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АУТОНОМИЈА ВОЉЕ, ПОШТЕЊЕ И САВЕСНОСТ И НЕКИ 
СЛУЧАЈЕВИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Наше материјално имовинско право још није кодификовано. 
У нашем позитивном праву немамо прописа који би ауторитатив- 
но регулисали компликовани сплет имовинско правних односа. 
Иако постоје нацрти и преднацрти закона за регулисање односа 
из области стварног и облигационог права — наш законодавац 
до сада није те законе донео. Шта у  тим приликама преостаје су- 
доБИма него да одлучују о односима имовинског и привредног 
права у духу правних начела прокламованих уставом и законом 
( Чл. 136 Устава СФРЈ прописује да судови суде на основу устава 
и закона; Основни закон о судовима опште надлежности у чл. 
3 као и Закон о привредним судовима у чл. 2 изричу то исто.)

Иако у нашој земљи судска пракса није директни извор пра- 
ва (јер то може бити само закон), она је индиректно де факто 
извор права, јер решава односе о који.ма се законодавац није 
непосредно изјаснио. Судска пракса на тај начин испуњава једну 
празнину и ствара обичаје које доцније могу да законодавцу 
послуже као путоказ да донесе прописе који ће као закон да 
регулишу оно што је судска пракса покушада да реши.

Неће бити на одмет (и то нарочито због млађе генерације 
правника) да се подсетимо да је у Јутославији између два светска 
рата у погледу грађанског права било 6 правних подручја 1) На 
територији Србије и Македоније примењивао се српски грађан- 
ски законик, 2) У Црној Гори Општи имовински (Богишићев) 
законик; 3) у Хрватској и Славонији неновелирани аустријски 
грађански законик,; 4) у Словенији и Дадмацији новелирани 
аутријски грађ. законик; 5 у Босни и Херцеговини делимично 
аустријско, a делимично отоманско — турско приватно право и 

I 6) једино у Војводини мађарско обичајно право (jus consuetu- 
dinarii). Код нас у Војводини су дакле већ по традицији — и 
то у већем степену него у другим крајевима наше државе — оби- 
чајно право и судска пракса имале дубљи корен и традицију. 
Ту се манифестовао опште усвојени принцип да обичај (па и 
судска пракса која је са обичајем у уској вези и са њим се
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испреплиће) уколико није противан закону (consiietudo contra 
legem) — бива од законодавца толерисан (consuetudopraeter 
legem) и прихваћен (consuetudo secundum legem).

Неколико пресуда иаших вшпих и највиших судова (опште 
надлежности и привредних) публикованих у рубрикама: судска 
пракса у стручним часописима лодстакла нас је да се позабавимо 
питањем савесности и поштења (латински: bona fides, француски: 
bonne foi, италијански: buone fede, енглески: good faith, немачки: 
Treu und Glauben) и аутономије вол>е y неким пресудама, Изло 
жићемо те пресуде редом како су објављиване.

а) уговори о испоруци робе

1) Утврђено је у спору да тужени није по уговору тужиоцу 
испоручио кукуруз. Тужитељ је због тога извршио куповину ра- 
ди покрића, па је првостепени суд усвојивши у целости тужбени 
захтев обавезао туженика да плати тужиоцу утужени износ са 
каматама. Тужени је у својој жалби истакао да је за неиспоруку 
кукуруза крив тужитељ. Тужени је даље изнео да је он био вољан 
испоручити кукуруз по уговору. али да то није био у стању да 

'̂чини јер га је тужитељ у томе спречио. Тужител> је — према 
наводима туженог — захтевао обуставу испоруке и промену ње- 
не динамике, те је тиме битно изменио прилике за испуњење 
уговора. Радило се о кукурузу у клипу, који је био подложан 
квару, па се он морао крунити те се због тога уговор није могао 
испунити.

Установљено је да се радило о испоруци 1910 тона кукуруза 
у клипу. По уговору је требала да испорука уследи „одмах, сук- 
цесивно по 2 вагона дневно,” с обзиром да је било 2 ■ т̂овора, 
требало је испоручити 4 вагона дневно. Испорука је отпочета, 
али је тужитељ депешом од 22. фебруара 1966 г, тражио да се 
испорука обустави за 3 дана, a да се после тога шаље само 1 
вагон дневно. Тужени није прихватио ову промену уговора, него 
је престао са испоруком, a известио је депешом тужитеља дне 
22. марта 1966. г. да смагра да је уговор раскинут. Суд другог 
степена сматра да је тужитељ 22. II. 1966 r. изменио динамику 
испоруке. Тиме је време испоруке знатно продужено и тужени 
је доведен у веома неповољан положај — с обзиром да је куку- 
руз кварљива роба и да је његово чување скопчано са знатним 
трошковима и тешкоћама — a да се не говори и о његовом ка- 
лирању. Пошто је код двостраних теретних уговора дужност 
странака да међусобно сарађују и да воде рачуна не само о 
својим него и о интересима свога сауговорача, тужитељ није 
смео да самовољно мења динамику испоруке. Поступајући тако, 
он је водио само рачуна о себи, a занемарио је интерес туженога. 
Тај његов поступак је противан начелу поштења и савесности 
(Узанса бр. 3), те он из тог свог неправилног поступка не може 
захтевати још и нека посебна права. Но са друге стране сматра



Врховни привредни суд — ни тужени иије у овом случају посту- 
пио као добар привредник. Он је одмах по пријему захтева да 
се обустави и измени динамика испоруке, био дужан да стугш 
у везу са тужиоцем и да реши питање испоруке. Чекајући преко 
месец дана тужени је и сам допринео да настану штетене после- 
дице. Суд је дакле нашао да је тужитељ постугшо противно на- 
челима поштења и савесности, но да ни тужени није поступио 
са пажњом доброг привредника — те су обе странке подједнако 
криве за насталу штету, па је оддучено да у једнакој мери и 
сносе ту штету. (Пр>есуда Врховног привредног суда Сл. 976/67 
од 11. VII. 1967. — објављена у  Информатору — јутословенско 
инструктивноинформативном листу за кадрове у привреди, упра- 
ви и установама, ;^гр>еб, бр. 1414 од 27, IX. 1967. стр. 15).

2. Y првостепеном поступку је утврђено да је тужител> пре- 
трпио саобраћајни удес управљајући моторним возилом, које је 
сишло с (коловоза, ударило о колобран, преврнуло се у јендек, 
a да је том приликом тужитељ претрпео телесну озледу. Надаље 
је утврђено да је до удеса дошло због грубе фабричке грешке 
при изради моторног возила, па је услед тога дошло до лома леве 
попречне споне за управљање током вожње. Због тога тужитељ 
није могао да управља возилом, па је дошло до удара о колобран, 
превртања у јарак и до тешке повреде тужитеља.

Исто тако је утврђено да се тужена творница оградила од 
одговорности за накнаду штете због евентуалне фабричке греш- 
ке при изради возила, те да је то уписано у тачку 10 сервисне 
књижице тужене фабрике.

Првостепени суд је нашао да је тежња фабрике да се осло- 
боди одговорности за фабричку грешку — противна моралу и 
добрим ПОСЛОВНИ.М обичајима — те да је због тога без правног 
дејства. Ово тим више јер је и.Уредба о трговинској де.\атности 
и трговинским предузећима и радњама у чл. 54, став 1. предви- 
дела да није дозвољено искључење одговорности произвођача 
према купцима индустријске робе. И Основни закон о промету 
робе одређује да се индустријски производи трајније употребе 
не могу стављати у промет без гарантног листа. Услед тога је 
приговор фабрике да је купац пристао да купује моторно возило 
без права на приговор — неоснован. Оваквим ограђивањем од 
одговорности не може се ставити ван снаге основно начело имо 
винског права о накнади штете да свако одговара за ону штету 
коју је ггроузроковао. У конкретном случају би се фабрика мог- 
ла ослободити одговорности од накнаде штете, само да је доказа- 
ла да њу не терети никаква кривица, a у овом случају она упра- 
во одговара због своје кривице. (Пресуда Окружног суда у Загре- 
бу бр. П. 862/65-15 од 28. IV. 1966, потврђена од Врховног суда 
Хрватске бр. ГЖ. 2346/66 од 24. II. 1967 — Инфор.матор бр. 1411 
од 16. IX. 1967. стр. 8).

Одговорност продавца је jus cogens, a купац се не може 
одрећи права да приговара лошој роби, сем ако купује стваркг 
по Узанси бр. 144 тј. ако је у уговору изричито предвиђено да се



роба купује „таква-каква”, тј. да се испоручи са одређеиог сто- 
варишта, простора или одређене бербе, али без пребирања и из- 
двајања делова бољег квалитета. Y таквим случајевима продавац 
одговара само ако се ради о превари. У конкретном случају се 
не ради о куповини половне робе, код које се може искључити 
одговорност за евентуалне мане робе, па је одрицање од Јиогућ- 
ности стављања приговора неосновано.

Стим у вези ваља навести да код нас за нека моторна возила 
(мислимо у првом реду на популарног „фићу”) фабрике дају 
гарантију за сервисирање и одржавање алтернативно; „до пре- 
ђених 10.000 км или до 6 месеци”. Ако би купац рецимо за месец 
и пол дана прешао 10.000 км онда би гаранција престала. Смат- 
рамо да овако формулисана гаранција није у складу са позитив- 
ним прописима. Основни закон о промету робе (Служб. лист 
СФРЈ бр. 1/67) је наредио да се индустријски производи трајни- 
је употребе која је условлзена посебним техничким сво јством и 
начином коришћења и одржавања (а аутомобил свакако спада 
у такву робу) могу стављати у промет ако се за њих даје гарант- 
ни лист са техничким упутством и обавезом да ће се у примере- 
ном року отклонити недостатци настали при редовној употреби 
за време трајатва гарантног рока. Сам закон не говори ништа о 
дужини гарантног рока; но закон није ставио ван снаге Наредбу 
о одређивању посебних услова под којима се могу стављати у 
промет поједини индустријски производи (Служб. лист ФНРЈ 
бр. 17/62). Наредба наводи да у групу производа на које се она 
односи спадају и моторна возила. Према тачци 5. поменуте иа- 
редбе гаранција не може бити краћа од 6 месеци. Значи ако је 
по неким можда међународним техничким нормативима и оправ- 
дано да код моторних возла гаранција не треба да траје преко 
10.000 пређених км., требало би мењати Наредбу из 1962 год. 
односно ускладитију са потребама промета моторних вози.л.а. 
Овако формулисана гаранција: 6 месели или пређених 10.000 
км. — са правне стране није у складу са напшм позитивним 
прописима.*)

б) ваљани и ништавни уговори

1) Овде ћемо као први размотрити случај ваљаности или 
иеваљаности уговора због недостатака форме односно писменог 
начина склапања. Случај који смо узели за предмет разматрања 
је из домена стамбеног законодавства. По члану 50. Закона о 
стамбеним односима: уговор о коришћењу стана се закључује у 
пис.меном облику. Уговор о коришћењу стана који није закљу- 
чен у писменом облику, нема правно дејство.”

Тужена је годинама становала у стану и редовно плаћала 
кирију за исти иако није било писменог уговора међу станкама

0 Истог је мишљења и Др. Иван Бук.^аш у чланку: Одговорност 
произвођачке привредне организације за недостатке производа — Прив- 
редно-правни приручник, Београд, бр. 11 из 1967. год. (страна 10).



— сганарем и власником стана. По смрти власника стана његов 
правни следник се сложио са оваквим стањем и наставио је да 
и даље прима кирију по дотадашњем споразуму. Из тога произи- 
лази да се не може претпоставити да је тужена користила стан 
без правног основа. Иако је учињен пропуст што се није сачикио 
иисмени уговор, то ипак, по нахођењу суда, није разлог да ко- 
ришћење стана са стране тужене постане бесправно. Када се 
тужиља појавила као давалац стана на коришћење, није приго- 
варала овом стању, па се има сматрати да се са постојећом ситу- 
ацијом сложила — a ово тим пре што је примала и кирију не- 
колико месеци. Иако са строго формалне правне стоји околност 
да међу странкама нема потребног писменог уговора — ипак је 
суд сматрао да се ради о стању које је живот санкционисао.

Интересантно је образложење суда које између осталог вели: 
„Како је динамика живота створида ову конкретну стамбено 
правну ситуацију тужене за које се не може рећи да представља 
коришћење стана без правног основа то се као логична и правно 
прихватљива намеће солуција у складу са стварним стањем, a и 
са сврхом и интенцијом Закона о стамбеним односима да се мора 
узети да је тужена, користећи се спорним станом три године у 
нормалнилг условима коришћења стана, уз сагласност даваоца 
стана покојне тужитељичине претходнице, па затим неколико ме- 
сеци и уз сагласност тужиље стекда сва права које ужива носидац 
станарског права који је стекао станарско право писменим угово 
ром.” Y свом излагању суд још каже: „Недостатак писменог уго  
вора не узрокује н^^жно његову правну незаљаност крај чињенице 
да је био реализиран и да је стање настало том реализацијом по- 
трајало неколико година. Правна ситуација у том случају у мно- 
гоме је слична оној у којој је крај непостојања или неваљаности 
писменог утовора о купопродаји некретнина, свака странка испу- 
нила услове тог неважећег, али по странкама реализираног угово 
ра. Y таквим случајевима је судска пракса заузела оправдано 
правно становиште, да ни једна од странака не може тражити 
раскидање уговора због недостатка његовог писменог облика.”

Y закључку образложења пресуда коначно каже: „Када се 
дакле за пуноважност неког уговора, па тако и уговора о кориш- 
ћењу стана тражи писмени облик (по чл. 50 Закона о стамб. 
односима), не може се порећи правоваљаност уговора само због 
недостатка облика, ако је уговор реализиран и ако је то стање 
трајало дуже времена. To би се противило поштењу и савесно- 
сти у промету, које је основно начедо кога се странке морају 
придржавати при склапању уговора.” (Пресуда Врховног суда 
Хрватске ГЖ. 5/67 од 18. IV. 1967 — Информатор, бр. 1410 од 
13. IX 1967).

Ово је веома интересантно гледшдте које одступа од начела 
dura Јех, sed lex, a даје превагу начелу jus est ars boni et aequi, 
односно принципу jus est quod justum est. Пресуда као да je 
имала y виду чл. 993. Имовинског законика Црне Горе (Богиши-

i
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ћевог законика): „Ко само ријечи законске знаде, тај још закона 
не зна, док му не схвати разум и смисао.” Оригиналност и креа- 
тивност судске праксе дошло је у овом случају до пуног изража- 
ја. Са предњим мишљењем се не морамо у  потпуности и сложити, 
али не можемо порећи да је доследно и логично.

2) Размотрићемо на крају случај у коме је суд оспорио пра- 
воваљаност једног правног посла због његове ништавности.

Радило се о следећем:
Трговинско предузеће на велико, закључило је као продавац 

купопродајни уговор са другим трговинским предузећем на ве- 
лико као са купцем. Предмет уговора је била одређена количина 
бунарских борових мотки. Купац је мотке продао другом купцу 
по већој цени од оне по којој их је купио.

Први продавац није робу испоручио о року, a није то учинио 
ни у накнадном року, стога га је купац тужио привредном суду 
захтевајући разлику између цене по којој је робу купио и цене 
по којој је робу продао другом купцу.

Привредни суд је нашао да се овде ради о ништавном купо 
продајном уговору из којег се не могу остваривати никаква пра- 
ва, па је одбио тужбени захтев као неоснован. Иако би према 
узанси 211. купац имао право на накнаду штете због продавчеве 
доцње у испуњењу уговора, у конкретном случају му не припада 
то право, јер се ради о забрањеном утовору. Принудни пропис 
забрањује промет производа експлоатације шума. Наредба о за- 
брани промета производа експлоатације шума између трговин- 
ских предузећа на велико (Службени лист ФНРЈ бр. 18/60), за- 
брањује промет одређених производа експлоатације шума, па и 
промет тесаног дрвета. Пошто су предмет уговора промет бунару- 
ских боризвих мотки — тесаног дрвета — ради се о промету произ- 
вода који је забрањен међу парбеним странкама. У питању је 
дакле ништавни уговор јер је његов предмет промет забрањеним 
производима. Из таквог пак уговора ни једна стрнка не може да 
оствари никаква права, те је стога тужител. одбијен са својим 
захтевом. (Случај је објављен у листу Нова Трговина, часопис за 
спољну и ун^трашњу трговингу, угоститељство и туризам бр. 
7—8 за 1967. г. стр. 385) a да на жалост није наведен број пресуде 
и име суда који је пресуду донео).

Из збирке судских одлука као и оних одлука које су објав- 
/оене у појединим публикацијама које имају за предмет Отпте 
узансе за промет робом познате су бројне судске одлуке, које 
се баве питањем дозвољеног и недозвољеног у нашем имовинском 
и привредном праву, a на то ћемо још указати у следећим редо  
ви.ма.

Наш законодавац придаје веома велики значај начелу саве- 
CTii и поштења. Поред већ цитираног места из узансе бр. 3. да се 
неће признавати пуноважност правног посла ако би он био у 
противности са начелом савесности и поштења, указујемо и на 
чл. 5. Основног закона о промету робом који каже да се промет



!
роба и услуга врши у складу са добрим пословним обичајима и 
са начедом пословног морала и лојалне утакмице. Исто тако чд. 
3 Закона о парничном поступку изриче да суд неће уважити 
располагање странака која су ггротивна јавном моралу.

Законодавац дакле а п с т р а к т н о  каже да се морал и 
поштење увек морају имати пред очима у имовинском и у  прив- 
редном праву, али шта ј е у  к о н к р е т н о м  случају поштено 
и морално, a што није то може да утврди само судска пракса.

Зато правник и теоретичар, a још више практичар мора да 
будно прати ту праксу. Морал и поштење су категорије које се 
мењају у простору и у времену. Начеда римског права: Hdneste 
vivere, suum cuique tribuere, neminem laedere важе додуше y 
СВИМ  поретцима, ади поштено живети, сваком своје дати и никог 
не вређати не значе исто у робовласништву, феудализму, капита- 
лизму и социјализму.

Поменућемо овде неколико одлука Виших судова у којима 
додази до изражаја гдедиште суда шта је поштено, a шта није — 
— црпећи за то материјал из Збирке судских одлука Виших и 
Врховног суда и Врховног привредног суда, као и комента- 
ра. Општих узанси за промет робом. (Опште узансе за промет ро- 
бом и њихова примена у пракси од Др Р. Кашанина и В. Кукољеа, 
Београд, Финасијски студио, 1967; Опште узансе за промет робом 
са објашњењима и судском праксом, од М. Исаковића и М. Сурда- 
на. Привредни преглед, Београд, 1967; Привредно уговорно пра- 
во од Ар. А. Голдштајна, — Информатор, Загреб, 1967).

Морал и добри пословни обичаји додазе до изражаја у суд- 
ској пракси која изриче да „правни посао, који као такав није 
ништав у смислу закона, може постати недозвољен и ништаван, 
ако је склопљен под таквим околностима да би његово извршење 
произвело последице противне начелу поштења и савесности”. 
(Пресуда Врховног привредног суда Сд. 51/56)

Начело поштења и савесности тражи да се утоворни партнер 
не с.ме држати у  неизвесности, него да у кратким роковима реа- 
гује на поступке свог партнера. „Ако из околности не произидази 
што друго, странка која од друге уговорне странке прими пот- 
врду наводног усменог споразума чији сдаржај није у складу 
са садржајем постигнутог споразума не сме ћутати, већ се — у 
скдаду са начелом поштења и савесности у промету — мора 
оградити. Према конкретним околностима може се узети да је 
садржај писменог саошптења истинит, ако прималац не реагује.” 
Шресуда Вишег привредног суда у Загребу Сд. 56/54 од 22. XII 
1954).

„Начело поштења и савесности захтева да странка верна 
уговору реагује у једном примереном, у привредном животу 
уобичајеном року на неизвршење уговора од стране друге стран- 
ке, те да као добар привредник по истеку тог рока предузме све 
да евентуална штета буде што мања.” (Пресуда Врховног прив- 
редног суда сл. 482/59 од 12. V. 1959).

Већ цитирани Основни закон о промету робе (Сдужбени лист 
СФРЈ бр. 1/67) предвиђа да је забрањено међусобно споразуме-



вање привредних организација ради постизања монополског или 
другог повлашћеног , положаја на тржишту, да је недозвољено 
при вршењу промета робе и услуга пословати на начин који је 
противан начелима лојалне утакмице, да је у робном промету заг 
брањено искоришћавање стања на тржишту ради постизања пре- 
комерне имовинске користи или пак да се својим пословањем 
проузрокују поремећаји на тржишту или у снабдевању.

Могли бисмо још да наведемо велики број одлука у којима 
је изречено да суд не толерише таква утаначења која се косе са 
добрим пословним обичајима и моралом, но то би требало да се 
третира у посебној студији.

На крају бисмо желели поново да подвучемо да је судска 
пракса важан коректив и допуна правосуђа и где је имовинско 
право кодификовано, a тамо где још није — као што је код нас 
случај — значај судске праксе је још далекосежнији.

Судска пракса нас учи шта се сматра дозвољеним, a шта не, 
докле се може простирати и у којој мери може доћи до изралсаја 
аутономија воље субјеката права, где су граннце интереса поје- 
динца, a где колектива, те како се решавају колизије између пра- 
ва индивидуе и права заједнице; надаље како поступити ако дође 
до сукоба интереса уже заједнице (рецимо радног колектива) 
и шире заједнице (друштвено политичке заједнице, општине, ре- 
публике итд.). Нека нам се дозволи једно упоређење: оно што су 
иравилно постављене саобраћајне ознаке у  друмском саобраћају 
то је судска пракса у правном саобраћају. Као што се само 
познавањем и придржавањем саобраћајних прописа могу избећи 
судари у друмском саобраћају — тако се само познавањем и 
придржавањем еудске праксе могу избећи судари односно суко- 
5и у правном промрту. Циљ ових радова је да укаже на важност 
изучавања и познавања судске праксе са једне стране да се 
избешу „судари” у правном промету, a са друге стране да у бу- 
дуће смањи број спорова бар међу субјектима привредног 
права.

Народна пословица каже: лакше је спречити, него лечити; 
ако у здравству буде ваљано спроведена превентива, биће све- 
дена на најмању меру могућност епидемија. Ако ће учесници у 
правном саобраћају имати у виду оно што је поштено и савесно 
и што о томе мисли судска пракса, биће ти учесници у могућ- 
ности да тако подесе своје држање да не дође до сумњивих си- 
туација и до спорова. Ако се спорови ,у целости и не избећи, 
моћи he се бар њихов број свести на мању меру. He нарушавају- 
ћи иринцип ахтономије воље странака, оне ће водећи рачуна о 
судској пракси у већој мери но што је то до сада чињено, моћи 
да стекиу поуздан путоказ како да се владају у промету р>обом; 
a да се при томе ие излажу опасности да ће њихов поступак \’ 
случају спора бити проглашен за недопуштен.

Ар- Карло Ковач.
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ДВА АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗ ЗЕМЛ>ИШНОКЊИЖНОГ

ПОСТУПКА

По својој актуелности и значају за npoAiei некретнина међу 
грађанима, нарочито се истичу два питања и траже да што пре 
добију своје правилно, практично, целисходно и адекватно ре- 
шење. To су — питање прилагања пореских уверења уз молбу 
за упис књижних права, те — питање усаглашавања катастарских 
промена насталих у времену од почетка припрема за обнову 
зсм.\јИшних књига до отварања нових земл>ишних књига.

i I.

Према чл. 176. Основног закона о доприносима и порезима 
грађана (Сл. лист СФРЈ бр. 32 од 29. јула 1964. године) — „гра- 
ђани који отуђују или стичу непокретну и.мовину, оси.ч ако је 
стичу по основу наслеђивања, дужни су приликом преноса имо- 
вине поднети доказ о исплаћено.ч доприносу односно пор>езу“, 
a „без доказа о плаћеном доприносу односко порезу не може се 
извршити пренос непокретне имовине у јавним књига.ма". Органи 
надлежни за такав пренос јесу земљишнокњижна одељења оп- 
штинских судова у погледу некретнина уписаних у земљишној 
књизи и уреди за катастар у погледу некретнина које још нису 
уписане у земљипшој књизи (на пр., аграрне надеобе, национа- 
.\изације, арондације, реорганизације сељачких радних задруга 
и сл.).

Уз молбу за пренос некретнина морала су бити приложена 
уверења да су уговореници изврши.лл своју пореску обавезу до 
дана подношења уговора о отуђењу таквих некретнина надлеж- 
но.м органу за тај пренос. Пореска уверења су, дакле, прилагана 
прилхжом подношења поменутих утовора органу надлежно.м за 
пренос некретнина. Међутњм, таква уверења се нису прилагала, 
нити је било обавезно да се прилажу, прилико.м оверавања пот- 
писа отуђивалаца на таквим уговори.ма и надлежни органи за 
оверавање нису тражили нити примали пореска уверења за уто- 
ворнике.

Такво стање је трајало до 1. јануара 1967. године, a тада је 
стутгао на знагу Закон о изменама и допунама Закона о дотгри- 
носи-ма и порезима грађана (Сл. лист СФРЈ бр. 52 од 31. децембра 
1966. године), у чијем чл. 43. стоји да се напред цитирани чл. 176. 
мења и гласи; „Грађани к о ји  отућују или стичу непокретну и.мо- 
вину дужни су приликом оверавања утовора о преносу такве 
имовине код надлежног органа поднети доказ о плаћеном до- 
спелом доггриносу односно порезу", те да „без доказа о п.\аћеном 
доспелом доприносу односно порезу надлежни орган не може 
извршити оверавање уговора о преносу непокретне имовине".

Разлика између основног и измењеног прописа је упадна. 
Док се до 1. јануара 1967. године тај доказ (пореско уверење) 

f подносио органу надлежном за пренос непокретне имовине (грун-



товници или катастру) у време када се тај пренос (укњижба, 
упис, спровођење промена) тражио, дотле се од поменутог да- 
тума тај доказ подиоси органу надлежном за оверавање потписа 
на уговорима у време када се то оверавање врши. Ya напомену 
да сада оверавање потписа на уговорима за пренос некретнина 
врше одређени службеници општинског суда или одређени служ- 
беници скушптине ошптине, подвлачимо да између садашњег и 
ранијег система постоји разлика још и у томе што се до 1. јану- 
ара 1967. године пореско уверење односило на време до послед- 
њег дана трајања рате када се угавор подноси на укњижбу, a од 
тога датума се поресжо уверење односи на доспелу поЈзеску оба- 
везу до дана када се уговор подноси на оверавање.

Најновијом новелом пореског законодавства уводи се си- 
стем да се пореска ^^ерења подносе приликом оверавања уто- 
вора о преносу некретнина и то органу надлежном за то овера- 
вање, док органи надлежни за пренос непокретне имовине (грун- 
товнице и катастри) немају више законског овлашћења да траже 
и примају пореска уверења за уговорнике прилико.м преноса не- 
кретнина.

Као што се види, нема потешкоћа у  погледу уговора о оту- 
ђењу који се састављају, оверавају и подносе на укњижбу после 
1. јануара 1967. године. Y време када се оверавају потписи оту- 
ђивалаца на таквим уговорима, сви су уговорници дужни да под- 
несу надлежном органу за оверавање уверење о плаћеном доспе- 
лом доприносу односно порезу, која ће надлежви орган за ове- 
равање задржати са преписима уговора о отуђењу. Али, када 
такве уговоре о отуђењу буду подносили органу надлежном за 
зе.мљишнокњижни или катастарски пренос, уговорници micy 
дужни и неће подносити своја пореска уверења тим органима. 
Насупрот томе, тешкоће се појавл>ују у погледу уговора о оту- 
ђењу некретнина који су и састављени и оверени пре 1. јануара 
1967. по онда важећим прописима, па се подносе на зе.мљишно- 
књижно или катастарско спровођење после тога датума. По ра- 
нијим прописима, као што се зна, пореска уверења за уговорнике 
нису тражена и нису прилагана у време оверавања потписа от\’- 
ђивалаца на тим уговорима органима који су то оверавање вр- 
ши^ш. Новеле пореског законодавства нису предвиделе и не пред- 
виђају надопуну овербених клаузула на таквим уговорима у духу 
нових прописа. Органи за оверавање потписа на уговорима неће 
да врше никакве надопуне авербених к^\аузула које су исходо- 
ване пре 1. јануара 1967. године из простог разлога што их наве- 
дени позитивни пропис на то не овлашћује, јер он нема ретроак- 
тивно дејство. Овлашћење из чл. 43. 'новелираног пореског за- 
кона односи се на садашњост и будућност, a не може се и не 
с.ме се примењивати на случајеве који су настали пре његовог 
ступања на снагу. Пре.ма томе, све овербене клаузуле исходоване 
на уговорима о отуђењу некретнина пре 1. јануара 1967. године 
пуноважне су, пошто су у складу са начелом — tempus regit 
actum.
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Ваљда имајући у виду више фискалних момената него зако 
нитост, органи надлежни за пренос некЈЈетнина (грунтовнице и 
катастри) колебају се у питању утовора о отуђењу на којима су 
овербене клаузуле исходоване пре 1. јануара, тј. без прикази- 
вања пореских уверења за уговорнике. Да ли да уверења о порезу 
за такве уговоре траже приликом њиховог подношења на земљи- 
шнокњижно или катастарско спровођење, или, пак, да та и таква 
уверења не траже да се приложе уз остале исправе које се захте- 
вају за пренсм: некретнина? Они засад немају упутства како да 
поступају у таквим случајевима. Неки службеници земљишних 
књига или катастра сматрају да у сваком случају треба да се 
приложе пореска уверења органу надлежном за пренос некрет- 
нина ако та уверења нису била приказана органу за оверавање 
потписа на уговорима о отуђењу, па према томе — уз уговоре на 
којима су оверени потписи отуђивалаца некретнина пре 1. јану- 
ара 1967. године треба поднети и доказе о плаћено.м доспелом 
дотгриносу односно порезу за све уговорнике. Заговарачи овог 
мишљења се руководе логиком: у поступку преноса некретнина 
пореска уверења се морају приказати за све уговорнике, па ако 
нису била приказана у фази оверавања уговора о отуђењу не- 
кретнина, та уверења треба утолико пре приказати и поднети 
приликом тражења преноса некретнина органу над.\ежно.\1 за 
тај пренос.

Није тешко увидети да наведено мишљење нема ослонца у 
позитивно.м законском пропису. Као што органи за оверавање 
немају законске подлоге да допуњују овербене клаузуле на уго  
ворима оверени.м пре 1. јануара 1967. године, исто тако органи 
за пренос некретнина не.мају законског ов.лашћења да траже 
прилагање пореских уверења за уговорнике ггрилико.м подноше- 
н>а таквих уговора на спровођење преноса некр>етнина. Ти органи 
не.мају основа да се позивају на чл. 176. Закона о доприноси.ма 
и порезима грађана, који је, с обзиром на новелу од 1. јануара 
1967. године, толико из.мењен по духу и по инстру.менти.ма да се 
сигурхно има сматрати укинутим. To значи, не.мају право да по- 
ступају по једно.м пропису који више не постоји, те не де.\ује у 
нашем правно.м систему, утолико ттре што их чл. 43. новелираног 
закона уопште не помиње, па нису више овлашћени да траже и 
примају пореска уверења за уговорнике. Пропис који је сада 
у сили и важности — не даје овлашћење органи.ма надлежни.м 
за спровођење ггреноса некретнина на то. Више не постоји про- 
пис који их је овлашћивао на то. Према томе, ако би у изложе- 
ном случају ти органи захтевали безусловно прилагање пореских 
уверења уз молбу за укњижбу уговора о отуђењу на коме је пот- 
пис отуђиваоца оверен пре 1. јануара 1967. године, тј. у време 
када се није тражило да се оно приложи прилико.м оверавања 
тога прописа, — с.матрамо да би они поступа^ш незаконито и на 
своју руку. Ово што је речено за такве уговор>е оверене пре 1. ја- 
нуара 1967. године важи и за све јавне исправе на основу којих 
се врши пренос некретнина a издате су пре тога датума. На при- 
мер, ако је пре 1. јануара 1967. године постала правомоћна и na
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вршна пресуда no којој се у земл.ишној књизи имало уписати 
неко стварно право у погледу некретнина, па до тада није од по- 
реског органа снабдевена клаузулом да је у вези са тим правом 
плаћен порез или да то право не подлежи порезу, онда орган за 
спровођење преноса тога права не може тражити од стицатеља 
да накнадно поднесе пореско уверење, клаузулу или потврду. Тај 
орган је, у случају подношења такве ПЈ>есуде, дужан да изврши 
укњижбу права из ње, без обзира на то што она нема поменуту 
пореску клаузулу.

Судећи по духу и смислу чл. 43. Закона о изменама и допу- 
нама Закона о доприносима и порезима грађана, органи надлеж- 
ни за пренос некретнина (грунтовнице и катастри) дужни су да 
поступају по прописима који су у важности у време када се тра- 
жи пренос некретнина, a ти их прописи — од 1. јануара 1967. го- 
дине наовамо — не овлашћују да од стицатеља траже пореска 
уверења за уговорнике. Друтим речима, с позивом на позитивни 
пропис, грађанп могу да земл>ишнокн>ижно или катастарски спро- 
воде своје уговоре о отуђењу 'некретнина који су оверени пре 
1. јануара 1967. године, као и своја права из јавних исправа из- 
датих пре тога дат̂ ^ма без респективних пореских клаузула, не 
обазирући се на то да ли су или нису уговорници регулисали 
своје доспеле пореске обавезе. Да не би код поменутих органа 
било 'колебања и убудуће, сматрамо да би надлежни виши ор- 
гани били дужни да им пруже потребна упутства у смислу тога 
да више ни у ком случају нису овлашћени да траже од уговор- 
ника пореска уверења приликом подношења уговора о отуђењу 
некретнина на пренос.

II.

Од ослобођења наовамо у нашој земљи зе.млЈИШта су била 
у ста \̂ној флуктуацији. Национализација непријатељске имовине, 
аграрна реформа, аграрне надеобе, колонизација, арондације, 
реорганизација сељачких радних задруга, комасације, експро- 
прнјације итд. — све је то утицало на земљишне књиге да више 
нису ишле у  корак са свима тим променама, нити су у довољној 
мери могле да их прате и региструју. Тако је дошло до тога да 
се у нашој земљи поред књижне својине, готово се може рећи, 
поставио систем и створио појам ванкњижне својине, ванкњиж- 
ног власништва. Нека земљишта су била уписана у земљишним 
књигама, док су друга, и то можда у знатно већем броју, вођена 
у катастарским књигама, поседовним листовима. Према томе 
да ли су некретнине биле уписане у земљишној књизи или нису, 
пренос тих некретнина вршен је било путе.м земљишне књиге 
било путе.м катастра, a понекад било путем оба фактора. Оне 
некретнине које су биле уписане у земљишној књизи .могле су 
се преносити и путем земљипше кн>иге и путем катастра, док све 
остале некретнине могле су се преносити са.мо путем катастра. 
Стања некретнина у земљишним књигама и у катастарским опе- 
ратима, услед великих промена изазваних динамиком развоја
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нашег новог друштва, у великом броју случајева ниеу се слагала, 
већ су била различита и по топографским ознакама, и по култу- 
рама, и по површинама. За све ово време катастри су добијали 
у своме значају и преузимали компетенције зсхмљишних књига 
тамо где земљишне књиге нису могле да врше своју нормалну 
функцију. Када се пренос некретнина вршио и морао вршити 
путем катастра, уреди за катастар су од стицатеља тражили да 
подносе све оне исправе које се траже за земљишнокњижни пре- 
нос, сем јединог изузетка да су ти уреди примали и оверене пре- 
писе уместо оригинала уговора.

Последњих година почело се мислити на то, па су предузети 
и сходни кораци, да се усагласе стања у земљишним књигама са 
стањима у катастру. To значи — почело се помишљати и радити 
у циљу обнове земљишних књига, иако се знало и рачунало са 
тиме да ће и убудуће динамика нашег друштвеног развоја ути- 
цати на дал>е промене у земљишним стањима. Y првод! реду ма- 
теријал за обнову земљишних књига спремали су катастри. Од 
почетка припрема за обнову па до отварања нових земљишних 
књига могло је проћи прилично времена, a за обнову земљишних 
књига узела се као база стање катастра из времена када је по- 
чело припремање обнове. Тако на пример, у месту становања пис- 
ца овог написа нова земљишна књига је отворена у јуну 1964. 
године, a највише је обновл>ена према стању катастра из 1960. 
године, док врло мало и ни.мало пре.ма изјава.ма и исправа.ма за- 
интересованих грађана. Што је најгоре, није се водило рачуна 
о променама које су настале у времену од 1960. до јуна 1967. го- 
дине, па те промене, насупрот очекивању заинтересованих гра- 
ђана, нису ни преузете од стране нових земљишних кЈвига. Због 
тога се и догодило да се и у катастарским општинама где су об- 
новљене зе.\1љишне књиге — и дал>е не поклапају катастарска 
стања са стањима у  зем./вишним књигама, нарочито када се ради 
о промена.ма у преносу некретнина од почетка припре.ма обнове 
до отварања нових земљишних књига. И даље је остало неусаг.\а- 
шено стање грунтовнице са стањем у катастру у приличном броју 
земљишнокњижних тела.

Као што је напред речено, пре отварања нових земљишних 
књига, у односној катастар>ској општини књижне некретнине 
преносиле су грунтовнице, a ванкњижне уреди за катастар. Ме- 
ђутим, након отварања нових земљишних књига (наравно, у ка- 
тастарским општина.ма где су отворене), све преносе некреткина 
врше грунтовнице, зе.мљишнокњижна одељења општинских су- 
дова. Уреди за катастар са ограничавају на техничка премера- 
вања, парцелације, евиденцију поседа, површина, култура и слич- 
но, с ти.м што одржавају везе и подносе податке одсеци.ма за 
приходе општина ради одмеравања доприноса и пореза грађа- 
нима.

Уверени да је и у други.м катастарским општина.ма са обнов- 
љеним зе.мл>ишни.м књига-ма исто стање као и у месту становања 
писца овог написа, .ми наглашавамо да су, у ово.м месту, преноси 
некретнина у међувре.мену од 1960. до јуна 1964. године које је 
вршио и морао вршити уред за катастар — остали непреузети
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од нових земљишних кшига, тако да приличан opoj некретнина 
није Y тим књигама уписан у облику и стању сагласном са ствар- 
ношћу. Y катастру су многе некретнине путем уговора о отуђењу, 
уз прилог свих прописаних иоправа, прешле на иове власнике, 
a у земљишним књигама те некретнине се или не спомињу, или 
се налазе на именима лица која више не постоје, или нису ски- 
нуте са имена својих отуђивалаца, или нису цепане, ако су у  ка- 
тастру цепане, или су им површине у сасвим другим износима. 
Када се покуша да се у погледу тих и таквих некретнина усагласе 
катастарска стања са стањима у земљишним књигама, редовно 
се наилази на отпор одговорних службеника у земљишнокњиж- 
ним одељењима општинских судова: те се некретнине, по њима, 
морају преносити у земљипгним књигама са свима оним формал- 
ностима које се изискују за све укњижбе након отварања нових 
земљишних књига, као да уопште и нису биле преношене у ка- 
тастру у време када је он, готово се може рећи, вршио улогу 
грунтовнице.

Напред описани став одговорних службеника нових земљиш- 
них књига, наше је мишљење, није ни оггравдан ни целисходан. 
Он наноси велику штету грађанима који отуђују или стич\  ̂ не- 
кретнне. Због тога што су се уговорници у међувремену разиш- 
ли на разне стране и пр>екинули потребне контакте, a у прилич- 
ном броју случајева и изгубили везу један са другим, или што 
су се у међувремену знатно изменила њихова лична и имовинска 
стања, — има сада примера да постоји немогућност да се стања 
у катастру усагласе са стањима у земљишним књигама на начин 
како бих хтели да се то изведе одговорни службеници тих књи- 
га. Познато је да су службеници и радници, надељеници аргарном 
наредбом или колонистичком компетенцијом, отуђивали своје 
сувласничке делове у некретнинама у циљу да исходе дечји д о  
датак. Тако исто се зна да су иеке старе особе, уживаоци малих 
пензија или. инвалиднина, чинили слична отуђења да би регули- 
сали инвалидски додатак. Та лица су отуђења своје некоректне 
имовине извршила путем катастра у означенохМ периоду и то у 
највећем броју сл\>чајева, али је то све извршено на начин и по 
формалностима које се траже за земљишнокњижни псктупак. 
Она су већ одавно регулисала дечје, односно инвалидске додат- 
ке. При таквом стању ствари, ако би се од тих лица тралсило 
да усаглашавају катастарска са земљишнокњижнил! стањима у 
погледу некретнина које су путем катастра, и једино путем ка- 
тастра, пренела и могла пренети, — нема сумње да би се она 
нашла у неописиво тешком положају. Рецимо, могло би се узети 
да та лица нису никада изгубила право својине на некретнинама 
које су на изложени начин пренела, те би заводи за социјално 
осиг\фање, формалистички тумачећи и примењујући прописе о 
дечјем или инвалидском додатку, могли да од њих траже повра- 
ћај „неприпадно” примљених износа дечјег или инвалидског до- 
датка до времена преноса њихових некретнина у земљишним 
књигама. Да не говоримо и о другим могућним неприликама. Без 
колебања се може тврдити да одговорни службеници земљшп- 
них књига који се одупиру преузимању катастарских стања у
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означеном међувремену — не поседују потребну ширину погледа 
и ие увиђају велике друштвене промене, a нарочито не увиђају 
да су се катастри толико приближили грунтовницама да се може 
чачунати на њихово спајање у догледно време. Катастри су пре 
почетка припрема за отварање нових земљишних књига, па и у 
периоду од тог почетка до отварања нових земљишних књига, 
вршили улогу грунтовнице. Они и сада у местима где нису отво 
рене нове земл>пшне књиге врше преносе некретнина у погледу 
свих оних земљишта и зграда које нису уписане у земљишним 
књигама. Ту улогу заменика грунтовнице катастри су вршили 
и зрше по свима оним формалностима, уз прилагање свих оних 
исправа, које се траже и које се практикују у грунтовницама. 
Из свега тога треба да се изведе јасна и гласна поука за одговор- 
не службенике земљишних књига да немају разлога да се и даље 
одупиру преузимању стања катастра у погледу преноса некрет- 
нина у означеном међувремену. Ово утолико пре што су се зем- 
лишне књиге и обновиле и могле обновити путем материјала 
који су им пружили катастри и што су се отвориле на основу 
стања катастра у време када су почеле припреме за њихаву об- 
нову. Природно је запитати — када су грунтовнице имале пове- 
рења у катастре да преузму њихова стања некретнина из времена 
почетка припремања обнове земљишних књига, зашто не би има- 
ле поверења у катастре и сада када треба да се преузме стање 
преноса некретнина у описанОхМ међувремену, јер то би било у 
интересу даљег усавршавања наше јавне евиденције земљишних 
стања? Треба имати поверење у катастре не само с гледишта 
^Бихове оперативности него и са гледишта праћења и регистрова- 
ња поседовних и својинских стања некретнина. Y улози грунтов- 
нице катастри су показали и већу брзину пословања и не мањи 
квалнтет у раду него што су то учиииле груитовнице у датом 
периоду. Сада, ако је дошло време да се та два важна фактора 
за евиденцију кретања наших земљишних стг1ња повуку сваки 
на свој сектор пословања, они то повлачење треба да изврше са 
пуно поверења један према друтоме, a нарочито са пуно иове- 
рења у исправност и квалитет оних послова које су катастри 
извршили замењујући грунтовницу, вршећи силом прилика ње- 
ну улогу.

По нашем мишлЈењу, нове земл>ишне књиге треба да од 
катастра са поверењем преузму сва стања преноса некретнина 
из периода од почетка до завршетка обнове земљишних књига. 
To преузимање треба да се изведе путем пријавних листова, без 
обзира на то што се по ранијем схватању пријавним листом нису 
мотле обухватити промене у  својинским стањима. С обзиром на 
динамику нашег друштвеног развоја, a нарочито с обзиром на 
ииљ усаглашавања грунтовнице са катастром, потребно је да се 
пријавни листови, уз остале потрепштине, снабдеју подацима о 
праћењу својине и других стварних права. Они треба да садрже 
све потребне податке који се изискују у земљишнокњижном по- 
ступку. To би било у огаптем интересу, a грађанима би се много 
олакшало остваривање и заштита њихових књижних права. Зем-
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љишне књиге би тада и тако дооиле у својој сигурности и исти- 
нитости. Сарадња и поверење између катастра и земљишних књи- 
га морају се неговати и даље развијати у општем интересу.

Да закључимо. Преузимање стања катастра у погледу прено- 
са некретннна у периоду од почетка обнове до отварања нових 
земљишних књига, које би се најцелисходније и најефикасније 
могле извршити путем пријавних листова, намеће се као неопход- 
дан задатак иашег времена, те надлежни фактори треба да шго 
пре и што одлучније приђу решавању овог птања, дајући упут- 
ства грунтовницама и катастрима да заједнички ураде овај зна- 
чајни посао.

Ар Аушан П. Радоман

НЕКА ПИТАЊА Y ВЕЗИ ПРОЦЕСНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 
И ПРАВНЕ ПРИРОДЕ РОКА ЗА ТУЖБУ ИЗ ЧА. 124 ОЗРО

Општи рок за тужбу у радном спору, ако се не ради о новча- 
ном потраживању, износи 30 дана у смислу чл. 124. ст. 3. ОЗРО и 
рачуна се од дана достављања раднику коначног решења односно 
од истека рока од 30 дана у коме је другостепени орган био ду- 
жан да донесе решење по приговору (чл. 122. ст. 2. ОЗРО). Овај 
рок за тужбу је преклузиван рок (материјално-правни), a не рок 
застарелости, нити рок процесног права. Стога се не може ни 
продужити ни повратити, па је суд обавезан да пази на овај рок 
по службеној дужности већ код претходног испитивања тужбе 
и ако утврди да је тужба поднета након истека тога рока, .мора 
је решењем одбацити (чл. 271. ст. 1. ЗПП). Судска пракса је 
углавном јединствена у ставу, да је рок за тужбу одређен у чл. 
124. ст. 3. ОЗРО прек<\узивни рок материјалног права и да њего- 
вим протеком радник губи право на тужбу као предузи.мање одре- 
ђене парничне радње, те да тиме за њега настаје немогућност ос- 
тваривања захтева који је постављен у тужби.

Процесне претпоставке за подношење ове тужбе у радном 
спору садржане су и поближе дефинисане у  одредбама чл. 124. 
ОЗРО, али се и поред тога у судској пракси појавили одређени 
проблеми по питању оцене постојања тих процесних услова у 
појединим случајевима, који због свог практичног значаја заслу- 
жују да буду размотрени.

У првом реду у пракси се појавило као спорно питање да 
ли радник може покренути радни спор и у случају када је његов 
приговор против првостепеног решења којим је одлучено о ње- 
roBOM праву из радног односа одбијен односно одбачен као не- 
благовремен. Суштина овог проблема је у томе, да ли је првосте-
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пена ОАлука псх;тала коначна и лравоснажна оозиром на неола- 
|говременост уложеног приговора или се пак и решеи>е о одба- J чају приговора има сматрати коначним решењем којим је на 

одређен начин одлучено о праву радника. Свдкако је ово питање 
за дискусију, па стога уједно износим и своје мишљење да би 
требало прихватити ову другу алтернативу, јер она садржи солу- 
цију која је у слкаду са основном концепцијом законодавца о 
радном спору као процесном институту за пружање што потпу- 
није и ефикасније заштите права радника на раду и по основу 
рада. Међутим, мишљења сам, да би се у таквом случају расправ- 
љање суда претходно имало ограничити на решење питања бла- 
говремености радниковог приговора. Ако се утврди да је приго- 
вор прекасно поднет, онда би суд био овлашћен и на испитивање 
да ли до продуштања рока за приговор дошло из оправданих 
разлога тј. из разлога који се не могу приписати немарном по  
нашању радника. Jep, нису ретки случајеви у пракси, да је до 
пропуштања рока за приговор дошло због тога, што у првосте- 
пеном решењу није била садржана поука о праву радника на 
улагање приговора • или је иста била непотпуна, као и због не- 
правилно извршеног достављања таквог решења раднику. Y скло- 
пу овог проблема повезано се пос.тавља и питање каквог је ка- 
рактера рок од 15 дана за улагање приговора одређен у ст. 1 чл. 
122 ОЗРО. Постоји схватање по коме се овај рок има сматрати 
преклузивнИхМ роком, те да стога суд не би био овлашћен да се 
упушта у испитивање из којег разлога је дошло до пропуштања 
рока, већ би био дужан да одбаци тужбу (чл. 271 ст. 1 ЗПП). 
Противно изнетом схватању држим да овај рок није преклузивне 
природе, пошто се ради о специфичном интерном поступку, који 
у складу са начелима ОЗРО поближе регулише свака радна орга- 
низација својим општим актом, за разлику од судског — пар- 
ничког поступка у коме се расправља радни спор са израженим 
антагонистичкил! правним интересима странака, јер се у том 
ингерном пост\т1ку у оквиру са.моуправљања уређује однос из- 
међу радника као равноправног члана радне заједнице и саме 
те радне заједнице по питању остваривања одређеног права рад- 
ника на раду и по основу рада. С обзиром на овакав положај 
учесника у том псх;ту11ку унутар радне организације и сврху по  
ступка сматрам, да би радна организација из разлога целисход- 
ности могла увек да узме у разматрање и мериторно одлучи о 
приговору радника, који није благовремено поднет, па суд у 
таквом случају не би био овлашћен на одбацивање тужбе пози- 
вајући се на постојање „преклузије".

Утврди ли суд, да је приговор поднет неблаговремено због 
незаконитог поступања радне организације или из других разло- 
га, који зависно од околности сваког конкретног случаја оправ- 
давају пропуштање рока за приговор, онда би имао мериторно 
да расправи по т\^жби и одд-^^и о праву радника, чије је оства- 
ривање предмет т\'жбеног захтева. Но, ако је радник пропустио 
благовремено улагање приговора из разлога, који нису представ- 

јљали сметњу да се користи овим процесним средством у поступ-
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ку унутар радне организације, a  ова н и јс  нашла за целисходно 
да и о таквом неблаговременом приговору мериторно одлучи, 
већ га је напротив из тог разлога одбацила, онда би у том слу- 
чају суд морао тужбу да одбаци. Наиме, у питању је ситуација 
која се у свему изједначује са оном ситуацијом када се радник 
није користио правом приговора (чл. 124 ст. 2 ОЗРО) и услед 
тога решења којим је одлучено о праву радника постаје не само 
коначно, већ и правоснажно у поступку пред органима управ- 
л>ања у радној организацији, па је тиме суд доведен у положај 
апсолутне ненадлежности да мериторно раоправља и одлучи о 
дотичнам захтеву радника у  раднам спору (чл. 15 ЗПП).

Такође се код тужбе за покретање радног спора постави-\о 
као спорно питање правне природе рока од 30 дана у коме је 
надлежни другостепени орган радне организације обавезан да 
одлучи о приговору радника против решења првостепеног органа 
(чл. 122 ст. 2 ОЗРО). IIo мом мшпљењу, не може се с обзиром 
на карактер и сврху поступка који се спроводи у оквиру радне 
организације сматрати, да је поменута законска одредба когент- 
ног карактера без обзргра на њену формулацију и законском 
тексту. Никакву саикцију не предвиђа закон за повреду ове од- 
редбе, док у  низу случајева повреду одредаба императивног ка- 
рактера оквалификује као прекршај, па се из тога може основа- 
но закључити, да непридржавање тога рока од стране радне 
организације у суштини ствара само необориву законску прет- 
поставку о одбијању приговора и да је услед тага за радника 
наступило овлашћење за покретање радног спора. Имајући све 
то у виду сматрам, да нема никакве законске сметње за друго 
степеног органа управљања да и после истека наведеног рока 
од 30 дана донесе решење о приговору радника. Из овога даље 
логично следи и то, да у таквом случају поменути рок за подно- 
шење тужбе почиње тећи од дана доставдања другостепеног 
решења. Само се при томе поставља и питање до ког времена 
после протека реченог рока од 30 дана другсхггепени орган може 
одлучити по приговору радника, јер се не сме губити из вида, да 
у случају ако наведени орган уопште не донесе решење поводом 
приговора радника, овај губи право на покретање радног спора 
уколико не поднесе тужбу у року од 60 дана од дана подноше- 
н>а приговора (чл. 122 ст. 2 и чл. 124 ст. 3 ОЗРО). Свакако инте- 
реси правне сигурности захтевају да се оваква могућност за рад- 
ну организацију ограничи на један разуман рок, јер је у питању 
обострани интерес радника и радне организације. Зато ово пи- 
тање, као од посебног значаја за судску праксу, остаје отворено 
и треба да се по истом кроз судску праксу заузме адекватан 
став.

Y вези са напред изложеним, ваља истаћи, да код измене и 
допуне Основног закона о радним односима није унета одредба 
у ст. 3 чл. 124 о томе у кајем року је дужан да одл\^и највишн 
орган управљања у радној организацији када је наддежан да 
одлучује о праву радника у првом степену, док је то питање ре- 
гулисано у односу на другсжтепени орган управљања радне орга-
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низације. Како радник има право на тужбу, ако другостепени 
орган управљања не поднесе решење о приговору радника до 
одређеног рока, то очигледно такво право припада и раднику 
ако поводом његовог захтева није одлучио највипш орган управ- 
љања у радној организацији као првостепени орган. Без сумње 
радник не би требао у недоглед да чека на решење највишег ор- 
гана управљања, па би зато по аналогији у таквом случају после 
истека одређеног рака раднику припададо право на иницирање 
радног спора. Свакако се код тога има ићи на аналогију по чл. 
122 ОЗРО, али је дискутабилно са којим ставом се има применити 
аналогија тј. да ли са ставом 1. (рок 15 дана) или пак са ставом 
2. (рок 30 дана) овог члана. Пошто је решење највишег органа 
управљања када је одлучивао у својству првостепеног органа 
коначно, као и решење када је о приговору радника одлучивао 
другостепени орган у радној организацији, то би логично сле- 
дило да се за аналогију у изложеном случају има узети рок од 
30 дана одређен у чл. 122 ст. 2 ОЗРО. Према томе, ако највиши 
орган управљања као надлежан за оддучивање у првом степену 
не донесе своје решење у року од 30 дана поводом захтева рад- 
ника, онда би овоме у даљем року од 30 дана припадало право 
да тужбом код суда опште надлежности остварује свој захтев. 
Све то \тсазује на потребу за допуњавањем одредбе ст. 3 чл. 124 
ОЗРО.

По питању рачуњања истека рока за тужбу из чл. 124 ст. 3 
ОЗРО у судској пракси се појавило као спорно да .ди се у погледу 
свршетка рока има узети да је овај истекао последн>ег дана рока 
и онда ако тај дан пада на државни празник или у недељу или 
неки други дан када суд не ради, или пак тек протеком првог на- 
редног радног дана (чл. 101 ст. 4 ЗПП). Основа овог спорног пи- 
тања је у томе, да ли се само законом одређени процесни рокови 
у парничном псх:тупку продужују у смислу чл. 101 ст. ЗПП, a не 
и преклузивни (материјалноправни) рокови одређени посебним 
прописима, као што је рок за тужбу у радном спору из чл. 124 
ст. 3 ОЗРО, те да ли за такве рокове важе само одредбе из 4l\. 102 
ст. 1—6 ЗПП обзиром на изричиту одредбу ст. 7 овог члана. Како 
таква одредба не постоји и за преклузивне рокове у ст. 4 чл. 101 
ЗПП, то да би упућивало на закључак да се преклузивни рок не 
би могао продужити ни у случају када његов последњи дан пада 
на државни празник, недел>у или неки други дан када суд не ради. 
По овом становишту једино остаје могућнсх:т да се тужба под- 
несе препоручено путем поште, али увек до закључно последњег 
дана тога рока (чл. 102 ст. 1, 2 и 7 ЗПП). Повезано са овим пи- 
тањем поставља се и питање тухмачења одредбе ст. 2 чл. 102 ЗПП 
по којој се дан предаје на пошти сматра даном пруедаје суду 
коме је поднесак угтућен, ако је исти послат препорученом по  
шиљком или телеграфским путем. На први поглед изгледа као 
једино правилно да би ову одредбу требало тако схватити, да 
странка мора безусловно поднесак упутити суду препоручено, 
па да би се дан предаје на пошти сматрао за дан предаје суду. 
Међутим, постоји у судској пракси и појава другачијег, врло 
интересантног тумачења ове законске одредбе које полази од
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тога, да треоа имага у виду чињеницу вршења јавне служое од 
стране поште и услед тога да поштански печат на поднеску има 
значај јавне исправе кјојом се доказује датум предаје пошти. 
Само у случају када се из поштанског печата са сигурношћу не 
може утврдити датум предаје поднеска на пошту, онда странка 
може доказати ову .чињеницу једино потврдом поште о ггријему 
препоручене пошиљке, a не и неким другим доказима (решење 
Окружног суда у Марибору Гж. 86/66. од 8. II. 1966. објављено 
у „Информатору" бр. 1324 од 16. новембра 1966. год.). Према 
овом мишљењу другачије тумачење одредбе ст. 2 чл. 102 ЗПП 
било би сувише формалистичко и ишло на уштрб интереса стра- 
нака.

Противно становиште од изложеног полази од тога да је од- 
редбом ст. 7 чл. 102 ЗПП прописано, да се одредбе свих претход- 
них ставова од 1—6 овог члана односе и на преклузивни рок у 
коме се по посебном тгропису, као што је овај из 4lv. 124 ст. 3 
ОЗРО, мора поднети тужба, те да се на тај рок примењује и од- 
редба ст. 1 чл. 102 ЗПП. По овом пропису сматра се, да је под- 
несак везан за рок дат у року ако је поднет надлежном суду пре 
истека рака, док је питање начина на који се рачунају рокови, 
посебно у погледу њиховог почетка и свршетка, регулисано у ч.л. 
101 ЗПП. Како је према томе законодавац одредио и за преклу- 
зивне рокове у којима се по посебним прописима мора поднети 
тужба, да се и на н>их примењује одредба ст. 1 чл. 102 ЗПП, то 
је тиме уједно у погледу њиховог рачунавЕ>а обухваћена и примена 
одредбе ст. 4 ч.\. 101 ЗПП (пресуда ВСХ Рев. 49/66. од 1. V 1966. 
објављен у „Информатору" бр. 1309 од 24. септембра 1966. год.). 
Следило би из овога, да ако пос.ледњи дан преклузивног рока за 
тужбу из чл. 124 ст. 3 ОЗРО падне на државни празник, недељу 
или неки други дан када суд не ради, онда овај истиче тек про- 
теком првог наредног дана у смислу адредбе ст. 4 чл. 101 ЗПП. 
Идентичан став по овом питању заузет је у пресуди ВСС Оде- 
лења у Новом Саду бр. Гзз 55/66. од 16. I 1967. год., али полазећи 
од погрешне концепције да је преклузивнп рок за тужбу из чл. 
124 ст. 3 ОЗРО процесноправне природе за што се дају с.\едећи 
разлози:

„По схватању овог Врховног суда поменути тгрек.\узивни 
рок има се третирати као рок процесноправне прнроде. 
He само да практични разлози заштите права радника и 

веће еластичности у том правцу подржавају овакво схва- 
тање, већ постоје и довољни теоретски разлози у прилог 
резоновања да се овде ради о року процесноправне при- 
роде. Према одредби чл. 173 ЗПП парнични пост\ттак се 
покреће тужбом. Према томе, тужба представ.\>а процеснл’ 
радњу којом се покреће парнични поступак. Рок за извр- 
шење те парничне радње у радном односу прописан је 
посебном одредбо-м Основног закона о радним односима. 
Стога и у односу на тај рок у свему важе одредбе чл. 101 
и 102 ЗПП.“
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Kao што je из до сада реченог видл>иво у питању су опречни 
ставови судске праксе по овом проблему, који су резултат дија- 
метрално супротних схватања у погледу тумачења одредаба чл. 
101 и 102 ЗПП. He треба посебно истицати, да аргументи у при- 
лог једног и другог става имају довољно упоришта у закону, тако 
да је за њих дато образложенЈе логично и убедљиво. Тиме се још 
нзразитије указује да је у питању сложен проблем судске праксе 
и због тога је за сада тешко дати правилан одговор који је од 
изложених ставова исправан. Да ли се одредбе чл. 101 и 102 ЗПП 
могу тумачити у таквој узајамној органској повезаности као 
што се то чини у по.менутој одлуци ВСХ или се пак ради о два 
потпуно лосебна процесна инстит^та тј. да се одредбе чл. 101 
ЗПП оддосе само на питање начина рачунања рокова, a одредбе 
ч.\. 102 да искључиво регулишу благовременост поднесека упу- 
ћених суду, a нарочито оних без непосредне предаје. Како је у 
питању пробле.м судске праксе од посебног практичног значаја, 
то се оправдано може очекивати да ће судска пракса у свом 
даљем току дати одговор на постављено питање кроз заузимање 
адекватног става, који ће као јединствен бити прихваћен и афир- 
мисан.

Колико год су правна теорија и судска пракса сагласне у 
ставу да је рок за тужбу предвиђен у чл. 124 ст. 3 ОЗРО преклу- 
зиван, исто толико су подвојене по питању правног карактера 
рока за тужбу ради остваривања новчаног потраживања из рад- 
ног односа, па се ова контраверза коначно свела на заузимање 
два опречна става по том проблему. По једно.м ставу овај рок је 
такође преклузивне природе, док се по другом ставу ради о року 
застарелости. Према одредби чл. 124 ст. 4 ОЗРО овај рок износи 
две године и почиње тећи од дана достављања првостепеног ре- 
шења. Ради давања правилног одговора на питање каквог је ка- 
рактера овај рок за тужбу сматрам, да би пре свега требало има- 
ти у виду разлику 'која према савременој правној доктриии по- 
стоји између преклузије и застарелости. За оба ова института 
материјалног права је карактеристично, да на себи својствен 
начин изражавају дејство времена као важног фактора — агенса, 
који уз садејство људске воље утиче на постанак и престанак 
права.

Институт застарелости савремена правна доктрина везује 
искључиво за домен релативних (облигационих) права у која 
несумњиво спада и имовинско-правни захтев радника из радног 
односа, a не и за апсолутна права (стварна и дична), као и она 
релативна права која проистичу из норми породичног права. Y 
нашем правном систему питање застарелости регулисано је За- 
коном о застарелости потраживања. Према чл. 1 овог закона 
услед застарелости се губи право у материјалном смислу, ако 
поверилац у законохм одређеном року није од дужника затражио 
испуњење обавезе, a такав рок за потраживање радника из рад- 
ног односа износи две године и тече од доспелости тог потра- 
живања (чл. 21 ст. 1 тач. 1 у вези чл. 2). Међутим, по чл. 12 истог 
закона изричито је искључена примена правила о застарелости
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y случајевима када су посебним законским праписом одређени 
рокови у којима треба да се поднесе тужба или да се изврши 
нека одређена радња под претњом губитка права и тиме је јасно 
истакнута разлика измећу застарелости и преклузије. Ова раз- 
лика се у основи своди на то, да «код застарелости није унапред 
трајање права ограничено временом или његовим ртком и зато 
његов престанак наступа тек после једног продуженог невршења, 
док је код преклузије гграву баш уналред постављен одређен рок 
егзистирања и са његовим протеком оно престаје само по себи, 
јер је једино било могуће његово вршење у оквиру тога рока.

'Када се полазећи од напред изнетог цени садржина одредбе 
чл. 124 ст. 4 ОЗРО према њеној стилизацији у законском тексту, 
онда држим да се са правом може констатовати, да је овом од- 
Јзедбом само фшссиран рок везан за подношење тужбе као одре- 
ђене парничне радње за остваривање имовинско-правног захтева 
радника из радног односа, a није регулисано и то, да ово потра- 
живање застарева за две гадине тј. да се ово субјективно право 
губи у материјалном смислу услед протека поменутог рока. Због 
тога је сасвим разумљиво зашто је законодавац ишао баш на так- 
во формулисање законског текста, јер је по мом мишљењу очи- 
гледно водио рачуна о разлици која постоји између преклузије 
и застарелости као посебних института материјалног права, a 
имајући при томе у виду да је питање застарелости новчаног п о  
траживања из радног односа као релативног права, већ регули- 
сано постојећим законом о застарелости потраживања. Све то 
пружа довољно основе за закључак, да је и рок одређен у ст. 4 
чл. 124 ОЗРО такође лреклузиван, јер је у суштини идентичан 
са p o R O M  за тужбу одређеним у  ст. 3 овог члана. He би се овај 
рок могао оматрати роком застарелости caLMO зато што износи 
две године и што се односи на реализацију новчаног потражива- 
ња, па да је услед тога одредбом ст. 4 чл. 124 ОЗРО као садржа- 
ном у доцнијем закону дерогирана одредба чл. 21 ст. 1 тач. 1. 
Закона о застарелости потраживања. Y ирилог оваквог закљу- 
чивања иде и чињеница, да су идентични рокови били предви- 
ђени и у Закону о радним односима из 1961. год. (чл. 342), a да 
у судској пракси иије било спорно да су оба та рока (30 дана 
и 2 године) преклузивне природе. Због тога је за време важења 
овог закона у појединим сл-̂ ч̂ајевима судске праксе долазило 
до такве правне ситуације, да радниково новчано потраживање 
није било застарело по чл. 21 ст. 1 тач. 1 ЗОЗП, a да је ипак био 
преклудиран у погледу права на тужбу због протека рока од две 
године и обратно. И данас у судској пракси имамо такве при- 
мере код оних судова, који стоје на становишту да је рок за 
тужбу предвиђен у ст. 4 чл. 124 ОЗРО преклузиван.

Јован Л. Јерковић
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• АЕЛОКРУГ РАДА И ОВЛАШНЕЊА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
ПРЕМА ОСНОВКОМ 3AKOHY О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИААШТВУ 

ОД 5. АПРИАА 1965. ГОДИНЕ

Желимо да у вези Основног закона о јавном правобранилашт- 
ву који је штампан у „Службеном листу СФРЈ” бр. 15 од 5. априла 
1965. године тр>етирамо делокруг рада и овлашћења јавног право- 
браниоца.

Да би се правилно ово питање поставило и дискутовало нуж- 
но је да се пре свега укратко осврнемо на саму службу јавног 
правобранилаштва.

Према чл. 1 Основног закона о јавном правобранилаштву, 
јавно правобрани.л.аштво је орган одређене друштвено-политичке 
заједнице, који предузи.ма законо.м одређене мере и правна сред- 
ства ради заштите њених имовинских права и интереса, као и имо 
винских права и интереса друштвене заједнице.

Исто тако јавно правобранилаштво заступа друштвенополи- 
тичку заједницу, месне заједнице, државне органе и организације 
одређене законом пред судовима и други.м органима друштвено.

Одмах се мора нагласити да је овакав орган у одговарајућем 
облику постојао и постоји готово у свим држава.ма.

Знамо да је такав орган деловао у Србији под називом „Бра- 
нитељ права правитељствених" непрекидно од 1848. године.

Y хрватској као „Равнатељство ерарних правних послова".
Y Словенији као „Финанчна прокуратура”
Y Дал.мацији као „Финанцијско одветништво”
Y Босни и Херцеговини као „Ерарски фискалат”
Y Војводини и Црној Гори као „Државна заступништва".
Y старој Југославији 1919 основана је Генерална дирекција 

државног правобрани.\аштва која је пословала све до 1928 године, 
када је при Министарству финансија постављен државни право 
бранилац са одговарајући.м државним заступништвима при фи- 
нацијским дирекцијама, a 1931 године донет је Закон о државном 
правобранилаштву који је био на снази све до 6. IV 1941. године.

Ако би направили кратак историјски преглед ове службе на 
западу констатовали би да одавно постоји и у континенталној 
Европи и у англосаксонским зе.мља.ма посебан орган са задатком 
да правно штити имовинске интересе државе.

Назив Tor органа, његова надлежност, организација, однос 
пре.ма државној управи нтд. били су различити и мењали су се 
зависно у прво.м реду од државног уређења, степена самоуправе 
и улоге државе у привреди.

Уопште узев тај орган је у земљама континенталне Европе 
Бише везан за \шраву и више од ње зависан.

Y анг.л.осаксонским земљама тај орган има нешто већу само 
сталност и у неким својим овлашћењима често је изнад управе.

После ослобођења наше земље у новој држави послове засту- 
пања у погледу имовинских права и обавеза, политичко територи- 
јалне јединице заступале су надлежни чланови владе односно

23



председници извршних одбора народних одбора, a установе њи- 
хови руководиоци. ! .

Међутим, искуство је показало да ови и овакви видови засту- 
пања нису могли обезбедити потребну правну заштиту друштве- 
ним фондовима па је због тога донет Закон о јавном правобра- 
ниоштву 1952. године који је био на снази све до 1955. године, 
када је донет нов Закон о јавном правобраниоштву и најзад 
имамо Основни закон о јавном правобранилаштву који је донет 
5. априла 1965. године.

Стечено искуство у току рада јавног правобранилаштва и 
успех при овоме раду оправдали су потребу оснивања и постојања 
службе јавног правобранилаштва.

Sacxynaibe је усредсрећено у једном специјализованодМ орга- 
ну, квалитет заступања је знатно подигнут, a интереси заједнице 
су боље и потпуније правно штићени. .

Поред заступања као основног задатка Правобранилаштво 
даје правна мишљења и пружа другу правну помоћ и врши оста- 
ла овлашћења из чл. 21 и 22 ОЗОШ,

Укратко ћемо се садржати на. новини из чл. 2 Основног зако- 
на о јавном правобранилашгву, a наиме, да је јавно правобрани- 
лаштво пре покретања парнице или другуг поступка обавезно да 
предузима потребне мере ради споразумног решења спорних од- 
носа наравно, уколико хитност ствари дозвољава предузимање 
таквих мера.

Исто тако и лице које намерава да покрене парницу или дру- 
ги поступак против странке коју заступа Јавно правобранилаштво 
може се обратити надлежном јавном правобранилаштву с пред- 
логом да оно предузме мер>е да се обавеза изврши без спора.

Y напр>ед изнетом случају јавно правобранилаштво је дужно 
да што пре предузме одговарајуће мере и обавести странку о ре- 
зултату.

Исто тако, као новина у делокругу рада и овлашћења јавног 
правобраниоца запажа се да је у чл. 3 ОЗОЈП прописано да у 
вршењу своје делатности јавно правобранилаштво однсх^но јавни 
правобранилац прати и проучава друштвене односе и појаве од 
значаја за правну заштиту друштвене имовине, као и да о својим 
запажањима и проучавањима, као и другим питањима у вези са 
својим радом обавештава скупштину одговарајуће друштвено-по- 
литичке заједнице и ставља одговарајуће предлоге.

Најзад, јавнсш правобранилаштву је стављено у задатак да 
обавештава и друге државне органе и организације о запаженим 
појавама од значаја за правну заштиту друштвене имовине и по 
потреби у вези са тим указује правну помоћ.

Када се говори о заступању јавног правобранилаштва запажа 
се да јавно правобранилаштво у Схчислу чл. 12 ОЗОЈП заступа по 
закону — ех lege, одговарајућу друштвенополитичку заједницу и 
месне заједнице, као и државне органе и фондове друштвено-по 
литичких заједница које имају својство правног лица.

Исто тако по закоиу јавно правобранилаштво заступа и уста- 
нове које су на основу посебног закона дужне да врше одређену
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.елатност или послове од посеоног друштвеног интереса a за K o je  
Вакнаду остварују из буџета друштвено-политичке заједнице илн 
Аруштвеног фонда који има својство правног лица. 
ј Према чл. 14 0 3 0 ЈП јавно правобранилаштво може заступати 
^ржавне органе који су тужени у управном спору a немају свој- 
f:TBO правног лица уколико добију уредна овлашћења за засту- 
пање.

Члан 15 ОЗОЈП регулисао је питање које је до овог закона 
било спорно, a наиме, да ли јавно правобранилаштво може засту- 
пати и радне организације.

Пре OBor закона мишљења су била подељена.
По једнима јавно правобранилаштво није могло заступати 

радне организације, док је по другима јавно правобранилаштво 
могло заступати радне организације обзиром да ниједним пропи- 
сом тако што није било забрањено.

Сада међутим, чл. 15 ово питање регулише на тај начин што 
|:аже да јавно правобранилаштво може заступати пред југосло 
веиским судовима и другим органима и радне организације ако 
га оне овласте под условима предвиђеним законом.

Формулација из чл. 15 да јавно правобранилаштво може за- 
ступати пред југословенским судовима и другим органима и рад- 
не организације ако га оне овласте на то, по иашем Л1ишљ.ењу 
врло је срећно дата.

Пре свега код овакве формулације јавно правобранилаштво 
у односу на радне организације не појављује се као конкурент 
адвокатури.

Да је предња формулација било како другојача дата сматра- 
iio да би била неподесна како за службу јавног правобранилашт- 
ва тако и за службу адвокатуре, a са следећих разлога:

Према оваквој формулацији из чл. 15 јавно правобранилашт- 
ро може, што значи не мора, да застуша радне организације ако 
се ове обрате јавном правобранилаштву са захтевом за заступа- 
ibe. Дакле, остављено је на вол>у и јавном правобраниоцу и рад- 
вој организацији да слободно одлуче.

Према изнетом јавно правобранилаштво може да прихвати 
1!ли не прихвати овлашћење за заступање радне организације.

Исто тако, радна организација може да одлучи да се засту- 
Da путем јавног правобранилаштва или адвокатуре.
Што се тиче пак адвокат\фе, код сваке формулације чл. 14 
ОЗОЈП адвокатура није ничим оштећена, јер је као и до сада 
оставл>ено радној организацији да може за заступање да анга- 
жује адвокатуру.

Поред делокруга рада и овлашћења јавног правобраниоца 
у заступању, делокруг рада јавног правобраниоца протеже се 
и на давање правних мишљења и пружање друге правне помоћи.

Тако, јавно правобранилаштво даје државним органима на 
њихов захтев правно мишљење и другу стручну помоћ у вези са 
закључивањем имовинско-правних уговора и са другим имовин- 
ско-правним питањима.
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Остала овлашћења јавног правобраниоца би била следећа:
Ради правне заштите имовинских права и интереса друштвена 

заједнице јавно правобранидаштво преузима радње за које је 
овлашћено посебним законима.

Ако је радна организација коју јавни правобранилац заступа 
по овлахпћењу у кривичном поступку у погледу имовинскоправ- 
ног захтева упућена на парницу, јавни правобранилац је овлаш- 
ћен да исту заступа и у  парници као и у извршеном поступку, 
уколико овлашћењем није друкчије одређено.

Међутим, ваља указати на извесну везаност јавног правобра- 
нилаштва за став скупштине односно извршног већа.

Y чл. 17 0 3 0 ЈП поред свих истакнутих овдашћења имамо и 
извесно органичење јавног правобранилаштва тиме што је став 
скупштине односно извршног већа, обавезан за јавног право- 
браниоца.

Према изнетом, на крају би се могло закључити да је и поред 
птироких овлашћења делокруг рада јавног правобраниоца у за- 
Бисности од скупштине, односно извршног већа утолико што је 
став скугацтине односно извршеног већа у појединим питањима, 
обавезан да за јавног правобраниоца.

Миодраг Вучковић

СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСААВИЈЕ

Председништво Савеза одржало је седницу 8. децембра 1967. 
године на којој је утврђен и прихваћен текст меморандума упуће- 
ног скупштинским телима Савезне скуиштине и Савезном Савету 
за правосуђе поводом предлога измене Закона о доприносима и 
порезима грађана.

Према том предлогу извршена је велика промена у начину 
опорезивања адвоката и осталих индивидуалних занимања. Нару- 
шен је уставни принцип да се рад адвоката у свему изједначује са 
радом радних људи у радном односу. Посебан тр>етман адвоката 
у погледу опорезивања враћање је на стару позицију адвокатуре, 
која је нанела ведике штете адвокатури. Савез смат{>а да уколико 
је потребно повећати давања оно се има извести, једнако за све 
радне људе. Предложени предлогом адвокати се поново враћају у 
категорију занатлија, где не сиадају. Одлучено је да се став Са- 
веза адвокатских комора изложи у личним контактима са над- 
лежним органима, па је после седнице посећен председник Савез- 
ног Савета за правосуђе др J. Брнчић. Одређена је делегација ко- 
ја ће учествовати на заседањима скугаптинских одбора.

Дана 16. XII 1967. године одржана је седница председништва 
Савеза.
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Саслушан је извештај генералног секретара Жикић Бранка 
© настојањима Савеза да се спречи измена лошијег третмана ад- 
воката Y систему опор>езиван>а. Како се из извештаја изводи зак- 
В̂ учак да напори Савеза неће уродити плодом, одлучено је да се 
цосле доношења Закона затражи интервенција Уставног суда. 
i Саслушан је извештај Павлићевић Миодрага, који учествује 
у изради Преднацрта Основног закона за правосуђе кога припре- 
ца Комисија Савезног Савета за правосуђе. Ставови Савеза наи- 
дазе на велике потешкоће нарочито у погледу питања удружива- 
н>а адвоката, пошто Савез сматра да ово треба да буде спроведе- 
но кроз радне заједнице адвоката, a Комисија Савета и кроз рад- 
ре организације. Надаље, Комисија Савета се залаже за више 
врста других видова правне помоћи, док Савез сматра да ове 
треба да имају карактер саветовалишта. Посебно је неприхват- 
л<ив предлог да привредне коморе могу оснивати службе правне 
помоћи за сектор привреде. Одлучено је да Павлићевић Мио- 
драг настави својим радом и одржава контакт по овим питањима 
са Комисијом Савезног Савета за правосуђе, те да поднесе Пред- 
седништву Савеза даљи извештај.

Утврђен је текст и прихваћене привремене од.\уке о система- 
тизацији места и радних односа у Савезу (администрација).

Генерални секретар Савеза Жикић Бранко предложио је да 
се почетком 1968. године одржи Друта конференција адвоката 
Југославије, на којој би се претресао положај и стање у  адвока- 
тури, a посебно у вези питања која треба да нађу своја решења 
у Основном закону о адвокатури и републичким законима, као 
и да се претресу нека питања из области правосуђа, по којима 
треба чути мишљење и адвоката. Начелно је прихваћена ова ини- 
ријатива, па ће се претходно консултовати Коморе о овим пита- 
ЗБима, a питање изнети на дневни ред идућег заседања Председ- 
лиштва Савеза.

Дана 20. јануара 1968. год. одржана је седница Представ- 
ништва савеза АКЈ у Београду.

Претресен је и примљен предлог завршног рачуна за 1967. 
год. и упућен пленуму Савеза на усвајање.

Утврђени су коначни дохоци службеницима Савеза, a у 
смислу Одлуке о радним односима и систематизацији места.

Саслушан је извештај Павлићевић Миодрага у вези са радом 
;на изради хгреднацрта Основног закона о  адвокатури и другим 
видовима правне помоћи, који је истакао р>азлике у  схватањима 
Савеза и комисије Савета за правосуђе. Извештај је повезан са 
разматрањем елабората Савезног савета за правосуће — „Право- 
судни СИСТ6.М — смернице за унапређење”, па је одлучено да се 
Савезном савету за правосуђе изнесе мишљење Савеза да се не 
подноси Скуппггини нацрт Основног закона о  адвокатури као 
посебан материјал него да се сви пројекти закона о органима 
иравосуђа претересу заједно. Елаборат о правосудном систему 
-може да послужи као корисна подлога за полазне дискусије у 
овој области па ће Савез са своје стране, као и све друге адвокат-
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ске организациЈе свестрано учествовати у претресању овеж  хшта- 
ња тј. у раду иа реформи правосуднот система у целини.

Претресано је питање одржавања Друге конференције адво- 
ката Југославије. Прихваћен је као цривремен радни наслов 
основне теме конференције: АДВОКАТУРА И РЕФОРДМ ПРАВО- 
СУБА. У оквиру ове теме разрадила би се крупнија питања кроз 
реферате и кореферате a водећи рачуна о темама изнетим у ела- 
борату Савезног секретаријата за /правосуђе о смерницама за 
унапређење дравосуђа. Констатовано је да би се на овај начин 
адвокати најефикасније укључили у дискусије о  реформи право- 
суђа. Конференција би се могла *одржати крајем априла 1968. 
године.

Сазван је Пленум Савеза за 3. фебруар 1968. године са почет- 
ком у 9 сати у просторијама Адвокатске коморе СР Србије у 
Београду, a у смислу правила Савеза.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Кривично дело угрожавања јавног 
саобраћаја постоји и онда када во- 
зач остави возило необезбеВено 
(ВСС Од. НС бр. Кж. 768/967).

Против осуђујуће I. ст. пресуде 
уложена је жалба, која је  као не- 
основапа одбијена, из разлога:

Без одлучног је значаја за крпви- 
цу оптуженог што је возило оста- 
вио на колском прелазу, a не на јав- 
ном путу, пошто је према одредби 
чл. 271. ст. 1 КЗ и инкриминисано 
непрописно поступање возиаом пу- 
тевима и улицама, a према одредби 
чл. 1 Основног закона о безбедности 
саобраћаја на јавним путевима npo 
писи тога закона се односе на сао 
браћај, што значи и на саобраћај 
на колском прелазу, као т т о  је у 
конкр. случају утврђено.

Чак и замењене некретнине могу 
бити предметом сутековине. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 1014/67).

I. ст. пресудом утврђено је да су 
некретннне које су брачни другови 
заменили за време трајања брака, 
са другим некретнинама, не сутеко 
вина, него искључива својина једног 
брачног друга. Уложена жалба је

основана, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Чињенични закључак I. ст. суда 
да је покојник свој део поклонио 
код стицања спорие некретнине ту- 
житељици нема довољно чињенич- 
ног основа. Нису саслушани, a мо 
рали су бити, састављач уговора о 
замени некретнина и сведоци уго- 
вора, те друга уговорна странка. Из 
садржине са.мог уговора не може се 
утврдити мотив и правни основ ис- 
кључивања покојника из стицања, 
нарочито имајући у виду да је по 
којник половину у замену датихне- 
кретнина притежао у власншптву.

Ако има више тужилаца a само 
један је претрпео тешку озледу ус- 
лед кривичног дела надлежан је за 
све суд оног који је претрпео тешку 
телесну озледу. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1193/67).

I. ст. суд је одбио приговор ненад- 
лежности, уложена жалба је неосно 
вана, и одбијена, a из раз.\ога:

Ако у спору ради накнаде штете 
на тужилачкој страни постоји су- 
парништво у СЛ1ИСЛУ ч,\. 184. тач. 1 
ЗПП a само један од ту^жилаца је 
претрпео тешку телесну повр>еду ус-
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^eд кривичног дела, тада je за све 
^ужиоце месно надлежан oiiaj суд 
ria чијем подручју тешко оштећени 
^ужилац има своје пребивалиште 
| 1.\и боравиште.

Није цротивно члану 85 Закона о 
11аслеђиван>у ако тестатор одреди 
паследника оном који се не врати 
«3 емиграције. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1303/67).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев, 
'ложена жалба је као неоснована 
Јдбијена, a из разлога:

Y случају када завешталац у јед- 
иој одредби тестамента именује од- 
зеђеног Hac.veAHiuca на део наслеђа 
10д условом да се из е.миграције 
зрати у земљу и стугш у наследство, 

у друтој одредби тестамента од- 
зеди себи наследника за случај да 
зрвоименовани због неиспуњења ус- 
\ова да ступи у наследство ова дру- 
а одредба тестамента о одређива- 

f b y  наследника није противна зако 
Јиу, a посебио није противна чл. 85 
ЗОН (супституција).

Omirmiia односно покрајина као 
10ЛИТИЧКО територијалне јединице 
здговарају за штету коју милицио- 
«ер нанесе трећим лицшиа у врше- 
љу своје законске дужности. (ВСС 
Зд. НС бр. Гж. 1298/67).

I. ст. пресудом де.ли.\шчно је ува- 
■кен тужбени захтев. Уложене жал- 
5е нису основане, и одбијене, a из 
зазлога:

Наиме, из утврђених чињеница 
зроизлази да је К. Ж. као милицио 
lep станице .милиције у А. повредио 
ужиоца у вези са вршењем служ- 
ж у оквиру права и дужности оп- 
втине и покрајине. Према томе, ове 
10ЛИТ. — терит. организације су од- 
оворне за штету коју је К. Ж. као 
лилнционер причинио тужиоцу у B e 
t a  вршења службе, јер је службу 
зршио у оквиру њихових права и 
уужнскти. Ово без обзира на орга- 
шзацију и субор^динацију .ми,\иције 
■ саставу органа управних послова. 
■Сада законом овлашћена друштве- 
ta заједница ради обезбеђења реда 
i мира наоружа свог органа опас- 
зим оружјем и када овај у ту свјз- 
с\' исто законито и правилно употре- 
5и и при-том повреди и недужно

треће лице, онда је том лицу та дру- 
штвено политичка организаиија 
дужна да накнади штету. Изазивачи 
нереда нису у правном односу са 
тужиоцем, јер му они нису проуз- 
роковали телесну повреду и штету, 
већ милиционер К. Ж. тј. тужених, 
a право тужене покрајине и општи- 
не је да се од њих perptecyjy.

Један од услова за издавање при- 
времених наредби код новчаних по- 
траживања је и постојање опаснос- 
ти у субјективном смислу. (ВСС Од. 
НС бр. Гж. 1409/67).

I. ст. суд је издао привремену на- 
редбу. Уложена жалба је основана, 
I. ст. решење укинуто, a из разлога:

Према правним правилима изврш- 
ног поступка ради обезбеђења нов- 
чаних тражбина могу се издавати 
привремене наредбе, ако се вероват- 
ним учини да ће без тих наредби 
противник предлагача осујетити или 
знатно отежати-оштетити извршење 
ради наплаћивања новчане тражби- 
не. I. ст. суд није, .међутим, прили- 
ком издавања прив. наредбе давао 
разлоге у чему се састоји субјектив- 
на опасност у напред наведеном
CMHC.Vy.

Ако је сагласношћу воља уговор- 
ни однос престао тиме се овлашће- 
на странка није уједно одрекла се- 
кундарних права из уговора доспле- 
лих до момента престанка уговора. 
(Врх. пр. суд Сл. бр. 20/67).

Тужбеним захтевом тужилац је 
предложио да се тужени обавеже на 
накнаду штете услед неиспуњења у- 
roBopa о кооперацији.

Првостепени суд је нашао да је 
уговор између странака престао по 
стојати услед тога што је обавезе 
на испуњење уговора преузело тре- 
ће лице уз сагласност странака, па 
је стога тужбени захтев одбио као 
неоснован. —

Поводом жа.\бе тужиоца другосте- 
пени суд је пресуду првог суда уки- 
нуо и пред-мет вратио ради понов- 
ног суђења из следећих разлога:

„Независно од правилности зак- 
-л>учака првостепеног суда о томе да 
је уговорни однос између странака 
престао постојати, односно да су 
странке на други начин регулисале
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C B O j пословни однос, уколико je и 
правилан такав закључак првосте- 
пеног суда, из њега не следи осно 
ваност приговора о промашеној па- 
сивној легатимацији у погледу зах- 
тева за накнаду штете због неиспу- 
н>ења оних обавеза од стране туже- 
ног, које су би.\е доспеле у момен- 
ту када су странке на други начин 
регулисале свој пословни однос. На- 
име, ако се сагласношћу вол>а уго 
ворних страна једна од њих ослобо 
ди уговорне обавезе и на тај начин 
престане постојати њихов уговорни 
однос, то још не значи да се др\та 
уговорна страна одрекла својих се-

кундарних права која проистичу из
уговорног односа до момента пре- 
етанка уговора. Примењено на кон- 
кретан случај, то значи да се тужи-̂  
лац, приставши на то да се тужени 
ослободи своје уговорне обавезе о 
изради и испоруци браника, одре- 
као само свога права да захтева из- 
раду и испоруку браника, али то без 
даљњег не значи да се он одрекао 
и свога права на накнаду штете 
гфоузроковане неиспуњењем уговор- 
не обавезе од стране туженог до мо 
мента ирестанка такве обавезе''.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК V АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ, која је одржана 13. 
јануара 1968. године, донесена су сдедећа решења:

1) Узима се на .знање извештај председника, секретара, бда- 
гајника и референата о раду Адвокатске коморе.

2) Решавано је о упису у именик адвоката, па су модбе упу- 
ћене Савету на разматрање.

3) Решењем бр. 24/1968 узима се на знање да је Жарко 
Жарковић адвокат из А.\ибунара преседио седиште своје адво- 
катске канцеларије са 15. јануаром 1968. године v  Нови Сад.

4) Решењем бр. 371/1967 укида се решење од 17. XII 1967. 
године о обустави адвокатуре др Гараи Зодтана, адвоката из 
Бач. Тополе, Кекез Милоша, адвоката из Кикинде и др Анојчић 
Стевана, адвоката из Оџака, a одређени преузиматељи се разре- 
шавају дужности.

5) Решењем бр. 384/1967 уписује се у именик адвокатских 
приправника са даном 13. јануар 1968. год. Рапајић Тамара, дип- 
ломирани правник, на адв. приправничкој вежби код др Колесар 
Петра, адвоката у Новом Саду.

6) Решењем бр. 21/1968 уписује се у именик адвокатских 
приправника АК у АПВ Жива Стеван, дипломирани правник са 
даном 13. јануар 1968. год., a на вежби код Жива Славка, адвока- 
та у Зрењанину.

7) Решењем бр. 38/1968 уписује се у именик адвокатских 
приправника Ранков Константин, дипдомирани правник из Зре- 
њанина, са даном 13. јануар 1968. год., a на адв. припр. вежби 
код др Михајдовић Стојана, адвоката из Зрењанина.

8) Решењем бр. 387/1967 наложено је књиговодству Коморе
да по правоснажној пресуди Дисциплинског суда АК у АПВ бр. 
ДС 9/1967 наплати новчану казну од 150 н. дин. као и 85 н. дин. 
трошкова поступка од адвоката Вученић Светисдава из Зрења- 
нина. .
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9) Решењем бр. 378/1967 уз^то је на знање да је Живковић 
Зорђе, адвокат из Хоргоша 1. јануара 1968. године преселио се- 
\иште своје адвокатске канцеларије у Сенту.

10) Решењем бр. 379/1967 брише се из именика адвоката АК 
АПВ са даном 13. новембар 1967. Вучинић Владимир адвокат

i3 Апатина, због заснивања радног односа, a за преузиматеља ње- 
ове адвокатске канцеларије одређен је Речеи Ладислав, адвокат 
,13 Апатина.

11) Решењем бр. 375/1967 брише се из именика адвоката АК 
I АПВ Аражић Исак адвокат из Кикинде, због преселења седиш- 
ra адвокатске канцеларије на подручје друге коморе, са даном 
51. децембар 1967. године, a за преузиматеља је одређен Кекез 
1̂илош, адвокат из Кикинде.

12) Решењем бр. 381/1967 брише се из именика адвоката АК 
7 АПВ Шалаи Аадислав, адвокат из Суботице, са даном 1. јануар 
1968. због заснивања радног односа, a за преузиматеља се одре- 
' ује др Јожа Аајош, адвокат из Суботице.

13) Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ захваљује свим 
адвокатима, адвокатоким приправницима и радницима у адво- 
сатским канцеларијама на честиткама поводом нове 1968. године.

14) Решавано је о текућим предметима.

УПРАВНИ ОДБОР АК Y АПВ

УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у  именик ад- 
зоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви услови, 
го се на основу чл. 93 тач. 4, чл. 87 тач. 3, чл. 13 тач. 1, 2, 3, 6 и 7 
ЗОА и чл. 13 ст. 2 Закона о правосудном испиту, те чл. 7 и 9 
Зтатута АК у АПВ, уписују у именик адвоката, са даном 18 јануар 
1968. године, a решењима број:

359/67 Томић Веселин, Врбас 
360/67 Татић Катица, Инђија 
368/67 Ердељан Благоје, Зрењанин 
372/67 Петров Константин, Вршац 
23/68 Радишић Михајло, Зрењанин 
25/68 Бубало Никола, Апатин 
29/68 Бурић Аеонора, Нови Сад 
30/68 Атаљац Борђе, Панчево 
35/68 Маринков Војислав, Вршац 
41/68 Будишин Душан, Кикинда 
34/68 Вулетић Будислав, Темерин

Адвокатска комора у АЛВ
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УПРАВО ЈЕ ИЗАШЛА ИЗ ШТАМПЕ:

II књига „ГРАБАНСКО ПРАВО V ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ” од др 
Бориса Визнера.
Као и I књига и ова II књига обухваћа пор>ед теоретоких излага- 
ња многобројне рјешидбе наших Врховних судова и разне у прак- 
си потребне обрасце, па се препоручује свим правницима, јер 
ће им корисно послужити не само с теоретске већ и практичне 
стране, како је посебно истакнуо проф. др. Алојз Финжгар у 
рецензији I књиге (Наша законитост бр. 5/1967), гдје међу иним 
наводи: „И ово друго издање намијењено је у првом реду прав- 
ницима практичарима, што наравно не значи да се радом, наро- 
чито што се тиче теоријских излагања, не би могли корисно по  
служити и студенти права . . .  Посебна одлика рада је, како је већ 
било споменуто, да аутор код својих излагања узима у обзир 
важеће прописе, односно правна правила, чиме даје драгоцјену 
помоћ пракси. Y теоријским радовима се више пута премало 
узима у обзир постојеће прописе. Пракси могу корисно послу- 
жити баш овакви радови какав је рад аутора, гдје аутор улази 
у конкретне проблеме и тражи рјешења на основи конкретних 
прописа, a осим тога још на појединим примјерилма показује 
како се треба у пракси њима служити.”
Ова II књига опсежнија је од I књиге за 140 страна и обухваћа 
542 странице, цијена јој је Н Дин 60.—, a може се набавити у 
књижарама или непосредно поузећем код НИП „ШТАМПА” Оси- 
јек, Улица Револуције 20.

ИСПРАВКА

У броју 11 „ГААСНИКА" за новембар 1967. године објављено 
је погр>ешно да је угшсан у именик адвоката „Вицен»а”, a треба 
да стоји „ВУЦЕЉА”, што се овим исправља.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Штампа ,3удућнсх:т", Нови Сад
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