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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П . В О Ј В О Д И И И

Година X V II Нови Сад, март 1968. Б ро ј 3

СПРОВОБЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА АДВОКАТА НА 
ПОДРУЧЈУ СР СРБИЈЕ

Адвокатска комора у Београду и Адвокатска комора у Новом 
Саду, као законски заступници адвоката осигураника и пензио- 
нисаних адвоката и чланова њихових породица, настојале су да 
постигну споразум са Републичким заводом за социјално осигу- 
рање у Београду ради закључења Уговора о спровођењу социјал- 
ног осигурања адвоката на подручју СР Србије. Ови преговори 
су вођени у годинама 1965, 1966. и 1967. a није постигнут спора- 
зум. Стога су се Коморе обратиле Републичком секретаријату за 
правосуђе СР Србије ради посредовања за усаглашавање гледи- 
шта по спорни.м питањи.ма. Одржан је састанак у Републичком 
секретаријату за правосуђе у Београду на дан 8. децембра 1967, 
на коме су учествовали: представници Извршног већа СР Србије, 
Републичког завода за социјално осигурање у Београду и Адво- 
катске коморе у Београду и Новом Саду на кол1е су детаљно пре- 
тресена спорна питања око којих се водио дуготрајни дијалог 
међу заинтересованим странкама путем писмених предлога, ме- 
морандума, нацрта, уговора и сл. Та питања су углавном ова:
1) Питање признавања целокупног стажа пре 15. маја 1945. год. 
адвокатима старијим од 65 година односно 55 година (жене) к о  
ји после 15. маја 1945. године имају 10 година проведених у ад- 
вокатури или било ком радном односу, као и оним адвокати.ма 
који нису могли да испуне овај стаж услед болести, смрти или 
неспособности. 2) Питање признавања права адвокатима —  оси- 
гураницима да могу по избору пријавити основицу осигурања 
чист лични доходак према правоснажном решењу органа управе 
прихода за протеклу годину. 3) Питање плаћања доприноса ад- 
воката сразмерно њиховим правима из социјалног осигурања. 4) 
Питање ретроактивног важења нових основица осигурања почев 
од 1. I 1965. године само за оне адвокате који се за ово изјасне 
и уплате целокупну разлику доприноса. 5) Питање поновног пре- 
вођења адвокатских пензија.

Адвокатске коморе су тражиле за старије адвокате признање 
целокупног стажа пре 15. маја 1945. године. Ради се о незнатно.м 
броју адвоката који се налазе у изузетно тешком материјалном 
положају a извршена корекција не би представљала знатнији фи-
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нансијскч ефекат за фондове осигурања. Неиспуњавање 10 годи- 
на стажа после 15. Jđaja 1У45. године углавном je последица дру- 
гих фактора a не пропуста адвоката те би прихватање принципа 
солидарности било у духу система социјалног осш урања код нас. 
Овде се истиче са стране Комора чињеница да су адвокати-оси- 
гураници уплаћивали у фондове веће доприносе него што су има- 
ли права из социјалног осигурања. Напокон, није без значаја ни 
чињеница да су ови адвокати били чланови ранијих пензионих 
фондова Комора чија је знатна имовина ноционализована у ко- 
рист друштвене заједнице.

Представници Републичког завода за социјално осигурање 
нису прихватили ове разлоге.

Адвокатска комора у Београду је посебно инсистирала да ад- 
вокати-осигураници могу по избору пријавити за основицу осш у- 
рања чист лични доходак према правоснажном решењу управе 
прихода, наводећи да је овај захтев у складу са прихваћеним си- 
стемом утврђивања основица осигураника из радног односа, јер 
се њихове основице осигурања утврђују према оствареном лич- 
ном дохотку. Ове основице не би могле оити мање од прописаних 
обавезних основица осигурања према годинама стажа асигура- 
ника.

Републички завод за социјално осигурање није по овом пред- 
логу хтео да дискутује.

Стари је захтев адвокатских организација, постављан и рани- 
је код свих уговора да, адвокати осигураници плаћају допринос 
сразмерно њиховим правима из социјалног осигурања, али се 
овај њихов захтев ника није уважио. Познато је да адвокати не- 
мају право на заштитни додатак, на превре.мену пензију, да се 
пензије одређују на основу 10-годишњег просека a не 5-годиш- 
њег, нису им при превођењу призната два виша осигураничка 
разреда као пензионерима из радног односа и др.

Републички завод за социјално осигурање истицао је прво да 
су ова ускраћена права скоро немерљива a касније да су незнат- 
на па, није хтео на овој основи да претовара.

Ко.море су тражиле да се признаје ретроактивно важење но- 
вих основица осигурања почев од 1. I 1965. само оним адвокати- 
ма који уплате разлику доприноса за протекле периоде за инва- 
лидско и пензијско осигурање. Нема никаквог законског основа 
нити оправдања да се обавежу сви адвокати осигураници да пла- 
те ову разлику од 1. I 1965. него би за све важио допринос по но- 
вим основама од 1.1 1968. сем за оне који желе да уплате разлику 
за периоде од 1. I 1965. до 1. I 1968. Фондови социјалног осигура- 
ња добијају потпуно покриће уплатом разлике за адвокате који 
то учине. Ово је уосталом у сагласности и са чл. 122 ОЗПО.

Републички завод за социјално осигурање тражио је да се 
уплати разлика за све адвокате од 1. I 1965. до 1. I 1968. или да за 
све адвокате уплата новог доприноса и.ма важити од 1. I 1968.

Исто тако није пости1'нут споразум о питању поновног пре- 
вођења адвокатских пензија. Коморе су тражиле да се превођзње 
свих затечених пензија адвоката има извршити Јфема основу од-



ређеном за први осигуранички разред јер за то непостоје закон- 
ске сметње. Нужна је корекција адвокатских пензија, јер су оне 
несразмерно ниске у односу на све категорије озигураника из 
радног адноса, a посебно правника из других струка. Истиче се 
чињеница да је на дан 31. X II 1964. године пензија адвоката и 
пензија осигураника из радног односа са факултетском спрз.\10 .м 
остварена пре 1. I 1958 године била једнака за ове осигуранике и 
то трећег осигураничког разреда. Одредбо.м чл. 224 став 1 ОЗПО 
и новелом овог члана из 1966. пензије пензионера са факултет- 
сксм спремом, сем адвоката, преведене су без икаквг доплате д о  
приноса фондовима осигурања према основицама за први осигу- 
ранички разред, док је  за адвокате остао трећи осигуранички 
разред.

Завод за социјално осигурање сматра да нема .места овакво.м 
превођењу.

Једино што је међу заинтересованим странкама постигнут 
споразум за обавезне основице на које морају бити осигурани ад- 
вокати a таквих би било осам. За сваких 5 година једна и пошле 
би до 800 НД до 1.500 НД.

На темељу резултата овог састанка није се могло приступити 
сачињењу уговора .међу странкама. Одржан је још један саста- 
нак 15. X II 1967. експерата странака, па је коначно Републички 
завод за социјално осигурање своји.м актом 06/1 бр. 9485/66. од 
20. X II 1967. обавестио Коморе да би прихватио де.\и.мично уно- 
шење периода који се адвокатима признају у пензијски стаж, да 
прихвата предложење обавезне основице, док по свим осталим 
спорни.м питањи.ма остаје при својим ранијим ставови.ма.

Управни одбор Адвокатске ко.море Војво\ине на својој сед- 
ници од 13. I 1968. године одлучио је да се обрати Извршном ве- 
ћу СР Србије с молбом да се изради предлог Републичког закона 
о спровођењу социјалног осигурања адвоката СР Србије и овај 
поднесе Скупштини HP Србије на усвајање. Исту такву одлуку 
је донео Управни одбор Адвокатске ко.море у Београду. Ко.морг 
су коначно прибегле ово.м решењу јер нису могле да прихвате 
предложена решења и правна тумачења по спорни.м питањима 
Републичког завода за социјално осигурање, јер да су ова у не- 
складу са позитивни.м законским прописима те чак да у.мањују 
н досадашња права адвоката из социјалног осигурања. О овч.м 
одлукама је обавештен Републички секретаријат за правосуђг, 
Републичко Извршно веће и Репуб.\ички завод за социјално оси- 
гурање.

Y  циљу да адвокатске организације са своје стране доприне- 
су да се ово питање што пре реши Коморе су пришле изради тек- 
ета предлога овог закона у складу са постојећим одредбама одго 
варајућих закона нетражећи за адвокате осигуранике никакав 
привилегисани положај нити бенефиције већ она права која им 
по Закону и по наше.м систе.му социјалног осигурања припадају, 
a све у складу са њиховим доприносима фондови.ма социјалног 
осигурања.

М. Ботић



ПРИМЕНА ПРОПИСА ЧА. 407 ЗКП ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА 
ОВОГ ПРОПИСА, ПРАКТИЧНА ВРЕДНОСТ И ПИТАЊА Y  ВЕЗИ

ПРИМЕНЕ ИСТОГ

1) Уопшге о овом пропису

Законик о кривичном поступку поред тога што садржи по- 
себне одредбе за „поступак пред Општинским судом” (чл. 392— 
408), садржи у пропису чл. 407 Одредбе које може да примењује 
једино судија појединац, кад су у питању кривична дела за која 
се гони по приватној тужби. Пропис не представља никакве по 
себне одредбе, пропис је специфично овлашћење за судију поје- 
динца због потребе целисходности ради решавања одређених вр- 
ста кривичних дела. Овим прописом законодавац је имао за циљ 
да омогући најсумарније могуће поступање код најлакших кри- 
вичних дела, ради убрзаног решавања ових кривичних дела поку- 
шајем мирења. Пропис није намењен да се крше утврђени прин- 
ципи кривичног процеса, те да се шкоди одбрани окривљеног и по- 
влашћује приватни тужилац, напротив пропис води рачуна о ин- 
тересима свих учесника у кривичном процесу као и друштвеним 
интересима. Применом овог прописа поступак се скраћује, дола- 
зи до уштеде средстава и материјада као и времена на страни су- 
да и странке. Кад судија појединац одлучи да примени овај про 
пис, мора да рачуна да није ослобођен обавеза које стоје као и 
у случају кад заказује главни претрес, са разликом што се ори- 
јентише на позивање странака —  приватног тужиоца и окривл>е- 
ног. Законодавац је имао за циљ да се избегне сувишно позивање 
лица на суд, ако је могуће да се кривични спор реши и без пози- 
вања других лица осим окривљеног и приватног тужиоца кад је 
то могуће, a обавезао је судију појединца да поштује основне 
принципе кривичнопроцесног права, који важе и за кривично п о  
ступање на главном претресу који је заказан без примене пропи- 
са чл. 407.

Још одмах желим да истакнем, да се не слажем са оним тео- 
ретичарима који у овом пропису гледају законску сувишност, 
промашај законодавца и слично. Примера ради да наведем про 
фесор Васиљевић каже да је  овај пропис „мера сумњиве теорет- 
ске вредности и проблематичног практичног значаја” . Ja тврдим 
обратно, да је то пропис велике практичне вредности и теорет- 
ски опвавдан, само га треба примењивати што чешће и правовре- 
мено. Теоретски о овом пропису до сада није много ни говорено 
није му нико поклањао пажњу и ретко је ко трудио се да запази 
његову вредност и оправданост.

Y  нашем кривично процесном законодавству овај пропис је 
новијег датума, одредбе овог прописа није познавао Закон о кри- 
вичном nocTvnKV који је објављен у „Сл. листу ФНРЈ” , бр. 97 од 
6, новембра 1948. године али озај закон није познавао ни посебне 
одредбе „за поступак пред општинским судом” , ни Закочик о 
квивичном поступку који је објављен у „Сл. дисту ФНРЈ” , бр. 
40/53 који је ступио на снагу 1. јануара 1954. године и ако је



садржавао посебне одредбе за поступак пред Општинским судом 
(чл. 399— 413) није садржавао прописе чл. 407. Пропис чл. 407 
(по новелираном ЗКП) први пут се појављује у чл. 62 Закона о 
изменама и допунама Законика о кривичном поступку који је об- 
јављен у  „Сл. листу ФНРЈ” , бр. 52/59. са важношћу од 1. јануара 
1960. године. Пропис је унет у пречишћен текст ЗКП као члан 
414 који је утврдио Законодавни одбор Савезног већа Савезне 
народне скупштине, објављен у „Сл. листу ФНРЈ", бр. 5/60. год.

2) Примена прописа чл. 407 ЗКП

Примена овог прописа јесте могућност a не обавеза за судију 
појединца. Према овом пропису пре заказивања главног претреса 
за кривична дела из надлежности судије појединца за која се го- 
ни по приватној тужби судија појединац може позвати само при- 
ватног тужиоца и окривљеног да одређеног дана дођу у суд ради 
претходног разјашњења ствари, ако сматра да би то било цели- 
сходно за брже окончање посла. Судија мора да уз позив достави 
и препис приватне тужбе, приликом доставл5ан.а позива окрив- 
л>еном (чл. 407 ст. 1). Да ли fie судија применити овај пропис он 
о томе одлучује приликом претходног испитивања оптужног ак- 
та. Судија општинског суда (председник већа односно судија п о  
јединац) кад прими у рад оптужни предлог или приватну туж- 
бу, врши претходно испитивање да ли је суд надлежан, да ли је 
потребно да се спроведу поједине истражне радње, или да се до- 
пуне спроведене истражне радње и да ли постоје услови за одба- 
цивање оптужног предлога или приватне тужбе (чл. 399 ст. 1). 
Ако судија нађе да је суд стварно и месно надлежан, да је у пи- 
тању кривично дело за које се гони по приватној тужби, да је из 
надлежности судије појединца и да нема места одбачају приват- 
не тужбе (чл. 401) може одлучити, место да закаже главни пре- 
трес да позове само приватног тужиоца и окривљеног да одре- 
ђеног дана дођу на суд ради претходног разјашњења кривичне 
ствари, али само ако то води бржем окончању кривичне ствари 
односно ако је целисходно тако поступити. Треба одмах уочити 
да после заказивања главног претреса примена чл. 407 не може 
доћи у обзир. Ово због Tora што је законска претпоставка, да м о  
ментом заказивања главног претреса оптужна акта су разумљи- 
ва и стоје све претпоставке за одржавање главног претреса a про 
пис чл. 407 има за циљ отклањање онога што је неразумљиво у 
приватној тужби ради бржег окончања поступка. Практичност 
псх;тојања овог прописа мора да се извлачи из чињенице да је ве- 
лики број приватних тужби неуредан, често без предлога о дока- 
зи.ма, без назначења где се докази налазе a чињенично стање у 
највећем броју изнето је на неразумљив начин. Примењујући 
овај пропис судија појединац отклања оно што сматра неразум- 
ЉИВИЛ1 у приватној тужби узимањем изјава од странака. To је пут 
и начин да судија лично чује обе странке које се кривично спо- 
ре, пре доношења одлуке о даљој судбини кривичног предмета и



да омогући странкама да на равноправној основи ставе предлоге 
у вези доказа како би судија ако не дође до окончања кривичне 
ствари овом приликом, на следећем хлавном претресу могао да 
оконча кривичну ствар.

Није велики број кривичних дела за која се гони по приват- 
ној тужби из надлежности судије појединца, па отуда ни приме- 
на прописа чл. 407 не може се применити код великог броја кри- 
вичног дела. Наводимо кривична дела код којих може доћи до 
примене прописа чл. 407 a то су: клевета (чл. 169 ст. 1 и 2), лака 
телесна повреда (чл 142 ст. 2), увреда (чл. 170 ст. 1 и 2), изноше- 
ње породичних и личних прилика (чл. 171), омаловажавање, прг- 
бацивањем за кривично дело (чл. 172), ситно дело крађг, утаје 
или преваре —  чл. 259 КЗ (ако је учињено према брачном другу, 
сроднику по крви у правој линији, брату или сестри, усвојиоцу 
или усвојенику). Кад се узме у обзир да су ова дела код многих 
судова најмногобројнија онда је јасно, да се пропис може при- 
менити у великом броју случајева али код малог броја врсте кри- 
вичних дела. Применом овог’ прописа најчешће долази до изми- 
рења странака јер без присуства трећих лица странке врше уза- 
јамна попушта.\а и одступања од својих захтева. Ово чине поред 
осталог и због тога што су трошкови поступка још мали, као и 
због тога шго странке нису у присуству трећих лица износиле 
чињенице, које воде заједљивости због сазнања од трећих лица. 
Ово је могућност за окривљеног да оповргне тужбене наводе и да 
не дође до одржавања главног претреса a самим тим да избегае 
непријатносаи које се манифестују на главном претресу и које 
не зависе од законитог спровођења кривичног постушса од стра- 
не суда, већ саме природе поступка на главном претресу.

3) Одлуке које доноси судија појединац кад примењује 
пропис чл. 407

Примена прописа чл. 407 садржаног је карактера, суштин- 
ског значаја за крхшичио поступање за одређена кривична дела 
a све то потврђује и начин окончавања кривичне ствари. Прва и 
основна дужност судије јесте покушај да дође до мирења између 
странака, предочавајући странкама добру страну таквог начина 
решавања насталог кривичног спора и из њега насталог захтева. 
Ако не дође до измирења странака и повлачења приватне тужбе, 
судија ће узети изјаве од странака и том приликом позвати да 
ставе своје предлоге у погледу прибављања доказа (чл. 407 ст. 2). 
Ако дође до измирења странака судија доноси и решење о обу- 
стави поступка у смислу чл. 57. Ако не дође до измирења страна- 
ка и до обуставе поступка у смислу чл. 57 судија утврђује да лл 
су испуњени услови за одбацивање приватне тужбе (чл. 401 ci 
1). ако нађе да су испуњени услови донеће решење о одбачају 
приватне тужбе у смислу чл. 401.

Ако судија појединац не нађе да постоје услови за одбацива- 
ње приватне тужбе, донеће решење о томе који ће се докази из-



вести на главном претресу и заказаће главни претрес, по пра- 
вилу одмах и саопштиће то странкама (чл. 407 ст. 3).

Судија појединац ће одбацити приватну тужбу, ако нађе да 
постоје разлози за обуставу поступка предвиђени у чл. 249 тач. 1 
до 3 ЗКП a ако су спроведене поједине истражне радње и са раз- 
лога предвиђених у тачци 4 члана 249. Разлози за обуставу кри- 
вичног поступка према чл. 249 јесу: 1) да дело које је дело опту- 
жбе није кривично дело; 2) да постоје околности које искључују 
кривичну одговорност, a не долази у  обзир примена мера бгзбед- 
ности; 3) да нема захтева овлашћеног тужиоца или предлога од- 
носно одобрења овлашћеног лица, уколико је то по закону п о  
требно или да постоје околности које искључују гоњење; 4) да 
нема довољно доказа да је окривљени основано сумњив за дело 
које је предмет оптужбе.

Ако судија појединац сматра да није потребно прибављање 
доказа a не постоје неки други разлози за посебно заказивање 
главног претреса може одмах отворити претрес и по извођењу 
доказа који се налазе пред судом донети одлуку поводом приват- 
не тужбе. На ову могућност суд ће посебно упозорити приватног 
тужиоца и окривљеног приликом достављања позива (чл. 407 ст.
4). Ако судија утврди да постојећи докази пружају могућност 
за окончање кривичне ствари отвара главни претргс примењу- 
јући том приликом све (само потребне у конкретном случају) 
прописе који се односе на главни претрес од момента отварања 
па до завршетка главног претреса. Судија том приликом може да 
одлучи да одложи главни претрес ако нађе да је то потребно ра- 
ди прибављања новнх доказа. Ако судија појединац нађе да су 
докази доволјНи може по завршетку главног претреса донети пре- 
суду, којом се оптужба одбија (чл. 320), којом се окривл>ени 
ослобађа од оптужбе (чл. 321), којом се оптужени оглашава кри- 
вим (чл. 322), или пак решење о судској опомени (чл. 506 КЗ и 
чл. 409 и 410).

Ако приватни тужилац који је уредно позван не дође на гла- 
вни претрес, нити обавести суд о немогућности доласка, судија 
ће применом одредаба чл. 58 донети решење и извршити обуста- 
ву кривичног поступка (чл. 407 ст. 5).

Ако су испуњени услови за одржаван.е главног претреса су- 
дија може одржати главни претрес и у случају недоласка окрив- 
љеног, ако има доказа да је окривљени уредно позван, да његово 
присуство није нужно и да је пре тога био испитан (чл. 407 ст. 6 
у вези чл. 405 ст. 3). Из овог прописа произилази да је законода- 
вац и.мао намеру да се окривљени дисциплиновано односи према 
судском позиву. Треба имати у виду да окривљени може бити са- 
слушан у  кривичним стварима, само од стране судије a не и од 
других лица и да се судска одлука .чоже заснивати само на осно- 
ву таквог саслушања.



4. Нека питања која могу бити спорна у вези пргшене прописа
чл. 407

Као прво поставл>а се питање да ли је окривљени који се не 
одазове уредно примљеном судском позиву, када се примењује 
чл. 4U/ ст. 1 сноси KOje друге последице осим одржавања главног 
претреса у његовом одсуству, као што је  довопење (чл. 16У) у 
вези чл. 2/5, и да ли судија појединац може да обавеже окрив- 
љеног да сноси трошкове кривичног поступка који су настали за 
приватног тужиоца услед неодазивању позива од стране окрив- 
љеног (чл. 275 ст. 1 КЈ) као у случају неодазивања на главни пре- 
тресј. Таква могућност не произилази из nporaica чл. 40/. Меоу, 
тим, пропис је саставни део осталих одредаба за поступак пред 
општинским судом те сматрам, да судија може да обавеже окри- 
вљеног да у случају неодазивања по уредно примљенОхМ судском 
позиву и ако изостанак није оправдао, може бити обавезан да 
надокнади прив. тулшоцу трошкове који су настали услед неода- 
зивања позиву суда од стране окривл>еног без обзира што се не 
ради о главном претресу. Ubo отуда што је  прив. тужилац морао 
да дође на позив судије, јер у случају недоласка сноси последице 
које повлаче обуставу поступка (чл. 58J. Странке се позивају у 
интересу оптужОе и одбране, ово је могућност да окривљени 
предложи доказе који му иду у прилог одбране и у случаЈу да бу- 
де оглашен кривим представио је  да су трошкови кривичног по- 
ступка због брзог окончања кривичне ствари мањи. Сматрам, да 
окривљени мора да сноси последице недоласка на уредан позив 
суда, да судија може одредити довођење за главни претргс који 
заказује овом приликом, ако је уверен да би то била нужна мера 
за обезбеђење присуства окривљеног за успешно окончање кри- 
вичне ствари.

Може се поставити питање одржавања рока потребног за од- 
брану окривљеног, од момента пријема приватне тужбе до мо- 
мента давања изјаве пред судијом? Сматрам да овај рок мора 
бити одржан као када је у питању главни претрес. Према ЗКП за 
кривична дела из надлежности општинског суда за која је у за- 
кону предвиђена казна затвора или новчана казна позив окрив- 
Љ8НОГ мора се доставити тако да између дастављања позива и да- 
на достављања остане довољно времена за припре.мање одбране 
a најмање три дана. По пристанку окривљеног овај се рок може 
скратити (чл. 402 ст. 3). Овај пропис мора бити поштован од 
стране судије појединца. Зато, судија односно суд мора да води 
рачуна да приликом достављања позива окривљеном остане до- 
вољно времена за одбрану. Ако није одржан рок од 3 дана од 
пријема приватне тужбе до момента давања изјаве окривљеног 
пред судијом ака окривл>ени не пристане на скраћени рок, суди- 
ја не може да узме од окривљеног никакву изјаву.

Намеће се као треће питање —  питање формалне одбране ок- 
ривљеног —  да ли стоји за судију обавеза да пре узимања изјаве 
од окривљеног, с обзиром да се не ради о главном претресу ни о 
истражним радњама мора да упозори окривљеног на право од-
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бране из чл. 66 ЗКП. Сматрам оног хмомента кад је окривљени до- 
шао по позиву пред суд, да да ма какву изјаву као окривљени 
мора бити упозорен на право да може имати браниоца у току це- 
лог кривичног поступка (чл. 66 ст. 1). Изјава окривљеног о томе 
хоће ли узети браниоца или ће се сам брапити мора иити унета 
у записник. Није допустиво тумачење да поступање од стране су- 
дије појединца по чл. 407 ЗКП не значи покретање кривичног п о  
ступка и да нема обавеза за судију, да упозори окривљеног на 
право да може узети браниоца пре него судија одлучи да отвори 
главни претрес. Овде морамо поступити по пропису чл. 66 ст. 2. 
Тачно је  да се кривични поступак за кривична дела из надлежно 
сти општинског суда сматра покренутим кад судија општинског 
суда (председник већа односно судија појединац) закаже главни 
претрес (чл. 399 став 2). Али то не значи да судија појединац не 
упозори окривљеног на право одбране, пре него узме изјаву од 
окривљеног приликом примене прописа чл. 407. Оног мохмента 
кад судија појединац, примењујући пропис чл. 407 узима изјаву 
од окривљеног у вези дела и кривице дужан је да упозори окрив- 
љеног у смислу одредаба чл. 66 ст. 2 да окривљени може имати 
браниоца током читавог кривичног поступка без обзира да ли ће 
доћи до отварања главног претреса или не. Ово се мора прихва- 
тити због тога што је тежња законодавца да приликом првог су- 
срета окривљеног са судом, окривљени има стручног помоћника 
на својој страни јер та прва изјава коју окривљени даје може да 
буде од одлучујућег значаја за исход кривичне ствари гледано 
са интереса окривљеног. Морамо се залагати за најшири вид 
стручне одбране у границама закона.

Коначно, све последице које може да сноси окривљени који 
се не одазове позиву за главни претрес може да сноси и ако се 
не одазове позиву кад судија при^мењује одредбе прописа чл. 407 
(довођење, надокнаду трошкова који су настали за приватног ту- 
жиоца услед неоправданог изостанка окривљеног).

Аушан Богдановић

ИЗБОРИ САВЕТА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА Y  ОРГАНИМА УПРАВЕ
И ПРАВОСУБА

Питање избора органа самоуправљања у  органима управе и 
правосуђа није комплексно решено у законској материји, која се 
интеграрно односи на те органе, него је решено законски.м норма- 
ма које се односе на изборе радничких савета и других органа 
управљања у  радним организацијама. To су норме Основног за- 
кона о избору радничких савета и других органа управљања у 
радни.\1 организацијама (у  даљем тексту: Основни закон о избору 
радничких савета) и норме одговарајућих републичких закона о



избору органа управљања у радним организацијама.* Закон о ор- 
ганима управе у Социјалистичкој Републици Србији (у  дал>ем 
тексту: Закон о органима управе) даје само основне, начелне 
норме о избору чланова савета радне заједнице у органима упра- 
ве и правосуђа.^ Но овај Закон у свом члану 36 проширује при- 
мену савезних и републичких прописа о избору радничких савета 
и других органа управљања у радним организацијама —  на opra- 
не управе и правосуђа у погледу кандидовања, избора и опозива 
чланова савета, као и у погледу рада изборне комисије и бирач- 
ког одбора, сходно и у складу са одредбама начелних норми За- 
кона о органима управе.^

Основна начела законских норми о избору органа самоуправ- 
љања на подручју управе и правосуђа, те у  самоуправним радним 
организацијама и установама уклапа се у јединствене принципе 
нашег изборног система, као одраз непасредне социјалистичке 
демократије засноване на самоуправним друштвено економским 
и политичким односима. Те принципе декларише и сам Устав, a 
законске норме их конкретизују кроз разраду начела активног и 
пасивног изборног права, начела једнаког и непосредног избор- 
ног права, слободе опредељења гласача и тајности гласања, ог- 
раничења поновног избора и обнове органа (принцип ротације), 
кандидовања на зборовима радних људи и права опозива.

Полазећи од тих начела нашег изборног права, законске нор- 
ме детаљно регулишу садржину субјективног бирачког права, 
демократску процедуру остваривања тог права на подручју уп- 
раве и правосуђа, функцију и структуру органа, те инструменте 
спровођења избора о чему ће ниже бити речи.

I. СУБЈЕКТИ БИРАЧКОГ ПРАВА И БИРАЧКО ПРАВО

Субјект бирачког права је сваки члан радне заједнице орга- 
на управе и правосуђа, који има право да бира и да буде биран у 
савет. Члан радне заједнице, као субјект бирачког права, носи- 
лац је активног и пасивног бирачког права. To право је везано 
за радни одсно и стиче се моментом ступања у радни однос. За 
стицање својства субјекта тог права није потребан никакав прет- 
ходни стаж, a није одлучно ни то да ли је члан радне заједнице 
у радном односу са пуним или скраћеним радним времено.м. Y 
садањим условима, a са становишта нове концепције радног од- 
носа у органима управе и правосуђа, није од значаја питање би- 
рачког права са становишта радног односа на неодређено време,

’ Основшг закон о кзбору радничких савета и друтих органа управ 
љања V радним: организацитама —  стуггио на снагу 16 априла 1964. г. (С,п. 
лист СФР.Т пд 8 IV. 1964 г. бр. 15 и бр. 54/67 од 30. XII. 67.) Закон о избору 
органа управљања у радним организацијама, који се односи на С. Р. Срби- 
iy — ступио на снагу 28 морта 1965. г. — Сл. Гл. СРС бр. 13 од 27. III. 
1965 г.

 ̂ Закон о 1рргаеим.а згправе у СРС стуггио на снагу 16 априла 1965. г, 
(Сл. Гласник СРС бр. 16 од 15 априла 1965. г.) — Вици чл. 28—36.

Види чл. 36 Закона о органима управе у СРС и чл. 121 истог Закрна.
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хонорарног односа или пак сезонског радног односа.'' Члан радне 
заједнице, по активном бирачком праву, има право да бира чла- 
нове савета слободно и непосредно, a no пасивном бирачком пра- 
ву, да буде биран за члана савета своје радне заједнице, или пак 
савета радне јединице, ако је образован савет радне јединице.

Y нашој демократској пракси, сама реализација бирачког 
права условљава активно и пасивно право кандидатург. Активно 
право кандидатуре се састоји у праву предлагања кандидата и 
утврђивања кандидата, a пасивно право кандидатуре, у праву 
сваког члана радне заједнице да има потенцијалну могућност да 
буде предложен и утврђен за кандидага за члана савета.

Ограничење пасивног бирачког права важи за старешину орга- 
на. To је последица разграничења функције самоуправљања и 
функције руковођења на подручју управе и правосуђа и тежње 
за успостављањем одређених односа ових двеју функција. Но за- 
кон може одредити да старешина неких органа управе може би- 
ти члан савета.^ Пасивно бирачко право нема ни члан савета ко- 
јему је истекао мандат —  за текући мандатни период савета.

Бирачко тело представља целовитост носилаца бирачког пра- 
ва органа управе и правосуђа. Оно је идентитет свих радних љу- 
ди појединог органа. Но постоји могућност делења те целовито- 
сти. To је последица чињенице, да закон дозвољава да се одргђг- 
на права самоуправљања пренесу на радне јединице. Такав слу- 
чај мора бити регулисан правилником органа управе и правосу- 
ђа. Y  том случају бирачко тело је уже и своди се на oncer рад- 
них људи одговарајуће радне јединице која је носилац одргђе- 
них права самоуправљања. Y  том случају сви радници тог ужег 
бирачког тела, као носиоци активног и пасивног бирачког права, 
чине „сужено бирачко тело” .̂

II. ОСТВАРИВАЊЕ БИРАЧКОГ ПРАВА

Битна садржина бирачког права, као јединства активног и 
пасивног бирачког права, исцрпљује се у избору чланова савета 
радне заједнице са самим актом гласања. Но изборе не можемо 
идентификовати са актом гласања. Гласање је само један од за- 
вршних и одлучујућих радњи изборне процед^фе. Целовит појам 
избора садржински обухвата цео низ радњи и сложен процес 
процедуре, који започињу расписивањем избора, a завршавају ве- 
рификацијом мандата изабраних чланова савета. Зато остварење 
бирачког права представља јединство одређених радњи, функци- 
је одлучивања, инструмената и процедуре, чији су учесници суб- 
јекти бирачког права и изборни органи. Тај сложен процес ос-

Види чл, 1 и 2 и одговарајуће одредбе Основног закона о радним 
однссима —  3.3 пг'ивремени рални однос.

 ̂ Види чл, 8 Општег закона о самоутгоављању радних л>уди у органи- 
ма угграве (Сл. липт СФРЈ бр. 46/64) и чл. 27 до 29 Закрна о оорранима vnpa- 
ве у СРС, тр чл. 107 Закона о савезн-ај управи — Сл. лист СФРЈ бр. 7/65.

‘ Види чл. 6 Опиттег закона о самоуправљању радних људи у  органи-
•ма управе и чл. 23 и 24 Основног закона о  избору радничких савета.
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тваривања бирачког права изложићемо у даљој анализи структу- 
ре и функција органа, процедуре и остваривања бирачког права 
у разним фазама реализације избора.

1. Органи за спровоћење избора

Органи за спровођење избора за савет у  органима управе и 
правосуђа су изборна комисија и бирачки одбор. Те органе као 
органе за спровођење избора декларише сам закон. Како de iure 
и de facto постоје и други органи који врше одређене функције 
у спровођењу избора, то ова два изборна органа можемо озна- 
чити као изборне органе у ужем смислу. Органи за спровођење 
избора у ширем смислу (изборни органи у  ширем смислу) пој- 
мовно обухватају и друге органе као што су: комисија за израду 
бирачког списка, кандидациона комисија, верификациона коми- 
сија, оверачи записника и записничари.

Изборна комисија и бирачки одбор имају исту структуру. 
Састоје се од претседника и два члана. Члановима оба ова органа 
постављају се и заменици, тт. заменик претседника и заменици 
чланова изборне комисије и бирачког одбораЈ Законом је норми- 
рана иста структура комисије за састав бирачког списка и вери- 
фикационе комисије, али се не одређују заменици.

Одређене и важне функције у  изборној процед^и, поред на- 
ведених изборних органа у ужем и ширем смислу, врши савет 
радне заједнице и општински суд.

Битно разликовање изборних органа је  у њиховој функцији 
и задацима које врше у изборној процедури.

2. Функција органа и процедура у првој фази до 
кандидационог збора

а ) Расписивање избора

Прва радња којом се започиње изборна процедура је акт о 
расписивању избора чланова савета. Тај акт доноси савет радне 
заједнице у форми одлуке.* Y  одлуци о расписивању избора мора

’ Види чл. 31 Закона о органима управе у СРС и чл. 9 Закона о избо- 
ру органа управљаша.

' Пример одлуке:
На основу чл. 16 Основног закона о избору радничких савета и друтих 

органа управл>ања у радним организацијама, a у вези са чл. 36 и чл. 121 
Закона о овганизд уппаве у СР Срби1и, Савет радне затеднице ВС Србите
— Одељења у Новом Саду на седници одржаној 28 фебруара 1968. године 
донео је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАН.У T/f ОДРЕЂИВАЊУ ДАНА ИЗБО^рА ЗА САВЕТ РАДНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ У  НОВОМ САДУ

I. Расшгсују се избори за Савет радне заједнице Врховног суда Ср^ије
— Оделења у Новом Саду.
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ce утврдити дан избора и број чланова савета који ће се на избо 
рима изабрати. Избори се начелно расписују после доношења за- 
вршног рачуна, тако да завршни рачун служи у предизборној 
активности за разматрање и оцену резултата рада. Избори се мо- 
рају расписати на тридесет дана пре дана одређеног за одржа- 
вање избора. Избори се морају одржати у органима управе и пра- 
восуђа сваке године најкасније до 30 априла. To значи да се из- 
бори морају расписати најкасније до 30 марта сваке године.® За- 
коном није одређен орган, који би био овлаштен да на подручју 
управе и правосуђа распише изборе у  случају да то не изврши 
савет радне заједнице, као што је случај код избора радничких 
савета, где у таквом случају ту функцију врши председник скуп- 

1 штине општине на чијој је територији седиште организације (чл. 
16 ОЗИРС). Примењујући аналогију, ту функцију на подручју 
управе и правосуђа ће вршити одговарајућа скупштина душтвено 
политичке заједнице (општина, покрајина, република однск;но 
федерација).

Одлуком савета одређује се такође да ли се избор врши за 
орган управе или правосуђа у целини, или пак по изборним једи- 
ницама. Ако се избор врши по изборним јединицама, савет утвр- 
ђује одлуком и то које радне јединице органа чине изборну је- 
диницу, као и број чланова савета органа односно радне једини- 
це.*" Одлука савета о расписивању избора објављује се обавезно 
у року од пет дана од дана доношења и то на начин који је про- 
писан или уобичајен за објављивање општих аката.“

б) Именовање и функција изборних органа: изборне коми- 
сије, бирачког одбора и комисије за израду бирачког 
списка

Именовање чланова изборне комисије условљено је  одређе- 
ном процедуром. Прво се расписују избори за савет. У  року од 
три дана од дана расписивања избора морају се именовати чла- 
нови изборне комисије. Y  том истом року и.менују се и чланови 
комисије за израду бирачког списка. Изборну комисију и коми- 
сију за израду бирачког списка именује савет радне заједнице из 
реда чланова радне заједнице. Посебна комисија за израду би- 
рачког списка се одређује за јединице радне организације, које

Бира се четири члана Савета са мандатом од две године.
Избори he се одржати 28 марта 1968. године.
II. Време почетка и завршетка гласања за Савет радне заједнице од- 

редиће изборна комисија за спровођење избора.
Претседник Савета 
Станковић Радршој

’ Види чл. 16 Оснавног закона о избору радничких савета, чл. 4 Закона 
0 избору органа уврављања у РО и чл. 36 и 121 Закона о оргашша управ- 
Лзања у СРС.

Види чл. 25 Основног закона о избору радничких савета.
“ Видл чл. 6 Закона о избору органа управљања у рад. организаци-

јама.
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cy удал.ене од седишта радне организациЈе, односно радне зајед- 
нице органа управе или органа правосуђа.*^ Именовање бирачког 
одбора врши изборна комисија. За свако бирачко место се име- 
нује бирачки одбор за случај да има више бирачких места.

Одлука савета о именовању изборне комисије и комисије за 
израду бирачког списка доноси се у форми закључка, a одлука 
изборне комисије о именовању бирачког одбора у форми ре-
шења.13

Види чл. 5 Основ. закона о избору радничких савета.
Пример одлуке о именовашу изборне комисије за израду бирачког 

списка и бирачког одбора:

I.
На основу чл. 19 Основног закона о избору радничких савета и других 

органа управљања у радним организацијама, a у вези са чл. 36 и чл. 121 
Закона о органима управе у СРС, Савет радне заједнице Врховног суда 
Србије — Одељеша у Новом Саду на седници одржаној 1 марта 1968. годи- 
не донео је

3 А К Љ У Ч А К
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈН

I У  изборну комисију за спровођење избора чланова Савета радне за 
једнице Врховног суда Србије —  Оделења у Новом Саду, који he се одржа- 
ти 28 марта 1968. године именују се;

За претседнгаса изборне комисије:
ХЕГЕДИШ ФРАЊА, судија,

a за његовог заменика:
МАТИЋ Др. БОГДАН, судија.
За чланове изборне комиси1е:
1. ЖИКИЋ. ДИМИТРИЈЕ, стручни сарадник,
2. ПИНТЕР ВИДОСАВА, дактилограф,
a за њихове заменике:
1. ВЛАЛУКИН БОГДАНКА, стручни сарадник
2. БАБИЋ ДРАГИЦА, дактилаграф.
II Изборна комисија је дужна да се састане ОДМАХ a најкасније за 

24 часа и да на првој седници:
1. одреди бирачко место и
2. именује бирачки одбор.

Претседник Савета;
Станковић Радивој с.р.

II.
На основу чл. 41 ст. 3 и чл. 43 Закона о бирачким списковима, a у 

вези са чл- 36 и чл. 121 Закона о оргагоша управе у СРС, Савет радне зајед- 
нице Врховног суда Србије —  Оделења у Новом Саду на седници одржаној 
дана 1 марта 1968 године донео је

З А К Љ У Ч А К
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ БИРАЧКОГ СПИСКА
З.з претседника и чланове комисије за израду бирачкот списка за из- 

бор чланова Савета радне заједнице Врховног суда Србије Оделења у Но- 
Еом Г.аду, ко1и he се одржати дана 28 марта 1968. годлне именују се:

I. За претседника комисије:
Пакрајац Никола, стручни сарадник.
II. За чланове комисије:
1. Kлapиh Љубица, дактилограф и
2. Бранков Косавка, дактилограф.

Претседник Савета: 
CTaHKOBMh Радивој с. р.
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Изборној комисији припада тако рећи примарна организаци- 
оно политичка функција. Функција бирачког одбора је органи- 
зационо техничка и извршна: Бирачки одбор је једна врста из- 
вршног органа изборне комисије. За оба органа прописано је на- 
чело независности у свом раду и начело неспојивости функције 
члана органа за спровођење избора и кандидатуре за члана са- 
вета. Стога престаје функција претседника или члана изборне ко- 
мисије, односно бирачког одбора у случају да буду кандидовани 
за члана савета.̂ '*

Изборна комисија као орган за спровођење избора врши за- 
датке који карактеришу одлучујућу функцију тог органа: стара 
се о законитости избора, потврђује бирачки списак, именује би- 
рачки одбор, прима кандидатске листе и потврђује их, одређује 
бирачка места, утврђује и проглашава резултате избора, a врши 
и друге послове предвиђене законом. Бирачки одбор има далеко 
ужу функцију која обухвата техничко организационе задатке: не- 
посредно руковођење спровођењем гласања о избору и опозиву 
чланова савета, те обезбеђење правилности и тајности глacaњa.^^

III.

На сх;нову чл. 20 Основног закона о избору радничких савета и друтих 
органа управљања у радним организацијама, a у вези са чл. 36 и чл. 121 
Закона о органима управе у СР Србији, Изборна комисија за спровођење 
избора чланова Савета радне заједнице Врховног суда Србије Оделеша у 
Новом Саду, на седници од 2 марта 1968. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА

I.

За чланове БИРАЧКОГ ОДБОРА за спровођење избора чланова Са- 
вета радне заједнице Врховног суда Србије — Оделење у Новом Саду, који 
ће се одржати дана 28 марта 1968. године, именују се:

За претседника одбора:
Марковић Радослав, стручни сарадник,
За чланове:
1. Волчевски Милица, уписничар и
2. Докнић Вера, дактилограф.
За заменика претседника:

Жихић Димитрије, стручни сарадник
За чланове:
1. Кларић Љубица, дактилограф и
2. Зеновић Јелка, рачуновођа.

II.

Бирачки одбор рутсоводи гласањем о избору чланова савета на бирач- 
ком месту, у смислу одредаба наведеног Основног закона.

Претседник Изборне комисије;
Ивановић Милан с. р.

“ Види чл. 17 Основног закона о избору радничких савета и чл. 10
Заксна о избору органа управљања у радним организацијама.

“ Види чл. 20 и 21 Основног закона о избору радничких савета.
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Оба ова органа за спровођење избора одлучују у пуном са- 
ставу, a своје одлуке доносе већином гласова. Они су обавезни 
да воде записник, који потписују претседник и чланови.

Комисија за израду бирачког списка врши техничку функци- 
ју  састављања бирачког списка,, која обухвата задатке и овла- 
штења којима је циљ да се састави правоваљан бирачки списак, 
као инструмент који са техничке стране омогућује остварење 
бирачког парва сваког члана радне заједнице. О томе ће бити 
ниже речи.

в ) Утврћивање бирачких места

Изборна комисија је дужна да одмах a најкасније у року од 
24 часа од именовања претседника и чланова комисије за састав- 
л>ање бирачког списка утврди бирачка места и да о томе обаве- 
сти комисију за израду бирачког списка. Бирачка места се утвр- 
ђују у форми решења. Поред доставе овог решења комисији за 
израду бирачког места, изборна комисија је  дужна да на уоби- 
чајени начин јавно огласи радној заједници решење о утврђи- 
вању бирачких места, како би бирачи знали на којем ће бирачком 
месту гласати, односно где се налази бирачко место.“

Сваком бирачком месту се одређује број. Бирачка места се 
одређују према броју бирача и удаљености појединих радних је- 
диница, тако да се на једном бирачком месту хможе несметано и 
у одређеном времену да обави гласање. Y  радним заједницама 
органа управе и правосуђа, где има мањи број бирача и где радне 
и организационе јединице нису дислоциране, редовно ће посто 
јати само једно бирачко место.

“ Пример решења о утврђивању бирачких места:

ОГ Л А С
На основу чл. 20 Осгновног закона о избору радничких савета и дпугих 

органа утгрављања у радним организацијама (Сл. лист СФРЈ бр. 15/М) и 
чл. 28 Зкона о избору органа управљања у радним организацијама (Сл. 
Гласник СРС бр. 13/65) у вези са чл. 36 и 121 Закона о органима управе у 
СРС (Сл. Гласник СРС бр. 16/65), Изборна комисија за спровођен.е избора 
чланова савета Радне заједнице ВС Србије — Оделења у Новом Саду, до- 
нела јр дана 2 марта 1968. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА

За избор чланова савета радне заједнице Врховног суда Србије Оде- 
лења у Новом Саду, који he се одржати дана 28 марта 1968 године, одређују 
се следећа бирачка места:
Врој бирачксг места 
Бирачко место налази 
се у / ознака просторије 
На бирачком месту 
глзсају бирачи који раде у
1. Соба бр. 302/IV ВСС — Оделење Н. Сад
2. Соба бр. ./. ./.

Гласање ће се одржати од 7 до 15 часх)ва.
Претседник И К 
Ивановић Милан
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Y  свакој радној заједници органа управе и правосуђа, ради 
утврћивања бирачког права, саставља се бирачки списак. Ако у 
радној заједници органа има више бирачких места, бирачки спи- 
сак се саставља за свако бирачко место. Y  тај списак се уносе 
сва лица која имају бирачко право (бирачи). Бирачки списак се 
саставља најдоцније у року од три дана од дана образовања к о  
мисије за израду бирачког списка. Бирачи се уписују у бирачки 
списак по азбучном, односно абецедном реду, тако да списак са- 
држи: редни број, презиме и име, датум рођења и примедбу. Би- 
рачки списак је јединствен и важи само за изборе за које је са- 
стављенЛ Бирачки списак мора бити оверен од стране претсед- 
ника и чланова комисије за израду бирачког списка. Та коми- 
сија је дужна да оверен бирачки списак изложи на увид на оном 
бирачком месту за које је  списак састављен.

Сваки радни човек који има бирачко право овлаштен је да 
поднесе захтев за исправку бирачког списка. Овај захтев се може 
поднети на осам дана пре дана одређеног за изборе. За подноше- 
ње захтева није прописана нека форма. Он се може поднети пи- 
смено или усмено сваком члану комисије за израду бирачког 
списка. Члан комисије коме је захтев поднет усмено, сачиниће 
о томе белешку.

Разлози због којих се може поднети захтев за исправку би- 
рачког списка су следећи: што подносилац захтева или неки други 
радни човек, који има бирачко право, није уписан у бирачки спи- 
сак, што је у  списак уписано лице које нема бирачког права и

” Пример бирачког списка:
На <жгнг>ву члана 48 ст. 1 Закона о бирачким сш^сковима (Сл. лист 

СФР.Т бр. 5/65) Комисија за израду бирачког списка В. С. Србије — Оделе- 
iba у Новом Саду саставила је дана 3 марта 1968. године

Б И Р А Ч К И  С П И С А К

радних људи за избор чланова савета Радне заједнице Врховног суда Срби- 
је — Оделења у Новом Саду, —  који ће се одржати дана 28 марта 1968. го-
дине:
Ред. број Презиме и име Датзчл рођења Примедба
1. Бабчћ Драгица 11. X. 1929. —

2. Војновић Бранко 8. VI. 1913. —

3. Гргинчевић Др. Ставислав
4. итд.

25. X. 1915. —

Закључено са редним бројем 60 (словима: шездесет).

ОВЕРАВАЈУ:

Чланови Комисије; 
(потпис 2 члана с. р.)

Претседник комисије: 
(потпис ср.)

Изборша комисија за избор чланова савета Радне заједнице ВСС. Оде- 
лења у НоБОм Саду, који he се одржати 28 марта 1968. године, потврђује да 
је овај бирачки сш-1сак правилно састављен и да су у н>ега уписани сви 
бирачи — чланови радне заједнице ВСС. —  Оделења у Новом Саду.

У  Новом Саду 8 марта 1968. г. 
Чланови ИК 
(потписи с. р.

Претседник ИК. 
(Потпис с. р.)
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најзад што је неправилно уписано име подносиоца захтева или 
име другог лица. Поступак по захтеву је хитан, тако да је коми- 
сија за израду бирачког списка дужна, ако не уважи захтев, да 
донесе решење у року од 24 часа од часа пријема захтева и да 
потом решење достави лицу на које се захтев односи.

Y  овом поступку постоји и право жалбе. To право има лице 
на које се односи захтев за исправку. To лице може жалбу под- 
нети надлежном општинском суду у року од два дана од дана 
пријема решења по захтеву за исправку бирачког списка. Оп- 
штински суд у хитном поступку, у  року од 24 часа од часа при- 
јема жалбе, доноси коначно решење по жалби.'*

Образовање комисије за израду бирачког списка и именовање 
њеног претседника и чланова мора се извршити у року од три 
дана од дана расписивања избора.

За правоваљаност бирачког списка није довољно да га саста- 
ви и овери комисија за израду бирачког списка, него је нужно да 
га потврди изборна комисија. Та потврда се даје у форми клау- 
зуле на самом бирачком списку и њу потписују претседник и чла- 
нови изборне комисије.*’

3. Функција органа и процедура у фази кандидовања

а) Одлука о каднидационом збору и сазивање збора

Кандидациони збор претставља обавезну демократску проце- 
дуру у којој се преддажу и утврђују кандидати за избор чланова 
савета. Одлуку о одржавању кандидационог збора доноси савет 
у форми закључка. Том одлуком савет одређује дан одржавања 
кандидационог збора и број кандидата, који збор може најмање 
да кандидује. Доња граница —  најмањи број кандидата је број 
чланова савета који ће бити изабран. To је онај број чланова са- 
вета којима је истекао мандат.“  На основу те одлуке претседник 
савета сазива кандидациони збор. Тај збор радне заједнице има 
двоструку садржину, која је редовно изражена са две тачке 
дневног реда: предлагањем кандидата и утврђивањем кандидата.

Кандидациони збор радних људи се мора сазвати најдоцније 
15 дана пре дана одређеног за одржавање избора. Објављивање 
сазива кандидационог збора мора се извршити најдоцнпје три

’* Види чл. 1 до 6 и чл. 39 до 49 Закона о бирачким списковима — (Сл. 
лист СФРЈ број 5 од 5. II. 1965. г.)

” Види чл. 20 Основног закона о избору радничких савета и чл. 52 
Закона о бирачким списковима, којим се утврђује да од дана ступања на 
снагу гог закона (6. II. 65. г.) престаје важност, поред осталот, чл. 4 до 8 
Основног закона о избору радничких савета.

“ Види чл. 13 Закона о избору органа управљања у Р. О. и чл. 29 За- 
кона о органима управе у СРС.
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дана пре одржавања збора. Обавезна садржина огласа о сазива- 
њу кандидационог збора своди се на следеће: цилј сазивања збора 
(дневни ред), те време и место одржавања збора.^*

б ) Одржавање и pad кандидационог збора

Целокупна процедура кандидовања регулисана је прописима 
члана 14 до 32 републичког Закона о избору органа управљања. 
За ту процедуру важе и одредбе о кандидовању из чл. 27 до чл. 
33 Основног закона о избору радничких савета сходно одредбама 
Закона о органима управе. Неке одредбе Основног закона о избо 
рима радничких савета су неприменљиве, обзиром на конкрети- 
зацију процедуре у нормама републичких закона. To важи на 
пример за два битна питања; питање предлагања кандидата и пи- 
тање кандидатских листа. Наведени Основни закон тражи квали- 
фициран предлог кандидата за члана савета, да предлог једног 
бирача подржи најмање три бирача. Такав кандидат се уноси у 
листу кандидата о којима збор гласа. Републички Закон о избору 
органа управљања легализује предлагање кандидата од стране 
једног радника. Ту концепцију потврђује и републички Закон о 
органима управе, по коме сваки члан има право да предложи јгд- 
ног кандидата. Основни закон даље одређује да кандидатску ли- 
сту утврђује збор радне организације и да се гласа појединачно 
о кандидатима кош су унети у кандидатску листу. По републи- 
чком Закону о избору органа управљања кандидатску листу са- 
ставл>а претседништво збора на ochobv  закључка збора радних 
људи. Тај закључак је управо одлука збора, да се у кандидатску 
листу унесу утврђени кандидати. На линији овог решења је и ре- 
публички Закон о органима управе

” Пример сазива кандидационог збора: О Г Л A  С
На 'основу чл. 15. Поавилника о организацији, раду и радним односима 

ВСС Оделеша у Новом Саду, те чл. 14 Закона о избору органа управљања 
у радним ODraHM3aiiMiawa, као vi чл. 36 тл 121 Закона n органимл vnpaBe у 
СРС, a у вези закључака Савета радне заједнице од 5 марта 1965. годргае

С А З И В A M
ЗВОР РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ ОДЕЛЕЊА У

НОВОМ САДУ

Збор ће се одпжати 11 марта 1968. тодине у 8 часова у просторијама 
суда соба број 431/IV.

Д н е в н и  р е д

1. ПредлЕгање кандидата за чланове савета радне заједнице и
2. Утврђивање кандидата за члансве савета радне заједнице ВС Срби- 

је —j Оделења у Новом Саду.
Претседник савета: 
Станковић Радивој ср.

“ Види 32 Закона о органима управе у СРС, чл. 16, 18 и 19 Закона о 
избору органа управљан>а и чл. 30 Основног Закона о избору радничких 
савета.
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Радом кандидационог збора руководи претседништво збора, 
које се састоји од претседавајућег и два члана претседништва. 
Збор бира из своје средине два оверача записника. Старешина 
органа је дужан да обезбеди записничара за вођење записника о 
збору. До избора претседништва, збором руководи и отвара збор 
претседник савета или чдан савета кога он одреди. Збор може да 
одреди за записничара и друго лице. Кандидациони збор се може 
одржати ако је присутно више од половине чланова радне зајед- 
нице. Пошто је извршен избор претседништва, претседавајући об- 
јашњава сврху сазивања збора и начин рада збора. Затим на 
предлог претседавајућег збор утврђује дневни ред, који мора да 
садржи већ наведене две тачке.

За члана савета може бити кандидовано свако лице које има 
бирачко право у органу управе и правосућа. Старепшна органа 
не може бити кандидован за члана савета.^ Он може бити члан 
савета по свом положају, ако је то законом прописано.

Кандидати се предлажу усмено. Бирачи који не присуствују 
збору могу бити кандидовани само по њиховом претходном при- 
станку. Сваки бирач може предложити једног кандидата за члана 
савета. Збор гласа појединачно за сваког усмено предложеног 
кандидата и то оним редом како су кандидати преддожени. Гла- 
са се јавно дизањем руке, a у случају потребе гласови се пребро- 
јавају. Пребројавање је обавезно ако то тражи најмање пет би- 
рача. '̂' Утврђеним кандидатом се сматра онај предложени канди- 
дат за кога је гласала већина чланова присутних на збору. Према 
томе по првој тачци дневног реда на збору се предлажу канди- 
дати и утврђује редосдед кандидата. По другој тачци се врши 
гласање за сваког преддоженог кандидата према утврђеном реду. 
Пошто је  гласање извршено, претседавајући збора саопштава ре- 
зултате гласања и који су од предложених кандидата утврђени 
за кандидате збора. Збор потом доноси закључак, да претседни- 
штво збора састави кандидатску листу у коју улазе утврђени кан-
дидати.25

О раду збора води се записник, који потписују чланови прет- 
седништва збора, записничар и оверачи записника. Закон тачно 
одређује садржину записника, која нужно мора да се унесе и 
која посебно обухвата: који су кандидати предложени, који су 
кандидати утврђени и на који је начин утврђен резултат гла-
сања.

“ Види чл. 15 и 16 Закона о избору органа управљања у РО и чл. 32 
Закона о органима управе, чл. 30 Основног закона о самоуправљању рад- 
них људи у органима управе. •

“ Види чл. 17 Закона о избору ортана управљања.
“ Види чл. 19 Закона о избору органа управљања и чл. 32 Закона о 

органима управе у СРС.
“ Види чл. 19 Закона о избору органа управљања.

20



в) Састављање и потврћивање кандидатске листе

КанАидатску листу саставл>а претседништво збора на основу 
закључка збора. Ако се кандидовање врши на два или више зб о  
рова, кандидатску листу саставља претседништво збора које од- 
реди савет радне заједнице. Из смисла члана 19 Закона о избору 
органа управљања следи да збор доноси закључак, којим овла- 
шћује претседништво збора, да састави кандидатску листу на 
основу утврђених кандидата, односно закључак којим утврђује 
да ће ту листу саставити оно претседништво збора, које одреди 
савет (ако се кандидовање врши на два или више зборова). Са- 
држина кандидатске листе је прописана законом и обухвата;

а) назив органа у коме се бирају чланови савета и дан одр- 
Лхавања избора;

б ) означавање да је кандидатска листа утврћена на основу 
закључка збора, на коме су утврђени кандидати, и податке о томе 
када је и где збор одржан и

в) лично име и радно место на коме утврђени кандидат ради.
Кандидатску листу потписују претседавајући и чланови прет-

седништва збора. Уз кандидатску листу прилаже се записник о 
раду збора ”

Кандидатска листа се подноси на потврду изборној комисији 
и то најкасније на осам дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. Поднасиоцем кандидатске листе се сматра претседни- 
штво збора, које саставља кандидатску листу. Основни закон о 
избору радничких савета и републички Закон о избору органа 
управљања предвиђа могућност подношења кандидатск« листе и 
од стране одређеног броја бирача (1/10 укупно броја бирача a 
најмање 5 бирача). Закон о органима управе не говори ништа о 
таквој могућности кандидовања и о таквој кандидатској листи. 
Обзиром на то и садржину закона о органима управе те струк- 
туру и oncer органа управе и правосуђа може се закључити, да

” Пример Кандидатске листе:
На основу чл. 19 Закона о избору органа управљања у »̂адним органи- 

зацијама a у вези са чл. 36 о 121 Закона о органттма управе у СРС Претсед- 
ништво збора Радне заједнице Врховног суда Србије — Оделења у Новом 
Саду саставило је дана 8 марта 1968. године следећу

КАНДИДАТСКУ ЛИСТУ

кандидата утврђених на Збору радне заједнице дана 8 марта 1968 године у 
Новом Саду за избор чланова савета Радне заједнице Врховног суда Србије 
Оделења у Новом Саду који he се одржати 28 марта 1968. године.
Ред. бр. Презиме, очево име и име

1. Бе.лић Владислав П.
2. Др Гргинчевић С. Сташгслав
3. Кларић Н. Љубица
4. итд.

Радно место 
судија

Место 
Нови Сад

дактилограф

Претседништво з5ора:
1........................................
2........................................
3...............................................
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нема правног основа да се кандидатура за чланове савета на овом 
подручју врши ван оквира оддука збора

О пријему кандидатске листе изборна комисија издаје под- 
насиоцу потврду у  којој означава дан и час пријема. Одмах по 
пријему кандиатске листе, изборна комисија утврђује: да ли је 
листа поднета у прописаном року, да ли је  састављена према од- 
редбама закона, те да ли је поднета писмена изјава кандадата о 
пристанку на кандидовање према одредби става 3 чл. 16 Закона 
о избору органа управљања. Текст решења о потврди кандидат- 
ске листе изборна комисија исписује на самој листи. Y  решењу 
се мора означити и следеће: подносилац листе, кога дана и у к о  
лико часова је листа поднета, као и да листа испуњава прописане 
услове. Комисија доставља препис овог решења првопотгшсаном 
подносиоцу кандидатске листе, a то по правилу значи претседни- 
ку председништва збора.^^

По оцени кандидатске листе изборна комисија може донети 
једно од следећих решења: да потврди кандидатску листу, да је 
врати подносиоцима ради отклањања недостатака, ила пак да од- 
бије кандидатску листу. Изборна комисија ће решењем одбити 
кандидатску листу ако нису испуњени прописани услови за под- 
ношење, ако је листа поднета по протеку законског рока, или 
ако подносиоци нису отклонили недостатке због којих је листа 
била враћена. Решење о потврди односно одбијању кандидатске 
листе изборна комисија мора донети у року од 48 часова од часа 
пријема. Y  истом раку се позивају подносиоци листе да отклоне 
утврђене недостатке.^”

“ Види чл. 20, 21 и 23 Закона о избору органа утгрављања, те члана 
28, 31 и 32 Основног закона о избору радничких савета.

” Види чл. 24 и 25 Закона о избору органа управљања.
“ ГГример решења о потврди и одбијању кандидатске листе:
I. Изборна комисија за избор чланова савета Радне заједнице ВС Ср- 

бије — Оделења у Новом Саду, на основу чл. 32 ст. 2 Основног за- 
кона о избору радничких савета и чл. 25 Закона о избору органа 
управљања, у ввзи са чл. 36 и 121 Закона о органима управе у СР 

Србији донела је дана 9 марта 1968 године.

Р Е Ш Е Њ Е

Утврђује се да је канцидатска листа за избор чланова савета Радне 
заједнице ВС Србије — Оделења у Новом Саду расписаним за 28 март 
1968 године, састављеша на основу закључка збора Радне заједнице од 8 
марта 1968 годЈ-ше, —  ПОДНЕТА дана 9 марта 1963 године у 8 часова од 
стране претседништва Збора: Ивановић Милана, Живановић Љубице и Шо- 
кић Јудите. да испуњава законом прописане услове и да је као таква 
УРЕДНА.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Чланови:
Марковић Радослав 
Бајић Јованка 
П. (Глава решења као rope)

Претседник: 
Браун Др. Иштван
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Ако због смрти кандидата, престанка његовог рада или оду- 
станка од кандидатуре, —  кандидатска листа (случај једне кан- 
дидатсже листе) садржи мањи број кандидата од броја чланова 
савета који се бира, сазива се збор радних људи ради утврђива- 
ња нових кандидата за допуну кандидатске листе. Y  погледу са- 
зивања, рада збора ради предлагања и утврђивања нових канди- 
дата важе исте одредбе члана 14 до 17 Закона о избору органа 
управљања.^* Предлог допуњене кандидатске листе подноси се из- 
борној комисији на потврду најдоцније за пет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора.

Потврђену кандидатску листу објављује изборна комисија на 
уобичајени начин најдоцније на пет дана пре дана одређеног за 
одржавање избора. Потврђена кандидатска листа мора се истаћи 
на бирачким местима на којима ће се обавити избар кандидата 
са односне листе.^^

г) Претставници кандидатске листе

За сваку кандидатску листу и на сваком бирачком месту мо- 
же да се одреди по један претставник кандидатске листе и његов 
заменик. Претставника кандидатске листе одређују подносиоци 
кандидатске листе пријавом изборној комисији. Пријава се мора 
поднети најдоцније на три дана пре одржавања избора. Претсед- 
ник изборне комисије издаје сваком пријављеном претставнику и 
његовом заменику посебну потврду, коју су дужни да покажу 
претседнику бирачког одбора на бирачком месту. Претставник 
кандидатске листе, односно њггов заменик, има право учешћа у 
раду бирачког одбора, али без права одлучивања “

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија се као неуредна кандидатска листа за избор чланова савета 
Радне заједнице ВС Србије —  Оделења у Новом Саду расписаним за 28 
март 1908 године, састављена на основу закључка збора Радне заједнице 
ад 8 марта 1968 године, a коју су поднели дана 9 марта 1968 године у ча- 
сова чланови претседништва: Ивановић Милан, Живановић Љубица и Шо- 
кић Јудита.

О б р а з л о ж е њ е

(Навести чињенице из којих се види да за подношење листе нису испуње- 
ни прописани услови.)

У решењу треба унети и упут о праву жалбе.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Чланови: Претседник;

“ Биди чл. 26 Закона о избору органа упр>ављања.
'* Види чл. 33 Основног закона о избору радничких савета и чл. 27 

Закона о избору органа упраБллЈва.
“ Види чл. 32 Закона о избору органа управљања.
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4. Функција органа и процедура у фази гласања

а) Време гласања и обезбећење правилног тока гласања

Бирачко право се коначно реализује избором чланова савета 
у поступку гласања. Гласање се врши на бирачким местима. Bpe- 
ме гласања (здређује изборна комисија. Време треба тако одре- 
дити да истог дана гласају радници одређеног органа управе и 
правосуђа. Различито време гласања за поједина бирачка места 
одређује се само онда ако то посебни услови захтевају. Време 
које се одређује за гласање не може бити краће од седам часова, 
нити дуже од дванаест часова. Изборна комисија је дужна да 
објави на бирачком месту, најдоцније три дана пре дана избора, 
почетак и свршетак времена гласања.^''

На сваком бирачком месту се одређује посебна просторија 
или део просторије у којој ће бирачи моћи да испуне гласачки 
листић. Изборна комисија је дужна да благовремено преда би- 
рачком одбору кутију за гласање, потребан број гласачких ли- 
стића, бирачки списак за бирачко место и остали материјал по- 
требан за спровођење гласања, тако да се на дан гласања може 
гласање обавити прописно и несметано.

Гласање спроводи бирачки одбор. Бирачки одбор је дужан 
да пре почетка избора изврши извесне радње, којима се обезбе- 
ђује правилан ток избора. На сам дан избора, непосредно пре 
времена одређеног за почетак гласања, након што бирачки одбор 
констатује записнички да је материјал за гласање припремл>ен, 
претседник бирачког одбора објављује почетак гласања. Сви чла- 
нови бирачког одбора, односно њихови захЈеници, морају бити 
присутни за цело време гласања. Ако који претставник кандидат- 
ске листе напусти бирачко место, то се мора унети у записник, 
али се гласање наставља без њега. Претседник бирачког одбора 
се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања, 
утврђује идентитет бирача и даје бирачима објашњења о начину 
гласања. Y  циљу обезбеђења тајности гласања, бирач попуњава 
гласачки листић у просторији, односно делу просторије који је 
за ту сврху одређен.^^

б ) Начин гласања

Сама радња гласања се врши на тај начин да бирач означава 
на гласачком листићу кандидате за које гласа и то тако што зао- 
кружава редне бројеве испред њихових имена. Ако је бирач не- 
писмен, или због какве телесне мане не може да гласа на пропи- 
сан начин, он има право да са собом доведе лице које ће уместо 
њега, a no његовом упутству, да испуни гласачки листић, односно 
да стави гласачки листић у кутију за гласање. Сваки овакав слу- 
чај бирачки одбор је  дужан да унесе у записник. Гласање траје

“ Види чл. 33 Занона о избору органа управљања.
” Види чл. 34, 35 и 36 Закона о избору органа управљања.
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на свим бирачким местима непрекидно за све време које је  од- 
редила изборна комисија. Но закон дозвољава да се гласање мо- 
же закл>учити и пре ,истека времена одређеног за гласање, у слу- 
чају да су на одређеном бирачком месту гласали сви бирачи упи- 
сани у бирачки списак

Гласање у органима управе се може извршити и путем поште. 
To важи за оне радне заједнице органа, које ван свог седишта 
имају радне јединице са мањим бројем чланова радне заједнице, 
тако да се не може образовати посебно бирачко место. Y  таквом 
случају изборна комисија је дужна да достави таквој радној је- 
диници по један примерак кандидатских листа и потребан број 
гласачких листића са упутством о начину гласања. Аоставл>ање 
изборног материјала треба извршити тако, да бирачи тих једи- 
ница могу да гласају пре дана одређеног за одржавање избора у 
радној заједници органа. За овакве случајеве закон одређује и 
начин гласања. Бирач гласа тако да испуњени гласачки листић 
ставља у неадресирани омот који мора да се залепи. Руководилац 
радне јединице или радник кога он одреди, у присуству најмање 
два бирача, ставља омоте са гласачким листићима као и списак 
бирача који су гласали у заједнички омот, који треба запечатити 
и адресирати изборној комисији. Y  тај исти омот ставиће се од- 
војено неупотребл>ени гласачки листићи. Ако у оваквом случају 
радна јединица има мање од три члана, сваки члан радне за- 
једнице радне јединице свој омот са гласачким листићем, на ко- 
ме је гласао, доставља непосредно изборној комисији. Ова до- 
става се врши експрес препоручено.^^

Бирачи који полазе на службени пут, најдоцније на два дана 
пре дана одређеног за гласање, a због природе посла свог радног 
места или којих других оправданих разлога нису у могућности 
да се врате са пута до истека времена одређеног за гласање, могу 
да гласају пре поласка на пут и да испуњени гласачки листић ста- 
ве у неадресирани омот. Гласање врше у присуству чланова из- 
борне комисије, која је дужна да о времену и месту гласања оба- 
вести претставнике кандидатске листе. Претседник изборне коми- 
сије ставља омоте са гласачким листићима и списак бирача који 
су гласали у  заједнички омот, који треба да запечати. Бирачи 
који се као чланови посаде речних бродова и других пловних 
објеката на дан гласања налазе ван територије Југославије, a ни- 
су могли да гласају на изложени начин, гдасају путем поште. Ре- 
зултат гдасања на овај посебан начин, утврђује изборна комисија 
у року од три дана од дана одржаних избора. Раду комисије мо- 
гу да присуствују претставници кандидатских листа

За време власања бирачки одбор води записник о свом раду.

“ Види чл. 36, 27 и 38 Закона о избору органа управљања.
Види чл. 39 и 40 Закона о избору органа управљања.

" Види чл. 39 до 42 Закона о избору органа управљања.
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в) Садржина гласачког листића

Гласачки листић садржи имена свих кандидата одвојено по 
кандидатским iVHCxaMa (за случај више кандидатских листа) и то 
оним редом којим су листе потврђене и по реду којим су канди- 
дати у тим листама наведени. Гласати се може за кандидате са 
разних кандидатских листа, a за онолики број кандидата колико 
се бира за чланове савета.

Гласачки листићи морају бити исте боје и величине, a садр- 
же следеће податке: означење да се избор односи на чланове 
савета, означење изборне јединице, ако се избор врши по избор- 
ним јединицама, број чланова савета који се бира, лично име кан- 
дидата и радно место на коме ради. На гласачком листићу, по- 
себно за сваку кандидатску листу, кандидати се наводе по аз- 
бучном односно абецедном реду. Сваки гласачки листић се ове- 
рава печатом органа управе односно правосуђа ”

г) Утврћивање резултата гласања на бирачким местилш

Процедуру и технику утврђивања резултата гласања на би- 
рачким местима за територију СР Србије детал>но прописује За- 
кон о избору органа управљања у радним организацијама. Норме 
тог закона се примењују, уз норме Закона о органима управе и 
на изборе савета у  органима управе и правосуђа.

Па завршеном гласању врше се радње којима је циљ да се 
утврде резултати гласања. Редослед тих радњи, које извршава би- 
рачки одбор, је следећи: 1. пребројавање неупотребљених гласач- 
ких листића и стављање истих у посебан омот који се мора затво 
рити и запечатити; 2. утврђивање укупног броја бирача који су 
гласали према бирачком списку и 3. отварање кутије за гласање 
и пребројавање гласова.

Види чл. 31 у вези чл. 28 до 30 Закона о избору органа згправљаша, 
чл. 28 у вези чл. 34 до 36 Основног закона о избору радничких савета, као 
и чл. 31 и чл. 36 Закона о органима управе.
Пример гласачког листића — чл. 31 Закона о избору органа улрављања;

Г Л А С А Ч К И  Л И С Т И Ћ

за избор чланова савета Радне заједнице Врховног суда Србије —  Оделења 
у Новом Саду који ће се одржати дана 28 марта 1968 године.

За савет се бира, од ниже наведешгх кандидата, четири члана, чији 
мандат траје две тодине.

КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА

1) Белић Владислав — судија
2) Гргинчевић Др. Станислав, — судија
3) Кларић Љубица, — дактилограф
4) Маринковић Михајло, стручни сарадник
5) Чобанов Меланија, експедитор — администратор

МП.
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Бирачки одбор, приликом пребројавања, такође утврђује 
неважепе гласачке листиПе. Иеважепим листићима се сматраЈу 
непопуњени гласачки листиПи, као и они који су тако попуњенн 
да се не може са сихурношЛу утврдити за које je кандидате 5и- 
рач гласао. с^акон даЈе одлучуЈупу важност гласачким листићима 
набеним у кутиЈИ за гласање. иредвибајући могуПност да се п о  
јави разлика измебу bpoja хласова по иирачком списку и броја 
гласачких листића наћених у кутији за гласање, закон одреоуЈе 
да се резултат утврБује према наБеним гласачким листићима у 
гласачкоЈ кутији. У случају да је бирач гласао за мањи броЈ кан- 
дидата од bpoja чланова савета који се бира, сматра се да je гла- 
сао само за кандидата уз чија су имена заокружени редни бро- 
јеви.

Бирачки одбор води записник о свом раду при утврБивању 
резултата гласања. Y записник се уносе следепи подаци: орој би- 
рача уписаних у bnpa4KH списак, укупан број бирача који je  гла- 
сао, bpoj гласова Koje је добио сваки кандидат и број неважећих 
гласачких листића.

Пошто је завршено пребројавање гласова, у посебан омот 
се стављају: записник о раду бирачког одбора, бирачки списак 
и ynoTpebAjCHH гласачки листићи. Овај посебан омот тре ба да за- 
печати претседник или један од чланова бирачког одбора. Y  исти 
омот, али одвојено, стављају се HeynorpebA>eHH гласачки листи- 
ћи. (Јмот са изоорним материјалом доставља претседник бирач- 
ког одбора или његов заменик изборној комисији.""

д) Утврћивање резултата избора

Закон прави разлику између резултата гласања и резултата 
избора. Резултата гласања се утврБуЈе за бирачка места и то вр- 
ши bnpa4KH одбор по завршеном гласању. Резултат избора је к о  
начни резултат о избору чланова савета и њега утврђује изборна 
комисија. Изборна комисија утврђује резултат избора за чла- 
нове савета на основу изборних материјала примљених од би- 
рачких одбора и резултата гласања Koje утврђује у року од три 
дана од дана одржаних избора. Процедура утврБивања резулта- 
та избора нормирана је у чл. 48 до 53 Закона о избору органа уп- 
рављања. Основни закон о избору радничких савета даје битна 
правила о овој процедури у чл. 37 до 40. Закон о органима упра- 
ве у одредбама које се односе на изборе чланова савета, не нор- 
мира ту процедуру, него даје експлицитно једино одредбу, да су 
за чланове савета изабрани они кандидати, који су добили нај- 
већи број гласова. Према томе за ову процедуру утврђивања ре- 
зултата избора у органима управе и правосуђа важе одредбе За- 
кона о избору органа управљања.'**

■“ Види чл. 43 до 47 Закона о избору органа управљања и чл. 36 За- 
кона о органима управе.

Види чл. 42 и 43 до 53 Закона о избору органа управл»ања, чл. 33
и 37 до 40 Закона о органима управе.
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Поступак за утврћивање резултата избора је следећи: Избор- 
на комисија претходно утврђује колико је  бирача уписано у би- 
рачки списак, колико је бирача гласало, колико је бирача гласа- 
ло за сваког кандидата и колико је било неважећих гласачких 
листића. На основу тог поступка изборна комисија утврђује ко- 
ји су кандидати изабрани за чланове савета. To су они кандида- 
ти који су добили највећи број гласова. Ако су пак два или више 
кандидата, у оквиру укупног броја чланова савета који се бира, 
добили исти најмањи број гласова, изабран је  онај од њих који 
је први по реду наведен у гласачком листићу. Међутим, ако се 
избор чланова савета врши само на основу једне кандидатске 
листе, која не садржи више кандидата од броја чланова савета 
који се бира, онда се не сматрају изабраним они кандидати ко- 
ји су добили мање од половине гласова од укупног броја бира- 
ча уписанР1х у бирачке спискове за целу раду заједницу органа, 
односно за изборну јединицу. To значи, да је услов за избор у о- 
вом случају да кандидат добије најмање половину гласова од 
укупног броја уписаних бирача.'’̂

Изборна комисија је дужна да води посебан записник о свом 
раду на утврђивању резултата избора. Тај записник као обавез- 
ну садржину обухвата: који су кандидати изабрани —  лично име 
и место рада сваког кандидата, колико се чланова савета бира, 
колико је било кандидата, колико је бирача уписано у бирачки 
списак и колико је  бирача гласало, колико је гласова добио сва- 
ки кандидат и најзад колико је био неважећих листића. Након 
извршеног утврђивахва резултата избора, изборна комисија об- 
јављује резултате избора на бирачком месту, односно на свим 
бирачким местима.

Изборна комисија издаје изабраном кандидату уверење да 
је изабран за члана савета."^

ђ ) Понављање гласања и изборног поступка

Правни основ за понављање гласања је у  неправилностн са- 
мог гласања, a за понављање изборног поступка је недовол>ност 
бирачког тела. Y случају неправилности гласања изборна коми- 
сија има право да поништи гласање. Изборна комисија поништа- 
ва гласање на одређеним бирачким местима онда, када на осно- 
ву изборног материјала, или на који други начин, утврди непра- 
вилности у спровођењу гласања на појединим бирачким мести- 
ма, које су битно утицале или могле да утичу на резултат избо- 
ра. Y такзом случају изборна комисија одреРује поновно гласа- 
ње. Поступак и начин поновног гласања је исти као и за редовно 
гласање.

“ Види чл. 39 Основног закона о избору радничких савета и чл. 33 
Заксжа о срганима управе.

Види чл. 39 OcHOBHor закона о избору радничких савета и чл. 51 
и 52 Закона о избору органа управл>ања.



Код понављања изборног поступка ради се о обнови ц ело  
купности изборних радњи. Цео изборни паступак се понавл>а у 
случају да је у изборима за савет гласало мање од половине у- 
купног броја бирача."”

5. Функција органа и процедура у фази верификације 
мандата новоизабраних чланова савета

а) Подношење извештаја савета о резултатима избора 
Y овој завршној фази изборне процедуре подноси се изве- 

штај савету о резултатима избора, верифицирају се мандати н о  
воизабраних чланова савета и најзад врши се по потреби избор 
претседника и заменика претседника савета.

"  Види чл. 50 Закона о избору органа управљања и чл. 39 Основног 
закона о ивбору р>адничких савета.

I. Објављивање резултата: О Г Л А С

Изборна комисија за избор чланова савета Радне заједнице ВСС. Оде- 
лења у Новом Саду утврдила је резултате избора, те исте на основу чл. 
37 Оснсвног зкона о избору раднЈгчких сав-ета и друтих органа управљања 
и чл. 52 ст. 1 Закона о избору органа управл>ања у радним организацијама, 
у вези са чл. 36 и 121 Закона о оргнима управе у СРС — о б ј а в љ у ј е :  

Према утврђеним резултатима избора који су одржани дана 28 марта 
1968 године,

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРХОВИОГ СУДА 
СРБИЈЕ ОДЕЛЕЊА У  НОВОМ САДУ

са 50 гласова, 
са 48 глаеова, 
са 47 гласова, 
са 45 гласова.

Претседник: 
Ивановић Милан с.р.

изабрани су на две године:
1. Николин Никола, судија
2. Гргинчевић Др. Станислав, судија
3. Кларић Љз^ица, дактилограф
4. Еелић Владислав, судија

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Чланови:
1. Живановић Љубица с.р.
2. Хес Загор1ка с.р.

Нови Сад 29 марта 1968 г.
II. Пример уверења о избору.

У В Е Р Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНА САВЕТА

Изборна комзтсија за спровођење избора чланова савета Радне зајед- 
нице Врховног суда Србијв —  Оделења у Новом Саду потврђује, да је на 
нзборима одржаним дана 28 гларта 1968 године,

НИКОЛИН НИКОЛА
ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА САВЕТА РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Чланови: Изборна комисија:

Нсиви Сад 29 марта 1968 г.

Претседник:
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Након одржаних избора сазива се прва седница савета. Прву 
седницу треба што пре одржати. Сазива је претседник савета. До 
избора новог претседника, првој седници пргтседава и отвара је 
дотањи претседник, или по годинама најстарији члан савета. По 
утврђивању правилником прописаног кворума, претседавајући 
позива новоизабране чланове савета да предају своја уверења 
примљена од изборне комисије, a потом се утврђује дневни ред 
прве седнице савета, који се редовно своди на подношење изве- 
штајај о резултатима избора и верификацију мандата, a no по- 
треби и избор претседника и заменика претседника савета. На 
тој седници се бира записничар и два оверача записника. Оверачи 
се бирају из реда чланова савета.

Извештај о резултатима избора обавезно подноси изборна ко- 
мпсија на овој првој седници савета. Ту функциЈу на самој сед- 
ннци врши претседник изборне комисије. Y  извештају се износе 
сви важнијн моменти у вези са радом изборне комисије, орга- 
низацијом и током избора, резултатима гласања, правилношћу 
избора и евентуалним другим важним чињеницама и околно- 
стихма.

б ) Верификација мандата нових чланова савета

Мандат новоизабраних чланова савета испитује верификаци- 
она комисија на првој седници савета. Коздисију бира савет пре 
доношења извештаја претседника изборне комисије. Комисија се 
по правилу бира јавним гласањем, a чланови комисије бирају из- 
међу себе претседника комисије. Задатак ове комисије је да ис- 
пита правилност избора новоизабраних чланова савета. Пошто је 
верификациона комисија изабрана, она одмах прима уверења но- 
воизабраних чланова савета. Комисија је дужна да испита пра- 
вилност уверења, да прегледа изборне материјале, a такође да 
саслуша извештај претседника изборне комисије. Након тога 
претседник верифакиционе комисије подноси савету извештај ко- 
мисије о исправности мандата новоизабраних чланова савета.

Савет радне заједнице по саслушању извештаја претседника 
изборне комисије и извештаја верификационе комисије, a на 
основу извештаја верификационе комисије о исправности маи- 
дата потврђује мандат, или ускраћује потврду мандата појединог 
новоизабраног члана савета.

По извршеној верификацији мандата новоизабрани чланови 
савета стичу право да врше своју функцију самоуправног органа. 
Даном верификације мандата новоизабраних чланова савета пре- 
стаје мандат ранијим члановима савета уместо којих су изабрани
нови члановн;45

Види чл. 52 до 56 Закона о избору органа управљања и чл. 40 Ос- 
новног закона о избору радничких савета.
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На првој седници савета после одржаних избора обавезно се 
врши избор претседника савета у случају ако је дотадањем прет- 
седнику истекао мандат члана савета. Ако претседнику савета ни- 
је истекао мандат чланова савета, нема потребе да се на првој сед- 
ници врши избор претседника савета. Но нема сметње да се и у 
том случају изврши избор претседника на првој седници, Међу- 
тим право је самог савета да одлучи да ли ће уопште бирати но- 
вог претседника савета у случају да мандат члана савета дотада- 
њем претседнику савета није истекао. На једној од наредних сед- 
ница савет ће одлучити да ли ће остати ранији претседник, или 
ће бирати новог претседника савета.

Ако се претседник савета бира на првој седници, то ће се из- 
вршити после извештаја о резултату избора и после извршене 
верификације мандата новоизабраних чланова савета, Исговре- 
мено се бира и заменик претседника. Иако то није за сада нор- 
мирано, пракса оправдава и избор заменика.

Кандидате за претседника и заменика претседника савета 
предлажу чланови савета усмено —  јавно из својих редова. Прет- 
седник и заменик се бирају по правилу јавнИхМ гласањем, али са- 
вет може одлучити да се избор изврши и тајним гласањем.

Новоизабрани претседник савета на истој седници, одмах по 
избору, преузима функцију и даље вођење седнице савета. Тиме 
се и временски ограничава период и цуклус радњи изборне про 
цедуре у органима управе и правосуђа.

в) И з б о р  прет седника савета

*
* *

Овде Счмо покушали да систематски средимо ову доста сло- 
жену материју у циљу организационо техничког олакшања прак- 
тичног рада изборних органа и да реализацију бирачког права 
више приближимо самим бирачима самоуправних радних зајед- 
ница у органима управе и правосуђа. Y  ту сврху дали смо и при- 
мере конкретних решења која доносе органи изборне процедург, 
a која се заснивају на нормама недовољно усклађена три закон- 
ска текста и њиховој реализацији у пракси. Због ограниченог про- 
стора нисмо улазили у теоријску анализу и проблематику разли- 
читих решења и ставова у законским нормама, a нека спорна пи- 
тања смо свели на решења републичког Закона о избору органа 
управљања, која налазе ослонац у досадањој изборној пракси, a 
и начелним одредбама Закона о органима управе.

За сређивање ових односа нужно је кодифицирање је4,ин- 
ствених норми бирачког права у законској форми и специфична 
разрада у нормативним актима органа самоуправљања на под- 
ручју управе и правосуђа.

Радован Георгијевић

31



СУАОВИ И СТАТИСТИКА

Као што је познато, током 1967. године код већине Огшггин- 
ских и Окружних судова —  како је по Врховним судовима, не 
знам —  уведен систем, у  вези принципа „Сваком по свом раду” , 
да је сваки судија дужан месечно свршити известан, унапред 
одређен број предмета.

Ово важи како за кривичне ствари, тако и за грађанске и 
ванпарничне случајеве.

Предвиђени боој „норме” варира код Општинских, измећу 
20 па чак и до 30 a код Окружних судова од 10— 15 решених 
спорова месечно по судији.

Као логична последица —  верујем да је то морао приметити 
сваки практични правник кош је у  непосредном долиру са судо- 
вима, —  судије су приморане често одредити по 10 и више ра- 
справа дневно. Расправе трају више пута и после истека радног 
времена.

Нормално, услед свега тога почиње се осећати у раду судова 
извесна журба, па кад кад можда и неввоза. Нарочито је то — 
природно и разумљиво —  тако, на суђењима концем месеца a 
iom више се то приметило децембра, дакле на Kpaiv године. 
Посебно, доста времена одузима и израда разних статистика кон- 
цем или почетком сваког месеца.

Ових дана добио сам књигу —  vcneMene —  у  ттоошлом веку 
чувеног Мађарског правника и адвоката, Етвеш Кароља. Са чу- 
ђењем сам утврдио. да иде1‘а, г)ад судија одмерити по бооп/ пред- 
мета, ни на1'мање није нова. Цитирани писац бчо ie у  X IX  веку 
одличан адвокат и чувени говорник у Пешти. Позчат по својим 
одбранама и далеко ван граница своје домовине. Бавио се и по- 
литиком као дугогодишњи посланик и члан странке кра1ње ле- 
вице. Према ондашњим појмовима човек напредних схватања, 
бранио је  у крупним политичким процесима велеиздаје и сл.

Децембра 1887. голине —  дакле, пре 80 година —  приликом 
расправљања буџета Министарства Правде одпжао је у  парла- 
менту говор, те међу остали.м рекао је и следеће:

„Много смо размислили како би могли поправити положај 
судова и судија. Њихово је стање више но жалосно. Оно је му- 
чно. Мало је судија, много је посла, мале су плате: Ево жалосна 
мучна ситуација.

Y  животе сам се често срео са по1мовима које нисам могао 
разумети. Mebv неразумљиве ствари спада и то да се рад судија 
процењује по броју месечно свршених предмета. Сматрам то за 
потпуну грешку.

Када сам био cvдиja жупани1е имао сам случајеве да сам за 
један сат завршио 50 предмета. А,\и је било и ствари на којима 
сам недељама радио по 10 часова дневно.

Значи, неки се предмети свршавају за два минута, a за замр- 
шене треба можда и 200 сати.
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Ако сада моје судијске способности утврдите по цитираном 
ставу статистике, онда сам ја, решавајући 50 предмета био нај- 
способнији судија, и ако стварно једва сам обавио неки озбиљ- 
нији рад, a у другом тешком случају ја  сам најнемарнији судија 
јер сам недеље расипао по једном предмету. Све то, и ако сам 
том предмету недељама посветио све снаге мога тела и душе.

Верујем да су неки бирократи саветници завели Министра и 
да се само тако може тумачити, да се код нас тражи мерити 
судски рад по статистици.

Последица ће бити да ће судије почети радити само за ста- 
тистику. Исцрпиће своју снагу, да би постигли предвиђене норме. 
На овакав начин судијски кадар, овај одличан табор интелектуа- 
лаца, доћиће на судбину у средњем веку, на рад у рудницима 
олова, осуђених.

Образовани човек не може да има тежу судбину, a радости 
живота ни у једној струци се не угасе тако брзо као код мађар- 
ских судија.

Треба жељезних мишића и челични живци, које судијски 
позив неби упропастио. Наравно, све се то однаси само на саве- 
сне судије, које се заиста удубе у поједине предмете. Површни 
судија, лако прескаче своје обавезе.”

Толико по цитираном говору великог правника и адвоката. 
Заиста, чини ми се да неби било штета дискутовати о томе; М о  
же ли се толико важан и одговоран посао судија, мерити углав- 
номе статистиком тј. бројем свршених предмета?

Неће ли то све ићи на штету квалитета?
Неспорно и за рад судије треба да важи правило „Сваком по 

свом раду". Сматрам али, да би морали пронаћи извесне друге 
норме за оцену тог рада.

Као што је немогуће мерити учинак хирурга по броју сврше- 
них операција, исто тако ни рад судије неби смели утврђивати 
претежно по броју свршених предмета.

Приликом наводно предстојеће реформе правосуђа, можда 
би могли и о цитираном проблему говорити.

Ар Густав Керпел

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана 2. I I  1968. године одржан је  редовни Пленум Савеза 
адвокатских комора Југославије, у просторијама Адвокатске ко- 
море у Београду.

На дневно.м реду Пленума били су: Извештај о раду Пред- 
седништва између два Пленума; разматрање теза за дискусију 
о реорганизацији правосудног система; гштање сазивања друге
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Конференције адвоката Југославије; завршни рачун и биланс за 
1967. 1'ОАИну; извештај Комисије о прегледу финансијског посло- 
вања Савеза за 1967. годину; коначан предлог финансијског пла- 
на за 1968. годину и разно.

На пленуму су биле представљене све Адвокатске коморе пу- 
тем својих представника у Пленуму, уз учешће извесног броја 
адвоката.

Пре прелаза на дневни ред председник Савеза, Милорад Бо- 
тић обавестио је  учеснике Пленума да је умро Др. Иван Рибар, 
дугогодишњи адвокат великог угледа, истакнути политички рад- 
ник, признати државник. Истакао је да животни пут Др. Ивана 
Рибара представља изузетно успешно ангалсовање правника и 
адвоката у јавном и политичком животу. Читав рад Др. Ивана 
Рибара заснивао се на политичкој платформи слободе, јединства 
и независности свих југословенских народа. И  то, од ђачких дана 
кроз омладинске организације, крсз хрватскосрпску коалицију, 
као истакнути политичар демократске странке између два рата, 
као партизан за време Народноослободилачке борбе, као пргд- 
седник и члан АВНОЈ-а, као савезни народни посланик после 
Ослобођења и коначно као носилац највеће функције, председ- 
ник Президијума народне скупштине ФНРЈ. Као адвокат Др. 
Иван Рибар увек је био на линији прогресивних кретања у при- 
мени права, a посебно треба истаћи његове одбране истакнутих 
чланова илегалне комунистичке партије као и других бораца про 
тив шестојануарске диктатуре и профашистичких режима, пред 
I I  светски рат.

Позвао је Пленум да ода пошту Др. Ивану Рибару, те преддо- 
жио делегацију Савеза за сахрану пок. Др. Ивана Рибара.

Извештај о раду Председништва између два Пленума поднео 
је  генерални секретар Савеза, Бранислав Жикић. Извештај обу- 
хвата раздобље од 2. X 1967. године до 2. II  1968. године. Поред 
решавања текућвх послова активност Председништва у ово.м 
периоду била је посебно посвећена питањима: Изради нацрта 
Основног закона о адвокатури и другим видовима правне по- 
моћи; питању доношења Закона о изменама и допуна.ма Основ- 
ног закона о доприносима и порезима грађана; питање сазивања 
друге Конференције адвоката Југославије. Y  вези израде нацрта 
Основног закона о адвокатури и други.ад видовима правне помоћи 
одржаван је контакт са Савезним саветом за правосуђе ади до 
усаглашавања различитих гледишта за решавање неких бнтних 
питања између Савеза и Савезног савета за правосуђе није до- 
шло. Y  међувремену је објавл>ен и Елаборат о смерницама за 
реорганизацију лравосуђа, (Др. Брнчић) у коме се износе идеје 
за реорганизациј у читавог правосудног система, па је Председ- 
ништво одлучило да се даље не ради на изради преднацрта За- 
кона о адвокатури, већ да се и ова питања размотре у склопу 
осталих питања реорганизације правосуђа, кад је већ ова реорга- 
низација стављена на јавну дискусију. Ген. секретар Савгза је 
истакао да при.чедбе н предлози Савеза по питањима измена За- 
кона о доприносима и порезима нису прихваћени и да је закон
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ступио на снагу. Председништво сматра да се Савез треба да 
обрати Уставном суду Југославије са захтевом да овај оцени 
уставност и законитост одредаба овог закона које се односе на 
адвокатуру. Председништво је расправљало о потреби и могућ- 
ности сазивања Аруге конференције адвоката Југославије, па ко- 
јој би се претресла нека питања реорганизације. Одлуку о сазиву 
Конференције према правилима Савеза доноси Пленум.

Генерални секретар Савеза, Бранислав Жикић приказао је 
Пленуму садржину смерница и реорганизацији правосудног си- 
стема, који је председник Савезног Савета за правосуђе поставио 
на јавну дискусију. Истиче да се у овим смерницама за peopra- 
низацију правосуђа дају оцене које треба подврћи испитивањи- 
ма и да се предлажу решења која су за нас таква новина да иду 
на измену самог правосудног система, како у оргаиизацији суд- 
ства тако и других фактора правосуђа, па и адвокатуре. Посебно 
истиче да смернице у односу на адвокатуру предлажу и установу 
„заступништва” која би у ствари представљала неку врсту квази 
адвокатуре. Иначе сматра, да овај Елаборат може бити и треба 
да буде основа за дискусију по овим питањима и предлаже да 
адвокатске организације узму учешћа у овим дискусијама и ини- 
цирају састанке за претресање покренутих питања. Сматра да би 
нека питања требали да изнесемо пред Другу конференцију адво- 
ката Југославије па и због тога пледира за сазив ове конферен- 
ције. Налази да су после четвртог Пленума СКЈ отворени нови 
процеси и у раду правосуђа које је данас посебно под лупом јав- 
ности. Адвокатура је позвана да са своје стране утиче на пра- 
вилно одвијање ових процеса па је и због тога потребно да се 
одржи Аруга конференција адвоката Југославије.

Учесници у дискусији ставили су извесне примедбе на изве- 
штај у погледу приказа рада председништва (Шелих, Јовано 
вић). У погледу предлога за испитивање уставности измене За- 
кона о личним дохотцима и порезима уколико се односи на адво- 
катуру председник Савета АК Хрватске (Манолић) изразио је 
своју резерву у исправност и оправданост ове акције. По рефе- 
рату Ген. секретара о реорганизацији правосуђа дискутанти ни- 
су могли изнети ставове обзиром да материјал није проучен иако 
су претресана нека питања. Предлог за сазивање Аруге конфе- 
ренције адвоката Југославије нису подржали представници Адво- 
катске коморе Словеније и Адвокатске коморе Хрватске, пози- 
вајући се на ставове Управних одбора односно, Савета комора, 
док је председник савета адвокатске коморе Македоније (Цаце) 
ставио примедбе да би се питања која се предлажу за Конферен- 
цију могла претрести и на саветовањима колектива адвоката или 
Комора. Председник савета АК Б и Х  (Шакота) такође је изнео 
неке резерве на предлог за одржавање конференције. Представни- 
ци АК у Београду подржали су предлог за сазивање конфергн- 
ције (Суботић) замерајући што се битна питања адвокатуре и 
правосудног система желе претресати по форумима, док би ова 
питања која интересују све адвокате требало претресати непо- 
средно и михмо форума. Ово становиште су подржали представ-
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ници Адвокатске коморе у Н. Саду (Ботић), председник Адво- 
катске коморе Б и Х  (Јокановић) и председник Адвокатске ко- 
хморе Македоније ( Јовев).

Пленум је по овим питањима донео з а к љ у ч к е :
1. Прихвата се извештај о раду председништва Савеза изме- 

ђу два Пленума.
2. Пленум констатује да елаборат Савезног савета за пра- 

восуђе „ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ —  смернице за унапређење” са- 
држи низ нових решења која се предлажу за реорганизацију свих 
правосудних органа укључујући и адвокатуру, па је мишљења 
да је  питање реорганизације правосудних органа у тој мери ва- 
жно да захтева најширу консултацију по општинама и републи- 
кама те је одлучио да и Савез адвокатских комора као и све 
адвокатске организације треба да се укључе у ову дискусију и 
даду свој допринос за најцелисходнија решења. Y  том циљу Пле- 
нум препоручује Коморама да у  оквиру Комора, и основних ор- 
ганизација на свом подручју, поведу најширу дискусију по пита- 
њима реорганизације правосуђа те да своја мишљења доставе 
председништву Савеза, које треба да прибављена мишљења и 
извештаје достави Савезном савету за правосуђе уз своје евен- 
туалне примедбе.

3. Ставља се у дужност председништву Савеза да упути акт 
Савезној скупштини и савезном Савету за правосуђе с предлогом 
да се питање израде и доношења Основног закона о адвокатури 
и другим видовима правне помоћи, за сада, скине с дневног реда, 
јер да је, по оцени пленума, нужно да се претходно сагледа у 
целини читав систем будуће реорганизације правосуђа па тек по 
том да се приступи изради и доношењу позитивршх законских 
прописа из ове области.

4. Пленум констатује да ће Закон о изменама и допунама 
Основног закона о доприносима и порезима грађана у пракси 
имати штетних последица за будући развој адвокатуре као дру- 
штвене службе. Овим законом је у основи измењен статус адво- 
ката јер је изменом чл. 82, којим је и у закону била спроведена 
и обезбеђена по чл. 14 Устава СФРЈ равноправност адвоката са 
лицима из радног односа, ова укинута и адвокати као обвезници 
доприноса и пореза стављени у неповољнији положај. С тога се 
ставља у дужност председништву Савеза да испита мохућност и 
оправданост подношења захтева Уставном суду Југославије на 
оцену уставности и законитости овог закона.

5. Пленум ставља у дужност председништву Савеза да на 
дневни ред неке од будућих седница пленума стави питање међу- 
народних веза Савеза са сличним организацијама као у МУА.

6. Пленум сматра да, за сада, не треба сазивати Другу кон- 
ференцију адвоката Југославије, него да је потребно сачекати 
развој питања и резултате дискусије организације правосудног 
система, као и предлога за доношење Закона о адвокатури, па ће 
о питању сазивања Друге конференције адвоката Југославије 
Пленум поново од.\учивати.

М. Ботић
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ИЗ СУДСКЕ ПГАКСЕ

Председник већа вије овлашћен 
да казни новчано лице које у под- 
неску вређа суд, странку или другог 
учесника у поступку, већ је за изри- 
цање казне овлашћено само веће. 
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 1304/67).

I. ст. суд је казнио тужену новча- 
ном казном з5ог вређаша противни- 
ка. Уложена је жалба, која је осно- 
вана, a I. ст. решење уккнуто из 
разлога:

Према одредбама чл. 99 ст. 1 ЗПП 
парнични суд he казнити новчано 
до 100 НД лице које у поднеску вре- 
ђа суд, странку или другог учесни- 
ка у поступку. I. ст. суд је казнио 
тужену због вређања тужиоца и све- 
дока. Међутим, казну је изрекао 
председник већа a не само веће, чи- 
ме је почињена битна повреда пос- 
тупка из чл. 343. ст. 2. тач. 1 ЗПП, 
па ie жалбу ва.љало уважити, I. ст. 
решење укинути и упутити I. ст. суд 
да у већу размотри цео случај и до- 
кесе СБОју одлуку.

праве је пуноважан, али како ни]е 
утврђено на који се начин има да 
изврпш објављивање тог акта, ва- 
љало је захтев уважити.

Ако Je код предузећа заведена 
принудна управа срган принудне у- 
праве преузмма све оне функције 
сргана самоуправљања и директора 
Боје су неопходне за вормалан рад 
предузећа па и функцију доношења 
општих аката. (ВСС Од. НС. 6р. Гзз. 
74/67).

Покр. јавни тужилац ставио је 
захтев за заштиту законитости про- 
тив две ниже пресуде, који је као 
основан, уважен, обе ниже пркзсуде 
укинуте, a из разлога:

Погрешно је оно схватање II. ст. 
суда да је одлука о систематизаци- 
ји туженог, донета од органа при- 
нудне управе 26. XI. 1966. могла сту- 
пити на снагу тек по протеку рока 
од 8 дана по објављивању. Одредбе 
чл. 152. ст. 2. и 3 Устава СФРЈ од- 
носе се само на законе, друге irpo- 
писе и огаита акта које доносе ор- 
гани федерације. У  ставу 1 пак тог 
члана, који се однаси и на општа 
акта радних организација, није про- 
писан било какав рок који мора про- 
тећи од објављивања општег акта 
до његовог ступања на снагу. Такав 
рок није прописао ни већ споменути 
чл. 83 Основног закона о предузећи- 
ма, већ је њиме одређено да се ти 
рокови пропишу статутом радне ор- 
ганизације. Према то.ме, основни 
акт донесен од стране принудне у-

У  ставу 3. чл. 135 КЗ није садржа- 
но пссебно крив. дело више убиста- 
ва учињених са умишљајем зећ са- 
мо предвиђена казна за извршиоца 
више убистава са умишл.аЈем осим 
оних из чл. 136 и 138 КЗ. (ВСС Од. 
НС, бр. Кж. 697/67).

Побијаном пресудом I. ст. суд је 
огласио кривим оптуженог за крив. 
дело убиства више лица из чл. 135. 
ст. 3 КЗ и крив. дело убиство у по- 
кушају из чл. 135. ст. КЗ у вези са 
чл. 16 КЗ, је изрекао смртну казну, 
ксју је заменио казном строгог зат- 
вора у трајању од 20 година, a за 
дело из чл. 135. ст. 1 КЗ у вези чл. 
16 КЗ казну строгог затвора у тра- 
јању од 3 године, па је применом 
чл. 46 КЗ изрекао казну строгог зат- 
вора у трајању од 20 година.

Жалбу је уложио Окр. јавни ту- 
жилац, ради пооштрења казне, као 
и оптужени.

Жалбе су као неосноване одбије- 
не, али је из службене дужности, 
промењена квалификација I. ст. 
пр>есуде тако што се кривична дела 
убиства из чл. 135 ст. 1 КЗ па се 
применом чл. 135 ст. 3 КЗ за сва 
крлв. дела из пресуде изриче смрт- 
на казна која се на основу чл. 29 ст. 
2 КЗ замењује казном стрк>гог затво- 
ра у трајању од 20 година, a из раз- 
лага:

Испитујући I. ст. пресуду по суж- 
беној дужности у смислу чл. 354. ст. 
1 тач. 2 ЗКВ Врховни суд је нашао 
да је I. ст. суд повр»едио кривични 
закон на штету оптуженог кад је 
радње оптуженог из тач. 1. пресу- 
де којима је са згмишљајез! лишио 
живота два лица квалификовао као 
једно крив. дело убиства из чл. 135 
ст. 3 КЗ.

Наиме, по схватању ВСС у ст. 3. 
чл. 135 КЗ није садржано посебно 
крив. дело више убистава учиње- 
них са умтил>ајем. већ само предви- 
ђена казна за извршиеца вчше уби- 
става учињених са умишља)ем ссим 
оних из чл. 136 и 138 КЗ, и то без 
обзира да ли му се суди за сва у- 
биства применом одредаба о стицају 
или је за неко убиство био раније
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осуђен. Ово због тога што више у- 
бистава учињених са умишљајем не 
садржи све потрзбне елементе ни 
продуженог, ни сложеног, ни квали- 
фикованог крив. дела a једино ова 
дела долазе у обзир ако се прихва- 
ти становиште да је то једно само- 
стално крив. дело.

Мсгуће је прихватити било ко.1у 
друштвено-политичку организацију 
као тужиоца у поступку тужбе ради 
увреде или клевете псчињене на 
штету неодређеног броја чланова. — 
Ако је чланак потписан ма и са ини- 
иијалима не може се тужба подне- 
ти против одговорног уредника. H e
ro се претходно има исти да позове 
да iiMeHvie писца. (ВСС Од. НС бр. 
Кж. 705/67).

I. ст. суд је  решењем нашао да 
нема места гоњењу против одг. уред- 
ниха једног листа, који је тужен од 
стране Месне срганизације ССРНЈ 
због крив. дела увреде и клевете. 
Тзткилац је поднго жалбу, која је 
као неоснована одбијенаЈ a из раз- 
лога:

Иако у чланку нису наведене ни 
личнссти, a ни срганизације, ипак 
тужилац се може сматгати увсеће- 
ним. јер .као организација политич- 
но-друштррна, заступа све CBO.ie 
члгл1 0 ве. Међутим. тужипац )е про- 
пустио да од одговорног уредника 
затражи да именује писиа чланка. 
који ie био потписан са иници1али- 
ма, већ је тужио одмах одг. уредни- 
ка. што Hn.ie могао да чини.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК V  АПВ

24. фебруара 1968. године одржана је седница YO АК у АПВ 
на Kojoi су донесена сдедећа решења:

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

2. Прихваћен је годишњи извештај о раду Коморе за 1967. 
годину. те се исти упућује год. Скупштини.

3. Прихваћен је завршни рачун Коморе за 1967. год. и упућен 
год. Скупштини.

4. ЗаклЈучено је да се неки Радни одбори споје, да се оснују 
Радни одбори где их нема, a сви Радни одбори да одрже Скуп- 
штине, с тим да ће се поближа решења доставити писмено Рад- 
ним одборима.

5. Закључено је да се одржи заједнички састанак чланова 
Управног одбора, чланова Савета, чданова Комисије за проуча- 
вање закона и нормативних аката, као и представника Радних 
одбора у вези теза „Реорганизација правосућа и адвокатург” , с 
тим да ће се дан заказати накнадно.

6. Узет ie на знање извештај о установл.ењу контакта са Адв. 
комором у Кечке.мету (HP Мађарска).

7. Решавано је о модбама за упис у именик адвоката, и ре- 
шења се достављају Савету.

8. На основу чд. 65— 67, у вези чл. 93. тач. 4. и чд. 13 тач. 7. 
те чд. 23. ЗОА, те чд. 1— 2. и чд. 9. Статута АК у АПВ, уписују 
се у именик адв. приправника АК у АПВ, са даном 24. фебруара 
1968. и то решењима:
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а) бр. 89/968. Руски Јелисавета, на адв. припр. вежби код 
Руски Славка, адво. у Суботици;

б) бр. 90/968. Зарић Борислава, на адв. припр. вежби код 
Пфау др. Јована, адв. из Новог Сада;

в) 96/968. Нонин Глиша, на адв. припр. вежби код Марки- 
ћевић Глише, адв. из Бечеја;

г) 97/968. Шуваковић Иванка, на г1дв. припр. вежби код Т о  
.мин Боривоја, адв. из Новог Сада.

9. Узимају се на знање склопљени уговори о пружању прав- 
не помоћи, и то;

а) 65/968. Томић Веселина са „Водовод и канализација” Вр- 
бас од 4. јануара 1968.;

б) 69/968. Младеновић Анђелко са До.мом нар. здравља Бечеј 
од 16. окт. 1967.;

в) 83/968. Татић Катица са Зем. задр. Марадик од 3. II  1968.;
г) 91/968. ТолМић Веселин са „Комуналац” Врбас од 3. I 1968.
10. Брисани су услед смрти, a са дано-м:
а) 46/968. Кузмановић Златоје, Рума, даном 11. I 1968. a за 

преузиматеља се одређује Коларовић Радован, адв. из Руме;
б ) 62/968. Звекић Север, Суботица даном 29. I 1968. a за пре- 

узиматеља се одређује Тауперт Густав, адв. Суботица;
в) 98/968. Ковачевић Аилштрије, Ст. Пазова дано-М 14. I I  

1968. a за преузиматеља се одређује др. Руп Бура, адв. Ст. Пазова.
11. Решењем бр. 72/968. одређује се оболем др. Бошњак Ла- 

зару, адв. из Вршца за привр. заменика др. Косировић Бура, адв. 
из Вршца.

12. Решењех\1 бр. 76/968. брише се из Ихменика адв. припр. АК 
у АПВ са даном 15. II  1968, због заснивања радног односа Кара- 
ђурђевић Видо из Новог Сада.

13. Решењем бр. 92/968. узима се на знање промена праксе 
адв. припр. Даријевић Василија, коју ће вршити код Антић Сло- 
бодана, адв. Ст. Пазова.

14. Решењем бр. 66/968. брише се из њменика адвоката АК 
у АПВ са даном 1. II  1968. с тим да задржава чланство у Фонду 
посмртнине, Ристић Петар, адв. из Сомбора, због пензионисања, 
a за преузиматеља његове адв. канц. одређује се др. Маширевић 
Никола, адв. из Сомбора.

15. Решењем бр. 64/968. брише се из именика АК у АПВ са 
даном 29. I I  1968. због одрицања вршеша адвокатуре Гајић Три- 
фун, Кула, a за преузихматеља његове адв. канц. одређује се Весе- 
линовић Стеван, адв. Кула.

16. Решењем бр. 58/968. брише се из именика адв. припр. са 
даном 18. јануар 1968. због уписа у шменик адвоката Бурић Лео- 
нора, адв. из Новог Сада.

17. Решење.м бр. 57/968. брише се из и.меника адв. припр. са 
даном 17. новембра 1967. због уписа у  и.меник адвоката Вебер 
Борђе, из Новог Сада.
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18. Решењем бр. 55/968. брише се из именика адв. припр. са 
даном 31. јан. 1968. због заснивања радног односа Гуцуња Јован, 
Нови Сад.

19. Решењем бр. 32/968. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ због заснивања радног односа са даном 1. јан. 1968. Куруц 
Сгипан, Апатин.

20. Решавано је  о текућим питањима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОАСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви чданови Фонда посмртнине да уплате по 10 
НД на име доприноса за смртни случај: Кузхмановић Златоја, Зве- 
кић Севера и Ковачевић Димитрија. Уплате се врше на текући 
рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 657-8-419.

Књиговодство Коморе

ИСПРАВКА

У  чланку др. Д. П. Радомана, објављеном у бр. 2 „Гласник" 
за 1968. годину поткрале су се следеће грешке:

1. На стр. 11. 1 ред одозго место „фискалних момената” , тре- 
ба да стоји „фискални моменат” ;

2. на стр. 11. у  5 реду уместо „прописа” , треба да стоји 
„потписа” ;

3. на стр. 13. ред 26 место „1967", треба да стоји „1964";
4. на стр. 14. у 23 реду уместо речи „наредбом", треба да 

стоји „надеобом", и
5. на стр. 14. у 19. реду место речи „некоректне", треба да 

стоји „непокретне".
На 31. страни „Гласника" бр. 2 за 1968. „Упис у именика 

адвоката", место „Аатаљац" треба да стоји „Атаљанц", што се 
овим исправља.

..ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издапач ii власшгк: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовшш 20 / Ypebyje одбор / Одговорнн уредимк. 
Ботић Милорад, адвокат, Новн Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачуи 
код Народие банке 657-8419 / Годишња претплата 24 нових дннара / Цена 

једног броја 2 нова динара / Шгампа „Будућност", Нови Сад
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