Ракоши. Мађарско народно 
веће покушало је да задобије за своју политику Србе и Бзгњевце, 
било појединачно или заједно. Предлагали су да се за градског 
начелника постави др Јован Манојловић али je овај понуду 
одбио, пошто је био ангажован у Буњевачко-српском одбору. 
Ситуација је била врло компликована и нејасна. Нарочито обзи- 
ном на бојност мађарског живља, на слабе везе Суботице са 
осталим југословенским крајевима, те присуство великог броја 
непријатељских трупа, које су биле у расулу. Буњевачко-српски 
одбор одбија сваку сарадњу са Мађарским народним већем, 
обавештавајући га да је Народни одбор Буњеваца и Срба „никао 
у револуцији и да је суверен” ®̂ да не признаје осим себе ни јед- 
ну другу власт ни државну ни револуционарну. У таквој ситуа- 
цији a будући да је српска војска већ прешла Саву и Дунав 
Буњевачко-српски одбор сазива велики народни збор 10 новем- 
бра 1918. године у Суботици.

Тлавни говорник овог збора био је Блашко Рајић који је 
објавио народу да су пропале и Аустроугарска и Немачка и да се 
Буњевци и Срби по принципу самоопределења народа имају от- 
цепити од Угарске, те да Суботица треба да изабере и пошаље 
своје делегате на Велику народну скупштину у Новом Саду, 
која треба коначно да реши судбину ових крајева.

На овом збору донета је резолуција у којој се између осталог 
наводи: „Буњевци и Срби града Суботице, сви^есни свога Словен- 
ског имена крви и језика a примајући и усвајајући начело целога! 
цивилизованог свијета по коме сваки народ има право одредити 
сам своју судбину, одлучујући да бирају месни буњевачки српски 
народни одбор, који ће имати задатак да спреми све што је
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потребно за одржавање велике народне скупштине која ће са 
Србима, Буњевцима и другим словенима Угарске имати преко 
својих заступника да решава о судбини нашег народа у Угар- 
ској“ Буњевачко — српски одбор се јавно конституисао, изабрав- 
ши за председника: Шумина Милодановића, за потпредседнике 
др Јована Манојловића и Блашка Рајића, за секретаре др Јована 
Петровића и др Јосрша Прчића. Основана је Буњевачко —  српска 
народна гарда (командант Милан Виличић). Тако су Суботички 
Буњевци и Срби у изванредно сложеној ситуацији отворено исту- 
пили за кидање Угарском, a одбијајући сарадњу са Карољиевом 
владом.

У свим већим местима долази до јавних зборова на којима се 
обнародују раније основани илегални или полулегални народни 
одбори. У Великом Бечкереку 10. новембра 1918. године појавили 
су се припадници страже српског народног одбора, на улицама 
Дошло је чак и до инцидента са Мађарском народном стражом. 
У Великој Кикинди одржан је велики народни збор 11. но- 
вембра, на коме су учествовали претставници околних српских 
села. Велики жупан Панчева Недецки, покушао је да придобије 
Србе за Мађарско народно веће, али су Срби већ били основали 
Српски народни одбор (Др. Мита Мушицки, Никола Ћурчин, 
Никола Журжуљ и др). У Вршцу је Српски народни одбор та- 
кође отклонио сарадњу са Мађарским народним већем и изашао 
из полулегалности (Божидар Поповић, Др. Славко Милетић, Ду- 
шан Младеновић и др.). Барањци су преко Буњевачко-српског 
народног одбора из Сомбора успоставили везу са СНО у Новом 
Саду и у свим местима где је било српског и хрватског (Шокци) 
живаља основали српске или мешовите народне одборе. Међу 
првима оснивају се одбори у Бремену, Батоњи, Дарди, Лоповцу, 
Брањини, Јагодњаку, Белом Манастиру. Нарочиту активност на 
овом раду развио је национални радник прота Стеван Михалџић. 
Посебна пажња на овом терену обраћала се на ангажовање 
Шокаца, обзиром на њихову бројност што је било значајно за 
примену етничког принципа, код разграничења с Мађарском, 
који су истицали Савезници.

Српски народни одбор у Новом Саду преко свог политичког 
пододбора успоставио је везу са српском владом и са Врх. коман- 
дом српске војске. Делегацију је предводио Др. Игњат Павлас, 
те водио разговоре са представницима српске владе и српском 
врховном командом о начину уједињења и о доласку српске 
војске у Војводину. Како су настали извесни неспоразуми између 
радикала и демократа у СНО о београдским разговорима које 
је водио Др. Павлас, то су Јаша Томић Др. Павлас и Васа Стајић 
поново ишли у Београд (8. XI 1918.). Овде су водили разговоре 
са Момчилом Нинчићем и ЈБубом Јовановићем. Српска влада је 
била сагласна са концепцијом Јаше Томића о начину уједињења, 
па је по повратку ове делегације СНО коначно одлучио да се 
сазове Велика народна скупштина ради изглашавања присаједи-
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њења Србији a преко ове да се уђе у заједничку државу, коју ће 
формирати Србија, Црна Гора и остале југословенске земље 
(држава СХС). Стога је СНО сазвао Велику народну скупштину 
у Новом Саду за 25. Т  1918. и издао изборни проглас и изборни 
ред Скупштине.

Почетком новембра 1918. спуштали су се кризз Војводину 
већи транспорти заробљеника српске војске из Мађарске према 
Веограду. Српски народни одбор у Новом Саду искористио је 
њихово присуство па је известан број ових заробљеника задржао 
и наоружао, док је већи број прихватио, снабдео и помогао да се 
врати кућама. Потпоручник српске војске Бошко В. Павловић 
(добровољац из Восне) задржао се на повратку из заробл>еништва 
у Новом Саду и ту, од 300 српских војника, формирао српски 
војни одред. Павловић је заједно са Српском народном стражом 
запосео жељезнички мост, аеродром, магацине и шлепове на 
Дунаву, те известио локалне мађарске власти да је преузео војну 
власт у Новом Саду (7. XI 1918.). СНО је са командантом мађар- 
ских трупа Кевешом и командантима немачких трупа, који су 
у повлачењу пролазили кроз Нови Сад, постигао споразум да 
Срби не сметају одлазак ових трупа, с тим да војни објекти и 
слагалишта буду предати СНО као и да трупе не оштете мост. 
У то време почеле су српске трупе да прелазе преко Саве и 
Дунава (4. XI 1918.). На основу наредбе гл. команданта генерала 
Франше Депереа (2. XI 1918.), наложено је Српској врховној 
команди да отпочне пребацивање српских трупа у Војводину и 
у Босну. У Српску врховну команду стизала су изасланства, 
нарочито из градова Војводине и тражила да српска војска што 
пре дође. Српска војска је у Војводини наилазила на одушевљен 
дочек и прихватана као ослободилачка војска. Већ 6. XI 1918., 
појавиле су се Српске трупе у Молдави, Базјашу, Ковину, Пан- 
чеву, Земуну и Срем. Митровици, које су напредовале формира- 
ним маршевима на север да би запоселе приближно оцртану 
етничку линију према Мађарској, a која је уз неке стратегијске 
измене била прихваћена и од Савезничке команде као демар- 
кациона линија према Мађарској. Народно вијеће из Загреба 
(Прибичевић) послало је своје изасланство Српској врховној 
команди с молбом да српске трупе зфу у Хрватску ради одожа- 
вања поретка и спречавања надирања Италије (Мисија Др. Лазе 
Поповића).

У своме надирању кроз Војводину српске трупе су за ре- 
кордно кратко време запоселе читаву територију до демакарцио- 
не линије. У Нови Сад су српске трупе ушле 9. XI 1918. Заправо 
ове трупе и нису биле регуларне трупе Прве армије, која је 
имала запосести ове крајеве него је по наређењу команданта 
Дунавске дивизије пуковника Драгомира Милојевића мајор Воји- 
слав Бугарски са 10 официра и 30 подофицира формирао од 
српских војника из заробљеништва један батаљон и свечано 
ушао V Нови Сад. Српску војску су дочекали добродошлицом 
Јаша Томић и Др. Игњат Павлас. Српске трупе ушле су у Темиш- 
вар 10. XL, у Суботицу 13. XI, Печуј 14. XI., a Сомбор и Сенту
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16. XI., свугде одушевљено и свечано дочекане. Српске команде 
су одмах успоставиле везу са народним одборима, једно време 
користећи народне страже као помоћ у одржавању реда. При- 
суством српске војске парализован је рад несловенских народних 
већа, као и покушај успоставе нове мађарске власти на овој 
територији. Иначе су се српске трупе коректно држале према 
несловенском живљу, како Немцима тако Мађарима и Румунима. 
Како је присуство српских трупа сузбило анархију и пљачку, 
то су и несловенски народи добро примили њихов боравак, ради 
успоставе реда и безбедности, нарочито Немци, који су у српско- 
-мађарском и српско-румунском спору о припадности ових тери- 
торија били скори индиферентни, чак делом наклошени Србима. 
Борба за национално-политичку превласт сада се пренела ис- 
кључиво на политички терен како унутар Војводине, тако и на 
спољњем плану, у  ишчекивању коначног решења територијалних 
питања од Конференције мира. После Карол>иевог преврата нова 
Мађарска влада иастоји да за своју политику задобије и народ- 
ности Угарске. Влада гр. Каролзиа је настојала да сачува читаву 
Јужну Угарску за нову Мађарску државу. Стога је гроф Карољи 
дошао у везу са представницима народности, a посебно Румуна, 
Словака и Срба, нудећи им места у својој влади. Тако је гроф 
Карољи позвао да уђу у његову владу Др. Јована Лалошевића, 
из Сомбора и др. Косту Хаџи. адвоката из Новог Сада. Међу- 
тим, ова је понуда одбијена јер су били ангажовани у раду 
Српског народног одбора у Новом Саду, a Јаша Томић је 
приликом разговора о овој понуди рекао: „Ми више не идемо у 
Вудимпешту него у Веоград.““

Жупанијске власти у Мађарској после прогласа о отцепљењу 
Мађарске од Аустрије, и Карољиевог прогласа народу затражиле 
су од свих општина изјаву поверења новој Мађарској влади и 
признање новонасталог стања. Међутим, Српски народни одбор 
у Новом Саду на ову акцију брзо је и енергично реаговао. Упутио 
је позив свим општинама Бачке, Баната и Барање да се у погледу 
свог политичког изјашњавања имају п о к о р а в а т и  упутствима 
Народног одбора у Новом Саду, као јединог представника Баната, 
Бачке и Барање, који је сазвао Велику народну скупштину ради 
национално-политичког опредељења народа ове територије. Вла- 
да грофа Карољиа издала је проглас народима па и Србима и 
Буњевцима, да се не отцепе од Мађарске. Овај проглас (у српско- 
-хрватској верзији) имао је наслов: „Свима народима немађарског 
језика пучке републике, Буњевци, Немци, Румуни, Русини, Сасу, 
Срби, Словаци!“ У прогласу се апеловало на слогу свих народ- 
ности и сарадњу са мађарским народом, који жели да у  братској 
сарадњи са народима немађарског језика изграђује бол>е услове 
живота за све народе Угарске." „Ако сада отпаднете, те се Угар- 
ска раскомада то ћете ви изгубити ваше старе пијаце и ваше 
старе купце, ако одпаднемо једно од другога то ће за вас тешко 
бити свако продавање и куповање. Од ваше једнојезичке и пле-
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менске браће деле вас високи и неплодни брегови, широке реке 
преко којих се прелази скупо и тешко. У слободној пучкој ре- 
публици Мађарској не треба нико да зебе и гладује. Сви ћемо 
бити сретни. Ако се земља раскомада биће зла и оскудице 
свугде.. . Браћо наша, немојмо војевати једно против другога 
боље је да одете вашој Чешкој, Југословенској, Украјинској и 
Румунској браћи те рекните: He дирајте у Угарску јер је то 
сасвим нова држава. Земља слободне пучке републике где сваки 
човек има једнака права.“” Проглас је носио потпис Михајла 
Карољиа. Овај проглас је остао без дејства на словенске масе, 
a обзиром на присуство српске војске и противљење СНО и мес- 
них и народних одбора, жупаније и општине нису ни заузеле 
формална изјашњења јер су и иначе све везе запоседнуте тери- 
торије до демаркационе линије од стране Српске и француске 
војске, биле прекинуте са Будимпештом.

Будући да је влада грофа Карољиа прогласила раскид са 
Аустријом и државне спреге са Хрватском, настојала је да се 
задрже српске и савезничке трупе на Сави и Дунаву, где су ове 
стигле већ 1. новембра 1918. год. Карол.иева влада је држала 
да ће успети да консолидује прилике у Јужној Угарској и да ће 
придобити представнике народности за сарадњу. Како је састав 
нове владе био од личности анти-германски расположених, демо- 
кратско-либералних странака — влада је мислила да ће изборити 
повол>није услове за Мађарску ако склопи примирје са Врховном 
командом Солунског фронта. Стога влада шаље делегацију на 
челу са грофом Карољием у Београд, ради преговора о склапању 
примирја. Због ових преговора дошао је из Солуна Ген. Франше 
Депере у Београд (7. XI 1918.), где га је већ чекала Мађарска 
делегација. Карољи је команданту савезничких трупа изложио 
настале промене у Мађарској, истакавпш да је Мађарски народ 
демократски и пацифистички расположен, да није одговоран за 
раније стање у Угарској и да ће се у новој Мађарској држави 
остварити равноправност свих народности. Влада је спремна да 
прихвати будуће одредбе конференције мира у погледу осни- 
вања Чешке (Словаци нису поменути), и југословенске државе. 
Моли Савезнике да Мађаре сматрају неутралним, a територију 
не као непријатељску, него као територију неутралне земље. 
Још је замолио да уколико дође до поседања територије од 
стране савезничке војске да то буду француске трупе a не српске 
и румунске. Ген. Франше Депере је доста хладно примио деле- 
гацију, истичући одговорност Мађарске за рат на страни Немаца. 
Делегација није могла да пррссвати понуђене услове за примирје 
нарочито због означене демаркационе линије, за коју је сматрала 
да је неправична. Мађарска влада је затражила посредовање — 
Клемансоа, тражећи гаранције за интегритет Мађарске државе. 
као и да врши администрацију на читавој територији бивше 
Угарске без Хрватске, до одлуке Конференције мира.

”  Joco Шокчић: Суботица пре и после ослобођења —  Суботица 1934
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Врховни командант генерал Франше Депере упутио је срп- 
ске трупе да поседну област Војводине на линији Оршава—Лу- 
гош—Арад—Река Мориш до испод Сегедина. Од Сегедина ли- 
нијом Баја, Печуј—Барч. Командант прве српске армије војво- 
да Бојовић спровео је ово запоседање, a немачке трупе су се у 
пуном поретку повлачиле на брзину, испред малобројних срп- 
ских трупа, док се Аустроутарска војска потпуно распала. Тако 
је српска војска запосела Војводину пре него што је делегација 
међарске владе склопила примирје у Београду. По налогу врхов- 
ног команданта савезничких снага маржала Фоша нешто су убла- 
жени услови примирја, па је генерал Франш Депере овластио 
фронцуског генерала Анрија (Напгу) и војводу Мишића да пот- 
пишу „Војну конвенцију“ са мађарском владом коју је од стра- 
не мађарске владе потписао нови министар војске Линдер, дана 
13. XI 1918 године.

СНО је био суочен још са једном великом опасношћу. Савез- 
ници су обећали Румунима читав Банат до Тисе, да би ови ушли 
у рат на њиховој страни. Сада су Румуни постављали овај зах- 
тев и противили се уласку српских трупа у Банат. Борба за 
Банат је била врло напорна и тешка, јер се радило о сукобу са- 
везничких сила у оквиру Антанте и придружених снага. Ствар 
се још више компликовала прогласом тзв. „Ротове банатске ре- 
публике“ . У Темишвару је 31. X  1918 године на иницијативу ма- 
ђарских националиста скривених иза социјалдемократа дошло до 
скупштине представника свих народности, која је изгласала Ба- 
натску републику, са седиштем у Темишвару. Ово је био поку- 
шај да се ова територија заштити од српских и румунских пре- 
тензија. „Комесар“ ове Републике постао је др Ото Рот, војни 
комесар Алберт Барта, a велики жупан Коломан Јакоби. Ови су 
се успротивили доласку српских трупа, но ове су ипак запоселе 
Темишвар и читаву околину, па је СНО и на овој територији 
успоставио своју контролу, преко Месног српског народног од- 
бора (Др Мрата Филипон). Тако је пропао Ротов комесаријат. 
Да се радило о закамуфлираној акцији мађарских националиста 
види се по томе што су „Оснивачи“ ове Републике имали касни- 
је  високеј положаје код адмирала Хортија у Будимпешти.

У време слома Аустроугарске, стихијски сељачки покрети 
за освајање и деобу земље и појединачне акције за развлашче- 
ње сеоских и паланачких богаташа, нису могли у Војводини пре- 
расти у општенародну револуцију, јер за то није било ни објек- 
тивних, a још мање субјективних услова. Сељаштво је било под 
утицајем и контролом грађанских странака без јасне политичке 
оријентације, a сем тога — попут грађанства, понето снажним оду- 
шевљењем и радошћу због рушења Аустроугарске и доласка српс- 
ке војске. Васпитавано у националном духу прихватило је идеју 
националног ослобођења, за чега је везивало и оствареше својих, 
социјалних захтева, верујући да he ови бити решени свргава- 
њем туђинске власти. Радничка класа је била тек у зачетку a 
ситне занатлије и радници били су под утицајем и контролом со-
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цијал демократа и других социјалистичких формација које су 
— бар што се Славена тиче — такође прихватиле идеју о оства- 
рењу првенственог задатка, националног ослобођења и самоопре- 
делења. Све је ово разумљиво када се има у виду да је Војво- 
дина била изложена вековном националном и социјалном тлаче- 
њу полуфеудалних властодржаца Угарске. Стога, сем извесних; 
симптома и појава не може бити речи о некој социјалној револу- 
цији у Војводини. Отуда не треба придавати велику важност до- 
гађајима у вези појаве тзв. „Кусићке совјетске републике“ , као 
ни покрету Шајкаша за заузимањем ритске земл>е, a поготову не 
појединачним појавама пљачке и паљења (паљење и пљачкање 
дућана у Старом Вечеју), као ни захтеву приградске сиротиње из 
Малог Бајмока да им се дозволи слободна пљачка Суботице у 
року од 24 сата. Сиромашни сељаци из Кусића и Златице, Срби 
и Румуни, почетком новембра прогласили су у својим селима 
„Сељачку совјетску републику“ , основали месне совјете и у ма- 
нифестоционој поворци дошли у Велу Цркву, да прогласе своју 
Републику. Српска војска је већ била у Белој Цркви, па је ко- 
мандант места мајор Докић оружјем разјурио сељачке совЈете. 
Свакако да се овде осећао утицај Октобарске револуције, јер су 
вође ових сел>ака били ратни зароблзвници који су се вратили из 
Русије. Почетком новембра јавио се и покрет сељака у Шајкаш- 
кој — изразити српски сељачки регион Бачке —  за поделу рито- 
ва. Сељаци беземљаши и ситни поседници сматрали су да је до- 
шао моменат да се у слободи остваре њихови давнашњи захтеви. 
Да овај покрет не би прерастао у побуну или револуцију СНО је 
испослао Јашу Томића (радикал), Јанка Перића (либерал) и Пав- 
ла Татића (социјалиста) да зпушре побуњене сељаке. Ови су одр- 
жали зборове у свим шајкашким местима, позивајући сељаке на 
мир и ред, a обећавајући им да ће се аграрна реформа спровести 
чим се среде прилике. Тако је на збору у Ђурђеву ућуткан вођа 
ових побуњених сељака Ђока Шикопарија. Мађарско народно 
веће у Суботици путем народне и радничке гарде спречило је 
сиротињу из Малог Бајмока оружаном претњом њихов замиш- 
љени подухват да опљачкају Суботицу. Сви ови покушаји 
су доказ да ситуација није била таква да би сељаци могли сами 
или са радницима преузети власт, или започети решавање својих 
социјалних проблема. Месни народни одбори и месне страже 
извршивали су упутства и наређења СНО који је тражио да се 
успостави ред и мир и да се излази у сусрет српској војсци, која 
је такође као посадна војска имала задатак да очува ред и мир 
на овој територији. Сви покушаји који су ишли на нарушавање 
реда и мира сем национално политички —  били су осуђени на 
неуспех. Поготово кад је дошла српска војска и када је народу 
објављено прикључење Србији. Срби и остали Словени, па и 
неки слојеви Несловена, сматрали су да ће им Србија створити 
боље услове живота, него што су имали у Угарској. Стишавању 
народних покрета допринели су и социјалдемократи који су сво- 
јом агитацијом, a и написима у своме листу „Слобода" пропове-
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дали као минимум национално ослобођење a обећавали замашне 
социјалне реформе у новој држави.

Књижевник Милош Црњански у приповеткама из тога вре- 
мена (Дневник о Чарнојевићу и др.) веома је импресивно описао 
стање прилика и духова у Војводини тога времена, оцртавши 
друштвену необавештеност ниво политичке и друштвене свести, 
фактор одушевљења и богати фонд заноса за рушењем омрзну- 
те Аустроугарске монархије и дочека ослободилачке српске вој- 
ске. Ти његови јунаци, потомци Чарнојевићевих Срба, који су у 
тешким данима рата појединачно и групно предавали на руском 
фронту, одлазили у добровољце или у одреде Црвене армије, 
који се у позадини онеспособљавали, да би се вукли од болнице 
до болнице (Бршадин), напуштали војне јединице и крили се по 
ритовима, у заносу одушевљења и алкохола дочекивали су „Сер- 
вијанце“ . Они су носили „Сербију“ (као и ,,Росију“) у својим ср- 
цима и својим домовима, под разним униформама и на разним 
меридијанима, ратујући за друге. Ови фактори су одиграли не 
малу улогу у великим данима слободе. Његов јунак шустер Про- 
ка Натуралов, генералштабни каплар, стрељан је у једној бол- 
ници као и многи други Банаћани који ће „изаћи пред Обилића, 
погрбљени од најгрубљих болести“ . Други јунак —  Тома Полић 
звани „Сапун“ бербер, на велики дан Слободе јаше дебелог Ha- 
40 лника „Нађшагоша“ да би му се осветио што је овај од њега 
будзашто купио пола ланца земље. Тај Тома СапЈш кога зову 
„Црвени радикал“ дели беземљашима земљу пијући са њима 
опљачкано вино. Љути се што га називају бољшевиком јер су они 
убили руског цара, a он је држао пет царевих слика у својој ку- 
ћи, поред једне Фрањине, јер је тај цар био „православни“ . To
mb Сапун по уласку српских трупа први је опробао „Српско пра- 
во“ , како су Бојвођани називали свирепу казну од двадесет пет 
батина, која још увек није била укинута у српској војсци, a ко- 
ја је на овај начин ако је то требало успостављала ред и мир. 
Ово је јасна илустрација војвођанских прилика кроз први свет- 
ски рат и из дана ослобођења, као и безкзгледних могућности па 
и непостојање других услова, сем оних које је могао спровести и 
остварити СНО у Новом Саду и Белика народна скупштина.

Српски народни одбор у  Новом Саду после сређивања својих 
унутрашњих односа наставио је своју делатност, сада знатно 
олакшану због присуства српске војске не само на унутрашњем 
политичком плану него и у припремама за Белику народну скуп- 
штину и прикупљању материјала за експерте, који треба да 
помогну српској влади на конференцији мира када се буде ра- 
справљао војвођански прк)блем (Васа Стајић, Станоје Станојевић, 
епископ Зеремски и др.) Нове мађарске власти у Будимпешти ни- 
су напуштале покушаје да успоставе своју контролу на краје- 
вима испод демаркационе линије. Покушали су да врбују Мађаре 
са ове територије за своју војску, тражиле намернице са ове те- 
риторије и наплату државне порезе. Међутим, СНО у Новом Са- 
ду издао је упутство свима одборима, жуттанијама и општинама 
— чија је администрација било у ранијем саставу већ замењи-
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вана од народних одбора још како тако фуикционисала — да 
им се з а б р а њ у ј е  свака сарадња са мађарским властима из 
Будимпеште те да ће сви они који прекрше ову наредбу бити 
узимани на одговорност. Тако је СНО спречио чиновнике, суди- 
је, и адвокате да положе заклетву новој мађарској влади. Буње- 
вачко српски народни одбор у Суботици био је позват од стране 
Мађарског већа у Суботици да пошаље своје делегате за избор 
председника мађарске Републике који је одржан у Будимпешти 
16. XI 1918, али је овај позив одбио наводећи да he он своје де- 
легате послати на Велику народну скупштину у Нови Сад.

IV.
Српски народни одбор у Новом Саду заказао је Велику на- 

родну скупштину (на седници од 16. XI 1918) за дан 25. XI 1918 
у Новом Саду. У то време је СНО издао два значајна прогласа. 
У првом прогласу се између осталог каже: „Народе! стара Ау- 
строугарска држава је уништена. Победила је правда. До сад су 
над нама владали немачки и мађарски грофови, a сада је дошло 
време, да сам народ управља својом судбином. Сви народи који 
живе у Банату, Бачкој и Барањи најбоље ће осигурати своју бу- 
дућност ако се прикључе великој, слободној и праведној држави 
Срба, Хрвата и Словенаца. . .  Сав просвећени свет је на нашој 
страни. . . У овој држави ће и остали народи који с нама живе 
уживати иста права која и ми — сви ће бити равноправни““ 
У проглсу о сазиву Велике народне скупштине се каже: „Дошло 
је време да Срби Буњевци и остали Словени у Бачкој, Банату и 
Барањи одлуче слободно по својој вољи којој држави треба да 
припадну. Тога ради сазива се у Новом Саду 25. XI 1918 у 11 са- 
ти Народна скупштина у дворани Гранд хотела“” .

По изборном реду активно и пасивно право гласа има чита- 
во становништво словенске народне припадности, како мушко 
тако и женско, са навршетком 20 година. Ово је први пут у H a -  
mo ј парламентарној историји да и жене имају активно и пасивно 
право гласа, што је била стара идеја Јаше Томића, још из њего- 
вог социјалистичког определења, a коју су подржали социјалде- 
мократи. На сваких хил>аду славенских грађана бирао се један 
посланик, било из своје средине било из других општина. Иза- 
браним посланицима издаје пуномоћ народни одбор који га бира. 
Чланови СНО у Новом Саду, уколико не буду изабрани за посла- 
нике имају саветотодавни глас у Скјшштини. СНО је у то време 
бројао 63 члана (на дан 3. XI 1918 имао је 25 чланова).

Избори посланика за Велику народну скупштину извршени 
су рекордно кратком времену и без икаквих потешкоћа. Народни 
одбори су сазвали своје зборове и на њима изабрали своје деле- 
гате. Тако је Буњевачко-српски народни одбор у  Суботици пово- 
дом ових избора издао проглас у коме се између осталог каже: 
„Суботичани! Ово су тренуци који ће бити у историји записани, 
јер се сада гради наша будућност! Дођи у Недељу на избор у

“ „Српски глас”, 1918
” Споменица ослобођења Војводине Н. Сад 1929
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што већем броју, да једногласно изаберемо људе, које ћемо по- 
слати да се нашом браћом изразе једнодушни пристанак у зајед- 
ничку државу Срба, Хрвата и Словенаца. Доле насил>е. Живела 
слобода! Живела Југославија!„“

На дан 25. XI 1918 године одржана је Велика народна скуп- 
штина у Новом Саду. По предатим пуномоћима на Скупштини 
је било представл>ено 211 општина са територије Баната, Бачке и 
Барање, са 757 посланика. Посланици су се исказали по народно- 
сти: Срби 578, Хрвати 39 (34 Буњеваца, 3 Шокца и 2 Хрвата,
како су се ови посланици изказали по народности), Словаци 62, 
Русини 21, Немци 6, мађари 1.” Међу изабраним посланицима би- 
ло је 7 жена и то: Милица Томић (Н. Сад), Мара Јовановић (Пан- 
чево), Катица Рајчић, Олга Станковић, Таза Манојловић, Мара 
Малагурска и Манда Сударевић (све из Суботице)“

Скупштина је у свечаном расположењу отворио Јован Хра- 
ниловић посланик и члан СНО, a председавао јој је Др Игњат 
Павлас посланик и члан СНО. Главни говорници на Скупштини 
су били Јаша Томић (Н. Сад( и Блашко Рајић (Суботица). Јаша 
Томић је у своме говору истакнуо да се остварује сан и вековно 
настојање Срба и другах Словена о прикључењу ових крајева 
Србији. У свом говору је између осталог рекао: „Јесмо ли добро 
урадили? Ако питамо срце, казаће учинили сте по мени; ако пи- 
тамо памет и она ће нам то казати. Није било могуће обратити 
се ма на коју било другу државу, да нас заступа на светском 
дивану, на договору о миру ..  . Кад ступи Србија, раскравављена 
Србија, на великом дивану кроз њене рањаве груди види се ве- 
лика душа њена. Па кад та Србија каже: изгубила сам силну 
крив! a у Банату, Бачкој и Барањи има много крви од моје крви 
и та крв живи, тамо живе кости мојих поломљених костију; које 
страдају, па тражим ову крв и кости браће моје!““ Блашко Рајић 
је између осталог рекао: „Нећу овде разлагати шта је Србија 
урадила. О томе говори сав велики свет него ћу у име мојега, 
досада потлаченога, притиснутога досада на уништење осуђенога 
народа јавно пред Скупштином да захвалим Србији што нас је 
својом неприсподобивом војском ослободила јарма и смрти!“'* 

Скупштини су поднете две резолзгције. По првој је био изве- 
стилац Јаша Томоћ (радикал) по другој Петар Коњовић (демо- 
крата). Обе резолуције су једногласно прихваћене и проглашене 
као одлуке Велике народне скупштине у Новом Саду.

Те одлуке гласе: 1) Молимо владу братске Србије, да на 
Конгресу мира заступа наше интересе.

2) Прикључујемо се краљевини Србији која својим досада- 
шњим радом и развитком ујемчава слободу, равноправност, на- 
предак у сваком правцу, не само нама, него и свима словенским, 
па и несловенским народима, који са нама заједно живе.

”  „Невен", Суботица 1918
’’ Споменица ослобођења Војводине Н. Сад 1929 
“ Исто 

Исто
” „Невен”, бр. 8 Суботица 1918
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3) Овај наш захтев хоће да помогне уједно и тежње свију 
Југословена, јер је и наша искрена жеља да српска влада удру- 
жена са Народним већем у Загребу учини све да дође до оства- 
рења јединствене државе Срба, Хрвата и Словенаца под вод- 
ством краља Петра и његове династије.

4) Да би ова Скупштина помогла са своје стране остварити 
јединствену државу свију Словена, Срба, Хрвата и Словенаца, 
бира два члана који ће стајати на услузи српској влади: Јашу 
Томића (Н. Сад) и Блашка Рајића (Суботица) и два члана који 
he стајати на услузи Народном већу у Загребу и то др Јована 
Манојловића (Суботица) и Васу Стајића (Н. Сад).

5) Несрпским и несловеначким народима, који остају у на- 
шим границама обезбеђује се свако право, којим желе да као 
мањина очувају и развијају своје народно биће. Оним Србима, 
Буњевцима и Шокцима који и даље остају изван наших граница 
има се обезбедити право заштите мањине, њихов народни опста- 
нак и развитак да се могу слободно, културно и економски пот- 
помагати, држећи се начела реципроцитета. Ово важи нарочито 
за Србе у Будимској епархији и за Буњевце и Шокце изван гра- 
ница наше државе.

6) Банат, Бачка и Барања у границама које повуче Антанти- 
на балканска војска проглашује се данас 12 (25) новембра 1918 
на Великој народној скупштини на основу узвишенога начела 
народног самоодређивања оцепљењем, како у државно правном, 
тако и у политичком и привредном погледу од Угарске““ .

У вези донетих закључака Велика народна скупштина иза- 
брала је народни савет од 50 чланова који има да донесе потреб- 
не уредбе и наредбе и да постави народну управу, која ће управ- 
љати означеном територијом по начелима потпуне слободе и рав- 
ноправности за све народе, до коначног организовања нове др- 
жаве. Седиште Великог народног савета и Народне управе биће 
у Новом Саду. До коначног организовања нове државе Народна 
управа ће управљати по могућности према постојећим законима. 
Сваки грађанин има право да на своме матерњем језику општи 
са свим органима власти.

У току рада Велике народне скупштине дошли су представ- 
ници Српске и Француске војске. Француска војска је у очи 
Скупштине стигла у Нови Сад, па је у току заседања Народне 
скупштине поред зграде где је ова заседала један батаљон фран- 
цуске војске прошао у парадном маршу. Учеснике скупштине је 
примио командант Дунавске дивизије пуковник Драгомир Ми- 
лојевић. У Новом Саду је било велико славље a сакупило се и 
мноштво народа из свих крајева Војводине.

Сутрадан су Јаша Томић и Блашко Рајић са делегацијом, 
отпутовали у Београд да о закључцима Велике народне скупшти- 
не обавесте српску владу. Делегација је била усрдно примљена 
и њезини закључци прихваћени. Делегацију су примили регент 
Александар, преседник владе Пашић те друге званичне личности.

”Према тексту из „Српског гласа, „Невена” и Споменице ослобођења 
Војводине
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Тако је Војводина (Б. Б. Б.) ушла у састав Србије пре проглаше- 
ња уједињења Србије са државом СХС (1. XII 1918).

Закљзгчци Белике народне скупштине у Новом Саду одража- 
вају тадашње расположење и тежње Српског, Хрватског и дру- 
гих словенских народна Јужне Угарске у реализацији национал- 
но-политичког програма ових народа. Огроман је историјски зна- 
чај ових одлука, како у односу на положај Срба и Хрвата Бој- 
водине у склопу решавања југословенског проблема тако и у од- 
носу на рушење Аустроугарске монархије, која је као тлачите- 
љица народа била срушена, a на њеним рушевинама успостав- 
љене националне државе. Одлуке су засноване на примени прин- 
ципа самоопредел>ења народа, које је имало своје оправдање у 
етичкој структури становништва овога краја. Одлука о приса- 
једињењу Србији не може се процењивати као великосрпска и 
шовинистичка, a долазак српске војске као окупација и осваја- 
ње. Борба српског народа у Бојводини подржана од осталих сло- 
венских народа, има се повезати са борбом читавог српског на- 
рода за национални опстанак, a та борба иако је вођена у једном 
империјалистичком рату била је народноослободилачког карак- 
тера, како ју  је оценио и сам Лењин. Раскид са полуфеудалном 
Угарском имао је и знатно подвучену социјалну ноту, па су из- 
весни слојеви припадника несловенских народности радо при- 
хватали одлуке Белике народне скупштине у нади да ће нова 
држава бити заснована на демократским принципима и социјал- 
ној правди, што је била искрена жеља скупштинара 25. новем- 
бра 1918 године у Новом Саду. Декларација о равноправности 
свих народности Бо1водине није била пука декларација него из- 
раз искрене жеље Белике народне скуггштине да до те равноп- 
правности и дође. Политичко друштвени живот нове државе no
mao је другим правцем, али зато су најмање криве одлуке Бе- 
лике народне скупштине у Н. Саду. Мађарски народ у Бојводи- 
ни прихватио је од.луке Тријанонског уговора о миру о разгра- 
ничењу Југославије и Мађарске и без већих потешкоћа се при- 
лагодио новом стању. Истина, формално није имао прилику да 
се на Беликој народној скупштини изјасни, што је у  тадашњим 
условима било и немогуће али се овоме убрзо указала прилика 
за определење, наоочито када је срушена Мађарска совјетска 
република, a на власт дошао режим адмирала Хортија. Тада су 
реакционарне снаге прешле у Мађарску док је народ остао и да- 
ље да живи са Србима и другим народностима на заједничком 
тлу. Нарастањем нових друштвених снага у даљем историјском 
развитку ових кпајева прогресивни припадници мађарске народ- 
ности у напредном покрету као и у народно ослободилачком рату 
заједнички се боое са Србима и доугим Словенима орзгжјем у 
руци против фашистичког окупатора, било да носи немачке би- 
ло мађарске уттасћорме. Није мали допринос припадника Мађар- 
ске народности Народноослободилачкој борби и Народној рево- 
луцији. Да су одлуке Белике народне скупштине у Новом Саду 
1918. у својој историјској повезаности са дал>им развитком наших 
народа биле правилне и потврђене — оснажене доказ је и то да
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je на првој скзшштини посланика народа Војводине уз пуно уче- 
шће припадника Мађара и Румуна одржаној у Новом Саду 30. 
и 31 јула 1945 године донета одлука о прикл>учењу Војводине 
федералној Србији у новој држави, Демократској федеративној 
Југославији, која је израсла из Народне револуције у другом 
светском рату. И, на крају, још пар речи о Јаши Томићу. Не- 
правилно процењују многи, историјску улогу Јаше Томића, a 
греше нарочито они који га називају шовинистом и великобрби- 
ном. Јаша Томић је истински национални борац за национално 
ослобођење. Никога није оч хтео да „проправослави“ , да окупира, 
нити да под плаштом југословенства претвори у Србина. Он је 
имао јасне појмове о томе, ко је ко и шта је шта. После Уједиње- 
ња Јаша Томић је оболео и повлачи се из политичког живота, a 
убрзо је и умро. И да је остао жив не би морао да се одриче 
својих назора и ставова попут многих који су живели у илузи- 
јама 0 „троименом народу“ и јединственом југословенском народу 
као што су били Мештровић, др Трумбић, Свет. Прибићевић и 
др. Када се говори о догађајима из 1918. непоштено би било да се 
ово и овако не каже о личности Јаше Томића.

(Крај)
Милорад Ботић
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Закон треба да je кратак (сажет) да би га и неуки лако разумели.
Leges non obligat extra territorium.
Isto; Lex non valet extra territorium.
Закон не важи изван територије за коју је донет.
(Принцш! просторности —  територијалности закона).
Legis virtus haec est: imperare, verare, permittere, punire.
Својство закона je: заповедати, забрањивати, допуштати каж- 

њавати.
Lex posterior generalis, non derogat priori speciali.
Каснији ОПШТИ закон не укида ранији специјални.
Longum iter est per praecepta, breve et efficas per exempla.
Дуг je пут no прописима (нормама), кратак и успешан no при- 

мерима.
Magistratus lex est loquens, lex autem mutus magistratus.
Власт je закон који говори, a закон je власт која ћути.
Maior pars trahit ad se minorem.
Већи део повлачи ca (за) собом мањи.
(Случај код мењања ствари).
Malitia crescente et poena crescere debet.
Кад неваљалство расте, мора и казна да расте.
Malus bonum ubi se simulat, tunc est pessimus.
Рђав кад ce прави добрим, онда je најгори.
Mater semper in iure certa est.
Мајка je y праву увек позната.
Metum accipiendum non quemlibet timorem, sed maioris malitatis. 
Kao страх не треба узети макакву претњу, већ претњу од вели- 

ког зла.
Minimum decet liberi, cui mutum licet.
Коме je много допуштено, томе доликује да себи најмање допу- 

шта.
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Moneat lex priusquam feriat.
Нека закон опомене пре него (што) казни.
Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus.
Обичаји cy прећутни пристанак народа урођен (укорењен) дугом 

применом.
Multis minatur, qui uni facit iniuriam.
Многе угрожава ко једном чини неправду.
Narra mihi facta, narro tibi ius.
Реци МИ (дај ми) чињенице, ја ћу ти рећи шта је право.
Necessitas caret lege; quod non est licitum in lege, necessitas facit 

licitum.
Нужда закон мења; што није допуштено по закону, нужда чини 

да је допуштено. (Сташе нужне одбране).
Ne eat iudex ultra petita partium.
He може судија ићи преко захтева странке.
(He може тужиоцу досудити нешто што овај тужбом није тра- 

жио).
Neminem laedit qui suo iure utitur.
Никоме не чини штету окај ко врши своје право.
(Неће одговарати ако је штету проузроковао вршећи, без зле 

намере, неко своје право).

Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans.
Нико ce не може (c правом) позивати на своју неморалност.
(На пример: Ко по спораззшу за награду некога убије, не може 

по том споразуму тужити да суд његовог сауговарача обаве- 
же да плати награду).

Nemo contra se edere tenetur.
Нико није дужан (обавезан) да против себе самог даје доказе

(суду).
Nemo est, qui non legitimo quandoque a calle recedat.
Нема никога који не би једном сашао са законите стазе.

Nemo iudex sine actores.
Нема судије без тужиоца.

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
Нико не може пренети више права на другог, него што сам има.

Nemo prudens punit quia pecatum est sed ne peccetur.
Нико паметан не кажњава зато што се згрешило, већ да се више 

не згреши.

Nemo videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt.
Сматра ce да нико не вара one, који to  знају (да су варани) и на 

то пристају.
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Ne quis in sua causa iudicet vel sibi ius dicat.
Нико y  CBojoj ствари да не суди, ни себи (да) правду изриче.

Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur iudicio persequ- 
endi.

Тужба није ништа друго него право да се путем суда захтева оно 
што нам се дугује.

Nihil potest evenire nisi causa antecedente.
Ништа ce не може догодити ако се узрок не предходи.
Nil minus quam irasci punientem decet.
Оономе који кажњава ништа ce мање не пристоји него љутити 

се.
Non aetati sed necessitati alimenta debentur.
Издржавање ce дугује потреби, a не добу (живота).
Non debet, qui plus licet, quod minus est non licere.
He треба ономе коме je дозвољено више не дозволити што је 

мање.
Non exemplis, sed legibus iudicandum est.
He треба судити no примерима ,него no законима.
Non ius deficit, sed probatio.
He мањка право, већ доказ.
Non omnis causae congruo unum orationis genus.
Једна иста врста говора не доликује свакој парници.
Non ratione imperii, sed imperio rationis.
He разлогом власти, већ влашћу разлога.
Non sunt fructus nisi deductis impensis.
Приход je само oho uito остане кад ce одбију трошкови.
Notoria enim voluntas errands est.
Опште познате чињенице не треба доказивати.
Nulla enim voluntas errantis est.
Ништава je воља дата y заблуди.
Nullus effectus sine causa.
Нема радње без узрока.

Богдан Ћосић
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ГРЕШКЕ У ДЕСЕТОМ БРОЈУ „ГЛАСНИКА”

Страна Сентенција
одозго Пише Треба 

да пише

8 1 reviscit reviviscit
8 2 probat probant
8 3 probande probante
9 5 amicii amici
9 15 ambiguitak ambiguitas

10 3 summus summum
11 9 retione ratione
11 9 racionis rationis
11 10 parspecta perspecta

ДА АИ ЈЕ ПОШИЛјАЛАЦ ПАКЕТА ДУЖАН ВРАТИТИ 
НАКНАДУ ШТЕТЕ АКО СЕ 1ШСЕТ НАКНАДНО ПРОНАБЕ

Накнада штете у поштанском саобраћају преставља специ- 
фично правно питање, те је  као такво и данас остало изван п о  
зитивно правног регулисања у нашем праву. Добар део ове проб- 
лематике у односима између поште и корисника поштанских 
услуга решава се сагласно поштанским правилима о накнади 
штете, a само када овим правилима извесни корионици нису 
задовољни, предмет се уступа редовном суду.

Остављајући по страни како се судови сналазе у овим спор- 
ним питањихма, јер то није предмет овога рада, поштанска пра- 
вила о накнади штете за поштанске пошиљке претстављају знат- 
ну олакшицу за нормативно регулисање оваквих односа између 
поште и њених корисника, јер у извесном омислу попуњавају 
ону правну празнину у овим односима која постоји у нашем по- 
зитивном праву.

С друте стране, поштанска правила о 'накнади штете омогу- 
ћавају поштама да лако и без већих тешкоћа решавају питање 
своје одговорности за поштанске пошиљке, јер одредбе које ова 
правила садрже на једноставан начин регулишу ова питања.

МеБутим, још увек је остало неколико питања из ове про- 
блематике која нису обухваћена поштанским правилима, a такво 
је и питање о којем ће у овом чланку бити речи. Наиме, поштан- 
ским правилима није регулисан случај да ли је пошиљалац па* 
кета дужан вратити накнаду штете, ако се пакет, после исплате 
накнаде, пронађе и понуди пошиљаоцу пакета.
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Два схватања о овом проблему

С обзиром да је предметно питање остало изван регулисања 
у поштанским правилима, поједини поштански правници и други 
стручњаци поштанског саабраћаја, сматрају да накнада штете 
која је једном већ исплаћена за изгубљени пакет, остаје власни- 
ку пакета, те да власник пакета није дужан вратити примљени 
износ накнаде, без обзира што је пакет, за који се сматрало да 
је изгубљен, накнадно пронађен.

Овакво своје становиште ова схватања заснивају на чиње- 
ници што је пошта сама утврдила губитак пакета, иа не би мог- 
ла ову своју констатацију сада мењати на терет власника паке- 
та, поготову, ако је власник пакета задовољан висином испла- 
ћене накнаде штете за изгубљени пакет. Y вези с овим, дозво- 
љава се само један изузетак, a тај је да пошта може понудити 
власнику пакета његов пакет, па ако овај на то пристаје, пакет 
му уручити под условом да примљену накнаду врати пошти.

Власник пакета, дакле, није дужан вратити пошти примље- 
ну накнаду штете, нити је дужан да прими накнадно пронађени 
пакет, јер је кривицом поште пакет проглашен несталим. Поши- 
љалац пакета помирио се са судбином свога пакета, отписао је 
предмете који су се у пакету налазили, a са примљеном накна- 
дохМ штете набавио друге предмете који су му потребни. Са тог 
основа ово становиште полази и сматра да је накнадни пронала- 
зак пакета искључива ствар поште која се не може тицати поши- 
љаоца пакета.

Уколико је пошта приликом одмеравања накнаде штете за 
изгубљени пакет погрешида у износу отшете, па пошиљаоцу па- 
кета исплатида већи износ него што му припада према вредно 
сти ствари из пакета, требало би да тај ризик сноси сама п о  
шта, јер пошиљалац пакета није са своје стране утицао на ви- 
сину накнаде штете која је измерена према поштанским прави- 
лима.

Уосталом, закључују ова схватања, ако је накнада штете 
преплаћена у таквом износу који знатно прелази висину вред- 
ности ствари из пакета, пошта може, сходно општим правним 
правилима, да тражи повраћај више исплаћеног износа од по- 
шиљаоца пакета. To би пошта увек могла учинити када за та- 
кав поступак има довољно разлога, јер за мале износе отштете 
такав се поступак не исплати, с обзиром на трошкове парнице 
и трошкове судског поступка.

Аруго схватање разликује се од првог, јер полази управо од 
обрнуте поставке. Наиме, друго схватање сматра да би пошиља- 
лац пакета био дужан да прими накнадно пронађени пакет и да 
пошти врати накнаду штете која му је исплаћена, јер пошта ни- 
је власник пакета, већ caino превозилац и евентуално депозитар 
(чувар) пакета. To што је погрешном оценом поште пакет про- 
глашен изгубљеним не може утицати на својинска права поши- 
љаоца пакета када се пакет пронађе, јер примањем накнаде
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штете пошиљалац се није званично одрекао да своЈину пакета 
препушта пошти, већ је накнаду штете примио сматрајући да 
је његов пакет изгубљен.

С обзиром на чињеницу да се изгубљени пакет накнадно 
пронашао и пошто је исти понуђен пошиљаоцу пакета, дакле, 
његовом власнику, пошиљалац пакета дужан је примити свој 
пакет, односно дужан је вратити пошти исплаћену накнаду ште- 
те, a са пакетом може поступити по сопетвеној вољи, на основу 
својих својинских овлашћења, тј. понуђени пакет може прими- 
ти, одбити, отуђити, и на други начин располагати на бази при- 
ватне односно његове личне својине.

Ово схватање сматра да само овај начин одговара нмпим 
данашњим друштвеним односима, јер ставља у првобитан поло 
жај и пошту и пошиљаоца пакета; у положај којег су имали пре 
започињања поштанске услуге. С друге стране, овај начин ом о  
гућава обема уговорним странама да свака задржи своја права 
на својим сретствима, тј. пошта на својим парама, пошиљалац 
пакета на своме пакету. Једино што би требало у овом случају 
дозволити пошиљаоцу пакета да може стављати приговоре у 
погледу исправности садржине пакета и по том основу оствари- 
вати своја права на накнаду причињене штете, јер се може 
десити да услед протека времена, у којем се за пакет није зна- 
ло, дође до извесног оштећења садржине пакета, за чега би по 
правилу била крива пошта, изузев ако би се доказало да је 
загубљење пакета настало услед кривице пошиљаоца (нетачна 
или непотпуна адреса пакета и сл.)-

Положај пошиљаоца пакета према правилима 
Аранжмана о поштанским пакетима

Према правилима Аранжмана о  поштанским пакетима прав- 
ни положај пошиљаоца пакета разликује се већ према томе да 
ли се ради о  пакету без означене вредности или се ради о  паке- 
ту са означеном вредности. Код пакета без означене вредности 
случај је регулисан тако што пошкљалац пакета није дужан 
да прими накнадно пронађени пакет, па такав пакет постаје св о  
јина ПТТ Управа која је исплатила накнаду штете. Врошкове 
накнаде штете за такав пакет ПТТ Управа ће надокнадити из 
прикода од продатог пакета које добије продајом пакета.

Међутим, када је реч о пакету са означенохМ вредности, ту 
вал>а разликовати два случаја. Први, ако је сладржај пакета 
у складу са износом означене вредности на пакету, случај се 
решава на исти начин као и код пакета без означене вредности, 
тј. пошиљалац пакета није дужан да прими пакет и да ПТТ упра- 
ви врати исплаћену накнаду штете. Ако је, међутихМ, реч о паке- 
ту са означеном вредности чији садржај по вредности не одго 
вара износу означене вредности пакета, већ је испод тога износа, 
ова правила изричито предвиђају да пошиљалац треба да врати 
износ накнаде штете коју је  за пакет примио и да прими прона- 
ђени пакет.
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Поред тога, у овом случају, пошиљалац пакета одговараће 
за тзв. лажно означавање вредности пакета, у складу са пози- 
тивним законодавством његове земље,

Из ових одредаба види се да је међународно поштанско 
право оставило, по правилу, слободу пошиљаоцу пакета да при- 
мл>ену накнаду да задржи, изузев случајева када 6и накнада 
штете била већа од стварне вредности пакета. Само у овом по- 
следњем случају пошиљалац пакета био би дужан вратити прим- 
љени износ накнаде ПТТ Управи која је  накнаду исплатила, a 
TO је  у складу са општим правним правилима о тзв. неоснованом 
богаћ( Б' . Додаје! о i,a је ( зо титаг г било регулЕ :ано на и ти 
начин и Закони о ПТТ-у из 1931 године (види § 44. тога Закона).

Каква правила треба усвојити за наше поштанско право

Из свега што је речено види се да нема потребе да се по 
предметном питању воде огапирније дискусије и да се заузима- 
ју  контра дикторни ставови. Мишл>ења смо да је решење које су 
усвојили међународни поштански прописи и прописи предратног 
поштанског права, у  овом питању, прихватљиво и за наше усло- 
ве, тј. и за наше унутрашње поштанско право.

Пошиљаоцу пакета требало би, дакле, оставити на вољу да 
свој накнадо пронађени пакет прими или одбије, с тим што би 
га требало обавезати на враћање примљеног износа накнаде ште- 
те, у случају пријема пакета. Поред тога, такође смо мишљења, 
да код пакета са означеном вредности, чији је садржај по вред- 
ности нижи од означене вредности пакета, требало би прихва- 
тити становиште међународних поштанских прописа, односно 
становиште Закона о ПТТ-у из 1931. године, да је пошиљалац 
пакета у том случају дужан вратити износ накнаде штете пошти 
која му је накнаду исплатила, a са пакетом може располагати 
по основу својих својинских овлашћења.

Овде би се, међутим, могло дискутовати још и о једној до- 
пуни O B or принципа, која би имала за циљ да на једноставнији 
начин разреши ове проблеме. Наиме, код враћања износа нак- 
наде штете за пакет са означеном вредности чији је садржај по 
вредости нижи од означене вредности пакета, могао би се зау- 
зети став да је пошиљалац дужан да врати пошти само разлику 
између означене вредности пакета и стварне вредности садржи- 
не, те да у том случају накнадно пронађени пакет остаје у  своји- 
ни поште, која би се за преостали део исплаћене накнаде штете 
Mor.\a подмирити од продаје пакета.

Изложени ставови требало би да буду база за 
практичан pad пошта

Наведени предлози о потреби прихватања изложених прин- 
ципа и за наше поштанско право када је реч о регулисању од- 
носа између поште и пошиљаоца пакета који се сматрао изгуб-
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љен и за кога је већ исплаћена накнада штете, требало би да 
буду основа или база за практичан рад наших пошта односно 
ПТТ предузећа, када решавају окакве случајеве. Ово због тога 
што ови принципи садрже у себи једну правну логику која 
се у потпуности поистовећује са основним принципима накнаде 
штете нашег имовинског права.

Према томе, овим желимо само да помогнемо да се у фази 
постојања празнине, у вези са предметним питањем, које није 
регулисано нашим поштанским прописима, могу слободно кори- 
стити изложена начела поштанског права, која се већ користе, 
као позитивно правна провила, у домену међуиародног поштан- 
оког права.

Аржећи се ових правних принципа, поште ће своје односе са 
корисницима поштанских услуга по овим питањима веома лако 
решавати, јер су у њима у  подједнакој мери заступљени како 
интер>еси једне тако и интереси друге уговорне стране.

Поред тога, оваква пракса са своје стране позитивно би 
утицала на дал>и развој нашег поштанског права, јер би се овак- 
ва правна правила могла безболно инкорпорирати у позитивне 
тгкстове будућег поштанског права које ће бити донето.

Стеван II. Шпановић

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА, И 
САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ И ПРЕДСТВНИКА

РАДНИХ ОДБОРА

23. новембра 1968. године у Новом Саду је одржана заједнич- 
ка седница чланова Управног одбора и Савета Адвокатске ко- 
море у АПВ, као и представника Радних одбора. На овом састан- 
ку расправљало се о давашу овлашћења председнику Управног 
одбора АК у АПВ да потпише нови Уговор о социјалном осигу- 
рању адвоката. Наиме, 6. новембра 1968. године одржана је у 
Београду конференција представника београдске и новосадске 
Коморе и директора Републичког завода за социјално осигурање, 
a уз присуство др. Станоја Аксића, потпредседника Извршног 
већа Србије и Арнолда Рајха, републичког секретара за право- 
суђе. На овом састанку је републички завод променио свој до- 
садашњи став и саопштио своју одлуку да је сагласан да се у 
нови Уговор о социјалном осигурању унесе клаузула према којој 
се адвокатима старијим од 65 година (мушкарци) односно 55 го- 
дина (жене) изузетно призна целокупни предратни стаж, ако су 
после 15. маја 1945. године провели 10 година у адвокатури или 
радном стажу. Да се у Уговору призна право ретроактивног ва- 
жења основице из новог почев од 1. јануара 1965. године и то
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само оним адвокатима који се у остављеном року за то изјасне и 
уплате разлику доприноса за пензиско или инвалидско осигура- 
ње (без доприноса за здравствено осигурање) за протекли период. 
За све остале адвокате основица из новог Уговора важиће од дана 
ступања на снагу истог и то како у погледу права тако и у по- 
гледу обавеза. Адвокати који су пензионисани после 1. јануара 
1965. године, имају могућност да траже признавање пензије по 
новом разреду ако у датом року уплате разлику доприноса за 
пензиско и нивалидеко осигурање. Осим тога, Адвокатске комо- 
ре имају могућност да изаберу основицу осигурања или на основу 
оствареног личног дохотка адвоката у предходној календарској 
години умањено са 30% или да се у Уговору фиксирају две осно- 
вице осигурања. Питање сразмерног плаћања доприноса адвоката 
адекватно њиховим правима из социјалног осигурања и питање 
превођења пре 1. јануара 1965. године пензионисаних адвоката, 
остало је отворено.

Пошто је дневви ред био необично важан то су састанку при- 
суствовали скоро сви чланови Управног одбора и Савета са Ми- 
лорадом Ботићем и др. Јованом Дорошким на челу, затим чла- 
нови коморске Комисије за израду законских пројеката те у име 
Радног одбора; Панчево: Богољуб Стојковић; Суботице: Матија 
Фабо; Сомбор Др. Душан П. Радоман; Кикинда; Др. Јован Сре- 
мац; Зрењанина: др. Стојан Михајловић; Рума: др. Никола Ши- 
јак; Сремска Митровица: др. Федор Араницки; Инђија: Милан 
Грабовачки; Стара Пазова: др. Ђура Руп; Нови Сад: др. Павле 
Хорватовић као и председник Адвокатске коморе Београд М. 
Јавановић и Момчило Митровић, административни секретар Са- 
веза.

Састанку је председавао Милорад Ботић, a реферат је под- 
нео Момчило Митровић, врло концизно, смишљено и убедљиво. 
После реферата одржана је дискусија у којој су суделовали Б. 
Стојковић, М. Јовановић, др. Ф. Араницки, Л. Хаџић па је скуп 
једногласно овластио председника Коморе, да у заједници са 
београдском Комором потпише нови Уговор о социјалном осигу- 
рању адвоката.

Када Уговор буде потписан биће решено једно врло важно 
питање адвокатуре. Пензије онима који уплате око 700.000 ст. 
динара разлика за 4 године биће 127,500 ст. динара месечно, то 
значи да ће отприлике за годину дана бити враћен онај износ 
који је адвокат уплатио на име разлике доприноса за осигурање. 
Међутим, ако адвокат буде уплатио разлику на предвиђени фик- 
сни износ кажимо од 200.000 ст. динара, онда ће му пензија бити 
месечно 170.000 ст. динара. Шта ово значи ако се узме у обзир да 
се садашња пензија креће око 70.000 ст. динара месечно не треба 
коментариста. Све оно што се односи на адвокате односи се и на 
чланове њихове уже породице, ако је адвокат у међувремену 
умро.

Ови обрачуни односе се на оне адвокате који имају утврђен 
и признат потпуни радни стаж, те имају право на пуну пензију 
тј. на пензију са одбитком 15% од осигураног износа.
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Овај Уговор о социјалном осигурању адвоката биће и најпо- 
вољнији уговор у земљи које су склапале Коморе са Заводима. 
Он је резултат истрајног рада, зазузимања једног тврдог става, 
логичног и уверљивог, a резултат је и настојања схватања над- 
лежних у Републици Србији.

Коста Хаџи

ПРОСЛАВА СТОЛЕТНИЦЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У ЉУБЉАНИ

Адвокатска комора Словеније организовала je прославу сто- 
летнице Адвокатске коморе у ЈБубл>ани, која је на врло свечан 
начин изведена 15. и 16. новембра 1968 у Љубљани.

Адвокатска комора за Крањску основана је 1868. која је то- 
ком свога постојања од првог светског рата била главно упори- 
ште словеначких правника за националну борбу за опстанак и за 
правну заштиту национално и социјално угњетених Словенаца. 
После Ослобођења и Уједињења (1918) ова прераста у Адвокат- 
ску комору Словеније.

На свечаној седници поводом стогодишњице реферат о раз- 
витку и раду Адвокатске коморе у Л>убљани поднео је др Вла- 
димир Гросман, адвокат из Љубљане. Одржано је више пригод- 
них приредаба па је у судској згради у Љубљани откривена спо- 
мен плоча жртвама фашизма из другог светског рата. За уче- 
снике прославе дао је пријем Стане Кавчић, председник Изврш- 
ног већа Словеније, те председник Градске скзшштине Љубл>ане 
и председник Адвокатске коморе.

На свечаностима је присуствовало више званица a међу ко- 
јима и др Марјан Брецељ ппредседник Савезне скупштине, др 
Франц Хочевар ппредседник Извршног већа Словеније, Вла- 
димир Кривиц председник Уставног суда Словеније, Лојзе Пиш- 
кур председник Врховног суда Словеније, инж. Миха Кошак 
председник Градске скупштине Љубљана, др Виктор Дамјан ре- 
публички секретар за правосуђе и др.

Скупштину су поздравили представници словеначких прав- 
ника из Трста и Корушке. Све Адвокатске коморе у земљи биле 
су заступлзвне својим делегацијама, као и Савез адвокатских 
комора Југославије, чији су представници својим колегама у 
Словенији честитали столетницу.

Скуп је прошао у срдачном расположењу, a штампа, радио 
и телевизија су дали овом скупу доста широк публицитет, што је 
знатан прилог афирмацији адвокатуре у Словенији и Југосла-
ВИ1И.

М. Б.
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

На дан 16. новембра 1968 године одржана је седница пред- 
седништва Савеза адвокатских комора Југославије у ЈБубљани.

На седници је закључено да се 21. и 22. децембра 1968 године 
одржи пленум Савеза адвокатских комора Југославије у Новом 
Саду. На пленуму he се претресати нов Нацрт Општег закона о 
адвокатури и другим видовима правне помоћи и још нека пита- 
ња везана за положај адвокатуре те извршити избори свих ор- 
гана Савеза за наредну 1969 гoдинз^

М. Б.

А Л О ЈЗИ ЈЕ  В И Ц А И

5 новембра 1968 године у Суботици је зшро после дуже бо- 
лести адвокат Алојзије Вицаи.

Покојни Вицаи, из сиромашне породице, рођен је 6, октобра 
1908. године, a адвокат је постао 5 децембра 1961. По завршетку 
студија био је службеник у разним местима, затим адвокатски 
приправник, док се није уписао за адвоката.

Као адвокат био је савестан, солидног знања, тако да је 
имао само пријатеља.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Услови за утврђивање законских 
услова за суђење иностранцу у од- 
суству. (ВСС Од. НС Бр. Кж.322/68).

Против I. ст. пресуде која је д о  
несена у одсуству оптуженог, уло  
жио је бранилац жалбу, која је као 
основана уважена, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога:

Да би се у с.мислу чл. 275. став 2 
ЗКП установило да је оптужени у 
бекству или иначе није достижан 
државним органима, a познаго је 
њсгово пребивалиште и адреса —

коЈИ су ван наше земље — ниЈе 
доволјНО да је за оптуженим само 
расписана потерница унутар наше 
државе, већ је потребно да суд 
претходно постугш по чл. 245. став 
1 и чл. 256 став 1— 4 ЗКП тј. да 
оптуженом покуша редовним путем 
доставити оптужницу и позив на 
гл. претрес на горенаведену адресу 
— па тек након тога да утврди да 
ли постоје законски услови из чл. 
275. став 2. ЗКП за суђење у од- 
суству.
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Сведоци-лаици могу само да из- 
несу неке чињенице о здрављу, по- 
нашању и говору тестатора, које 
могу послужити вештацима-струч- 
њацима као основа за давање ана- 
лиза и мишљења. (ВСС Од НД бр. 
Гж. 1231/68).

Против I. ст. пресуде којом је од- 
бијен тужбени захтев ради пони- 
штаја тестамента уложена је жал- 
ба, која је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

He стоји навод жалбе да је I. ст. 
суд ожалбену пресуду донео ис- 
кључиво на основу вештачког на- 
лаза. Сведоци-лаици могу само да 
изнесу чињенице о здрављу, пона- 
шању и говору тестатора, које могу 
послужити вештацимастручњацима 
као основа за давање налаза и миш- 
љења. Пошто су вештаци ценили 
све оно што су сведоци изнели о 
здрављу, понашању и говору теста- 
тора и дошли до закључка да је 
пок. у моменту сачињања тестамен- 
та био способан да га састави, 
жалба је неоснована.

Када суд утврђује висину поједи- 
них видова неимовинске штете у 
оквиру овлашћења из чл. 212 ЗПП, 
онда мора имати у виду и ценити 
поред других релевенатних околно 
сти и чињенице о имовинским и 
породичним приликама парничних 
странака. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1153/68).

Против I. ст пресуде уложио је 
жалбу тужени, која је основана, 
I. ст. пресуда укинута, a из разлога:

Код утврђивања висине неимо- 
винске штете суд је дужан да цени 
дали оштећени прима инвалиднину, 
као и материјалне прилике поро- 
дица обе парничке странке, па тек 
онда да се послужи овлашћењем 
из чл. 212. ЗПП.

Када купац може одустати од уго- 
вора. (ВСС Од. НС бр. Гж. 731/68).

I. ст. пресудом раскинут је уго- 
вор. Тужена је уложила жалбу, ко- 
ја је основана, I. ст. пресуда пре- 
иначена, тужиља са тужбом одби- 
јена, a из разлога:

Према правном схватању ВСС ако 
купац не исплати куповну цену у 
уговорном року, продавац може од- 
устати од купопродајног уговора.

ако је купац у доцњи у исплати 
претежног дела вкупопродајне цене. 
Ако продавац претходно опомене 
купца да ће уговор раскинути ако 
му куповну цену не исплати у јед- 
ном новом — разумном року, који 
му продавац овом опоменом одреди. 
На основу овог правног схватања 
жалбеног суда тужбени захтев није 
основан, јер се не ради о неисплаги 
— доцњи претежног дела купопро- 
дајне цене, пошто је она исплаћена 
у претежном делу још пре подно- 
шења тужбе.

Ако суд решењем позове тужиоца 
да прецизира тужбу под теретом 
одбачаја исте, па тужилац позиву 
не удовољи не може суд тужбу да 
одбаци. (ВСС Од. НС бр. 935/68).

I. ст. суд је решењем обуставио 
поступак, јер је сматрао да је туж- 
ба повучена. Уложена жалба је 
основана, I. ст. решење укинуто, a 
из разлога:

I. ст. суд није тужиоцу вратио 
тужбу ради допуне, већ је својим 
решењем позвао тужиоца да своју 
тужбу допуни у року од 15 дана 
a тиме да ће се тужба сматрати по- 
вученом ако је у одређеном року 
не допуни. Y одр>едби парн. поступ- 
ка јасно се одређује када се може 
сматрати да је тужба повучена. A 
како ово није случај, то се није 
ни могао применити пропис о по  
влачењу тужбе.

Правомоћност судске одлуке у 
погледу подизања захтева за за- 
штиту законитости, рачуна се од 
дана уручења оддуке која се више 
не може побијати редовним прав- 
ним леком, a не са даном када је 
та оддука донесена. (ВСС Од. НС. 
бр. Гзз 68/1968).

Становиште тужиоца да је захтев 
за заштиту законитости поднет доц- 
кан зато што је поднесен по про- 
теку шестомесечног рока од доно 
шења другостепене пресуде није 
правилно. Правомоћност у погледу 
подизања захтева за заштиту зако- 
нитости рачуна се од дана уручења 
пресуде која се више не може по- 
бијати редовним гфавним леком a 
не са даном када је она донета од 
стране другостепеног суда.
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Матичном предузећу не припада 
право иа тужбу за расподелу имо  
В1ше кад се један део издваја у 
са.мосталну привредну организацију 
(Пресуда Врх. пр. суда Сл. број; 
1682/68—3).

Првостепени суд удовољио је туж- 
беном захтеву тужиоца бившег ма- 
тичног предузећа и обавезао туже- 
ног бившег погона тужиоца a кас- 
није издвојеног у самосталну при- 
вредну организацију на плаћање 
протувредности материјала, ситног 
материјала, недовршене производ- 
ње, готових производа и др. који 
су приликом издвајања туженог и 
оснивања као самосталне привредне 
органнзације пренети на њега.

Поводом жалбе туженог друго 
степенн суд је уважењем жалбе п о  
бијену пресуду преиначио и туж- 
бени захтев одбио између осталог 
и из следећих разлога:

„За правилну оцену поставл>еног 
тужбеног захтева, a то је ревизија 
извршене расподеле одлуком рад- 
ничког савета, одлучно је само то 
да ли тужилац уопште има право 
да побија расподелу имовине која 
је коначно извршена између њега 
као матичног предузећа и његове 
бивше радне јединице издвојене у 
самостално предузеће. Y чд. 220 
Основног закона о предузећима од- 
ређено је, поред осталог, да преду- 
зеће које је настало од издвојене 
јединице, као што је то у конкрет- 
ном случају, ако сматра да распо 
дела ни је извршена правилно, од- 
иосно ако се не слаже са одлуком 
радничког савета о одређивању де- 
ла средстава и права и обевеза 
који се преносе на њега, може 
тужбом тражити да се изврши рас- 
подела имовине или одлучи о спо- 
ру. Из те законске одредбе несум- 
њиво произлази да је право на 
тужбу, у случају спора о подели 
средстава, права и обавеза која се 
преносе на издвојену радну једи- 
ницу, признато са.чо предузећу које 
је настало од издвојене јединице, 
као и предузећу коме је издвојена 
јединнца припојена, a не и преду- 
зећу из чијег је састава издвојена 
радна јединица у самостално пре- 
дузеће. Према томе, тужиоцу као 
-матичном предузећу из чијег је са- 
става издвојен тужени у самостал- 
но предузеће, не припада право на 
тужбу и нема право да тражи да 
му суд поново расподели имовину 
у смислу навођенс законсек од- 
редбе."

Усвајањем или одбијаН|ем неког 
дела захтева не утврђује се право- 
снажно постојање или непостојан>е 
односа из кога странка изводи сво- 
је право на чшшдбу (Реш. Врх. пр. 
суда Сл. бр. 1811/68— З̂)

V  покренутом привредном спору 
тужилац је тужбеним захтевом о  
стваривао право на накнаду штете 
настале поводом несреће на послу 
у пословним просторијама туженог, 
па је уједно истакао да је део ове 
штете већ раније правоснажно ту- 
жиоцу досуђен. —

Тужени је оспорио тужбени за- 
хтев у основу и висини па је ради 
утврђивања чињеничног стања у 
правцу да није одговоран за на- 
сталу штету пред,\оижо доказива- 
ње. —

Првостепени суд је предложено 
доказивање одбио јер је пошао са 
становишта да је питање одговор- 
ности туженог за насталу штету 
већ правоснажно решено у ранијој 
парници између странака. —

ГХоводом жалбе туженог друго 
степени суд није прихватио предње 
правно становиште из следећих раз- 
лога:

„Правно греши суд првог сте- 
пена кад сматра да је основаност 
тужбеног захтева правоснажно у- 
тврђена у ранијој парници, вођеној 
између истих странака поводом ис- 
тог догађаја — несреће на послу —  
у којој је тужилац остваривао део 
породичне пензије тј. део оног по- 
траживања које овом тужбом о  
стварује, те да због тога нема места 
утврђивању основаности тужбеног 
захтева у конкретном случају. —

Одредбе процесног права предви- 
ђају да правоснажна постаје само 
нзрека пресуде тј, од.\ука о тужбе- 
ном захтеву. Ако је поверилац тра- 
жио судску заштиту само за део 
свога потраживања, за преостали 
део пресуда нема правног значаја, 
упркос томе што се разлози на к о  
јима је заснована, логички односе 
и на тај део. Зато разлози пресуде 
не постају правоснажни, дакле чи- 
њенице које је суд узео као до- 
казане, могу бити оспорене у другој 
парници између истих странака. 
Доследно томе, усвајањем или од- 
бијањем дела неког захтева не у- 
тврђује се правоснажно постојање 
или непостојање односа из кога 
тужилац своје право на чинндбу 
изводи.”
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Одлагање извршења у случају по- 
нављања поступка не може се до- 
зволити ако извршенику не прети 
опасност ненакмадиве штете (Реш. 
Врх. привр. суда Сл. бр. 1823/68— 3).

После дозвољеног извршења из- 
вршеник је ставио предлог да се 
извршење одложи до правоснаж- 
ног окончања поступка покренутог 
за понављање поступка окончаног 
одлуком на основу које је дозво- 
љено извршење. Ради обезбеђења 
ставио је пред/шг да се у корист 
тражиоца извршења заснује залож- 
но право на извршениковој послов- 
ној згради, чија је вредност око 
300.000,00 и. дин. —

Првостепени суд је предлог за 
одлагање извршења одбио, a ово 
решење је потврдио и другостепени 
суд поводом жалбе извршеника из 
следећих разлога:

„Да би се усвојио захтев за од- 
лагање извршења нужно је да су 
се за то стекле одређене законске 
претпоставке између којих и прав- 
на претпоставка да је против из- 
вршног наслова покренут поступак 
за понављање поступка. Та правна 
претпоставка је у конкретном слу- 
чају испуњена. Међутим, и у слу- 
чају постојања те претпоставке не 
може се дозволити ољ\агање дозво 
љеног извршења уколико тражиоцу 
од.\агања не прети опасност не- 
надокнадиве или тешко накнадиве 
штете. Тражш\ац извршења у овом 
поступку је фабрика намештаја, 
дакле већа привредна организација 
чија финансијска ситуација није 
доведена у сумњу, нити је, изврше- 
ник у том погледу пружио било 
какве доказе. Према то.ме, не .може 
се извести закљ\’чак да би за из- 
вршеника, уколико се проведе до  
звол.ено извршење, настала не- 
накнадива или тешко накнадива 
штета у случају да у поступку по  
нављања успе. С,\едствено томе, јед- 
на од основних претпоставки тј. 
претпоставка да би за извршеника 
настала ненакнадива штетета у слу- 
чају извршења не постоји, па није 
имало законске могућности да се 
његов предлог прихвати.

Такођер стоје разлози наведени 
од стране тражиоца извршења да 
предложено обезбеђење није аде- 
кватно, јер се т'те.м заложног пра- 
ва које је предложено не би .могло 
брзо и ефикасно провести изврше- 
ње, уколико извршеник не би успео 
у поступку понављања”.

На основу саме чињенице што се 
против лица које је потписало за- 
кључницу води кривични поступак 
због злоулотребе положаја не може 
се прекинути парнични поступак 
(Реш. Врх. пр. суда Сл. бр. 2281/68 
- 3 ) .

Y покренутом спору тужилац је 
ставио захтев да му тужени врати 
исплаћену купопродајну цену робе 
јер је оспоравао правоваљаност за- 
љљученог правног посла купопрода- 
је из разлога што лице које је за- 
кључницу потписало ни је било о- 
влашћено, па да се против истог во- 
ди кривични поступак збоз злоупо- 
требе положаја. —

Првостепени суд је одредио пре- 
кид поступка до окончања покрену- 
тог кривичног поступка, па је по  
водом жалбе тужиоца другостепени 
суд побијано решење укинуо на- 
лазећи да нема услова за прекид 
поступка између осталог и из сле- 
дећих разлога:

„Међу странкама је пре свега 
спорно да ли поменута закључница 
правоваљано обавезује странке. На- 
и.ме, тужилац тврди да је лице које 
је ту закључницу потписало у н>его- 
во име то урадило неовлашћено. Пи 
тање да ли је no.vieHyxo лице било 
овлашћено од стране тужиоца да 
потпише по.менуту закључницу од- 
носно да .ди његов потпис закључ- 
нице и без овлашћења обавезује ту- 
жиоца, има се расправити у пар- 
нично.м поступку a не у кривично.м. 
Стога не.ма услова због тога преки- 
нути поступак, већ ће првостепени 
суд на основу доказа оценити да 
.ш је по.менуто дшде било овлашће- 
но да потпише по.менуту закључ- 
ницу, и у случају да није да ли је 
то у конкретном случају од утицаја 
на решење ове правне ствари. —

На основу саме чињенице што се 
против лица које је потписало за- 
кључницу води кривични поступак 
због злортотребе положаја не .може 
се поступак прекинути, јер се у 
ово.м стадију не може утврдити да 
.\и је та чињеница од.\учна за ре- 
шење овог спора."

Уговори измеВу комуналног заво- 
да и здравствене установе на њего- 
вом подручју важе у погледу уго- 
ворених накнада за здравствене у- 
слуге за све заводе, односно зајед- 
нице 4}1ји се осигураници користе 
услугама тих установа. Ако је пред-
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виђено ретроактивно деловање yi'o- 
вора, они ретроактивни обавезуЈ¥ 
само уговорне стране. (Пресуда 
Врховног привре/vHor суда П-384/67.)

Тужитељ — здравствена установа 
—  је на темељу својих рачуна, a по- 
знвајући се на уговор који је за- 
кључио с Комуналном заједнвдом 
социјалног осигурања у 3. 20. јуна 
1966. године тражио да тужени, —  
Комунална заједница за социјално 
осигурање у А. —  плати разлику у 
цијени болесничког дана од 1. јану- 
ара до 20. јуна 1966. године, с обзи- 
ром да су уговорене стране призна- 
ле да спо.менути уговор важи ретро 
активно.

Из образложења:

По одредбама члана 104. став 1) и 
и 2) Основног закона о организа- 
цији и финансирању социјалног о  
сигурања (Сл. 1. СФРЈ бр. 24/65) 
односи између организација соци- 
јалног осигурања и здравствених у- 
станова које пружају здравствену 
заштиту осигураници.ма ре^лирају 
се уговорима које закључују кому- 
нални завод с појединим здравстве- 
ним установама.

Уговори између комуналних заво  
да и здравствених установа на њи- 
ховом подручју важе, у погледу у- 
говорених накнада за здравствене

услуге за све заводе, односно зајед- 
нице чији осигураншш користе у- 
слуге тих установа.

Доследно томе, тужени је у оба- 
вези да плаћа тужител.еве услуге 
његовим осигураницима по цијени 
по којој су уговорене с Комунал- 
ним заводом за социјално осигура- 
ње у 3., али само по ценама које су 
важиле кад су услуге стварно пру- 
жене.

V конкретном случају међу стран- 
кама није било спорно да је туже- 
ни удовољио обавезама према тужи- 
тељу по тада важећим ценама. Уту- 
жена разлика у цијенама настала 
је на тај начин што је тужитељ 
20. јуна 1966., закључио уговор с 
Комуналним заводом за социјално 
осигуфање у 3. и тим је уговором 
одобрено повећање цене болеснич- 
ког дана обавезује само онога који 
1966. Такав пристанак на ретроак- 
тивно повишење цијена болеснич- 
ког дана обавезује само онога који 
је пристао на повишење, у овом 
случају Комунални завод за соци- 
јално осигурање у 3., a не може 
обавезати остале кориснике услуга, 
који су те услуге већ исплатили по 
тада важећој цени и који нису 
приста;\и на спорно повећање цена 
које важе унатраг.

Доследно томе, тужени није оба- 
везан да плаћа раз.шку у цени 
болесничког дана.

ИЗ СЕДНИЦЕ УО АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 9. 
новембра 1968. год. донесене су следећа решења:

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

2. Образована је комисија у саставу Боре Стефановића, Бо- 
гољуба Стојаковића и др. Тоше Ишпановића, ради израде Уго- 
вора о соц. осиг. адвоката.

3. На предлог благајника А. Марића закључено је да се свим 
члановима који дугују Комори у 1968. години пошаљу опомене 
са позивом ради исплате дуга у року од 8 дана.

4. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, те се 
решење достављају Савету.
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5. Решењем бр. 254/968. уписују се у именик адвоката са 1. 
XI. 1968. Ђурчић Емил, са сед, адв, канц. у Кикинди, услед пре- 
сељења из Београда.

6. Решењем бр. 349/968. уписује се у именик адвоката са 1. 
XI. 968. Дражић Иван, са седиштем адв. канц. у Кикинди, услед 
преселења адв. канц, из Београда.

7. Решењем бр. 374/968. узима се на знање да адвокат Зла- 
тоје Јанковић пресељава седиште своје адв. канц. 10. XII. 1968. 
из Сечња у Зрењанин.

8. Решењем бр. 269/965, разрешава се дужности преузима- 
теља адв. канц. пок. J. Подравског Никола Белић, адв, из Зре- 
њанина, пошто је адв. канц. која је преузета била ликвиди- 
рана.

9. Региструје се уговор о пружању правне помоћи од 5. 
окт. 968. склопљен између Миливоја Јовановића из Кикинде и 
Здруженог пред. А. и К. „Рада Трнић“ из Кикинде.

10. Решењем бр. 348/968. региструје се yiOBop о пружању 
правне помоћи склопљен 1. авг. 1968. између ПЗимон Терека адв, 
из Ченте и Пред. „Машиноремонт" из Сенте.

11. Решењем бр. 367/968. узима се на знање да je адв. припр. 
Бартул Рогић из Суботице 1. нов. 968. наставио вежбу код ад- 
воката Радована Кујунџића.

12. Решењем бр. 323/968. брисан је из именика Адвката АК 
у АПВ са 31. авг. 1968, услед преселења адв. канц. на подручје 
друге Коморе Борис Андов, a за преузиматеља се одређује Љу- 
бомир Комљеновић, адв. из Титела.

13. Решењем бр. 333/968. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 31. авг. 1968. услд пензионисања Ђока Васић, 
адв. из Жабља, a за преузиматеља се одређује адвокат Милан 
Каназир, Жабаљ.

14. Решењем бр. 318/968. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ. др. Влада Шећеров, из Зрењанина са даном 12. септ. 
1968. услед смрти, a за преузиматеља се одређује Славко Жива, 
адв. Зрењанин.

15. Решењем бр. 322/968. узима се на знање да је 1. јуна 
1968. год. извршено преселење адв. канц. др. Нандор Хабрама 
из Новог Кнежевца у Сенту, a за преузиматеља је одређен Jo- 
ван Казин, адв. Н. Кнежевац.

16. Решењем бр. 144/968. за преузиматеља адв. канц. др. Во- 
јислава Доцена, одређује се Славко Жива, адв. Зрењанин.

17. Решењем бр. 334/968. брише се са адв. припр. вежбе са 
30. септ. 368. Милан Вукмировић код адвоката Мих. Рамача, 
Нови Сад.
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18. Решењем бр. 314/968. брише се из именика адв, припр. 
са даном 15. авг. 1968. услед заснивања радног односа Душан 
Максргмовић, Нови Сад.

19. Решењем бр. 325/968. узима се на знање да је Мирко 
Несторов, наставио адв. припр. вежбу 19. септ. 968. после одлу- 
жења војног рока код адвоката Николе Белића, из Зрешанина.

20. Решењем 353/968. узима се на знање да је Милован Ки- 
јац, наставио адв: приправн. вежбу 1. окт. 968. код Михајла Ра- 
мача, адв. Нови Сад.

21. Решењем бр. 324/968. узима се на знање да је Миша 
Чејковски, адв. припр. наставио вежбу 1. окт. 968. код адв. 
ЈБубомира Комненовића, Тител.

22. Решењем бр. 298/968. узима се на знање да је Борислав 
Зарић, наставио адв. приправн. вежбу 1. окт. 968. код адвоката 
др. Милана Иванчевића из Новог Сада.

23. Решењем бр. 340/968. узима се на знање да је Хермина 
Енгелбарт, адв. припр. наставила своју вежбу 1. окт. 968. код 
Николе Енглера, адв. Суботица.

24. Решено је да „ГЛАСНИК“ излази и у 1969. години, с тим 
да је претплата остала стара тј. 24 н. д. годишње.

25. Решавано је о текућим питањима.

Управни одбор АК у АП

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 23. новембра 1968. год. донесена су следећа решења:

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

2. Решењем бр. 131/68. за преузиматеља адв. канц. пок. др. 
М. Зака, одређен је адвокат Бора Спасић, Панчево.

3. Решењем број 379/68 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ услед смрти са даном 5. XI 1968. године Алојзије Вицаи 
адвокат из Суботице, a запреузиматеља његове канцеларије 
одређује се адвокат Славко Руски, из Суботице.

4. Решењем број 378/68 узима се на знање да је Стеван 
Жива са 30. IX 1968. године услед одслужења војног рока, пре- 
кинуо адвокатско-приправничку вежбу.
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5. Ha основу члана 65— 67 ЗОА уписују се у именик адво- 
катских приправника АП у АПВ са даном 23. XI 1968. године 
и то Слободан Лукић на вежби код Михајла Радишића у Зре- 
њанину и Јустин Николин код адвоката Рад. Станковића из 
Новог Сада, a решењима 387/68 и 375/68.

6. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
7. Решавано је о текућим предметима.

Управни одбор

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о згпису у именик ад- 
воката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви услови 
за упис у именик адвоката, то су на основу чл. 93 тач. 4, чл. 87 
тач. 3, чл. 13 тач. 1, 2, 3, 6 и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2 Закона о право- 
судном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АК у АПВ, уписује се у 
именик адвоката са даном 23. XI 1968. године. Са решењем број

383/1968 Шево Милан, — Врбас
385/1968 Илијин Андрија, Суботица
377/1968 Јеловац Никола, Сомбор
342/1968 Божовић Милорад, Банатско Ново Село
369/1968 Ковачев Миодраг, Нови Сад
368/1968 Аћимовић Душан, Нови Сад

Адвокатска комора АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се све чланови Фонда посмртнине да зшлате по 
10 н. д. на име доприноса за смртни случај адвоката Алојзија 
Вицеиа из Суботице.

Уплата се врши на текући рачун 657-8-419.

Књиговодство Коморе.
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П О ЗИ В H A  П Р Е Т П Л А Т У

Kao што je већ објављено „ГЛАСНИК” АК у АПВ изла- 
зиће, одлуком Управног одбора и у 1969. години.

Позивамо све досадашње претплатнике, као и све оне који 
се интересују за правне проблеме, живот и кретање адвока- 
туре, судску праксу, a нису до сада били претплатници, да се 
од 1. јануара 1969. године претплате на „ГЛАСНИК” . Претпла- 
та стаје 24,00 нд. a шаље се чековном уплатницом: Адвокатска 
комора у АПВ број текућег рачуна 637-8-419.

Сваки нови претплатник нека означи тачно адресу на коју 
да му се лист шал>е.

Адвокати чланови Адвокатске коморе у АПВ не треба да 
се претплате, јер су претплаћени као чланови Коморе.

Уређивачки одбор

„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 рачув 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена 

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