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Позив на Главну скупштину:

Извештај Управног одбора о  раду 
Комор>е у 1967;

Право прече куповине носиоца ста- 
нарског права;

Претпоставке за дозволу извршења;

Нека питања примена члана 63 За- 
коиа о стамбеним односима;

Из седнице Пр>едседништва Саве- 
за АК;

Из судске праксе;

Службена саопштења.



•гг̂

j
■:мл -'■r-̂ : •;;'Ј<-':Ј'̂ £г?:̂ Г„'1.:¥> -»V ~ 'r  >■* i t̂v rJ ^ *"

t"^- ^  t:-

- 1 ' ^   ̂
V - /  ̂ ^  ̂<

“ * ./'i-г
’■?■ ’̂ х V

АК
ч '^Г^-

"' ,'>t}‘’ *1C

'*>- -V - ,S» -V r

c -■ l > ■% '*■> ̂  ■* W-5̂4*S.-*

liz

f
-■д > ;■ ;■.■-• -- -Д - '--•

-V  -■ *.*w

:-,'.;'X̂ -̂ ‘ y-5-.'ч' •’'*••
т - ' .  ,' ‘ч : .  - j '-т , -..

-̂ ”  г -V

-cr
■"'1 V .



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 Н И

Година X IX Нови Сад, мај 1968. Број 5

П  О 3 И В

На основу чл. 81. тач. 1 и 2 Закона о адвокатури, и чл. 18, 19 Стаута 
Адвокатске коморе у АПВ, Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ 
V Новом Саду, с a 3 и в a

PEAOBHY ГОДИШ Њ У СКУПШ ТИНУ

Адвокатске коморе у АПВ која ће се одржати у с у б о т у  1. јуна 
1968. године у С у б о т и ц и ,  у сали Скупштине општине Суботица, са 
почетком у 9,30 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ  РЕДОМ

1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор радног председншптва;
4. Читање записника скупштине од 27. маја 1967. године;
5. Извештај Управног одбора о раду органа коморе у 1967. години, 

који је објављен у броју 5 „Гласника" за 1968. годину (Милорад 
Ботић, председник);

6. Завршни рачун Адвокатске коморе за 1967. годину, који је објав- 
љен у броју 5 „Гласника’’ за 1968. годину (Антоније Марић, бла- 
гајник);

7. Извештај Ко.мисије за преглед финансијског пословања Коморе 
у 1967. години (др Јосип Петерка, председник Комисије за финан- 
сијско пословање Коморе);

8. Предлог финансијског плана прихода и расхода Адвокатске ко  
море у АПВ за 1968. годину (Антоније Марић, благајник);

9. Предлог Кодекса професионалне етике (Андрија Шарчевић, заме- 
ник председника);

10. Дискусија по извештајима;
11. Разно.

Право учешћа на Скупштини имају сви чланови Коморе (адвокати), 
изабрани чданови Савета по Покрајинској скупштини ПАВ у Ново.м Саду 
и делегирани представници Удружења адвокатских приправника у АПВ.
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Ако се Y заказано време не скупи довол>ан број чланова Скупштин!. 
ће се одржати, сходно чл. 20 Статута Коморе, са почетком један час кас 
није, без обзира на број присутних.

Управни одбор позива све чланове Коморе да безусловно узму 
учешћа у раду Скупштине.

Сва обавештења техничке природе, биће накнадно достављена Рад- 
ним одборима адвоката и адвокатских приправника.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, одржане 
дана 19. априла 1968. године.

Секретар,
Олга Царић, с. р.

Председник 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА 
0 РАДУ СВИХ ОРГАНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y  АПВ Y  1967.T.

I.

ОПШТИ ПРОБАЕМИ AДBOKATYPE

Започети процеси у 1966. год. пуније афирмације адвокатуре, 
како на друштвеном плану, тако и у стручнопрофесионгишом 
погледу развијали су се у позитивном правцу и током 1967. го 
дине адвакати и адв. приправници су показали запгижену поли- 
тичку активност поводом избора за представничка тела који су 
обављени 1967. год. скоро у свим већим комунама Војводине 
бирани су за одборнике и адвокати, a један адвокат је изабран 
и за Попрајиноког народног посланика (Орг. пол. веће Покрајин- 
ске скупштине). Знатан бр>ој адвоката и адв. приправника током 
1967. год. биран је и именован у разне савете друштвенополи- 
тичких заједница, друштвених и опортских организација уста- 
нова, укључујући се тако пуније у наш самоуправни систем.

Запажена је и већа активност адвоката и адв. приправника 
у организацијама ССРНЈ, не само поводом предизборне и избор- 
не активности.

YnpaBHH одбор Коморе оцењује ове појаве као пазитивно 
кретање у адвокатури констатује да ове процесе треба и даље 
развијати и да се постигнути резултати сматрају почетним на 
овом плану јер постоје и објективни и субјективни ус.л.ови за 
значајнијим учешћем адвокатуре у нашем јавном животу.

Y  1967. год. донет је Закон о изменама и допунама кривич- 
нопарничног поступка, који учвршћује позицију адвоката као 
браниоца у  кривичном псх;тупку. Модернизација ЗКП везана је 
са проширен>е.\1 овлашћења адвоката као браниоца. Ово је ве- 
лико признање адвокатури од стране друштвене заједнице, јер 
да није оцењено да се наша адвокатура налази на потребном



нивоу стручне и моралне сддржине, оваква модернизација не би 
могла бити опроведена. Адвокатока комора Војводине у циљу 
омогућавања нормалне примене новелираног закона кривично- 
1арничног поступка иницирала је више состанаЈка и саветовања 
по радним колективима адвоката и адв. приправника, иа и са- 
мој Комори, о  садржини и примени измењених одредаба, a уче- 
ствовала је преко овојих представника и на другим саветовањима 
која су организовали од стране разних правосудних органа. 
Управни одбор Коморе оцењује да су адвокати на територији 
Војводине и по бркзју и стручној опреми у могућности да узму 
пуног учешћа у спровођењу новог кривичног поступка, како се 
не би појавио застој и поремећај у  спровођењу овога.

YrrpaiBHH одбор је у спровођењу препоруке Прве конферен- 
ције адвоката Југсклавије да се изради кодекс професионалне 
етике адвоката, поставио на широку дискусију пред радне к о  
лективе питања професионалне етике и могућнасти израде к о  
декса професионалне етике адвоката. Адвокати су показали ве- 
лико интересовање за разговоре о професионалној етици па је 
израђен пробни текст (кодекса. Остало је да се овај евентуално 
усагласи са текстам кодекса кога је израдила адв. комора у Бео- 
граду, да би се на тај начин добио јединствени кодекс професио- 
налне етике за Србију и Црну Гору, коју територију покривају 
Адвокатска комора у  Београду, да би се на тај начин добио је- 
динствен кодекс професионалне етике за Београд и Нови Сад. 
Како су адв. коморе у Словенији и Хрватокој донеле кодексе 
професионалне етике за овоје чланство, a Савез адв. комора Југо 
славије није био у могућности да спроведе у живот првобитну 
замисао да се изради јединствен кодекс професионалне етике 
адвоката Југославије, то је Управни одбор нашао да и адв. iko 
мора Војводине треба неодложно да донесе свој кодекс. Текст 
кодекса биће иоднет на дискусију чланству на наредној годиш- 
н>ој окупштини. Управ:ни одбор сматра да доношењем кодекса 
професионалне етике по коморама не значи затварање могућно 
сти да се на основу ових у догледно време донесе заједнички 
односно јединствени кодекс професионалне етике за све адво 
кате Јутославије.

У току године Комора је имала прилике да претреса и даје 
лшшљења о разним законским пројектима као и питашима оп- 
ште друштвеног и,\и правнаг значаја, a на основу материјаЈ\а 
које је добијала од разних форума, a посебно Покрајинске на- 
родне скушптине Војводине и органа правосуђа. Да би овај рад 
Комора могла успешно да оправоди Управни одбор је формирао 
две одговарајуће комисије: Комисију за проучавање прописа и 
Комисију за законодавнонормативна питања. Почетни резултати 
рада ових комисија обећавају да ће Комора са своје стране маћи 
допринети ширем и ушешнијем претресању разних питања и 
законских пројеката ужег или ширег друштвено политичког и 
правног значаја.

У  току извештајног периада из области материјалних питања 
живота и рада адвоката није било неких проблема, благодарећи



решеним питањем тарифе и начином апорезивања. Y  питању при- 
мене тарифе може се са задовољством констатовати да није при- 
мећена појава пробијања тарифе на више док се у многим слу- 
чајевима награда наплаћивала и мање од предвиђене тарифе. 
Повећана антажаваност адвоката у кривичнам постучхку ступа- 
њем на снагу новелираног закона о кривичном поступку поста- 
виће на дневни ред иитање измене тарифе у кривичним предме- 
тима, што ће бити задатак разматрања органима Коморе за иду 
ћу годину. Y  већем броју огаптина дошло је до склапања уго- 
вора између адвоката и управе прихода о висини пореза на до- 
ходак што се показа_\о корисно и ефикасно за абе уговарајуће 
странке. Међутим, крајем 1967. год. |ДОшло је до неочекиваног 
погоршања у третирању адвоката као пореоких обвезника. Са- 
везна скупштина је Законом о изменама и дапунама Основног 
закона о доприносима и порезима грађана, изменом чдана 82. 
Зако1на —  којим је била справедена и обезбеђена уставна гаран- 
ција равноправности адвоката са лицима из радног односа —  ад- 
вокате као и још неке категорије грађана који обављају инте- 
лектуалну делатност у  погледу пореских оптерећења одвојила 
од радних људи из радног односа и омогућила посебан начин 
апорезивања. Комора се укључила у настојања Савеза Адвокат- 
ских комора Југославије да се осујети доношење ове одредбе а.\и 
ова акција 1није успела. Сама чињеница .могућности оштријег опо- 
резивања адвоката по адвокатуру није од толиког значаја ко- 
лико чињеница да се адвокати третирају другачије него радни 
људи у  радном одиосу, иако је адвокатура друштвена сдужба. 
Постоји оправдана бајазан да измена третмана адвокатуре, па 
макар и на фискалном плану, може имати штетних последица 
по углед адвокатуре као друштвене сдужбе приказујући је као 
приватну професију што би неминовно зауставило њен даљп 
уопешан развитак. Свакако да ће адвокатске организације мо 
рати овом питању у наредно.м периоду посветити посебну пажњу 
и тражити могућност одговарајућих решења са општинама које 
су заинтересоване за прибирање прихода од ове категорије поре- 
ских обвезника.

Питање склапања уговора о спровођењу Закона о соц. оси- 
гурању адвоката у овом извештајном периоду дошло је у  такву 
фазу да се Адв. комора у Н. Саду заједно са Адв. комором у Бео- 
граду -морала обратити за посредовање Извршном већу Србије. 
Републички секретаријат за правсгсуђе и законодавство посредо- 
вао је између Адв. комора и Репубдичких завода за соц. осигу- 
рање ради усаглашавања ставова. Како се споразум није могао 
постићи за склапање уговора то су обе Ко.море замолиле Извр- 
шно веће Србије да предложи Репуб.личкој народној скупштини 
да донесе Републички закон о примени закона о соц. осигурању 
адвоката на територији HP Србије. Овај поступак је  у току.

YoBOM извештајном периоду Савезна скупштина донела је 
Основни закон о правосудном иопиту, a жасније и Репуб.шчка 
народна скушштина за републику Србију. Како је овим законом



омогућен улаз у адвокатуру без посебних услова који су пропи- 
сани важећим законом о адвокатури то је и наша Комора ука- 
зивала на могућност опадања стручности те поремећаја етичког 
профила адв. кадрова пре доношења закона ова настојања као 
и акције Савеза Адв. комора нису успели. Тако су отворени и 
нови кадровски проблеми у адвокатури. Управни одбор и надаље 
сматра да је за обављање адвокатуре неопходно потребан изве- 
стан стаж у адв. канцеларији и суду. Исто тако сматра штетним 
омогућавање уласка у адвокатуру лицима без положеног струч- 
ног судско-адвокатског испита, a што је омогућено било по осно- 
ву ранијих ослабођавања испита или сада дозвол>ених допунских 
испита.

Стабилизација положаја адвоката као и овтрање нових мо- 
гућности за улазак у адвокатуру имали су за последицу већи 
прилив адвоката и адв. приправника. V овом периоду је уписано 
63 адвоката и 31 адв. приправник, што је највећи постигнути број 
V било којој години после I I  светског рата. Садашња кадровска 
кретања у адвокатури заслужују посебну пажњу органа Коморе 
и Управни одбор их свестрано прати и анализира те ће се тек 
касније моћи дати њихова права оцена. Већ сада се може истаћи 
позитивна чињеница да већи бро„ адв. приправника долази ди- 
ректно са факултета и да је 1више од половине уписаних адвоката 
нспод 35 год. старости.

Адвокатска комора Војводине узимала је пуног учешћа у 
раду Савеза Адв. комора Југославије настојећи да се углед Са- 
веза и утицај на чланство читаве југословенске адвокатуре очу- 
ва. 'Преко Савеза Адв. комора одвокатура Војводине учествује 
и у раду Међународне Уније адвоката те је у органу Уније —  
Савету, сада заступљена са два члана. На конгресу МУА који је 
одржан у Бечу 1967. године учествовали су представници Коморе 
и известан број адвоката из Војводине.

Посебно блиоке везе одржава Адв. комора Војводине са Адв. 
комором у Београду. По разним питањима било од заједничког 
или општег интереса одржавани су међукоморски састанци и 
контакти. Посебно је одржавана ТЕСНА сарадња по питању скла- 
пан>а уговора за справоВење соц. осигурања.

II.

РАД ОРГАНА КОМОРЕ 
Управни одбор коморе

На редовној годишњој скупштини Коморе одржаној дана 
27. маја 1967. год. у  Н. Саду извршени су избори свих органа Ко- 
море. На седници од 7. јуна 1967. год. ново изабрани Управни 
одбор се овако конституисао: Председник, Милорад Ботић, ад- 
вокат из Н. Сада, Заменици председника: Шарчевић Андрија, ад- 
вокат из Суботице и Варади др Јосип, адвокат из Зрењанина.



Секретар: Царић Олга, адвокат из Н. Сада, Благајник: Марић 
Антаније, адвокат из Н. Сада, Референт за радне одборе: Томин 
Боривоје, Референт за материјална питања и примену тарифе: 
Стефановић Барислав, адвакати из Новог Сада. Чланови Коморе 
за дисциплинске неуредности: Стојковић Богол>уб, адвокат из 
Панчева, Жива др Славко, адвсжат из Зрењанина и Фабо Тива- 
дар, адвокат из Суботице. Уређивачки одбор гласника: Ботић 
Милорад, главни и одговорни уредник, Хаџи Коста ст. уредник 
и редактор, чланови уређивачког одбора: Др Варади Јосип, др 
Ишпановић Тоша, адвокат из Суботице и др Керпел Густав, ад- 
вокат из Вршца.

Рад Управног одбора Адв. коморе у АП Војводини у Н. Саду 
у 1967. год. одвијао се нормално.

У току 1967. год. Управни одбор је одржао 12 редовних сед- 
ница, a на тим седницама донео је 385 записничких решења. На 
седницама Управног одбора редовно су присуствовали сви ч.\а- 
нови, сем када је неко од члаиова био спречен из оправданих 
разлога. На седници Управног одбора, на којима су расправљана 
ашцта питања адвоЈсатуре и важнији проблеми, позивани су и 
други органи Ко.море, .као председник дисц. суда, дисц. тужилаи. 
председник комисије за преглед финансијског пословања, што се 
показало нарочито корисно за координацију рада ових органа.

А д в о к . а т и

У 1967. год. бројно стање адвоката у односу на 1966. г. по 
већало се. На дан 31. деце.мбра 1966. год. у именшсу адвоката 
било је уписано 349 адвоката, a на дан 31. децембра 1967. год. 
у именику адвоката уписано је 402 адвоката.

У току 1967. год. у  именик. адвоката уписано је  63 адвоката 
и то: 11 из редова адв. приправника, 12 судија, 6 судијских при- 
правника, 5 из правобранилаштва, 2 из тужилаштва, 7 из при- 
вреде, 5 из службе ггравне помоћи, 4 из других служби, 5 пензио- 
нера, 4 адвоката у пензији и 2 из друге Коморе.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1966. год. у којој је 
уписано 58 адвоката порастао је  са 5 адвоката.

У 1967. год. брисано је из именика адвоката 11 и то: 2 услед 
смрти, 5 због пензионисања, 1 због заснивања радног односа, 
2 због преселења седишта адв. 1кадцеларије на територију друге 
Коморе, 1 по пресуди дисц. суда Адвокатске коморе Војводине.

У таку 1967. год. извршено је  13 преселења седишта адв. 
канцеларије.

У току 1967. год. постављено је 11 преузиматеља адв. канце- 
ларије, 2 привремена заменика оболели.м адвокатима, 2 заступ- 
ника и 10 беоп.\атних заступника. Регистровано је 3 уговора о 
раду адвоката са привредни.м организацијама.

Адв. канцеларије су углавном распоређене у седиштима 0- 
кружних и Општинских судова, док 19 адваката имају седиште 
своје адв. канц, у месту где нема суда.



А д в о к а т с к и  п р и п р а в н и ц и

Y  именик адв. приправника Адв. iKOMope у АПВ у Н. Саду у 
1967. год. на дан 31. децембра 1966. год. било је уписано 44 адв. 
приправника, a на дан 31 децембра 1967. год. 52 адв. приправ- 
ника.

У  1967. год. уписано је 31. адвокатских приправника од ко- 
јих: 11 са факултетом, 8 из привреде, 2 судијска приправника, 
4 из Управе и 6 из других служби.

Брисано је у  1967. год. 23. адв. приправника и то: 11 због 
vTiHca у именик адвоката, 10 због заснивања радног односа и 2 
због волонтирања у  суду.

У  току 1967. год. један адв. приправник наставио је адвокат- 
ско приправничку вежбу, након отслужења кадровског рока у 
ЈНА, један адв. приправник прекинуо је адв. приправничку ве- 
жбу због одслужења кадровског рока у ЈНА, један адв. приправ- 
ник променио је адвакатско-приправничку вежбу код адвоката.

Адв. приправници обављају вежбу у 21 месту Војводине и 
Y седишту суда. Број адв. приправника у 1967. год. у односу на 
1966. г. порастао је са 8 адв. приправника но и надаље је  мали. 
Услед тога Удружење адв. приправника није показало никакву 
активност. Одржана је годишња конференција адв- приправника 
28. маја 1967. год., на кајој су изабрани представници адв. при- 
правника у  Управни одбор Адв. коморе у АПВ у  Н. Саду и Савет 
•Адв. коморе у АПВ у Н. Саду и узели су учешћа преко својих 
делегата на годишњој скупштини Адв. коморе у АПВ. у Н. Саду 
која је  одржана дана 29. маја 1967. год.

С A В Е Т АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Половином 1967. год. истекао је мандат ранијег Савета Адв. 
коморе у АПВ у  Н. Саду,те је Скупштина АП Војводине на седни- 
ци Покрајинског већа од 30. јуна 1967. год. изабрала нове чланове 
Савета и то: Др Јована Дорошког, саветника скупштине АПВ, 
Кромпић Станка, адвоката из Н. Сада, Кешељ Вукашина, члана 
ИО ПКССРН за Војводину у Н. Саду, Шарчански Стевана, Окру- 
жног јавног тужиоца у Сомбору и Николић Александра, пред- 
седника Окружног суда у Панчеву, Баркањ Пала председника 
ОК ССРН у Суботшда, Человски Андреја, новинара из Н. Сада, 
Гајић Душана, председника СО Срем. Митровица и Кленоцки Ма- 
рију, судију Вишег привредног суда у Н. Саду, док је скупштина 
.4К у АПВ која је одржана дана 27. маја 1967. год. изабрала 
остале ч.\анове новог Савета и то: Ербез Душана, адвоката из 
Панчева, Ишпановић др Тошу, адвоката из Суботице, Јовановић 
Ненада, адвоката из Н. Сада, Мишић Славка, адвоката из Н. Са- 
да, Перваз др Николу, адвоката из Н. Сада, Радић Славка, адво- 
ката из Срем. Митровице и Рончевић Стевана, адвоката из Но- 
вог Сада.

По положају у савет је ’̂шао као члан Ботић Милорад, пред- 
седник УО АК у АПВ, док је организација Адв. приправника



Војводине на својој конференцији 26. V 1967. изабрала као сво: 
представника у  Савету Јовановић Драгињу, адв. приправника иј 
Новог Сада.

На седници Савета одржаној 14 јула 1967. год. извршено је 
конституисање, те је др Јован Дорошки изабран за председника 
Савета, Баркањ Пал, за заменика председника Савета и Рончевић 
Стеван за секретара Савета.

Y  току 1967. год. Савет Адв. коморе како у ранијем састав\ 
тако и у данашњем саставу одржао је 6 седница, на Јсојима је 
раоправљано у омислу чл. 87. Закона о адвокатури и чл. 27. Ста- 
тута АК у АПВ, који је потврђен решењем Извршног већа На- 
родне окушлтине АПВ. бр. 01-679/1 1958. г. 0 свим питањи.ма 
која су била стављена на дневни ред, о проблемима адвокатуре, 
a нарочито о ново.м нацрту Закона о адвокатури и о питањима 
дисц. адговорности адвоката и етике адвоката.

Поред тога Савет је доносио решења о упису у и.меник ад- 
воката адв. коморе у АПВ, a и редовно је  био представљен преко 
својих представника на Пленуму Савеза Адв. комора Југославије 
који су одржани у току 1967. год., где су представници Савета 
узимали активног учешћа у решавању актуе.\них проблема адво- 
катуре Југославије.

Посебно је Савет расправљао о дисц. одговорности адвоката 
и етици адвоката како на седницама Савета тако и на прошире- 
ној седници дисц. органа Коморе и представника радних ко- 
лектива.

Надаље, Савет је донео закључак да се у току рада обиђу 
ови већи радни колективи адвоката ради непосредног упознава- 
ња са проблемима адвокатуре на тим локални.\1 подручјима, па 
су чланови Савета тако присуствова.\и скупштини радног колек- 
тива у Срем. Митровици.

Y току рада Савет је по појединим конкретним питањи.\13 
давао своја мишљења и препоруке YnpaBHO.vi одбору АК у АПВ.

На 6 седница, Савет је донео 64 решења о молбама за уш1С 
у именик адвоката. Y  63 случаја Савет је нашао да молилаи 
испуњава све услове и да дсктојан вршења адвокатуре, те је дао 
своју саглаоност за упис у именик адвоката, док је само у 1 
случају одбио давање сагласности због недостојности молиоца.

Иначе, рад Савета у 1967. год. био је усклађен са радом Y0 
АК у АПВ.

ДИСЦИПАИНСКИ TYЖ ИAAЦ

Y току 1967. год. на решавању је било укупно 133 предмета, 
од овог броја предмета, 52 пред.мета су из ранијих година, a 81 
је било на решавању по којима је дисц. поступак био покренут 
у 1967. години.

До 31. децембра 1967. год. укугшо је решено 91 предмет.
Од решених ттредмета 10 предмета је решено подизањем оп- 

тужнице, два предмета су предата комисији за мање повреде 
дужности адвоката, a само једна против адв. приправника.

8



Судећи no броју дисц. пријава и покренутих поступака упо- 
ређењем са ранијим гадинама мора се утврдити да су дисц. пред- 
мети у порасту, али треба имати у виду да је у току 1967- год. 
уписан знатан број адвоката у  именик, па обзиром на бројно ста- 
ње уписаних адвсисата произилази да је бркЈј дредмета у опа- 
лању.

Кратка анализа пријава поднетих против адвоката у 1967. 
год. даје податак, да се највећи број предмета односи на про- 
пусте адвоката око сређивања земљишно књижних стања, a да 
већина обустављенргх пријава, након извршеног проверавања ука- 
зује се неосновани.\1, те је највећи број обустављених предмета 
баш из ове групе поднетих пријава.

Аругу групу би сачињавале оне пријаве које се односе на 
пропусте адвоката у поступцима улагања правних лекова против 
судских одлука и то из об.\асти кривичног гоњења по приватној 
тужби и због пропуштених рокова за улаган>е жалбе против 
1-степених одлука, но оваквих предмета није велики број.

Y трећу групу би дошле пријаве које су подносила противне 
странке, које су неооноване, не јасне и непотпуне, затим пријаве 
које су стизале од стране судова и јавних тужилаштава. Оваквих 
пријава је било 4. Покретан је поступак против извесног ороја 
адвоката због неудовољавања материјалним обавезама према Ко- 
.чори и то против 5 адвоката, против којих је  изречена обустава 
вршења адвокатуре до удовољавања материјалним обавезама, 
односно до окончања дисц. поступка.

Нерешени предмети у току лрошле године се углавном од- 
носе на мање пропусте адвоката у којима је  прекинут поступак 
који још није у потпуности окончан, јер је при крају године 
СТИГ.Л.О 16 дисц. пријава. Остало је  нерешено 42 предмета од кога 
броја су само 4 из ранијих година.

АИСЦИПЛИНСКИ СУА И КОМИСИЈА YO 
ЗА МАЊЕ АИСЦИПАИНСКЕ ПРЕАМЕТЕ

Y току 1967. год. на решавању код дисц. суда било је укупно 
26 предмета, од којих 24 по оптужницама од стране дисц. тужи- 
оца и 2 предмета по жалбама против решења Комисије YO за 
мање дисц. предмете. Код ове комисије било је укупно 3 пред- 
мета.

По поднетим оптужницама и ради решавања жалби против 
решења ко.мисије за мање повреде дужности дисц. суд је  одржао 
6 главних претреса и једну не јавну седницу, на који.ма је решено 
укупно 15. предмета, док је 11 пред.мета пренето у 1968. год. На- 
помиње се да је у току .месеца децембра 1967. год. при.мљено 4 
нова предмета која су сва пренета у 1968. год. По оста.\им пред- 
мети.ма свуда су одржани дисц. претреси али су због лрикупљап.а 
нових доказа од.\ожени и због тога не завршени у овој години.

Од завршених пред.мета (15) у једној ствари је дисцип.\иноки 
суд донео пресуду којо.м је изрекао губитак права на адвокатуру



Y трајању од 2 године, у 10 предмета је донео пресуду којом је 
окривљени 'кажњен ноовчаном казном, у 1 предмету је донета 
ослабађа'јућа пресуда, у 2 ствари је донето решење о обустави 
поступпЕка због не постојања елемената дисц. преступа a један 
предмет је спојен са већ текућим предметом, пошто се радило о 
истом дисц. акривл>еном, те је донета једна заједничка пресуда.

Од завршених предмета, анализирајући и по материји, једаи 
се односи на удруживање адвоката са надри-писарОхМ (где је из- 
речена најтежа казна губитка права на адвокатуру), 13 пред- 
мета се односи на не-савеоно и « е  стручно вршење адвокатуре 
и заступање странака од којих највећи део на неподношење жал- 
би у року, 1 предмет се односи на давање обрачуна странци, док 
се један предмет односи на не-давање изјашњења поводом тра- 
жења дисц. тужиоца, предмет који је  решаван по жалби против 
решења комисије YO за мање повреде дужности.

Сама околност да је укупно 11 предмета не-решено у 1967. 
год. показује извесну не ажурност у  раду дисц. суда, a што се 
може тумачити с једне стране на потпуно прикупл>еним подаци- 
ма паднетих оптужница, a са друге стране због тога што самп 
дисц. оптужени нису долазили спремни на претресе са комплет- 
ним даказима материјала, па је најчешће због тога долазило до 
одлагања претреса ради недопуне доказног поступка. Поред ово- 
га као што је већ напред изнето 4 предмета су примљена у рал 
тек у току месеца децембра 1967. год. па су због тога и пренети 
на рад у 1968. год.

Против свих 11 осуђујућих пресуда које је донео дисц. сул 
уложено је овега 4 жалбе, све од стране дисц. окривљених о.\ 
којих су 2 пресуде потврђене, од стране Оделења Врховног суда 
Србије у Н. Саду, док су друге 2 поднете тек крајем године про- 
тив пресуда донетих у  децсхмбру 1967. год. тако да су на крај\ 
године оста.\е нерешене.

Код ко.мисија за мање дисц. предмете од укупно 3 предмета 
1 је окончан изрицањем новчане казне, један је окончан изрп- 
цањем опомене, док се трећи још увек налази на решавању.

Посматрајући у целини стање дисциплине у протеклој го 
дини, може се утврдити стаби.\изација и учвршћење исте, што 
је свакако позитивна појава.

Осим редовног рада на решавању дисц. предмета, дана 11- 
новембра 1967. год. одржан је заједнички састанак свих органа 
дисц. гоњења ове Ко.море на ко.м су учествовали председник 
дисц. суда, сви председници већа дисц. суда, председник коми- 
сије YO за мање дисц. преступе, дисц. тужилац те председник п 
секретар YO АК у АПВ, као и председник и секретар савета АК, 
a такође и представни« Покрајинског секретаријата за право- 
суђе.

На овом састанку председник дисц. суда је  поднео реферат 
о стању дисц. предмета протекди период од 3 године са критич- 
ким освртом на рад свих органа гоњења, па након свестране дис- 
кусије свих учесника овог саветовања донети су закључци о .ме- 
рама ради откривања не откривених дисц. преступа, као и .\ie-
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рама Y циљу убрзања технике и ефикасности дисц. поступка, a 
шго је обављено у „Гласнику" Адв. коморе за јануар 1968. год. 
Овај састанак је оцен.ен као позитиван у  циљу даљег уопешнијег 
решавања ових предмета.

III.

РАДНИ ОДБОРИ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Радни одбори адвоката и адв. приправника постали су зна- 
чајан фактор у организацији адвакатуре. Радни одбори у већим 
општинама успели су да постану не само професионална органи- 
зација адвоката него и значајна друштвена организација. Поред 
решавања професионалних питања на лакалном плану неки радни 
одбори су се укључили у мрежу друштвених организација оп- 
штине, a посебно са организацијом ССРНЈ. Треба посебно истаћи 
рад радних одбора адвоката и адв. приправника у Суботици, Зре- 
њанину, Срем. Митровици и Панчеву.

Како је и у мањим местима дошло до пораста адваката то се 
пред Управни одбор Коморе паставља задатак да формира радне 
одборе и у овим местима у смислу одредаба Статута адв. коморе 
Војводине по којима се предвиђа оонивање радног одбора у свим 
местима где има најмање 5 адвоката.

Савет Адв. коморе Војводине иницирао је одржавање низа 
регионалних састанака представника органа Коморе, радних од- 
бора и представника друштвено-политичких организација у ци- 
.ty ефикаснијег у 1о\>учивања адвоката по комунама у јавни жи- 
вот своје средине. Радни одбори адвоката и адв. приправника 
су прихватили ову иницијативу Савета па је такав I. састанак 
одржан у Сред1 . Митровици крајем 1967. год. са знатним успехом 
и по броју учесника и по питањима која су претресана на са- 
станку. Многи радни одбори предвидели су овакве састанкеу сво- 
ме њ\ану рада за 1968. годину.

IV.

„Г A A С Н И К”

„Гласник” Адв. ко.\1оре Војводине као професионални и стру- 
чни часопис из.чазио је током 1967. год. са успехом, на нивоу на 
коме је и до сада био. „Гласник” је задржао већ раније одре- 
ђену линију да првенствено објављује стручне написе из праксе 
као и саму судску праксу. Водећи рачуна, у првом реду, о про 
блемима адвокатуре и правосуђа у ошпте, „Гласник” је обраћао 
пажњу, као и до сада, на сва актуелна питања и проблеме који 
су се појављивали у нашем правном животу, трудећи се да чита- 
оцима, увек, прикаже што више могућих схватања, стремљења 
и конклузија.
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Публиковао је „Гласник” 17 написа из адвокатуре на 68 стра- 
ница, 16 написа из материје грађаноког права на 99 страница, 
14 чланака из кривично-правне материје на 81 страница, 7 чла- 
нака из радног права на 42 странице, 3 чланка из привредиог 
права на 12 страница, 5 чланака из уставног права и друштвених 
питања на 33 странице, 1 чланак на три странице из управног 
права 4 некролога на једној страници, 38 страница судске праксе, 
23 странице службених вести. Свега је на 400 страница, дакле, 
16 страница преко тгредвиђене обавезе, објављено, осим тога, 81 
одлука Брховног суда Србије Оделење у Н. Саду и 36 одлука Вр- 
ховног привредног суда у Београду. 81 одлука ВСС од НС обу- 
хватиле су 67 одлука из грађаноке материје, 14 одлука из кри- 
вичне материје.

Иако су материјалне потешкоће, из дана у  дан, све веће, то 
Управни одбор Адв. коморе у АПВ је одлучио да за 1968. год. 
не повисује цену иретплате.

V.

Б И Б А И О Т Е К А

Библиотека Адв. комаре у АПВ у Н. Саду броји 2.511 дела 
док је у прошлој години имала 2.314 дела, што значи да је у 
1967. набављено 197. дела.

Број читалаца у библиотеци био је 122, a ван библиотеке 
234, коришћење часописа 76, a разних других листова 235.

VI.

АДМИНИСТРАЦИЈА КОМОРЕ

Администрација коморе се одвијала нормално. Y деловод- 
ном npoTOKO.vy администрације запримљено је 385 предмета, од 
којих су сви решени до краја 1967. год., сем 5 молби за упис у 
именик адвоката и једна молба за упис у и.меник адв. приправ- 
ника.

Књнговодство је и.мало 1.480 дописа од којих 84 радни.м од- 
бори.ма.

Према томе укупан број предмета који је адлшнистрација 
Ко.море и.мала у раду износи 1.865 предмета.

Y ад.министрацији раде два службеника и један помоћни 
службеник.

Непосредни надзор и руководство рада администрације вр- 
шио је секретар Управног одбора.

Секретар
Олга Царић, с. р.

Председник 
Милорад Ботић, с. р.
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ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ НОСИОЦА СТАНАРСКОГ ПРАВА

Наше предратно право није познавало институт права прече 
куповине у корист носиоца станарског права. Овај институт је 
уведен и нашао је своје место у Закону о својини на деловима 
зграда. У неким ранијим проггисима, пре стулања на снагу овог 
Закона, признато је било право прече куповине, стана, иако не 
у корист 'Носиоца станарског права већ другим лицима. Тако је 
и Уредба о изградњи стамбених зграда радника и службеника од
2. V 1951. године у члану 16. садржавала одредбу, да ако сап- 
ственик жели да отуђи зграду односно стан изграђен под усло- 
вима из ове Уредбе, право прече 'куповине и.мају под истим усло- 
вима радници и службеници предузећа, привредног удружења, 
надлештва или установа код којих је инвеститор био запослен 
у време добијања грађевинске дозволе.

Закон о својини на деловима зграда увео је овај институт 
као обавезан, када је у питању породична стамбена зграда или 
стан као посебан део зграде, :који је предмет купопродаје. Ово 
араво је уведено у .корист носиоца станарског права ради њего- 
ве заштите за случај да влаоник породичне стамбене зграде или 
стана као посебног дела зграде исте отуђи.

Право прече куповине носиоца станарског права у стану као 
посебном делу зграде или у породичној стамбеној згради, која је 
у власништву грађана или правног лица, за случај да власник 
тај стан продаје, произлази из основних начела станарског права, 
a нарочито права на трајно и несметано коришћење стана, у 
који се уселио на основу ваљаног утовора или другог ажта.

Законодавац је увођењем права прече куповине нсх:иоца ста- 
нарског права имао тенденцију, да га заштити за случај да вла- 
сник стана овај стан продаје, и омогући, ако он то хоће, да поста- 
не власник стана и да се на тај начин спречи његово евентуално 
исељење у други стан као и да избегне друте последице, ако би 
нови власник хтео да се у купљени стан усели.

Ово право припада сал1о носиоцу станарског права, a не и 
друтим лицима која се налазе у  стану као посебном делу зграде 
(сустанару), или сувлаонику који нема станароко право на зајед- 
ничкој кући.

Право прече куповине породичне стамбене зграде постоји 
само у случају, ако се зграда састоји од једног стана или се про- 
даје само један стан на коме лице, које истиче прече право ку- 
повине има станарско право. Код продаје породичних стамбених 
зграда, које имају два или више станова ниједан носилац ста- 
нарског гграва нема прече право куповине целе зграде.

Прече право куповине у корист носиоца станарског права је 
искључиво везано за његову личност, и траје све док овај посе- 
дује ово својство. Другим речима, ово је право ненаследиво и 
не може прелазити на лица која ово својство немају, иако су 
његови наследници. У прилог овоме цитирамо као пример стано- 
виште наше судске праксе заузето по овом питању. „Схмисао и 
сврха пречег права куповине у Јкорист носиоца станарског права
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јесте Y томе да носилац стаиарског права који стануЈС у  стану, 
који је предмет купопродаје, има право првенствене куповине. 
јер након продаје стана трећем лицу може бити изложен и раз- 
ним неугодностима, као отказ од стране новог власника и пре- 
сељење у други стан итд.

Ако је носилац станароког права умро, макар и у току пар- 
нице, a у односни стан се законито уселило треће лице и постало 
носилац станарског права, a не наследник ранијег носиоца ста- 
нарског права, или пак само један од више наследника, погрешно 
би било признати право прече куповине наследницима само зато 
што су наследници, иако нису истовремено и носиоци станарсжог 
права. Прече право куповине је  регуАисано само у  корист носио- 
ца станарског права и то само док је носилац станарског 
лрава”0

Прече право ofcynoBHHe постоји условно уЈсолико постоји irpo 
даја и под условима који за то важе. Према томе носилац ста- 
нарског права нема права тражити да му се прода стан који 
користи, ако овај није изложен продаји, нити се на ово не може 
обавезати власник пасебног дела зграде јер би ово било противно 
принципу слобаде промета дедовима стамбених зграда међу прн- 
ватним власницима.

Та слобода је релативно аграничена установом права прече 
куповине у гкорист носиоца станарског права на стан као посебаи 
део зграде или на породичну стамбену зграду која се продају. 
О томе говори члан 34. и 35. Закона о својини на деловима згра- 
да. Противи се не само принципу 'слободе промета, већ и смисл\’ 
чл. 34. и 35. поменутог закона становшлте, према коме би вда- 
сник био дужан да стан прода станару иако уопште нема вол>е 
да га продаје или 1кад га уопште не продаје неком другом.

Када пуноважна продаја не востоји, било зато што уговор 
од почетка није важио било зато што Je уговор накнадно престао 
да важи па и зато што су странке пуноважно одустале од уго- 
вора, онда непостоји ни прече право куповине.

Ч.лан 34. Закона о својини на де.^овима зграда предвиђа као 
обавезу влаоника породичне стамбене зграде или стана као по- 
себног дела зграде, да у случају намераване продаје ту зграду 
или тај део зграде, препорученим писмом или поднеском преко 
суда понуди на продају .лицу које на стану у тој згради или по- 
себном де.\у зграде има станарско право.

Y  писму или поднеску морају се назначити сви услови про- 
даје, као и висина цене и рсжови, у који.ма се она плаћа. Тако 
стављена понуда обавезна је тридесет дана за онога ко нал1ерава 
да прода породичну стамбену зграду или стан као посебан део 
зграде. Тек ако носилац станарског права у року од тридесет дана 
не прихвати понуду, понуђач моче зграду или посебан део зграде 
продати другоме, али само под истим условима и.\и за вишу 
цену. To би важило такође и за случај ако је овај прихватн, али 
не положи онај износ, који према понуди треба у готово.м пла- 
тити.

‘) Пресуда Врховног суда Јутославије Рев. бр. 1110/63 од 6. V I 1963 г.

14



Понуда има карактер обавештења носиоца станарског права 
о намераваној продаји, a не пануАе ради закључења уговора. 
Пример који цитирамо из наше судске праксе нам најсликовити- 
је  говори о томе. „Понуда од стране туженог тужиоцу, каји је 
са њим сопственик куће у питању, учињена у омислу члана 34. 
Закана о својини на деловима зграда, не |.може се схватити као 
понуда ради закључења уговора, те да би се уговор о купопро- 
даји оматрао склопљеним самим прихватањем понуде, већ та 
понуда има само карактер обавештења тужиоца као носиоца пра- 
ва прече куповине о намераваној продаји, и тек ако би тужилац 
ту понуду прихватио имало би да уследи оклапање уговора и> 
међу тужиоца и туженог у омислу члана 9. Закона о промету 
земљишта и зграда” .̂ )

Када се према условима понуде цена има у це.\ини или дели- 
мично исплатити у готову, изјава о прихватању понуде може има- 
ти дејство само ако лице коме је понуда учињена положи у року 
од тридесет дана понуђачу или код општинског суда на чијем се 
подручју налази зграда цео износ, који се према понуди има ис- 
платити у готову.

Ако грађанин или правно лице прода породичну стамбену 
зграду или стан као посебан део зграде, a лицу које на стану у 
гој згради или на стану као посебном делу зграде има станарско 
право не учини понуду у омислу члана 34. Закона о својини на 
деловима зграда, ово лице може судским путем захтевати да се 
продаја паништи и да сопственик ње.му под истим услови.ма про 
да породичну стамбену зграду и.\и тај посебни део зграде.

Тужба због повреде права лрече куповине може се лодићи 
у року од тридесет дана од дана, када је ».малац права прече ку- 
повине сазнао за лродају и за услове продаје.

V пракси је најопорније питање сазнања за продају и за ус- 
лове продаје, јер је ту Закон прилично неодређен. Поја.м сазна- 
ња Закон није јасно дефинисао, тако да се у пракси овај поја.м 
различито тумачи. Коначно је наша судска пражса формулисала 
по ово.м питању свој одређен став који износи.\10 у ниже наведе- 
но.м примеру.

„Са.мим сазнањем о купњи стана a без знања услова продаје 
не почиње тећи рок из чл. 35. ст. 2. Закона о својини на делови.ма 
зграда. Али и са.мо сазнање куповине не значи и сазнање за све 
услове продаје па се не може подигну^ти тужба ради ништаво- 
сти продаје ако се зна коме је продаја извршена, уз «о ју  цену и 
уз које услове” )̂ Дакле, за појам сазнања наша судска пракса 
тражи ку.чулативно да ималац права прече куповине зна и лице, 
и цену и све услове под који-ма је купопродаја извршена па да 
се може подићи тужба ради ништавости продаје.

Ако је носиоцу станарског права извршена понуда у с.мислу 
чл. 34. Закона о својини на деловима зграда па је такву понуду

Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 2161/62 од 11. X  1962
године.

0  Пресуда Врховног суда Југославије Еев. бр. 1974/64 од 22. X 1964. г.

L
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одбио није повређено право прече куповине и ако је власник 
продао Аоцније породичну стамбену зграду или стан као посебан 
део зграде, јер се сматра да је носиоцу станарског права било п о  
знато да власник тражи купца.

„Није повређено право прече куповине стана носиоца ста- 
нарскаг права када је власник у сдшслу чл. 34. Закона о својини 
на деловима зграда на прописан начин 1961. год. понудио стан 
на продају носиоцу станарског права хоји одбије понуду, па вла- 
сник прода стан другом у 1963. год. под истим усАОВима, a н о  
сиоцу станарског права све до продаје стана било је познато да 
власник тражи купца”.'') Y  таквом случају поднета тужба ради 
поништаја продаје није само неблаговремена већ и неоснована.

Ко хоће да остварује прече право куповине према члану 35. 
Закона о својини на деловима зграда, дужан је да у судски де- 
позит иоплати износ куповне цене у року који је за тужбу пред- 
виђен. По протеку тога рока губи се право на остваривање права 
прече куповине.

Пошто о овом питању није ништа у теорији детаљно расправ- 
љено, покушаћемо да ову празнину употпунимо судоком праксом 
која је, решавајући коккретне спорне случајеве, ово питање де- 
таљно анализирала и дошла до прихватљивих правни решења.

„Изгубљено је право прече куповине стана ако носилац ста- 
нароког права није већ у року за подизање тужбе депоновао из- 
нос куповне цене” .̂ ) „Станар коме је повређено право куповине 
дужан је у  року за подизан>е тужбе да положи код суда куповну 
цену која се у готову као доопела има платити према уговору 
који се том тужбам побија. Ако та уплата није благовремено 
учињена престаје прече право куповине и стварна легитимација 
за тужбу због повреде тог права” .‘ ) ,,Y погледу рока уплате ку- 
повне цене нижестепени судови су нашли да је тај рок благо- 
времен !И у случају када је фактичка уплата уследила после за- 
коноког рока од 30 дана од дана сазнања са продају и услове 
продаје стана под условима да је носилац станарског права у 
ознченом року поднео лредлог суду да прими новац у депозит a 
уплата је  уследила после доношења решења суда” .̂ )

И у погледу сувлаоника породичне стамбене зграде са једним 
станом који користи један део стана примењује се члан 35. За- 
кона о својини на деловима зграда што се тиче рока и други.х 
услова пречег права куповине.

Рак од тридесет дана је преклузиван и не може се одлуком 
суда продужити, па после истека тога рока носилац станар>ског 
права губи сва права у погледу прече куповине. Али, без обзира

*) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 1961/65 од 9. V II  1965. 
године.

’) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 1487/62 од 19. IV  1962. 
године.

‘ ) Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 965/64 од 13. I 1965. 
године.

’’ )  Пресуда Врховног суда Југославије Еев. бр. 2939/64 од 2. X II 1964. 
године.
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кад је ималац права куповине сазнао за продају и услове про- 
даје, тужба због повреде права прече куповине не може се п о  
дићи по истеку шест месеци од дана извршења преноса у зем- 
љишним књигама на друго лице. Изузетно се продужује и до 
годину дана од те укњижбе, ако су му зграда или посебни део 
зграде били понуђени за вишу цену од оне по којој је  продаја 
извршена другом лицу или уз теже услове, или је продаја npii- 
кривена заменом, поклоном или на други начин.

Право прече куповине носиоца станарсжог права долази, на- 
име, до изражаја само код купопродаје. Али власник зграде или 
посебног дела зграде може зграду или посебан део зграде заме- 
нити и поклонити, a да о томе и не обавести носиоца стнар>ског 
права. Но ажо их заправо прода, a са купцем закључи фиктивни 
уговор о поклону или замени, носилац станарског права моћи ће 
тражити да се тај уговор поништи.

Иако је  ову правну материју наша судска пракса суштински 
искристалисала, нека јединствена решења по извесним питањима 
нису још донета, те их пракса и теорија морају и даље обрађи- 
вати како би добила свој коначни облик.

Зато и овај рад има за циљ да буде прилог даљој дискусији 
у изналажењу правних решења како би ова материја коначно 
била регулисана на један јединствен и свеобухватан начин.

Y  Београду, дана 12. фабруара 1968. год.

Коста М. Месаровић

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОЗВОАУ ИЗВРШЕЊА

Y животу се обично дешава, да странка која је судском од- 
луком обавезана на извршење одређене чинидбе( дужник) не 
користи законом дату могућност, да ту своју обавезу изврши 
добровољно у року утврђеном у судској одлуци. Стога је странка 
која је за своју корист исходила такву судску одлуку (повери- 
лац) приморана, ако жели да реализује своје право, да се обрати 
суду ради њеног принудног извршења. Обраћањем странке суду 
са оваквим захтевом заснива се поступак извршења (извршни 
поступак), јер извршење (егзекуција) као правни појам значи 
принудно испуњење повериочевог потраживања. Његов је крај- 
њи циљ, не само заштита одређеног субјективног права кркзз 
успостављање нарушеног правног поретка у конкретном случају, 
већ уједно и остваривање његовог основног задатка, који се 
манифестује у одржавању правног поретка као таквог снагом 
ауторитета јавне власти. Како код иас за сада нема позитивних 
прописа који би регулисали ову материју, то се извршење спро- 
води применом правних правила бчвшег Закона о извршењу и
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обезбеђењу од 9 јула 1930. године (И П ), a на основу чл. 4. За- 
кона о неважности правних прописа донесених пре 6. априла 
1941. године и за време непријатељске окупације.

Бројни примери из праксе апштинских судова указују на 
појаву, да се код решавања предмета извршења често погрешно 
примењују правна правила извршног поступка, што у појединим 
случајвемиа доводи чак до грубог кршења права странака и дру- 
гих учесника у поступку, a то се нарочито испољава прилшсом 
давања дозволе извршења. Ана.лиза те негативне појаве у овој 
области судовања показује, да њен узрок не .\ежи са.мо у недо- 
вољном познавању начелних правила извршног поступка, већ и 
у то.ме, што се предметима извршења обзиром на њихов посебан 
друштвени значај не посвећује потребна пажња. Зато је баш за 
тему овот излагања узет приказ оних правних правила извршног 
поступка, која се односе на процесе и материјално-правне п о  
ступке за дозволу извршења са освртом на конкретна запажања 
у погледу њихове неправилне примене у судској пракси.

Да би дошло до спровођења извршења тј. до ангажовања 
суда као органа друштвено-политичке заједнице на предузи.мању 
адекватних радњи принудног извршења потребно је да кумула- 
тивно постоје следећи услови:

1. Тражење (преддог) овлашћеног лица (тражиоца изврше- 
ња) надлежном суду за извршење против одређеног другог лица 
(извршеника) ради остваривања одређеног права (извршног за- 
хтева).

2. Да се извршни захтев темељи на јавној исправи која д о  
казује његово постојање (извршни наслов).

3. Решење суда којим се дозвољава извршење (дозвола из- 
вршења).

Међутим, да би суд могао дозволити предложено извршење 
потребно је да су исп\^н>ене и одређене процесне претпоставке 
у погледу предлога за дозволу извршења и извршног наслова, 
a у односу на сам извршни захтев тј. право које треба да буде 
реализовано и одређене материјално-правне претпоставке.

Због специфичне важности извршног нас.дова као једног од 
неопходних услова извршења држи.\1 , да у даљем излагању пре 
свега треба поћи од указивања на садржину и карактеристике 
самог nojiia извршног наслова пад којим се подразумевају ис- 
кључиво оне исправе и акте каје закон признаје као основ за 
дозволу извршења (§  1. и 2. ИП). To су одређене јавне исправе 
којима се доказује постојање извршног захтева, па према томе 
појам извршног наслова није идентичан са појмом извршног за- 
хтева, дакле са оним правом које треба да се оствари изврше- 
њем, јер ово представља са.мо једну од неопходних ко.мпоненти 
његове садржине. Услед тога извршни наслов, да би хмогао да 
послужи као основ за дозволу извршења поред извршног захтева 
треба да садржи још и означење странака (повериоца и дужни- 
ка), као и садржине, обима и времена испуњења наложене чи- 
нидбе. Ово су процесно-правне претпоставке које морају бити 
испуњене у  погледу садржине извршног наслова.
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Према изложеном основ за извршење 1Може да буде само чи- 
нидба или нека радња, трпљење или пропуштање, па следствено 
томе пресуда ради утврђења (деклараторна пресуда) не пред- 
ставља извршни наслов и стога не може ни бити извршива у по- 
гледу главне ствари, већ само у односу на пресуђене парничне 
трохшсове, а то исто важи и за пресуду којом је тужбени захтев 
одбијен. Међутим, у пракси се на ово разликовање увек довољно 
не обраћа пажња, па се дозвољава извршење и у оним случаје- 
вима када изрека пресуде, која треба да послужи као извршни 
наслов, не обавезује дужника на испуњење одређене чинидбе 
однсжно трпљење или пропупггање. Наиме, нису ретки случајеви 
да се услед пагрепшог поступања парничног суда доноси пресуда 
на утврђење, мада се према чињеничном основу тужбе ради о 
кондемнаторној тужби, a не о тужби на утврђење у  смислу чл. 
175. ЗПП. To је понекад видљиво из образложења такве пресуде, 
па се зато и догаВа да суд исту третира као подобан извршни 
наслов и дозволи извршење ради испуњења чинидбе која би за 
тражиоца извршења произилазила из образложења пресуде. Прн 
гоме се губи из вида, да је за извршење од значаја само изрека 
пресуде, јер тај део захвата фордгална и материјална правоснаж- 
ност, a не и њене разлоге, мада исти са изреком пресуде чине 
једну органску целину у омислу чл. 327. ЗПП. Стога разлози пре- 
суде могу и то само у ограниченој мери, да послуже извршно.ч 
суду за отклањање извесних нејасноћа у  погледу изврпшог за- 
хтева, a не и као основ за отсвалифшсовање једног захтева као 
способног за извршење, иако се пре.ма изреци извршне пресуде 
односно наслова у суштини ради о захтеву за утврђење.

Као најбољи пример за овакав неправилан поступак суда мо- 
гу да послуже они случајеви у радним споровима када је пресу- 
дом утврђена незаконитост одлуке радне организације о пре- 
станку рада радника и услед тога да постоји радни однос одно- 
сно да исти није престао, мада из чињеничних навода тужбе и из- 
нетих у току поступка одређено следи, да радник уствари тражи 
враћање на досадашње радно место (чл. 126. ОЗРО). Постав.1»ање 
оваквог захтева за ртврђење постојања радног односа у по.мс- 
нутим случајевима није редак пример у судској пракси и то је 
последица по инерцији заосталог ранијег с.хватања јудикатуре у 
ск.\аду са одредбама тада важећег ЗРО из 1961. године, које нису 
предвиђале могућност обавезивања радне организације на вра- 
ћање радника на досадашње радно место у случају незаконитог 
престанка радног односа. Радник је стога имао правни интерес 
у смислу чл. 175. ЗПП да тужбо.4 тражи утврђење постојања 
радног односа као правног односа и евентуа.\но накнаду штете 
за изгубљени лични доходак због незаконитог поступања радне 
организације.

Напред речено довољно илуструје какве штетне последице 
могу настати за странку као резу.дтат пропуштања парничног 
суда, да у поступку предузме мере применом чл. 98. ЗПП ради 
отклањања недостатака тужбе, који се тичу одређености односно 
извршивости тужбеног захтева. Jep, суд у извршно.м поступку
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није no закону овлашћен да исправља пресуде парничног суда, 
које треба да послуже као извршни наслов, па ни у случају ако 
су исте донете битном повредом одредаба парничног поступка 
на 'које се поводом жалбе пази по службеној дужности (чл. 353. 
ст. 2. ЗПП). To коначно доводи до тога, да странка остаје лишена 
заштите свог права и поред чињенице што је за сво‘ју  корист 
исходила пресуду парничног суда, пошто се њоме као неопход- 
ним извршним насловом у датом случају не може постићи онај 
коначни циљ ради кога је парнични поступак вођен. Зато пар- 
нични суд по службеној дужности треба да води рачуна о томе, 
да диспозитив судске пресуде мора обавезно да садржи тачно 
и потпуно означење предмета спора када је у  питању тужба са 
конденмнаторним захтевом, јер је то основни постулат и од при- 
марне односно одлучне важности за случај ако дође до судског 
извршења јудиката.

Исправе којима закон признаје својство извршног наслова 
и тиме као оонов за дозволу извршења могу се сврстати у  две 
групе:

I. Домаће исправе у које између осталог спадају:
1. правоснажне пресуде и решења донети у парничном пс- 

ступку.
2. правоснажни платни налози и отказни налози за предају 

пословних 1просторија.
3. правоснажне судоке одлуке донете у  кривичном постутгку 

о имови-нскочправним захтевима, затим о изрицању новчане ка- 
зне и о обавези накнаде трошкова кривичног поступка.

4. правоснажна решења донета у  ванпарничном и извршном 
поступку која се могу изврпшти.

5. правоснажне одлуке избраних судова.
6. судска поравнања о имовинско-правним захтевима, као п 

поравнања закључена пред избраним судом.
7. одлуке управних органа осим оних чије се извршење спро- 

води административним путем.

II. Стране исправе
За извршење одлука страних судова важе одредбе Увод- 

ног закона за закон о парничном поступку, ако шта друго није 
одређено међународним утовором (чл. 20—22).

Као што је већ напред истакнуто за давање дозволе извр- 
шења морају бити испуњене и одређене материјално-правне прет- 
поставке у погледу извршног захтева које се тичу 1. његове до- 
спелости односно извршености и 2. легитимације странака, a које 
се огледају у  следећем:

1. Извршење се не може дозволити пре доспелости извршног 
захтева и rrpe него што је истекло време одређено извршенику 
за добровол>1но извршење наложене чинидбе (парициони рок), 
јер тек са наступан.ем ових чињеница исправа која треба да се
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користи као извршни наслов постаје извршива. Без ове две основ- 
не материјално-правне претпсх:тавке извршење не може бити 
дозвол>ено, па стога у недостатку макар једне од њих предлог за 
извршење се мора одбити. Но, тиме се не искл>учује могућност, 
да тражилац извршења накнадно поднесе нов предлог када доспе 
потраживање односно истекне рок за измирење дуговања, јер је 
ово одбијан.е само привременог карактера. Y  вези с тим ваља 
истаћи, да је и по За1кону о парничном поступку доапелост битан 
услов за пресуду ради неке чинидбе, a изузетно ако се захтева 
издржавање, онда се тужени може осудити на чинидбе које до- 
опевају тек после доношен.а пресуде (чл. 315. ЗПП).

Постајање извршности доказује се потврдом извршности 
стављањем на извршни наслов од суда дозволе извршења, који 
је донео одлуку у првом степену, a ако о дозволи извршења од- 
лучује извршни суд, онда орган који је  донео изврпши наслов. 
Ова потврда извршности је по правном тгравилу из § 12. ИП п о  
требна у овим случајевима:

а) када у извршном наслову дан доспелости ила свршетак 
рока одређеног за испуњење чинидбе није утврђен календарским 
даном, нити тако да би почетак рока био календарски одређен.

б ) када је према садржини извршног наслова извршност за- 
висна од наступања чињенице која суду није званично позната.

в) када је  извршност захтева везана за какву претходну чи- 
нидбу или пропуштање од стране овлашћеног лица (тужиоца одн. 
тражиоца извршења).

Одређивање доопелости односно извршности на начин као 
у малочас поменутим случајевима најчешће срећемо код суд- 
аких поравнања. Због тога је у тим случајевима већ за исхођење 
потврде извршности тражилац извршења дужан јавним или ове- 
реним иоправама да докаже наступање чињенице, која је  у  из- 
вршнохМ наслову изричито утврђена као услов за доспелост од- 
носно извршност, ако таква чињеница није суду званично ло- 
зната. Овде ваља напоменути, да то званично познавање није 
идентично са ноторношћу, јер је у  питању сазнање дотичне чи- 
њенице до које суд може доћи у вршењу своје делатности, не- 
зависно од TCffa да ли је иста чињеница и опште позната. Ако 
тражилац извршења није у могућности да исправама докаже на- 
ступање чињенице одлучне за доспелост односно извршност, оп- 
да то мора у  парници постићи пресудом ради допуне извршног 
наслова и тако остварити његову извршност. За ту сврху је д о  
вољна тужба за утврђење по чл. 175. ЗПП да постоји право из- 
вршења услед испуњења услова или истека рока, пошто је сам 
материјалнонправни однос међу странкама већ правоснажно рас- 
прављен постојећим извршним насловом.

Залажено је, да се по правилу не ставља потврда извршности 
када је основа за дозволу извршења судско поравнање у оним 
случајевима када је то законом прописано, нити се тражи доказ 
јавним или овереним исправама за наступање чињенице од зна- 
чаја за доспелост односно извршност.
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Полазећи од изнетог може се закључити, да је  потврда из- 
вршности важан процесни инструмент у извршном постушсу к о  
јим се доказује постојање материјалнснправне претпоставке д о  
спелости захтева односно извршности иоправе на основу које се 
захтева дозвола извршења. Због тога се потврда извршности као 
специфична установа извршног поступка не може увек у пракси 
идентификовати са службеним штамбиљем о правоснажности 
и извршности стављеним на изворник судске одлуке, који је  суд 
обавезан да употребљава у свом раду на основу прописа судског 
пословника. По правилу овај штам.бил> се користи када судска 
одлука постане формално правоснажна водећи првенствено ра- 
чуна о том моменту, a не пазећи при томе и на оне малопре по- 
менуте случајеве у којима закон изричито тражи потврду извр- 
шности, обзиром да доспелост односно извршност захтева зависн 
од наступања одређених чињеница утврђених у извршном на- 
слову. Ако суд оађе да је потврда извршности неправилно дата 
може по службеној дужности укинути, a то може учинити и на 
захтев странке (§ 12. ст. 3. ИП). Са предлогом за укидање по- 
тврде извршности може се спојити предлог за обуставу (§  38. 
ИП) или предлог за одлагање извршења (§ 41. И П ).

2. За питање легитимације као следеће материјалноправне 
претпоставке, која мора бити иопуњена у  погледу извршног за- 
хтева, одлучна је садржина извршног наслова, па се услед тога 
извршење дозвољова у  корист оног лица 'које је у извршном на- 
славу означено као поверилац (тражилац извршења) односно 
против оног лица означеног као дужник (извршеник). To није 
неко апсолутно правило, јер се извршење може дозволити и у 
корист или против друге страике од оне означене у извршном 
насдову, ако је материјално^правни (извршни) захтев садржан 
у извршном наслову прешао са лица у њему означеног као пове- 
риоца на подносиоца предлога за извршење однооно на лице про- 
тив којег је тај предлог уперен. Да би се у таквом случају до- 
зволило извршење потребно је ову промену личности повериоца 
односно дужника доЈсазати јавним или овереним исправама, док 
сам основ те промене није од значаја (§ 14. И П ). Ако тражидац 
извршења није у стању да пружи такав доказ, онда мора водизи 
парницу ради надопуне извршног наслова у том правцу, a о 
че.чу је  већ налред било говора. Разјашњења ради треба напо- 
менути и то, да се овде поменути изузетак односи само на про- 
мену личности странке, a не и на неслагање у Ихмену странака 
у ком случају је довољно уверење надлежног органа о иденти- 
тету личности дотичне странке.

Следило би из издоженог, да је тражилац извршења обавезан 
са извршним предлогом да допринесе као доказ јавну или ове- 
рену исправу о томе, да је у извршном наслову утврђен захтев 
ггрешао од тамо наведеног овлашћеног лица на тражиоца извр>- 
шења (§ 14. ИП). Неудовољавање овој законској обавези не мо- 
же одмах имати за последицу одбијан>е предлога за дозводу из- 
вршења, већ суд има претходно да позове тражиоца извршења 
ради доприношења потребних исправа у  одређеном року и тек
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након тога да донесе одговарајућу одлуку о даљем току поступ- 
ка (§  51. ст. 3. ИП).

По овом питању треба рећи и то, да до промене личности 
странке може доћи и у току самог извршног поступка (на при- 
мер услед цесије). Правна правила ИП посебно имају у виду 
оеакву промену када је иста настала омрћу иззршеника после 
дозвољавања извршења и одређују, да се у том случају извр- 
шење може отпочети или наставити без поновног дозвољавања. 
Сметња може настати ако су наследници извршеникови непо 
знати или су непознатог боравишта, али се ова сметња у поступ- 
ку може отклонити постављањем привременог стараоца заостав- 
штине од стране оставинског суда или суда надлежног за до- 
зволу извршења (§ 49. ИП —  чл. 134. ЗОН).

Изузетак од изложеног правила које обавезује на доказива- 
ње извршности извршног наслова дозвољен је у случају, када је 
дужник обавезан за испуњење своје чинидбе под условом исто- 
временог испуњења одређене противчинидбе од стране поверио 
ца. Y  том случају за постојање извршности и дозволу извршења 
није потребно да тражилац извршења пружи доказ јавном од- 
носно овереном исправом, да је своју противчинидбу извршио 
или да је обезбедио њено испуњење. Међутим, дозвола изврше- 
ња која буде дата мора се тачно поклапати са текстом изреке 
извршног наслова, јер је  само судска одлука о дозволи извр- 
шења онај меродаван основ за спровођење извршења. Да ли је 
тражилац извршења испунио своју противчинидбу или је бар 
спреман на њено извршење утврдиће се у  току поступка посред- 
ством извршног органа, a зависно од тога да ли спровођењу има 
места обзиром на садржину дозволе извршења. Y  оваквим слу- 
чајевима судска пракса такође није увек правилна, јер се до- 
звољава извршење ради намирења потраживања тражиоца извр- 
шења и када предлог за дозволу извршења није саображен са 
садржином извршног наслова.

Могу настати и потешкоће око тога да ли је у питању исто- 
времена или претходна противчинидба. Стога у сваком конкрет- 
ном случају завионо од тумачења текста изврпшог наслова треба 
ценити о каквој се врсти противчинидбе ради, но с том напо 
меном, да у сумњи треба узети да је у  питању претходна против- 
чинидба обзиром да је правно правило из § 13. ИП изузетак у од- 
носу на правно правило из § 12. ИП.

Нису ретки случајеви да извршни наслов садржи осуду на 
две чинидбе алтернативно, па се обзиром на овакву одређеност 
садржине извршног наслова и такав случај сматра изузетком 
од поменутог правила изврпгног поступка из § 12. ИП.

Тражилац извршења је дужан, ако њему припада право из- 
бора или кад то право припада извршенику, да опредељено на- 
веде ону чинидбу за коју тражи извршење. Y  случају да је по 
извршном насдову право на избор дато повериоцу, он је дужан 
да обавести дужника о томе коју је чинидбу изабрао. He учини 
ли то пре подношења извршног предлога, онда је подносећи 
предлог (везан за чинидбу у њему одређену и истим часом је из-

23



вршено iteroB o право избора које га неопозиво веже. Но, ако 
право избора има дужник он није везан за чинидбу одређену 
у извршном предлогу, јер се може послужити својим правом 
избора између више чинидби и после поднетог предлога све док 
поверилац не буде потпуно или делимично примио чинидбу иза- 
брану у предлогу за дозволу извршења (§ 17. И П ). Из овога сле- 
ди, да дужнику престаје праово на избор ако је макар и дели- 
мично извршио тражену обавезу, али ако је вршећи своје право 
избора након што је  извршење дозвољено извршио алтернативу 
чинидбу- онда суд има да извршење обустави уз уједно укидање 
свих проведених радњи у  поступку.

Сличне потелгкоће о којима је малопре било говора могу 
настати и код алтернативних абавеза, јер се обзиром иа форму- 
лисање извршног захтева таква обавеза увек не разликује од 
евентуалне (супсидијарне) обавезе и од алтернативног овлашће- 
ња (фацултас алтернатива), мада је  то разликовање итекако од 
значаја за правилно и законито спровођење извршења. Наиме. 
треба имати у виду да је  постављање алтернативног захтева мо- 
гуће само онда када постоји алтернативна обавеза дужника по 
правилима материјалног права, док код супсидијарног захтева 
таква обавеза за туженог не постоји, па према томе не постоји ни 
право избора. Зато евентуални захтев треба да гласи на предају 
ствари, a у случају немогућности оаредаје да је тужени дужан 
исплатити њену противвредност у  одређеној суми новца, али се 
у пракси често погрешно формулнше као алтернативни захтев тј. 
да тужени олреда ствар или исплати њену утврђену противвред- 
ност. Због тога долази и до погрешно постављенргх захтева за д о  
зволу извршења исплатом противвредности ствари, дакле врши 
се избор чинидбе, мада поверилац јсод супсидијарног захтева 
на такав избор нема право. Извршни предлог може гласити само 
на предају ствари ако спроведено извршење буде безуспепгао и 
тиме поверилац у немогућности да дође до поседа ствари, онда 
тек може тражити извршење ради наплате супсидијарно досу- 
ђеног новчаног износа « а  име противвредности ствари. Када се 
има у  виду, да се евеитуални захтев у пракси врло често користи 
у парницама за предају ствари, онда се тиме још  више истиче 
озбиљност овог проблема.

Због неразликовања алтернативног од супсидијарног захтева 
имамо у пракси такву устаљену појаву, да се дозвољава извр- 
шење по избору чинидбе од стране тражиоца извршења, иако 
овај на то нема право када је у питању евентуални захтев.

Ређи су случајеви у пракси да извршни наслов садржи мо- 
гућност за туженог да се ослободи своје обавезе за предају ства- 
ри путем исллате новчаног износа којег је одредио тужилац (чл. 
316. ЗПП). Овде се не ради ни о евентуалном, нити алтернатив- 
ном захтеву, већ о алтернативном овлашћењу. Туженом је само 
дата могућност да се до истека париционог рака ослободи оба- 
везе предаје ствари исплатом одређеног новчаног износа, алн 
ако се туженик у том року не буде користио овим правом из-
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oopa тиме исто не прелази на тужиоца, па он у извршном по 
ступку може тражити само извршење предајом досуђене стварн.

На почетку овог излагања је истакнуто, да се извршни п о  
ступак иницира подношењем предлога за дозволу извршенва од 
стране овлашћеног лица (странке), јер начело диспозиције важи 
и у овом поступку само нешто модифицирано у односу на пар- 
нични поступак (§ 6. ИП). Наиме, ово начело је овде јаче нагла- 
шено него у парничном поступку, јер тражилац извршења не 
само што је овлашћен да одређује предмет и начин извршења, 
већ може одустати од извршног предлога без претходног при- 
станка извршеника.

Предлог за дозволу извршења мора бити уредан поднесак 
и садржати све потребне податке из којих треба да је видљиво, 
да у датом случају постоје све законом тражене процесне и ма- 
теријално-правне претпоставке о којИхМа је напред било говора 
за давање дозволе извршења. Због тога предлог у смислу § 50. 
ИП, ако за поједине случајеве «и је  нешто посебно одређено, мо- 
ра да садржи ове податке:

1. Тачно означење страиака и суда 'коме се предлог подноси,
2. Означење захтева ради кога се извршење вади по садржи- 

ни и абиму чинидбе, a ако се ради о новчаном потраживању 
онда и износ главнице, затим камате и вре.ме од када су почеле 
тећи и остале припатке.

3. Означење извршног наслова на коме се захтев оснива од- 
носно којим се даказује н>егово постојање.

4. Означење средстава извршења која ће се употребити, a 
ако извршење води на Ихмовини, онда и означење предмета на 
којИхМа треба водити извршење појединачно или по врсти, као 
и место где се исти налази.

5. Податке који су у датом случају потребни за издаван>е на- 
ређења од стране суда дозволе извршења или извршног суда 
ради спровођења извршења.

Када се предлог за дозволу извршења не подноси суду који 
је донео извршни наслов у  првом степену, онда је потребно пред- 
логу приложити извршни наслов са потврдом извршности, a то 
исто важи и за пресуду избраног суда.

Поводом предлога за дозволу извршења суд доноси решење 
којим 'се одлучује о предлогу по правих\у без претходне расправе 
и саслушања странака, сем у случајевима када је посебно одре- 
ђено (§ 51. И П ). Када суд донесе решење којим се дозвољава 
извршење онда исто мора садржати све оне елехМенте потребне 
за његово спровођење, a о којима је било речи у тгретходном 
излагању. Приликом доношења овог решења суд по службеној 
дужности мора пазити на то да ли се предмет означен у пред- 
логу за дозволу извршења тачно подудара са предметом који је 
наведен у извршном наслову у погледу вркгге и обима извршења, 
a нарочито да ли се захтева извршење друге чинидбе од оне од- 
ређене у пресуди. МеђутиЈЛ, догађа се у пракси да се прилико.м 
давања дозволе извршења о реченој подударности не води увек
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рачуна тако, да има случајева Ашвољавања извршења и у по- 
гледу захтеа који није садржан у изврпшом наслову. To је као 
карактеристично уочено у  оним предметима где извршни наслов 
глаои на предају паседа стамбене зграде, a у предлогу за дозволу 
извршења се тражи или само исељење извршеника из зграде или 
се такав захтев поставља поред оног постојећег у извршном 
наслову.

На крају треба посебно указати на још један значајан про- 
блем који је  стално присута« у  судској пракси и односи се на 
случајеве када извршни наслов представља судска одлука којом 
је одлучено о захтеву са 'којим странке могу располагати (чл. 3. 
ст. 3. ЗПП). Суштина је проблема у томе да ли се таква непра- 
вилна и незаконита правоснажна судска одлука може побијати 
само ванредним правним леком (захтевом за заштиту законито- 
сти) или је пак извршни суд овлашћен по службеној дужности 
да у таквом случају одбије предлог за дозволу извршења. Ми- 
слим, да ова друга могућност иачелно узевши садржи солуцију 
за решење истакнутог проблема полазећи од аналогије са чл. 18. 
ст. 1. тач. 2. Уводног закона за закон о парничном поступку, да 
се страна одлука неће призвати као ваљан извршни наслов, ако 
би то било ‘противно јавном поретку наше земље.

Јован Л. Јерковић

НЕКА ПИТАЊА ПРИМЕНЕ ЧААНА 63.
ЗАКОНА О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА

Законом о стамбеним однскима предвиђено је  и право дава- 
оца стана на коришћење да под одређеним условима даје отказ 
уговора о коришћењу стана раднику, који је станаргско право 
стекао с обзиром на радни однос. Y члану 63. став 1. тога закона 
стоји: „Ако је носиоцу станарског права стан дат на коришћење 
с обзиром «а  његов радни однос са даваоцем стана на кори- 
шћење, може му се дати отказ уговора о коришћењу стана и 
кад носиоцу станарског права престане радни однос на основу 
његовог захтева, или молбе, или због самовољног напуштања по- 
сла, или због искључења из радне заједнице, или због осуде за 
кривично дело на казну која по сили закона повлачи престанак 
радног односа.” Ови.м правом давалац стана на коришћење може 
се користити са.мо у року од три месеца по престанку радног 
односа.

Формулација овог прогшса је јасна. Међутим, иокрк;ава пи- 
тање да се отказ уговора о коршићењу стана може дати насиоцу 
станарског права и у случају када његов брачни друг остаје у 
радном односу са даваоцем стана на коришћење, или је и његов
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радни однос престао, али се према њему нису стекли услови за 
отказ утовора о коришћењу стана.

Према једној одлуци Окружног суда у  Новом Саду, у овом 
случају охказ уговора о коришћењу стана може се дати само 
ако постоје све законске претпоставке за такав отказ у  погледу 
оба 'брачна друга. Ово правно схватање се образлаже на овај на- 
чин: „Тужени су у жалби, поред осталог, изнели једну нову чи- 
њеницу, која би, ако се утврди да је тачна, могла бити од битног 
утицаја при одлучивашу о тужбеном захтеву тужиоца. Изнелк 
су, наиме, да је и друготужена била у радном односу код тужи- 
оца и да је њен радни однос код тужиоца престао 26. I I  1966. 
године без њене кривице због укидања њеног радног места.

По мишљењу овог суда предња чињеница може бити од бит- 
Hor значаја из следећег разлога: иако је опорни стан по решењу 
додељен само протувтуженом, с обзиром на његов радни однос 
са тужиоцем, по ч.\. 18. став 2. Закана о стамбеним односима, 
као носиоци станарског права се сматрају оба брачна друга. 
Ова одредба важи без обзира да ли је у питању стан који је дала 
радна организација своме раднику у вези са његовим радним 
односом, или је пак у питању стан који нема такав карактер. 
Како је друготужена би.\а са првотужени.м носи.\ац станарског 
права на спорном стану у мо.менту кад јој је престао радни од- 
нос код тужиоца, a то својство је задржа.ла пос.\е престанка рад- 
ног односа као брачни друг првотуженог, то се мора испитати да 
ли и.ча ус-това онда да спорни стан задржи, иако је њен радни 
однос престао раније, и.\и се и њој може отказати коришћење 
спорног стана. Другим речима, мора се испитати како је престао 
њен радни однос и да ли је испуњен услов из ч.\ана 63. став 1. 
Закона о стамбеним односима у погледу друготужене. Ако у по- 
гледу ње није испгчвен горњи услов, онда се њој не би .могло 
отказати коришћење опорног стана. Ваља напо.менути да се рок 
за подношење тужбе, предвиђен у ч.\ану 63. став 2. Закона о 
стамбени.м односима против друготужене има рачунати не од да- 
на престанка њеног радног односа, већ од престанка радног од- 
носа првотуженог, пошто је аво наступило касније. Како је друго- 
тужена већ обухваћена тужбом у ово.м спору, то није потребна 
■пасебна тужба за отказ уговора о коришћењу стана против ње, 
јер се у овом спору може расправити да ли се и њој .може отка- 
зати коришћење спорног стана.” ')  Ово правно схватање и тума- 
чење је, додуше, интересантно, а.\и не Д10же издржати критик’̂ -. 
Мишљења омо да се члан 63. став 1. Закона о ста.мбеним одно 
си.ма не ‘.чоже тако ту.\1ачити, чак ни у вези са члано.м 18. став
2. Tora закона. По сили закона носиоци станарског права су оба 
брачна друта, ади је само један од њих стекао станарско право 
с обзиро.ч на радни однас. Дакле, обе уговорене стране —  и 
давалац стана на коришћење и носилац станарског права с об- 
зиро.м 'на радни однос су, пре свега, и.мали у виду ту правно 
релевантну чињеницу при.\ико.м ск.лапања утовора о коришћењу

') Решење Окружног суда у Ново.м Саду Гж. бр. 1440/67.
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стана. Што се тиче другог брачног друга, он је  постао иосилац 
станарског права по сили закона, a никако зато што је у  радном 
односу са даваоцем стана на коришћење. Ово су две ствари које 
се морају одсечно разликовати.

Треба 'Подвући чињеницу да Закон о стамбеним однасима 
не чини иикакву разлику између брачног друга који је у рад- 
ном односу са даваоцем стана на коришћење и оног брачног 
друга који са овим није у  радном односу, ако су носиоци станар- 
оког права посгали на основу члана 18. став 2. тога закона. Такву 
разлику прави наведена одлука, иако се притом позива на овај 
пропис. На овакав закључак нас упућује део образложеша те 
одлуке, у коме се захтева испуњење услова за отказ уговора о 
коришћењу стана према другом брачном другу. По нашем ми- 
шљењу нема ослонца у закону различит третман брачних другова 
у зависности од тога да ли су у  радном односу са даваоцем стана 
на коришћење, ако су њихови брачни другови, a не они, постали 
носиоци станарског права у вези са радним односом. Треба при- 
метити да је, чини се ломенута одлука направила ову дистинк- 
цију, из сасвим једноставног разлога, што би се без ње само 
изузетно стекли услови за отказ уговора о коришћењу стана на 
основу члана 63. став 1. и, према томе, овај хфопис би се сувише 
ретко примењивао у судској пракси. С друге стране, радне и 
друге организације не би више биле зантересоване да дају ста- 
нове својим радницима с обзиром на радни однос.

Једини разлог који иде у хтрилог тумачења члана 63. став 1. 
онако како то чини Окружни суд у  Новом Саду у  својој одлуци, 
је чињеница да други брачни друг својим радом код даваоца 
стана на коришћење доприноси стамбеном фонду даваоца. Али 
и тај разлог није заковски, већ економски и не може бити до- 
вољан ако се пође од чињенице да такав допринос дају и остали 
запослени, што им, опет, ово не даје право да судским путем за- 
хтевају за себе станарско право само зато што део њиховог 
бруто дохотка одлази на стамбену изградњу. Истина, цитирано 
решење истиче да су брачни другови нужни супарничари у  пар- 
ници око отказа уговора о  коришћењу стана. To је посебан вид 
јединственог супарничарства. Да ли се решење проблема због 
тога Емења? Да бисмо заузели јасан став, задржаћемо се мало 
на питању јединственог супарничарства. Закон о парничном по 
ступку појам јединственот суларничарства формулише овако: 
,Дко се по закону или због природе правног односа спор може 
решити само на једнак начин према свима супарничарима ( је- 
динствени супарничари), оматрају се они као једна парнична 
странка, тако да су у случају ако поједини супарничари про- 
пусте коју парничну радњу дејство парничних радњи које су из- 
вршили други супарничари, протеже и на оне који те радње нису 
предузели.” (члан 189).

Коментаришући ову одредбу, проф. др Боривоје Познић и 
други, између осталог, пишу: „Посебан вид јединственог супар 
ничарства је нужно супарничарство. Оно постоји у случајевима 
у којима би тужилачкој или туженој страни недостајала стварна
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легитимациЈа, ако као тужиоци oahocho као тужени не ои ту- 
жбом била обухваћена ова лица која су заједнички нооиоци пра- 
ва или обавеза о којима тече опор.” )̂ И даље, исти аутори о је- 
дииственом супарничарству кажу: „Ово супарничарство постоји 
у случају кад би различите пресуде према појединим супарни- 
чарнма садржином свога изрека једна друтој противуречиле тако 
да би једна другу искључивале. Подједнаку мериторну одлуку 
према овима сртарничарима налаже природа правног односа који 
је предмет спора.” ’ )

Професор др Срећко Зуглија овако објашњава појам једин- 
ственог сртарничарства: „Код јединственог супарничарства сви 
учеоници у дотичној страначкој улози (дакле сви су туженици, 
односно сви су тужитељи) творе једну јединствену стравку. Дис- 
позитивне парничне радње могу вршити само споразумно и сви 
заједно. Ако се разилазе у својим парничним радњама, за све ће 
супарничаре важити она процеона радња, која је најповољнија 
за читав колектив особа, које сачињавају дотичну јединствену 
парничну радњу. Тако, нпр., ако од тројице сутужника у једин- 
ственом супарничарству један признаје тужбени захтев, други 
је изостао од припремног рочишта, a трећи пориче тужбени 
захтев, важи за сву тројицу порицањем овог трећег, јер оно 
за туженике повољније од признања и изостанка. Кад по- 
стоје само два сутужника, па један изостане, a други признаје 
тужбени захтев, поваљнија је ситуација онога, који је изостао, 
него онога, који !признаје. Ту за обојицу вриједи изостанак, па 
ће се моћи донијети пресуда због изостанка, али не и пресуда на 
основу признања. Код јединственог супарничарства истјечу ро- 
кови за вршење неке процесне радње за све супарничаре (кајн 
учествују у истој страначкој улози), истодобно, тј. онда, кад тај 
рок истиче и за последњег од њих . . . .  Сваки супарничар има пра- 
во, да самостално подноси приједлоге и поднеске, ,које се тичу 
тока парнице, о позиви на рочиште доставЛЈају се и оним супар- 
ничарима који су изостали од неког ранијег рочишта, уколико 
против њих није због тота већ изречена пресуда због изостанка 
(191, 321). Y  јединственом супарничарству та се пресуда не .мо- 
же изрећи, ако сви туженици нису веоправдано изостади од прп- 
иремног рочишта, односно од првог рочишта за главну расгграву, 
ако HHi'e за све туженнке доказано да им је позив правилно и 
на вријеме достављен, ако је  суду познато, да је  ма који од њих 
био оправданим разлози.ма спријечен да приступи на рочиште 
(члан 321).”“')

Из изнетог може се закључити да су брачни другови једин- 
ствени супарничари у парници за отказ уговопа о коришћењу 
стана по закону (члан 18. став 2. Закона о стамбеним односима). 
Међутим, ово својство брачних другова као јединствених па и 
нужаих супарничара, има само одређено процесноправно деј-

-) Др Боривоје Познић, Михајло Вражалић и др. Фрањо Бачић —  
Закон о папничном поступку са коментаром, Бсоград, 1957., стр. 167.

’l Др Боривоје Познић и други, оп. цнт., стпана 167.
'l 7\т.\на: Грађански парнични поступак ФНРЈ, Загреб, 1957, страна 

395. и 396.

29



ство у отказној стамбеној парници. Наиме, давалац стана на ко- 
ришћење мора подићи тужбу против аба брачјна друта, a над- 
лежни суд према њима доноси једну јединствену одлуку. Другим 
речима, не може усвојити тужбени захтев према једном брачном 
другу a да то исто не учини према другом и обратно. Но то ни- 
како не упућује на закл>учак да се и према једном и према дру- 
гом брачном другу, имају стећи услови за отказ уговора о ко  
ришћењу стана. Ови услови морају бити испуњени једино према 
оном брачнам другу који је  станарско право стекао с обзиром на 
радни однос са даваоцем стана на коришћење. Дајући стаи на 
коришћење и склапајући уговор о коришћењу стана са својим 
радником с обзиром на радни однос, давалац стана на коришће- 
ње то, по правилу, чини са циљем да овај радник са њим остане 
у трајнијем радном однасу, руководећи се стручном спремом 
радника, његовим радним искуством, важношћу радног места 
на коме се налази и томе слично. Пружити судску заштиту ово- 
ме раднику да сачува станарско право чак и у случају када само- 
вољно прекине радни однос, било би у супротности и са цитира- 
ним прописима Закона о стамбеним односима и са одредбама 
самог уговора о коришћењу стана. Ваља прихметити да дава.\ац 
стана на коришћење најчешће не би био вољан да такав уговор 
оклопи и са другим брачним другом у вези са његовим радни.\1 
односом, јер, у  противном, не би имао разлога да даје отказ 
уговора о коришћењу стана ни за случај да су се према њему 
стекле законске претпоставке за ово. To због тога што последице 
оваквог отказа увек погађају и другог брачног дррта којн је 
остао у радном односу код даваоца стана на коришћење. Иначе, 
Закон о стамбеним односима штити другог брачног друга и чла- 
нове његовог породичног домаћинства тако што предвиђа да се 
уговор о коришћењу стана не може отказати члану породичног 
домаћинства на кога је прешло станарско право, ако је радни од- 
нос престао смрћу носиоца станарског права, или ако је носилац 
станарског права дуже од 10 година односно краће уговорено 
време користио стан или станове дате му на коришћење с об- 
зиром на његов радни однос са даваоцем стана на коришћење. 
(члан 63. Закона о стамбеним односима став 4. и 5). Водећи ра- 
чуна о члановима породичног домаћинства, a несул1њиво је члан 
тога домаћинства и брачни друг, не би се могло претпоставити 
да је по среди празнина у закону, или да је законодавац имао у 
виду примену члана 18. став 2. Закона о стамбеним односима. 
Ово утолико пре што је  управо Закон о сгамбеним односима у 
више махова мењан, допуњаван и прецизиран. Нема никакве сум- 
ње да је законодавац оваквим прописима настојао да подједнако 
заштити права и интересе оба уговорна партнера, без обзира на 
све особености уговора о коришћењу стана. Свако друкчије ин- 
терпретирање члана 63. став 1. Закона о стамбеним односима иза- 
звало би правну несигурност са вишеструким правним и прак- 
тичним последицама.

Велибор Лукић
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СЕДНИЦЕ ПРБАСЕАНИШТВА САВЕЗА АКЈ

Аана 9. I I I  1968. год. одржана је у Београду у  просторијама 
Савеза 1седница председништва Савеза АКЈ.

Председништво је рг^мотрило првднацрт Основион закона о 
адвокатури и другим видавима правне помоћи 1КОЈи је израдио 
Савезни савет за правосуђе.

Председништво је сатласно досадашњим сгавовима Савеза у 
погледу решавања основних питања будућег уређења и положаја 
адвокатуре изразило своје резерве на овај преднацрт те овласти- 
ло ггредседника Савеза Милорада Ботића и члана Управнот од- 
бора Адв. коморе Србије Миодрага Павличевића да изнесу ста- 
вове Савеза на седници Савезног савета за правосуђе заказаној 
за 12. I I I  1968. у  Београду. Посебно је негативно оцењено увође- 
ње „Заступништва” у адвокатуру.

Решавана су друга текућа питања a посебно питање метода 
рада у Савезу и међусобних односа Комора кроз Савез и мимо 
Савеза, ;као и веза Савеза са Међународном Унијом адвоката.

Председништво Савеза одржа.\о је своју седницу у просто- 
ријама Адв. коморе Војводине у Новом Саду дана 23. и 24. I I I  
1968. године. Поред чланова председништва узели су учешће у 
раду седнице позвати адвокати од стране Савеза и изаслати од 
стране Комора.

Претресена је информација председника и секретара Савеза 
о томе да је преднацрт Основног закона о адвокатури и другим 
видовима правне помоћи примл>ен на Седници Савета за гграво 
суђе 12. I I I  1968. те да ће овај бити достављен Савезном Изврш- 
ном већу и скупЊтинским телима Савезне скупштине као и на 
јавну дискусију. Председништво је примило на знање изнете 
примедбе на преднацрт које су представници Савеза ставили на 
похменутој седници.

Овлашћен је секретар Савеза Бранислав Жикић да достави 
текст примедби Савезно.м савету за правосуђе у званичној фор.ми. 
Формирана је Комисија за коначну редакцију текста преднацрта 
Основног закона: Ар- Владимир Шукље, Ар Бранко Цимер.ман, 
Миодраг Пав.\ићевић и Андрија Шарчевић.

Поново је расправљано питање сазивања и олржавања II 
конференције адвоката Југославије. Председништво се сложило 
да током текуће године треба одржати I I  конференцију адвоката 
Југославије било крајем јуна или почетком септембра, зависно од 
исхода дискусија о реорганизацији правосуђа и о доношењу Ос- 
HOBHor закона о адвокатури. I I  конференција адвоката Јутосда- 
вије треба да претресе нека општа и значајна питања нашег прав- 
ног система a лосебно адвокатуре у реформи правосуђа. У ово.м 
циљу треба сазвати Пленум Савеза који сазива конференцију и 
утврђује дневни ред. Оставља се председнику Савеза на оцену 
кад и где да закаже Пленум.

Председник Савеза Међународне Уније адвоката АР- Абду- 
селал! Балагија (адв. из Бања Ауке) поднео је извештај председ-
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ништву о активности Међународне Уније адвоката у  току 1968. 
године. Поред редовних седница бироа током 1968. године пред- 
виђено је одржавање и заседање Консеја (Савета) у Хамбургу. 
Конгрес MYA одржаће се у Лондону током 1969. године за који 
су раописане те.ме. оПтребно је да Савез одреди националне ре- 
ференте за ове теме. Конгресне теме су следеће: 1. Рационализа- 
ција рада адвоката (са додатком „Примена електронике у  прав- 
ним информација.ма” ) 2. Заштита продаваца и купца у међуна- 
родној трговини. 3. Право и техника (посебно „Заштита поједин- 
ца у  његовој личној сфери” ).

Председништво је примило «а  знање извештај представника 
Савеза Међународне Уније адвсжата. Препоручује се Ко.морама 
да предложе Савезу националне референте за истакнуте те.ме.

Председништво је узело на знање информацију представника 
Адв. коморе Хрватске и Словеније о предвиђеним прославама 
стогодишњице адвокатуре у овим репу5лика.\1а. Са своје стране 
преАседништво је одлучило да на прос.\ави у Загребу која се 
предвиђа за септе.мбар месец уз.ме учешћа на тај начин што ће се 
гих дана заказати Пленум Савеза a уколико се раније не одржи 
II  конференција адвоката Југославије да се у то време иста одр- 
жи у  Загребу. Ставиће предлог Међународној унији адвоката за 
заседање Консеја у Загребу и.\и бироа Међународне Уније адво- 
ката. Исто тако ће Савез узети пуног учешћа и на прозлави у 
Лзубљани a у ком виду донеће се накнадна од.\ука, обзиром на 
мањи оби.м ове прославе.

Утврђен је редослед решавања годишњих скупштина Адв. 
комора: Адв. комора Србије 26. V 1968. год., Адв. ко.мора Војво- 
дине 1. V I 1968, Адв. 'ко.мора С,\овеније 8. V I 1968, Адв. ко.мора 
БиХ 15. V I 1968. Адв. комора Македоније 22 VI 1968, Адв. комора 
Хрватске 26. IX  1968. године.

Председништво је решавало и остала текућа питања рада 
Савеза.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

У  случају парнице ради развода 
брака по заједничко.м предлогу па 
једна од страна одустане од предло- 
га не може се поступак обуставити 
ако и друга страна не прихвати 
тај предлог већ се има поступак на- 
ставити као тужба те стране ради 
развола брака. (ВСС Од. НС. 
1241/67).

I. ст реишњем обустављен ie по- 
ступак ради развода брака, јер је

Јсдна страна одуста.да од свог за- 
једничког предлога, ради развода. 
Уложепа је жалба, која је основана, 
a из разлога;

Ако једна од страна повуче пред- 
лог ради развода брака, који је за- 
једннчки поднесен суду, не може се 
поступак обуставити, него се има 
да наставн као тужба друге страпе.
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Фактурисањем протувредности не- 
враиене амралаже оиавл>ен je про- 
мет pope на мало и продавац је ду- 
жан да обрачуна порез на промет. 
(Врх. пр. суА Урж t)p. 51/68-i)

Првостепени суд је одбио тужбе- 
ни захтев за поништај решења 
Службе Аруштвеног књиговодства 
коЈИм је тужиоцу наложена уплата 
пореза на промет производа (савез- 
ног, републичког и ошптинског) на 
вредност невраћене амбалаже испо- 
ручене са робом купцима тужиоца 
a којима је тужи,\ац накнадно обра- 
чунао и вредност амбалаже.

Поводом жалбе тужиоца друго- 
степени суд је побијану пресуду по- 
тврдио a жалбу одбио из следећих 
разлога:

„Пре свега, међу странкама није 
спорно да је тужилац по истеку ро- 
ка од два месеца за повраћај амба- 
лаже фактурисао својим купцима 
вредност јутаних врећа, и поставио 
захтев за наплату њихове противу- 
вредности. Тужилац је, дакле, по- 
ступио у складу са Посебном узан- 
сом за трговину житарицама бр. 9 
према којој се сматра да је невра- 
ћена амбалажа у том року продата, 
што значи да је тужилац фактури- 
сањем противувредности невраћене 
амбалаже и постављањем захтева за 
њихову на11.\ату обавно промет ро- 
бе на MćLAo, на који је промет у ча- 
су издавања фактуре био дужан да 
обрачуна порез. To несумњнво про- 
изилази из чл. 39. став 2. тач. 1. О- 
сновног закона о порезу на промет, 
на који се прогшс и тужилац по- 
зива у својој жалби. По том про- 
пису одређено је, поред осталог, да 
обавеза обрачунавања пореза на 
промет робе на мало настаје у часу 
када је извршен промет за који је 
^описано плаћање тог пореза, a то 
је V конкретном случају у часу из- 
давања фактуре. Према томе, за до- 
спелост обрачунавања и уплате по- 
реза на вромет робе на мало није 
одлучно, како то тужилац сматра и 
истиче у жалби, да ли је и када из- 
вршио Hamvaxy фактурисаних коли- 
чина продатих врећа, већ је, у сми- 
слу чл. 8. тач. 12. Закон о Тарифи 
савезног пореза на промет, одл^^е- 
но да је фактурисањем невраћене 
амбалаже својим купцима обавио 
промет робе на .мало са крајњим 
потрошачима, када је и доспела ње- 
гова обавеза да обрачуна и уплати 
спорни порез."

Ради ослобоВења обавезе плаћан>а 
пореза на про.мет купци репродук- 
ционог материјала морају дати изЈа- 
ве у часу куповине накнадне изја- 
ве немају правно дејство (Брховни 
привр. суд Урж бр. 41/1968-3)

После извршеног ревизионог пре- 
гледа од стране органа Службе дру- 
штвеног књиговодства тужилац је  
као продавац робе на мало накиад- 
но прибавио изјаве купаца да ће 
купл>ену робу употребити искључи- 
во за потребе репродукције у вези 
чега не подлеже обавези плаћања по- 
реза на про.мет робе. Ревизиони ор- 
ган није уважио овакве изјаве па 
је тужиоцу наложена уњ\ата припа- 
дајућег пореза на про.мет (савезног, 
републичког и општинског) према 
вредности обављеног про.мета.

Првостепени суд је одбио ху'жбу 
за поништај решења Службе дру- 
штвеног књиговодства јер је нашао 
да накнадне изјаве купаца дате у 
смислу чл. 10. Закона о тарифи са- 
везног пореза на промет, да је роба 
продата за репродукцију, немају 
правног значаја пошто су те и такве 
изјаве морале бити дате у часу ку- 
повине робе за репродукцију, a за- 
тим, исто тако, да ни дате генерал- 
не изјаве о куповини робе за репро- 
дукцију не.мају значаја, пошто се 
изјаве у смислу наведеног прогшса 
.морају односити за сваку конкрет- 
ну куповину робе за репродукцију. 
Са ових разлога првостепени суд је 
нашао да је Служба друштвеног 
књиговодства правилно поступила 
када је наложила тужиоцу да у- 
плати спорни порез.

Поводом жалбе тужиоца против 
предње пресуде другостепени суд је 
жалбу одбио a првостепену пресуду 
потврдио из разлога наведених у 
истој.)

Организација за газдовање стам- 
беним просторијама не управља av- 
гарским станом у друштвеној своји- 
ни уколико овај стан служи лугару 
и за обавл>ање службених радњи. 
(ВСС Од. НС бр. Гзз. 64/67).

Против ниже две пресуде ставио 
је  Покр. јавни тужилац захтев за 
заштиту' законитости, који је као 
основан, уважен, a из разлога: 

Треба установити да ли је лугар 
у том стану вршио и део службених
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Аужности, jep ако јесте у  том слу- 
чају Организација за газдовање 
стамбеним просторијама у  друштве- 
ној својини не управља истим.

Измакла добит не представља пла- 
нирану добит (Врх. привредни суд 
Сл. број 2133/67-3).

ТужиЈ\ац је захтевом за плаћање 
накнаде штете због неиспуњења у- 
говора од стране туженог обухва- 
гио износ измакле добити коју је 
тланирао да оствари у одређеном 
временском периоду када је  уговор 
имао да се исггуни. —

Првостепеном пресудом је у це- 
лости удовољено тужбеном захтеву, 
a поводом жалбе туженог другосте- 
пени суд је  побијану пресуду пре- 
иначно тако да је смањио досуђени 
износ штете a из следећих разлога:

„Тужилац у овој парници тражи 
накнаду штете коју је претрпео ус- 
лед изгубљене добити, коју би ина- 
че остварио да је дсшло до потпу- 
ног испуњења уговора. Тужилац на 
ту штету има право за случај да ју 
је стварно претрпео, пошто је до де- 
лимичне нереализације поменутог 
уговора дошло због одговорносш 
туженог. Међутим, та измакла до- 
бит, на коју тужи,\ац има право, не 
представља планирану добит, како 
то тужилац тражи a првостепенш 
суд прихвата, већ добит за коју је 
извесио да би је тужњ\ац према ре 
довитом току ствари или према по- 
себним околиоспша случаја оства- 
рио да је тужени своју обавезу нс- 
пунно како треба. A то даље зна- 
чп, да та измакла добит представља 
разлику из.мејзу продајне цене и ку- 
повне по одбитку свих зависних 
трошкова које 5и тужилац у овом 
случају илтао да је дошло до нспу- 
њен,а уговора."

фактури погрешно означио рачун 
друге привредне организације са ко- 
јом је  иначе био у пословним одно- 
сима.

Првостепени суд је  нашао да је у 
конкретном случају тужени дуг ис- 
платио полазећЈИ са становишта, да 
је дужник по правилу обавезан да 
дуг плати на онај жиро рачун који 
је поверилац означио за плаћање, па 
да се само таква исплата има сма- 
трати правоваљаним основом за пре- 
станак дуга. При том је без значаја 
околност да ли је жиро рачун из 
фактуре стварни рачун повериоца 
односно да ли је повералац са истим 
располаже, јер је поверилац због 
свог посебног правног односа са тре- 
ћим лицем властан да дужнику од- 
реди плаћање дуга и у корист жи- 
ро рачуна који није стварни рачун 
повериоца. —

Поводом жалбе тужиоца предњу 
пресуду је потврдио другостепени 
суд.

Дуг је плаћен и у случају када је 
уплата извршена на туђ рачун ако 
је исти број био означен у факт\т>и
СВиши привр. cvA П бро| 727/67 и 
Врх. привр. суд Сл. бр. 2242/67-3).

Тужени ie против издатог платног 
налога подигао приговоре наводећи 
да је утужени износ иплатио пре 
тужбе на рачуи који је био озна- 
чен на фактури, a тужилац је vnaa- 
ту оспоравао као правилну јер је на

Друштвене организације нису са- 
моуправне организације из чл. 455 
ст. 1 ЗПП па је за њихове спорове 
кадлежан суд опште надлежности 
(Врх. пр. суд Сл. бр. 2309/67-3)

Поводом HacTaiior спора у коме се 
као странка појави.\а друштвена ор- 
ганизацнја утврђена је надлежност 
суда огапте надлежности a не прив- 
редног суда из следећих разлога:

„Према измењеном чл. 455. ст. 1. 
Зпп (ч,\. 16. Закона о нзменама и до  
п\’нама Закона о парничиом поступ- 
ку —  „Службенп лист CRP.T" број 
12/65) привредни судови су надЈ\еж- 
нн да суде у .међусобним привред- 
1шм споровилш н споровима за нак- 
наду' штете у којима се као стран- 
ке појављују друштвено-политичке 
заједвице, радне и друге самоуправ- 
не организације. —

Међу ове оргаиизације не спада- 
ју  друштвене организације тј. орга- 
низације односио удружења на која 
се односи Закон о удружењима гра- 
ђана („Службени лист СФРЈ” број 
16/1965) a туженик као организаци- 
ја  Савеза организауија за техничко 
васпитање спада управо међу орга- 
иизације из поменутог закона. —

Према то.ме, за суђење у конкрет- 
иом случају није над\ежан прив- 
редни суд него суд опште иадлеж- 
ности.”
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Ошптина није надлежва да донО' 
м  одлуку о висини накваде за из- 
вршене здравствене услуге. (Врх. пр. 
суд Сл. бр. 2245/67-3).

Између здравствене установе и 
надлежног комуналног завода за со- 
цијално осигптЈан>е није био за од- 
ређени временски период закључен 
утовор о пружању здравствених ус- 
лута, па према томе нису биле од- 
ређене ни цене тих услута, услед 
чега је између странака дошло до 
спора у коме је тужилац поставио 
захтев да му тужени плати накна- 
ду за извршене здравствене услуге. 
Међутим, надлежна општина је до- 
нела одлуку да се за спорни времен- 
еки период тужиоцу има исплатити 
одређени новчани износ. —

Првостепени суд је обавезао ту- 
женог на плаћање утзгжене накнаде 
до висине утврђене од стране оп- 
штине, a вишак тужбеног захтева 
је одбио.

Поводом жалбе тужиоца друго- 
степеки суд је уважавањем жалбе 
ову пресуду укинуо из следећих раз- 
лога:

„Стоји пре свега жалбени раз- 
лог да скупштина општине није била 
надлежна да до«сх;и одлЈгку о виси- 
ни туженикових обавеза према ту- 
жиоцу за одређени временски пери- 
од на име трошкова здравствених 
услуга. По члану 104. став 7. Основ- 
ког закона о финансирању соци- 
јалног оеигЈфања („Службени лист 
СФРЈ” број 24/65) ако се између 
здравствених установа и скупштине 
комуналне заједнице или њеног ов- 
лашћеног органа односно завода ко- 
ји врши уговарање, не постигне спо- 
разум о појединим питањима, на 
захтев једне од уговорних страна о 
спорном питању одлучује општин- 
ска скупштина, надлежва према се- 
дишту здравствене установе. —

Како странке у конкретном случа- 
ју нису имале закључен уговор о 
пружању здравствене заштите и о 
ценама тих услуга за временски пе- 
риод од 1. V III до 31. X II 1965. го- 
дине, с обзиром да је важност уго- 
вора за 1964. годину истекла a уто- 
вор за 1965. био отказан од стране 
туженог 31. V II 1965. године, — то 
је скупштина ошптине била над- 
лежиа једино да утврди цене услу- 
га, вршених у  наведеном времен- 
ском периоду. Ово утолжо пре што 
тужени није оспоравао ни обим ни 
квалитет тих услута. Међутим, пи- 
тање колико износи тражбина ту-

жиоца за извршене здравствене ус- 
луте односно колико је дужан ту- 
жени да на име вгротивувредности 
тих услуга плати тужиоцу, пред- 
ставл>а оимовинско-правни однос из- 
међу странака и то спада искључиво 
у судску надлежност.”

Није основ за изузеће судије окол- 
ности што је судија учествовао у 
доношењу I. ст. пресуде a потом 
учествује и у решавању поводом 
захтева за понавл»ан.е поступка. 
(ВСС Од. НС бр. Кж. 783/67).

I. ст. суд је одбацио захтев за по- 
нављање поступка. На жалбу је 
ВСС исти дозволио, али је одбив 
жалбу у  пог.леду ништавости I. ст. 
решеша „из формално правних раз- 
лога”, a из разлога:

Неосновано је правно становиште 
браниоца у жалби да је побијено 
решење ..ништавно из формално- 
-правних разлога” . У  чл. 38 ЗКП 
таксативно су н-аведени разлози због 
којих судија не може вршити суд- 
ске дужности, a међу њима није 
предвиђена и околност што је су- 
дија учествовао у доношењу I. ст. 
пресуде, a пото.м учествује и у рр- 
шавању поводом захтева за понав- 
љаше крив. постугша — ово тим ви- 
ше што се у захтеву за понављање 
ради о новим чињеницама и новим 
докази-ча о којима се раније није 
знало нити расправљало.

Возач чијим је вознло.м неко лице 
повређено дужан је да стане и пру- 
жи помоћ лицу које је повређено.
(ВСС Од. НС бр. Кж. 811/67).

I. ст. суд је оптуженог прогласио 
кривим за крив. дело из чл. 271. ст. 
1 у вези чл. 273. ст. 2 и осудио га на 
8 година строгог затвора. Уложена 
жалба је дел. уважена, и казна по- 
вишена на 8 година и 3 месеца, a из 
разлога:

Чињеница да је оптужени не зау- 
стављајући се побегао са места на 
ко.ме се одиграла саобраћајна нез- 
года коју је он проузроковао, несум- 
њиво садржи обележја крив. дела 
непружања помоћи лицу повређе- 
ном у саобраћајној несрећи из чл. 
271. a ст. 1 КЗ, јер је возач дужан 
да стане и пружи помоћ, односно да 
се увери да ли су унесрећено.ч дру- 
ra лица помоћ већ пружила.
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Решење о трошковима вештака 
странка ве може побијати у погледу 
основаности ако није предходно по- 
бијала решење којим је стралци на- 
ложено полагање предујма (Врх. пр. 
суд Сл. бр. 1682/67-3).

Суд је решењем досудио трошкове 
вештака и туженој наложи-о плаћа- 
ње ових трошкова.

Тужени је побијао жалбом осно- 
ваност решења наводећи да га суд 
није могао обавезати на плаћање о- 
вих трошков.а из разлога што туже- 
ни није предложио извођеше однос- 
ног доказа, па га не терети ни пла- 
ћање досуђених трошкова. — 

Другостепени суд је жалбу одбио 
a првостепено решење погврдио из 
следећих разлога;

,,Пре свега први суд је својим ре- 
ашњем донетим у току првостепеног 
поступка 'одредио да трошкови веш- 
тачења падају на терет туженика у 
смислу одредбе чл. 142. ЗПП, a ка- 
ко то решење тужени није побијао 
посебном жалбом псх;тало је право 
снажко. Према томе када је већ 
правоснажно решено да тужени 
предујми трошкове вештачен>а не 
може тужени побијати донето реше- 
ње којим му је наложена исплата 
трошкова вештаку у смислу члана 
245. ЗПП, на њвгов терет, из разло- 
га, кахо то тужени у жалби наводи, 
што он није п1>едложио извођење 
доказа вештачењем. —

Друга је егвар да тзгжени побија 
висину утврђених трошкова односно

висину нажнаде вештаку, али то ов- 
де није случај, с обзиром да туже- 
ни цитирано решење побија само са 
разлогом што <ш претходно сноси 
трошак вештака. Питаи.е која ће 
од странака коначно сносити трош- 
кове вештака зависиће од коначног 
успеха странака у спору.”

Према правилима имовинског пра- 
ва оштећени је дужан да предузме 
све како би се штета умањила. (ВСС 
Од. НС бр. Гж, 52/67).

I. ст пресудом обавезан је туже- 
ник на плаћање 100 НД месечне рен- 
те, за изгубљену зараду, која је на- 
стала тиме што је оштећени изгубио 
покретљивост неколико прстију на 
руци. Жали се тужени, жалба је 
основана, I. ст. првсуда укинута, a 
из разлога:

Потребно је расправлЈати да ли је 
тужиља предузела све потребнв ме- 
ре да би се што више оспособила за 
рад пасле повреде. Вештак др. Б. J. 
је исказао да је тужил>и било предо- 
чено да се лечи у Центру за реха- 
биллтацију, али да је она то зане- 
.марила. На ову чмњеницу указује и 
жалба тужене. Ово може бити од 
значаја за евент. деобу штете, јер 
је орема правним пЈжвилима имо- 
винског права оштећени такође ду- 
жан да П1>едузме све што је у  ше- 
говој могућности да би се штета у- 
мањила.

ИЗ СЕДНИЦЕ УО АКВ Y  АПВ

На седници управног одбара АК у АПВ окоја је  оджана 19. IV 
1968. тодине донесена су следећа решења:

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

2. За 1. V I 1968. године у  Суботици заказана је редовна го- 
дишња скупштина АК у  АПВ.

3. Одложена конференција чланова уггравног одбора савета и 
представника радних одбора заказује се за 18. мај 1968. године 
у 10 часова у Новом Саду, о чему ће се издати посебан позив.

4. Решењем број 90/зал. 1968. позива се Гутеша Илија адво 
кат у Пландишту да у року од 30 дана изарши премештај просто
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рије cBOje адвокатске канцелариЈе, jep се садашши смештај не 
слаже са принципњма етике у адвокатури.

5. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и молбе 
су упућене савету.

6. Решењем број 165/68 брише се из именика адвоката са да- 
ном 10. IV  1968. Кашанин Јован адвокат из Бачког Моноштра, a 
мимоилази се постављене преузиматеља.

7. На основу члана 65— 67. Закана о адвокатури уписује се у 
именик адв. приправника решењем a са даном 19; IV  1968. и то:

а. Јакшић Ана, на вежби жод Милић Томнсслава адвоката у 
Новом Саду;

8. Решењем 169/68 брише се из именика адв. приправ. Мар- 
ковић Јелисавета на вежби код Новаковић Оливере адвоката у 
Новом Саду, a са 15. I I I  1968.

9. Решењем 160/68 брише се из именика адв. приправ. Којић 
Момчило из Новог Сада са 21. I I I  1968. године због уписа у име- 
ник адвоката.

10. 161/68 брише се из именика адв. приправ. Зековић Дими- 
трије из Бача због уписа у именик адвоката са 21. I I I  1968.

11. Решењима број 108, 165/68, 156/68 и 166/68 узима се на 
знање извештај дисциатлинског суда да су дисципл. пресуде про- 
тив Симин Димитрија адвоката из Србобрана и Јовановић Влади- 
мира адвоката из Ирига, којима су кажњени новчано постале 
правоснажне.

12. Решењем број 110/68 узима се на знање да је за преузи- 
матеља адв. канцеларије покојног Кузмановић Златоја адваката 
из Руме, одређен Кнежевић Војислав адвокат из Ирига.

13. Решењем 141/68 брише се из именика адвоката Нићић 
Славко адвокат из Суботице са даном 19. I I I  1968. ус.\ед смрти, 
a за преузиматеља се поставља Кујунџић Радован из Суботице.

14. Решењем 144/68 брише се из и.меника адвоката са 31. I II  
1968. др. Дошен Војислав адвокат из Зрењанина због болести, a 
за преузиматеља се одређује Шећеров др. Влада адвокат из Зре- 
н.анина.

15. Решењем број 153/68 брише се из именика адвоката То- 
метић Јован, адв. из Вршца са даном 31. /II 1968. због заснивања 
радног односа, a за преузиматеља се одређује Стојановић Богдан 
адвокат из Вршца.

16. Решењем број 148/68 узи.ма се на знање да ће од 12. IV 
1968. Марковић Бена адв. приправник вршити адв. приправ. ве- 
жбу код Марковић Бми.ла адвоката у Новом Саду.

17. Обавештавају се заинтересовани да ће канцеларија АК. 
радити почев од 1. маја 1968. године до 1. октобра 1968. године од 
7 до 15 часова с тим да се суботом не ради, али се ради сваке 
друге суботе у месецу.

Управни одбор АК у АПВ
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Б И Л A Н C

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y  АПВ Y НОВОМ CAAY НА ДАН 31. децембра
1967. године

II. PA4YH ИМОВИНЕ — БИААНСА

A К Т И  В A

конто НАЗИВ PA4YHA ИЗНОС

001 Некретнине —  пословне просторије 19.367,33
003 Инвентар 17.569,75
361 Систем инвентара 2.917,56
110 Благајна 514Д5
100 Народна банка — жиро рачун 46.435,61
105 Народна банка — фонда посмртнине 2.132,88
105 Народна банка — стамбени фонд 2.614,75
125 Адвокати 22.202,69
126 Адвокати Y пензији чланови ПФ 4.583Д0

Дужници 23.448,30
313 Канцеларијски материјал 495,83

УК УП Н О  АКТИВА: 161.432,40

П A С И В A

125 Адвокати 678,90
126 Адвокати у пензији 40,-

Веровници 14.107,05
120 Разни претплатници за „Гласник” 1.196,-
010 Исправка вредности инвентара 12.633,87
900 Имовина 50.331,04
901 Отпис неутериве чланарине 9.000,—
902 Покриће мањкова 8.000,—
903 Усавршавање материјалне базе Комсоре 25.426,08
904 Ванредне помоћи 8.000,—
940 Фонд посмртнине 7.421,71
941 Стамбени фонд 2.614,75

7500 Обрачуната a не наплаћена чланарина 10.618,50
7502 Обрачунат a не наплаћен „Гласник” 1268,-
7503 Обрачуната a не наплаћена казна 1.796,50
279 Остало помоћ за Загреб .Домору” 3.000,-
250 Аични доходак —  разлика 1967. године 5.300,-

УК У П Н А  ПАСИВА; 161.432,40

Шеф рачуноводства 

(Гавриловић Игњат)

Благајник 

(Марић Антоније)

Председник 

(Ботић Милорад)
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Б И  Л  A  Н  C

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ Y  НОВОМ CAAY НА ДАН 31. децембра
1967. године

I. PA4YH  ДОБИТКА И  rYBH TK A

П Р И  М  A Њ  A

Конто Н а з и в  р а ч у н а  Предколона Главна колона

7500 Наплаћена чланарина 76.686,05
7501 Наплаћен 1%  к. допринос 106.274,91
7502 Наплаћена претплата на „Гласник" 20.969,70
7503 Наплаћене новчане казне 986,60
7893 Наплаћено од огласа у „Гласнику” 1.030,—
7894 Наплаћено од станарине 537,04
7899 Наплаћена разна примања 7.196,46

УКУПНА ПРИМАЊА: 213.680,76

И З Д А В А Њ А

Укупни трошкови 148.785,87
460 Плате редовних службеника 33.302,—
463 Хонорар функционера 7.320,—
461 Доприноси на горња лична прим. 20.550,32
414 Фонд за оправку зграда 250,—
40 Огрев, осветљење, вода, смеће 2.271,16

412 Поштанско —  телеграф. трошк. н. пр. 3.992,58
408 Канцеларијски материјали часописи 2.056,54
451 Чланарина савезу 26.416,—
430 Путни рачуни 20.541,47
425 Осигурање 99,82
415 Трошкови одржавања год. Скупштине 2.353,71
421 Стипендије 6.000,—
426 Оправка инвентара 731,48
429 Помоћ удовама бивших адвоката 3.000,—
403 Набавка књига 112,70
003 Набавка основних средстава 3.547,99

Остали издаци 16.240,10

Трошкови уређења „Гласника" 37.607,87
435 Ауторски хонорари 14.595Д5

4298 Штампање „Гласника” и експедиција 23.011,80

890 Вишак на примањима 27287,84

УКУПНА ИЗДАВАЊА: 213.680,76

Шеф рачуноводства 

(Гавриловић Игн>ат)

Благајник 

(Марић Антоније)

Председник 

(Ботић Милорад)
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УПИСИ Y  ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y  АПВ

Пошто 'су се оба органа који одлучују о упису у именик 
алвоката, Ynpae™ одбор и Савет, сагласжли да постоје ови усло  
ви, то се на основу чл. 93. тач. 4, чл. 87. тач. 3, чл. 13. тач. 1, 2, 
3, 6. и 7. ЗОА, чл. 13. ст. 2. Закона о правосудном испиту, те чл. 
7. и 9. Статута АК у  АПВ, уписују у  именик адвоката са данам 
21. март 1968. године, a решењем број;

370/66 Енглер Никола, Суботица 
59/68 Којић Момчило, Нови Сад 
78/68 Влаховић Драгиша, Кула 
79/68 Божић Вукосава, Нови Сад 
82/68 Прванов Миленко, Вршац 
86/68 Аитричин Добривој, Кикинда 
99/68 Кнежевић Војислав, Ириг 

105/68 Рудич Имре, Сента 
113/68 Јаванавић Миливој, Кикинда 
118/68 Златар Јеремије, Нови Бечеј 
122/68 Јовчић Никола, Вршац 
126/68 Кесић Станоје, Нови Сад 
127/68 Зековић Димитрије, Оџаци

“ " • Адвокатска комора у АПВ

ИСПРАВКА

Y броју 4 „ГЛАСНИКА" за април 1968. године објављено је 
погреш«о;

да је уписана у  именик адвокатских приправника Рачић На- 
да, a треба Рабреновић рођ. Рачић Нада,

да је уписан у именик адвокатских приправника Душеновић 
Радомир, a треба Дошеновић Радомир, што се овим иоправља.

Омашком није објављено брисање из именика адвоката и то;
Брише се из именика адвоката решењем бр. 94/68 Бошњак 

др Лазар, адвокат из Вршца, са даном 31. март 1968. године, због 
пензионисања. За преузиматеља је одређен Косировић Бура, ад- 
вокат из Вршца.

Брише се из именика адвоката решењем бр. 131/68 Зако др 
Милан, адвокат из Панчева, са даном 7. март 1968. године услед 
смрти. За преузиматеља је  одређен Атаљанц Борђе, адвокат из 
Панчева.

„ГЛАСНИК" излази сваког .месеца / Издавач и вланик: Адвокатска комора 
Y -АЛВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Богић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних хероја 6 / Текући рачун код 
Народне банке 657-8419/ Годишња претплата 20 нових динара / Цена јед- 

ног броја 2. н. дин. / Штампа „Будућност”, Нови Сад, Шумадијска 12
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