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Г Л A C Н И К
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y А. П. ВОЈВОЛИНИ
Година X V II Нови Сад, септембар 1968. Број 9

ОДУЗИМАЊЕ ВИШБСА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ 
СТВАРИ ГРАБАНА ПРЕКО ЗАКОНОМ ОДРЕБЕНОГ 

МАКСИМУМА

I. Садашње сгање 

а) Границе права својине

Границе права својине на непокретним и покретним ства- 
рима одређене су кроз неколико закона зависно од материје 
коју регулишу (стамбене зграде и станове, тзв. викенд куће, 
пословне зграде и пословне просторије, пољопривредно и шум- 
CRO земљршпте и пољопривредна оруђа). Тако су границе права 
својине стамбених зграда и њихових посебних делова које гра- 
ђани ,могу имати одређене Законом о национализацији најам- 
них зграда и грађевинског земљишта од 1958. године. Према 
одредби члана 2. тог закона грађани могу на територији Југо- 
славије стицати и имати у својини: породичну стамбену зграду 
тј. зграду са два стана или са три мања стана; или највише 
два стана као посебне делове зграде; или две породичне стам- 
бене зграде са највише два стана и трећим мањим станом; или 
једну породичну стамбену зграду и један стан као посебан део 
зграде.

Поред овог максимума грађани могу имати у својини и 
зграду која по својој величини и намени служи сопственику 
само за одмор или опоравак тзв. викенд кућа, a коју он или 
члан н>егове породице сезонски или повремено користи за ту 
сврху, без обзира да ли се та зграда налази у месту у ко.ме 
сопственик стално живи или у другом месту. Према одредби 
члана 16. Закона о национализацији најамних зграда и грађе- 
винскаг земљишта која зајемчује право својине на зграду која 
служи за одмор и опоравак, таква зграда не улази у  максимум 
одређен у одредби члана 2. тог закона. Општинске скупштине, 
према члану 16. став 2. истог закона, прописују које се зграде 
сматрају као зграде које по својој величини и намени .могу да 
служе за одмор или опоравак. Тим прописима су веохма разли- 
чито регулисане како величина тако и намена наведених зграда. 
Такве стамбене просторије, по одредби члана 17. став 1. Закона 
о стамбеним односима, не сматрају сес таном.
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Услов за стицање пословних зграда и пословних просторија 
на које грађани могу имати право својине одређен је Законом 
о промету земљишта и зграда („Службени лист СФРЈ“ бр. 43/65. 
и 17/67). Према одредбама чл. 17a, 176. и 17ц. тог закона гра- 
ђани који личним радом врше дозвољену делатност могу сти- 
цати право својине на пословне зграде и пословне просторије 
за вршење такве делатности. Овакве пословне зграде и пословне 
просторије могу се наследити и отуђити. Оне се могу дати и 
у закуп али само у одређеним случајевима (одлазак на војну 
дужност, услед болести, или другог оправданог разлога, удова 
после смрти мужа односно малолетна деца после смрти роди- 
теља). Изузетно, за даван>е у закуп пословних просторија не 
важи то ограничење ако се ради о пословним просторијама до 
70 које су по члану 13. став 2. Закона о национализацији 
најамних зграда и грађевинског земљишта остављене у својини 
ранијим сопственицима.

Y  погледу земљишта границе права својине земљорадника 
на обрадиво пољопривредно земљиште у највећој површини од 
10 ха по домаћинству одређене су чланом 21. став 2. Устава 
СФРЈ a границе права својине таквог земљишта лица која нису 
земљорадници одређен је Законом о аграрној реформи и коло  
низацији и републичким законима. По одредбама савезног За- 
кона о аграрној реформи и колонизахџЈЈи ова лица могу имати 
право својине на обрадиво подопривредно земљиште у грани- 
цама од 3— 5 ха. Републички закони Србије, Словеније и Маке- 
доније фиксирали су површину земљишта неземљорадника на 
3 ха, закони Црне Горе и Хрватске задржали су распон од 
3— 5 ха, a закон Босне и Херцеговине је одредио 3 ха a за 
воћњаке 3— 4 ха с тим ако се ради о поседу сувласника који 
немају друге имовине ни занимања од чега би живели да им 
се може посед повећати још за 2 ха.

Ограничење величине обрадивог пољопривредног земљи- 
шта породичних задруга уследило је на основ-у Закона о пол>о 
привредном землзишном фонду општенародне имовине и о д о  
дељивању земље пољопривредним организацијама од 1953. ro  
дине који у члану 4. овлашћује републике да могу оставити 
породичним задругама које сачињавају неколико ужих поро- 
дица, у крајевима где су такве задруге уобичајене, и домаћин- 
ствима где је земљиште претежно слабог квалитета највише до 
15 ха, a породичним задругама са ве^шким бројем породица, 
у крајевима где део становништва жјиви у таквим задругама 
и цреко 15 ха. Према овим овлашћењима донете су у републи- 
кама Уредбе о примени члана 4. наведеног закона. Тако је у 
Црној Гори, Македонији и Босни и Херцеговини породичним 
задругама које сачињавају четири и више породица остављено 
у својини до 25 ха a у Ср>бији .максимум износи 30 ха.

Савезним законом о аграрној реформи и колонизацији из- 
вршена је експропријација ве.хиких шумских поседа чија укуп- 
на површина прелази 45 ха, док су експропријацију шумског 
поседа земл>орадника извршиле републике на основу овлашће-



ња из савезног закона. Републички закон Хрватсже одређује 
да шумски поседи земљорадничког домаћинства у брдским пре- 
делима могу бити у  површини од 15 до 30 ха, a у осталим 
пределима од 8 до 15 ха зависно од броја чланова и квалитета 
и старости шуме. Према Закону Босне и Херцеговине земљо- 
радничка домаћинства могу имати шумско земљиште у повр- 
шини од 5 до 10 ха у низинама a у брдским пределима до 2 ха. 
Закон Црне Горе оставља земл.орадничким домаћинствима до 
10 ха високе шуме или до 20 ха ниске шуме a у крајевима где 
преовладава шикара и до 30 ха шуме. По Закону Словеније 
оставл>а се земљорадницима 10— 25 ха шуме, с тим да заједно 
површина обрадиве земље и шуме не сме да пређе 45 ха. По 
Закону Македоније земљорадничке породице могу имати 20 до 
30 ха шумског земљшпта. Републички закон Србије нема од- 
редбе у погледу величиние шумског земљишта земљорадника. 
Максимум шумског земљишта и шума лица који нису земљо- 
радници одређен је у  свим републикама у површини од 5 ха.

Правни режим грађевинског земљишта регулисан је Зако- 
ном о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насе- 
љима градског карактера.

ОсновнихМ законом о стицању права својине на пољопри- 
вредна оруђа и о коришћењу пољопривредних оруђа од стране 
грађана („Службени лист СФРЈ“ , бр. 7/67) није одређен макси- 
мум тих оруђа на које грађани могу имати право својине. 
Исто тако, овај максимум није одређен ни републнчким зако- 
нима —  Законом о условима под којима грађани могу личним 
радом својим пољодривредним оруђима вршити услуге другим 
лицима („Службени гласник СР Србије"; бр. 27/67. и „Слу- 
жбени лист СР БиХ", бр. 36/67).

б) Одузимање вишка

Одузимање вишка пољопривредног земљишта, ста.мбених и 
пословних зграда, станова и пословних просторија преко зако 
ном одређеног максимума регулисано је Законо.м о про.мету 
земљишта и зграда (чл. 13— 17). По то.м закону ако носилац 
права својине стекне право својине на непокретности преко 
прописаног -макси.\1ума, као и кад престане услов под који.м 
је носилац права својине .могао и.мати то право на одређену 
непокретност, дужан је то пријавити надлежно.м општинско.м 
органу у  року од 30 дана од дана кад је за то сазнао. Овај 
орган донеће решење да та непокретност постаје друштвена 
својина. Ранијем сопственику не припада накнада за ту непо- 
кретност (чл. 14. и 17. наведеног закона).

Али, кад носилац по основу наслеђа стекне непокретност 
која заједно са непокретношћу на коју већ има право својине 
прелази максимум одређен законом има право да, у оквиру 
тог максимума, изабере ону од тих непокретности на коју задр- 
жава право својине, a остало постаје друштвена својина (члан 
15). Изјаву којом врши избор носилац права својине може дати 
у прнјави вишка, или у накнадном року који му одреди оп-



штински орган управе надлежан за имовинско-правне послове, 
a који не може бити краћи од 15 дана. Ајсо носилац права 
својине није учинио избор, наведени орган решењем ће одре- 
дити која непокретност из наслеђеног вишка постаје друштвена 
својина. Исти поступак биће и у случају кад носилац права 
својине треба да стекне на основу наслеђа непокретност на 
коју он по закону не може имати право својине. За непокрет- 
ност iKoja постаје друштвена својина (члан 15) ранијем сопстве- 
нику припада накнада, која се одређује у висини и на начин 
који су прописани Законом о експропријацији. Из наведеног 
се види да за одузети вишак који је стечен на основу правног 
посла, a који постаје друштвена својина, не припада накнада 
припада ранијем сопственику док накнада припада ранијем 
солственику ако је непокретност преко одређеног максимума 
стекао по основу наслеђа.

II. Неки предлози

Приказано стање показује да је  у нашем правном систему 
обезбеђена перманентност иационализације вишка стеченог пре- 
ко одређеног максимума. Међутим, могло би се поставити пи- 
тање да ли је та перманентност обезбеђена у погледу шума и 
шумског земљишта, као и у погледу пољопривредног оруђа. 
Ово стога, што члан 13. Закона о промету земљишта и зграда 
и наредне одредбе које регулишу одузимање вишка говоре 
само о пољопривредном земљишту a не и о шумском земљи- 
шту и шумама. Поред тога, у Основном закону о стицању пра- 
ва својине на пољопривредна оруђа и о коршпћењу пољопри- 
вредних оруђа од стране грађана, наведено је  као услов за 
могућност стицања права својине од стране грађана на пољо- 
привредна оруђа да та оруђа служе за лични рад на пољопри- 
вреднам газдинству њиховог домаћинства. Из овог закона се 
не види, нити је то регулисано другим прописом, шта бива кад 
пол>опривредна оруђа престану да служе за лични рад на пољо- 
привредном газдинству. Стога би, по нашем мишљењу, наве- 
дени закон требало допунити таквом одредбом.

Ар Милица Босиљчић

НЕПОСРЕДНО ОСТВАРЕЊЕ ИЗДРЖАВАЊА БРАЧНЕ ЖЕНЕ
И ДЕЦЕ

Овде ће бити речи о начину на који би се брзо и ефикасно 
обезбедилр издржавање супруте и деце (ако се укаже потреба), 
на случај да дође до раздора брачних веза или до развода бра-



ка, и ако се при таквим односима и у таквоЈ ситуациЈИ орачни 
партнер (супруг-отац), оглуши о своје законске и моралне оба- 
везе и дужности.

Повод за овај чланак дала је надлежна комисија за при- 
прему кодификације породичног оправа која се, у  свом цирку- 
ларуу, обратила са питањима и тражењем сутестија, не само кру- 
говима правника, већ и свима срединама нашега друштва, које 
имају интереса за ову проблематику.

Y  циркулару се наводи да су прописи из ове правне области 
у основи добри али да има, ипак, законских одредаба које су 
развојем друштвених прилика увелико превазиђене и да нужно 
траже своје новелирање.

Ради тога, приступио сам ово-м малом али специфичном и 
врло значајном раду по интересе брачне жене и деце задржава- 
јући се, при томе, искључиво на једном горућем питању —  из- 
државању супруге и деце у  време поремећења нормалних брач- 
иих односа.

Познато је из живота и из судске праксе да, када дође до 
слабљења брачне везе —  супруг (најчешће) излаже своју по- 
родицу дугом низу малтретирања. Она се обично манифестују 
престанком издржавања, чак ако и постоји правоснажна суд- 
ока одлука о праву на издржавање, и друга страна (супруга и 
деца) мора да тражи помоћ од суда, било у парничном (ако 
није већ рашрављао) или извршном поступку, не говорећи о 
кривичном поступку, где се више тражи друштвена санкција 
због напуштања брачних и родитељских обавеза, него испуњење 
тих обавеза.

Лако се може разумети како се у тешкој материјалној ситу- 
ацији породица тада налази, нарочито ако супруга није у рад- 
ном односу a брачници имају више деце, и нарочито када се 
узме још у  обзир чињеница да ће несавестан супруг-отац зло- 
употребити сва правна средства која му стоје на располагању, 
како би могао да шречи суд да донесе, у парничном или извр- 
шном поступку, негативну одлуку по његове себичне интересе, 
односно како би се судски поступак што више временски про- 
дужио.

Међутим, питање издржавања тражи хитно решење, јер п о  
родица треба да живи . . .

He треба заборавити да тешкоће породице постају акутне и 
пре доласка пред суд, и то тиме што супруг који је прекинуо 
са својим законско-породичним обавезама и дужностима, почи- 
ње да: прикрива своје дохотке, како у основи тако и у висини, 
крије седиште csoje радне организације где је  запослен, мења 
радно место и место пребивања, оптер>ећује своје дохотке непо- 
требним кредитним издацима итд., итд., све у циљу да спречи 
своју породицу да прима од њега законско издржавање.

Кривична одговорност због избегавања давања издржавања- 
— мало помаже у оваквим приликама јер је одлука суда, и по 
том питању, скопчана са нужним законским формалностима а.



међутим, породица трпи за време вођења те дуге .дсривичне 
парнице”  најтеже оскудице у основним потрвбама.

После тога, чл. 197. КЗ је  нож са две оштрице. Док овај 
процес пружа са једне стране —  често —  само наду да ће се 
питање породичног издржавања повољно решити, дотле, са дру- 
ге стране, услед могућих изолационих друштвених санкција пре- 
ма окривљеном супругу-оцу —  гаси се свака могућ —  за по- 
родицу да дође до издржавања, за време док се осуђени на- 
лази на издржавању казне. (За ово кривично дело казна иде 
и до једну годину затвора, a у тежим случајевима казна почиње 
са три хмесеца затвора).

Практично, брачна супрута и деца нађу се, при оваквим 
поступцима и држању неокрупулозног супруга и саможивог р о  
дитеља, готово, у  безизлазном положају. Ипак, на крају кра- 
јева, све се ове муке заврше захваљујући, ипак, и садањим на- 
шим законским прописима али, услед њиховог законског фор- 
мализма, треба живети кроз дуг период мучења и трпљења сх:ку- 
дица, јер се породични приходи, по основу издржавања, налазе 
у  спору или у пост^чису за њихово остварење.

Да би се несрећној породици ускратио овакав тежак по- 
ложај (при растурату породичног огњишта), потребно је још 
данас донети низ нових законских прописа који би породицу 
(жену и децу) боље заштитили и брже помогли, и то у гграви 
час, како не би, захваљујући поглавито тим новим прописима, 
ни дошло до ове трагичне породичне беде услед несавести и 
себичности супруга-оца или би, бат>, била у  мањем обиму, ако 
би неповољне околности биле неизбежне, односно да би се оне- 
могућио брачни партнер (сутгруг) да се игра својим законско- 
тморалним обавезама или, болЈб речено, да их изиграва.

Имајући у виду циљ који желим постићи, скицираћу једно 
од могућих решења, које ћу овде изнети као сугестију.

Сматрам да радник не може ступити у радни однос док не 
поднесе, између осталог, доказе: да ли је или није жењен, да 
ли има деце и колико их има или нвма деце, да ли има или 
нема законску обавезу да издржава нпр. оца, мајку и др.

Y  погледу потврдне чињенице, радник мора такође f ia  би 
могао да заснује радни однос) да поднесе (и  изде1'ствује) од- 
луку парничног или ванпарничног суда, из које би се видело 
колико тгроцената од својих личних прихода, по основу рада, 
брачници узајамно признају један другом (ово је нарочито ва- 
жно због жене). У  случају потребе и у  случају да један од 
брачних друтова не ради, судска одлука обухватила би и личну 
имовину, уколико таква имовина постоји у тренутку када се 
брачни партнери обраћају суду, и уколико имовина у питању 
приходуте извесне новчане износе.

Будућа лична имовина могла би, како изгледа, да се под- 
вргае истом режиму, на случај потребе.

Узгредно —  чини ми се да би било целисходније да овакву 
судску одлуку вереници издејствују још iipe регистрације ве- 
ридбе (ако би постојала законска обавеза да се код матичара 
р>егиструје и веридба) односно пре закључења брачног уговора



пред матичарем, јер будући брачници, у тим тренутцима, пот- 
пуно слободно дају изјаве о међусобним материјалним помо- 
ћима, без икаквог утицаја са стране.

Слична обавеза постоји за радника ако има деце или је осу- 
ђен да издржава оца, мајку, и друге.

Судска одлука понаособ би садржавала права на издржа- 
вање свих ових лица (жене итд.), изражена у процентима.

По себи се разуме да ће суд морати да води рачуна првен- 
ствено о нужним потребама дужника (супруга-оца-сина-дужни- 
ка) за његов опстанак.

Вредно је истаћи да се ове одлуке могу мењати, наравно 
преко суда, у складу са огаптим приликама титулара права и 
обавеза.

Реализација ових одлука (о  признатим процентима на издр- 
жавање жене и др.) зависиће искључиво од ваље нсх:иоца пра- 
ва на издржавање, a незадовољна страна (супрут и др.) услед 
тог извршења може једино, у  редовном спору, доказивати да 
нема потребе за остварењем права из судских одлука тј. непо- 
средно стицан>е издржавања.

Орган радне организације, надлежан за исплату дохотка рад- 
нику, мора се држати предњих судских одлука и не сме, под 
дисциплинскам, грађанском и кривичном одговорношћу, никоме 
исплаћивати одговарајуће износе од радниковог Ссупрутовог и 
др.) дохотка без одобрења самог титулара права, нити сме ад- 
министративном забраном оптеретити признате проценте од д о  
хотка. Исплату тих процената може орган благајничке службе 
извршити само онда атсо има одлука (осуђујућа) надлежног др- 
жавног органа (судског, административног), под предпоставком 
да су носиоци права на проценте били ангажовани у односним 
постутгцима.

Можда би било корисно да се у те последње одлуке —  у к о  
јима се намеће обавеза плаћања титулара права на издржава- 
ње —  изрично стави да се исплата на терет носиоца права (на 
издржавање) може извршити, на односним процентима од до- 
хотка супруга-оца-сина и др. само до извесног износа. Ово по- 
следње није ни толико важно, пошто једно извршење не може 
ићи на материјално уништење дужника.

Одговарајуће ттроценте од примања радника, орган радне 
организације, надлежан за исплату, остављаће у судски депозит 
или код башсе, на име титулара права, уколико носиоци ттрава 
не би органу дали неку одређену диспозицију.

Судска одлука о узајамном признању брачника, изражена 
у процентима на личним дохотцима једног и другог брачног 
др\та и др., уколико то све постош при покретању судског п о  
ступка —  достављаће се, по службеној дужности, радним орга- 
низацијама у којима су супрузи запослени (ако су запослени), 
као и другим установама у чијим су књигама уписани њихова 
права и имовина. Ако би, пак, постојало законско нар>еђење да 
се и веридба региструје код матичара, суд би своју одлуку о 
узајамном (новчаном) признању будућих брачника доставио по



службеној Аужнсх;ти њиховом матичару, што значи да би лица 
која намеравају да ступе у брак, при долаоку пред матичара, 
већ располагала са однасним документима.

Y  судској одлуци, донетој ори закључењу брака, изрично 
ће бити наглашено да ће одлука ступити у  дејство по закључе- 
њу брака.

Суд би, поред тога, при достављању одлуке, односно у самој 
одлуци, установи (где су имовинска права уписана) нагласио 
да до извршења одлуке да друтим стварима може једино доћи 
ако титулари права не постигну павољне резултате на новчаним 
примањима обвезника (супруга, оца, сина итд.)-

Упис у књиге даје првенство титуларима права према по- 
следницима у упису.

Дефинитивна одлука о законскам издржавању (која се не 
односи на супругу и децу), чињенично заснована пре регистра- 
ције веридбе (ако је обавезна), односно пре закључења брака 
—  има првенство права о породичном издржавању.

He треба нарочито наглашавати да судока одлука мора бити 
тако састављена да може послужити као основ за извршење 
(извршни наслов).

Вероватно да ое по овом тштању могу наћи много боља 
решења ради бржег и ефикаснијег поступка, у  циљу обезбеђерва 
и остварења права алиментације брачне жене (ако је потребно) 
и деце, као и трећрсс лица која полажу право на издржавање 
(|као отац итд.).

Мени овде није био циљ да прбблему дам потпун одговор, 
јер сам проблем захтева рад, пооматран под разним утловима, 
што није у  моћи једног човека. Ja сам само имао намеру да 
покренем дискусију по овом питању, које представља болну 
тачку у  области породичног права, и то дискусију нарочито да- 
нас, када се припрема кодификација тога права и новелирање 
неких његових законских одредаба.

Најзад, оматрам да кодификација тога права треба да обу- 
хвати и право брачне жене на личну пензију, по основу рада у 
браку, нарочито по основу поднетаг труда и претрпљених не- 
пријатности за време трудноће, преживелих болова око поро- 
ђаја, и због брига и старања око подизања и васпитања деце.

Законом се има жени допустити (брачној жени) да бира 
између пензија: личне, породичне, по праву од супруга, и личне 
пензије по схжову рада на одржавању брачне куће и по основу 
рађања и подизања деце.

Jep не треба заборавити да рађање деце и њихово подизање 
је од виталног значаја по једну нацију, a те функције —  сло- 
бодно се може рећи —  врши искључиво жена-мајка.

Иако је експлоатација човека човеком Уставом забрањена 
жена је, радом у браку-породици, ипак и данас експлоатисана.

Аушан П. Мишић



ПРАВО РАДНИКА ЗА CAY4AJ НЕКОРИШЕЕЊА 
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Y нашем социјалистичком друштву изнад свега се цени рад 
и радни човек, јер су једино рад и резултати рада они основни 
друштвено-економски фактори који одређују аиатеријални и 
друштвени положај човека (чл. 7. ст. 1. YcraBa СФРЈ). Стога 
и постоји посебан друштвени интерес за рекреацију радног 
човека изражен у начелу прокламованом у чл. 37. ст. 3. YcxaBa 
СФРЈ по коме радник има право на дневни и недељни одмор, 
a под законом одређеним условима и на плаћен годишњи од- 
мор у трајању од најмање 14 радних дана. Ово уставно начело 
је потврђено и даље разрађено у одговарајућим одредбама 
Основног закона о радним односима (ОЗРО), па следствено 
томе право радника иа годишњи одмор несумњиво представља 
једно од основних права из радног однсх:а. И за време важења 
Закона о радним односима из 1961. год. (ЗРО) право радника 
на годишњи одмор обзиром на свој посебан друштвени значај 
спадало је у категорију основних права из радног односа, али 
су неки од услова за стицање и реализацију овог права били 
другачије регулисани у односу на садашњи ОЗРО.

Према одредби ст. 1. чл. 63. ОЗРО радник има право у 
току године на годишњи одмор, a за стицање права на кори- 
шћење годнишњег одмора потребно је у смислу ст. 3. овог члана 
да буде испуњен само један услов и то тај, да радник има 
претходно 11 месеци непрекидног радног стажа. Испуњењем 
овог услова радник има право да користи годишњи одмор у 
свакој календарској години код исте радне организације, у к о  
лико не престане са радом. Изузетак од овог правила у логледу 
дужине радног стажа за стицање права на годишњи одмор 
предвиђен је само за категорију радника, који ступе на рад 
на одређено време за обављање сезонских послова. Ови рад- 
ници стичу право на годишњи одмор ако су провели на раду 
непрекидно најмање 6 месеци код исте радне организације (чл. 
64. ОЗРО).

Радна организација не може ускратити раднику коришће- 
ње годишњег одмора, нити се радник може одрећи тог права 
(ст. 2. чл. 63. ОЗРО), a ако радна организација противно овој 
когентној одредби онемогући раднику коришћење годишњег 
одмора, онда чини прекршај прописани кажњив по чл. 144. 
ст. 1. тач. 10. ОЗРО. Овде одмах треба истаћи и то, да ОЗРО 
не предвиђа могућност плаћања накнаде раднику за неискори- 
шћен годишњи одмор и у том погледу се битно разликује од 
ЗРО из 1961. год. Тако је у смислу чл. 36. ст. 3. ЗРО радна ор- 
ганизација била дужна на захтев радника, коме је дат отказ 
или коме је радни однос престао по споразу.му, да му исплати 
накнаду за неискоришћен годишњи одмор. Оваква обавеза је 
теретила радну организацију и у случају када је радник разре- 
шен дужности пре истека отказног рока уз исплату личног до- 
хотка до краја тог рока, независно од броја дана преосталих



му до краја отказног рока и броја дана колико ои износио 
његов плаћен годишњи одмор (Правно схватање опште сед- 
нице ВСЈ бр. 1/64. од 3. I I I  1964. год. објављено у збирци суд- 
ских одлука књига IX  — св. 1.)

Полазећи од поменутих начелних одредби ОЗРО може се 
сасвим поуздано закључити, да радна организација не би имала 
правног основа за закључење споразума са радником по коме 
би овоме уместо коришћења годишњег одмора исплатила одре- 
ђену новчану накнаду. Следило би из овакве солуције и то, 
да радна организација такође не би могла ни одобрити захтев 
радника за плаћање накнаде ако је без њене кривице дошло до 
некоришћења годишњег одмора, па ни у случају када је рад- 
ник без своје кривице био доведен у такву ситуацију, која му 
је објективно онемогућила коришћење годишњег одмора. Пре- 
ма томе, једино би радна организација могла бити обавезана 
на плаћање накнаде штете раднику по општим начелима имо 
винског права, a што значи под условом да је некоришћење 
годишњег одмора последица проузрокована њеном кривицом, 
која би се састојала у противправном ускраћивању права рад- 
ника на коришћење годишњег одмора. Такав став је у судској 
пракси јединствено прихваћен одмах после ступања на снагу 
ОЗРО и данас је чврсто афирмисан, јер адекватно произилази 
из когентних одредби ст. 2. и 5. чл. 63. ОЗРО. Обавеза радне 
организације за плаћање ове врсте накнаде штете може за 
случај радног спора бити утврђена судском пресудом или по- 
равнањем, a такође као ваљана исправа за добровољно извр- 
шење овакве обавезе може послужити и вансудско поравнање 
закључено из.адеђу радника и радне организације.

Висина имовинске штете, коју радник трпи у случају када 
му је  противправно ускраћено коришћење годишњег одмора 
од стране радне организације, по правилу одговара висини на- 
кнаде личног дохотка који би у смислу чл. 73. ОЗРО примио, 
да је користио годишњи одмор. Колико конкретно има да из- 
носи та накнада, као просек аконтације личног дохотка за од- 
ређен временски период, утврћује свака радна организација 
својим ошптим актом. Y ову имовинску штету улази и износ, 
који би радник примио као помоћ за коришћење годишњег од- 
мора уместо бивше К-15, али само под условом да је радна 
организација својим општмм актом предвидела давање такве 
помоћи и услове за њено коришћење, јер то није неко посебно 
законско право радника. Стога у појединим случајевима право 
радника на ову помоћ може зависити и од чињенице када је 
ступио на снагу општи акт радне организације којим је уста- 
новљено право радника на такву помоћ. Како се према одредби 
чл. 154. Устава СФРЈ општи акти не могу примењивати ретро 
активно, то они радници, који су пре ступања на снагу општег 
акта искористили годишњи одмор или га нису искористили због 
престанка рада, не би имали право на ову помоћ. Није искљу- 
чено, да зависно од околности сваког конкретног случаја рад- 
ник претрпи и.мовинску штету и у већем обиму, него што је
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овде изнето, a нарочито у случају некоришћења годишњег од- 
мора у току трајања радног односа, уколико и те даљне штетне 
последице стоје у  узрочној вези са скривљеним поступком рад- 
не организације.

Y  судској пракси има доста радних спорова због повреде 
права на коришћење годишњег одмора, a посебно у вези са 
радницима којима је одређен престанак рада. Бројност ових 
радних спорова резултат је и чињенице, да се још увек код 
радника и радних организација довољно не схваћа напред изло- 
жени став судске праксе. To је донекле последица по инерцији 
заосталог ранијег становишта јудикатуре по коме је у одређе- 
ним случајевима због некоришћења годицнвег одмора раднику 
припадало право на новчану накнаду, што је  било у  складу 
са одговарајућим одредбама тада важећег ЗРО из 1961. год. 
Зато се често иницирају спорови са захтевом за исплату „нов- 
чане накнаде" у одЈ>еђеном износу због некоришћења годи- 
шњег одмора и у оним случајевима, када чињеницу некори- 
шћења годишњег одмора радна ортанизација није изазвала по- 
вредом своје законске обавезе, a није исту скривио ни радник. 
За потврду напред реченог навешћемо као пример неке од 
типичних случајева, који се појављују у судској пракси, a 
који уједно садрже и одређене проблеме са којима се судови 
срећу код решавања ове врсте радних спорова.

Радна организација на почетку сваке године треба да до- 
несе план коришћења годш1гњег одмора за дотичну календар- 
ску годину којим утврђује време коришћења годишњег одмора 
појединих радника или одређене групе радника, a у складу са 
природом и организацијом рада водећи при томе рачуна и о 
жељи радника. На основу тог плана радна организација је оба- 
везна да конкретним решењем обавести свакот радника о дану 
почетка коришћења годишњег одмора најкасније 30 дана ра- 
није с тим, да изузетно радник има право да један дан од свог 
годишњег одмора користи за своје потребе по сопственом на- 
хођењу о чему је и он 30 дана раније дужан да обавести радну 
организацију (чл. 71. ОЗРО). Пропуштање радне организације 
да унапред обавести радника о дану почетка коришћења годи- 
шњег одмора представља прекршај кажњив по чл. 145. ст. 1. 
тач. 8. и ст. 2. ОЗРО и зависно од околности датог случаја мо- 
же одговарати за штетне последице које из тога проистекну за 
радника. Такво решење обавезује радника, док радна организа- 
ција није везана за донети план коришћења годишњег одмора 
и може ra no указаној потреби мењати. И у том случају радна 
организација је начелно узевши такође дужна да донесе адек- 
ватна конкретна решења за поједине раднике чије је време 
коришћења годишњег одмора обухваћено измено.м првобитног 
плана најкасније у року од 30 дана раније, али могу наступити 
и такви случајеви односно ситуације, који објективно онемо- 
гућују радну организацију да удовољи овој својој законској 
обавези, a о чему овде неће посебно бш и говора.

Ретко се догађа, да план радне организације у погледу 
времена коришћења годишњег одмора у односној календар-
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ској години буде реализован у складу са конкретним решењима 
којима су радници сваки појединачно обавештени о дану по- 
четка коришћења годишњег одмора. До тога долази услед ути- 
цаја више фактора, који су нормално присутни у животу сваке 
радне организације, a од којих су најчешћи бодовање и пре- 
станак рада радника.

Услед боловања радник може бити објективно онемогућен 
да користи годишњи одмор у времену одређенОхМ од стране 
радне организације и у вези с тим углавном могу настати три 
карактеристичне ситуације.

Прво, радник може доћи у ситуацију да се разболи пре 
времена одређеног за коришћење годиш1вег одмора и да му у 
току одсуствовања са рада због бодовања прође и оно време 
које му је  предвиђено за коришћење годишњег одмора, a да 
је до истека кадендарске године преостало још  довољно дана 
да радник може искористити годишњи одмор. Y таквом слу- 
чају радна организација је дужна да омогући раднику кори- 
шћење годишњег одмора обзиром на већ поменуто начело изра- 
жено у чл. 63. ОЗРО и посебно одредбу ст. 1. чл. 70. ОЗРО, да 
радна заједница не може одузети раднику од годишњег од- 
хмора време за које овај одсуствује са рада по било ком основу, 
који се по постојећим прописима признаје у  радни стаж, јер 
у такво време спада и време проведено на одобреном боловању. 
He би радна организација у изложеном случају могла да ус- 
крати раднику коришћење годишњег одмора позивајући се на 
чињеницу, да је без њене кривице, већ због боловања као објек- 
тивног разлога радник био спречен да користи годишњи од- 
мор у времену које му је одређено планом радне организа- 
ције и конкретним решењем. Такав поступак радне организа- 
ције представл>ао би скривљену повреду овог права радника и 
она би му била одговорна за проузроковану штету због неко- 
ришћења годишњег одмора. Да би се то избегдо радна орга- 
низација би требала општим актом на адекватан начин да 
уреди питање како ће у таквом сдучају радник користити го- 
дишњи одмор тј. да ли одмах после боловања иди пак у вре- 
мену које му буде накнадно одобрено од наддежног органа 
управљања у радној организацији.

Друга ситуација може настати, ако се радник разбоди у 
току самог коришћења годишњег одмора у ком случају му се 
време проведено на одобреном боловању не урачунава у годи- 
шњи одмор (чл. 70. ст. 2. ОЗРО), a иначе постоји могућност 
да по престанку боловања до истека календарске године иско- 
ристи годишњи одмор у целости. И ово питање радна органи- 
зација свакако треба да регулише огаптим актом било тако, да 
радник по истеку боловања настави коришћење годишњег од- 
мора за онолико дана колико га није користио или пак да се 
по истеку боловања одмах јави на рад и да затим по накнадном 
одређењу радне организације искористи преостали део годи- 
НЈњег одмора.
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Kao трећу ситуацију можемо изнети оне случајеве када 
радник због дужине времена проведеиог у току календарске 
године на боловању уопште није у могућности да искористи 
годД1шњи одмор или га искористити само делимично, зависно 
од тога кодико је дана преостало до истека године. Баш у вези 
са оваквим случајевима најчешће се јављају у судској пракси 
захтеви радника према радним организацијама за исплату на- 
кнаде због некоришћења годишњег одмора.

Ако је радник био на боловању непрекидно до краја те- 
куће календарске године, онда у складу са већ напред изне- 
тим ставом судске праксе произилази, да по правилу не би 
могао успешно поставити захтев према радној организацији за 
накнаду штете због некоришћења годишњег одмора, јер је  ре- 
адизација тог права радника осујећена услед његовог болова- 
ња, a за ту чињеницу радна организација не сноси кривицу. 
Такође такав радник не би имао право да неискоришћени го- 
дишњи одмор у текућој години због боловања користи у иду- 
ћој календарској години. На овакав закључак несумњиво упу- 
ћују прописи чд. 63. ст. 3, 6. и 7. ОЗРО, јер када би раднику 
припадало поменуто право, онда би свакако исто било и изри- 
чито загарантовано прописима ОЗРО. Овохме треба додати, да 
ни по одредбама ЗРО из 1961. год. радник, који није искори- 
стио годишњи одмор Y цедости или делимично у календарској 
години у којој је стекао ово право, није по сахмом закону имао 
право да га користи у наредној календарској години. Y  чл. 32. 
ст. 1. ЗРО је изричито било прописана немогућност преношења 
коришћења годишњег оДхМора из једне календарске године у 
другу сем у случајевима, који су као изузетак од тог правила 
били предвиђени законом (за жене које су пре истека породи- 
тељског одсуства стекле право на годишњи одмор, као и у слу- 
чају када је годишњи одмор био започет и због боловања пре- 
кинут).

Међутим, ако је до некоришћења годишњег од.мора дошло 
услед боловања радника због повреде задобијене на послу, a 
проузроковане кривицом радне организације која се није при- 
државала постојећих законских прописа о примени мера ХТЗ 
на раду, сматрам да би у том случају радна организација била 
одговорна раднику и за ову насталу штету. Мог.\о би доћи и 
до примене правних правила о подели штете укодико је за по- 
вреду односно проистеклу штету крив и сам радник, a зависно 
од степена кривице.

Када по престанку боловања постоје услови да радник 
пре.ма броју преосталих дана до краја кадендарске године 
искористи годишњи одмор само дсх^имично, онда би радна ор- 
ганизација и у том случају била обавезна да му Охмогући кори- 
шћење годишњег одмора одмах по истеку боловања. Своје 
пропуштање у том погледу не би могла правдати позивајући 
се на боловање као објективну чињеницу која је спречила ко- 
ришћење годишњег одмора односног радника, па би стога та- 
кав пропуст представљао повреду њене законске обавезе одно-
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сно права радника на коришћење годишњег одмора. Радна ор- 
ганизација би у таквом случају била одговорна раднику за 
накнаду штете и то за пуду дужину неискоришћеног годишњег 
одмора, јер би радник у  изложеној ситуацији имао право да 
настави са коришћењем годшпњег одмора без прекида и у 
идућој години, те да тако искористи годишњи одмор у  пуном 
трајању (чл. 63. ст. 7 ОЗРО).

Највише се потешкоћа и проблема јављају у судској пра- 
кси у вези са решавањем захтева за накнаду штете због неко- 
ришћења годишњег одмора оних радника којима је  престао 
радни однос и то углавном без њиховог пристанка. Узрок томе 
је  што до некоришћења годишњег одмора може доћи у разли- 
читим ситуацијама, које могу настати зависно од чињенице да 
ли је радник разрешен дужности са даном истека оног времена 
у којем је  био још обавезан да остане на раду („отказни рок") 
када му уједно престаје радни однос или пре тога тј. у току 
овог рока или одмах са даном урученог решења радне органи- 
зације о престанку рада. To може бити од значаја за правилну 
оцену постојања кривице радне организације у  сваком поједи- 
ном случају, па с тим у  вези треба посебно указати на одредбе 
чл. 100. ст. 2. и чл. 110. ст. 3. и 4. ОЗРО које дају могућност, 
да се потпуно елиминише рок у коме је радник за случај пре- 
станка рада још дужан да остаје на раду.

Раднику за кога је донета одлука о престанку рада, a који 
је стекао право на коришћење годишњег одмора, дужна је 
радна организација обезбедити коришћење годишњег одмора 
rrpe разрешења од дужности, уколико радна организација у ко- 
ју  радник ступа на рад не преузме обавезу да ће му она оси- 
гурати коришћење годишњег одмора. Таква обавеза за радну 
организацију јасно произилази из одредбе ст. 5. чл. 63. ОЗРО 
у свим у тој одредби наведенмм случајевима престанка рада 
(чл. 33., ст. 3., 100. ст. 1., 101., 102., 108., 109, 115. ст. 2. и 116. 
ст. 2. ОЗРО.)

Код престанка рада дужна је радна организација према 
одредбама ст. 1. чл. 100. и ст. 1. чл. 101. ОЗРО омогућити рад- 
нику, да остане на раду још до истека рока одређеног стату- 
том или другим општим актол! („отказни рок"). Као што Je већ 
истакнуто радна организација је у таквом случају такође по 
закону обавезна, да раднику обезбеди и коришћеше годишњег 
одмора у току тог рока до разрешења од дужности. Ова за- 
конска обавеза је когентног карактера, па се с тим у вези по- 
ставља као спорно питање да ли за радну организацију та оба- 
веза постоји у свим случајевима односно ситуацијама које могу 
настати у вези са престанком рада односно разрешењем од 
дужности. Судска пракса по тод1 питању још увек није једин- 
ствена, јер су се оформила два опречна става.

По првом ставу поменута законска обавеза терети радну 
организацију у свим случајевима престанка рада без обзира 
на законско право радника да буде одмах разрешен од дужно- 
сти (чл. 110. ст. 3.) или могућност да то уследи по договору
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ca радном организацијом, јер да се могућност превременог 
разрешења од дужности радника може реализовати само у 
оквиру те законске обавезе.

По другом ставу таква обавеза за радну организацију не 
би постојала у оном случају ако радник користећи своје право 
по сопственом захтеву одмах престане са радом и буде разре- 
шен дужности (чл. 110. ст. 3.) или то буде учињено по дого- 
вору односно споразуму са радном организацијом (ст. 2. чл. 
100. и 101), јер се иначе не би .могло удовољити овом на за- 
кону основаном захтеву радника, што је такође законска оба- 
веза радне организације. При томе се у прилог овог становишта 
као основни аргуменат наводи, да би се у противно.м са аспекта 
поменутих прописа морало доћи до неодрживог закључка о 
обавези радне организације за присиљавање радника у смислу 
чл. 63. ОЗРО на разрешење дужности тек по коришћењу годи- 
шњег одмора.

Опречност изложених ставова судске праксе највише се ма- 
нифестује у оним случајевима када радна организација кори- 
стећи своје овлашћење из ст. 4. чл. 110. ОЗРО разреши дуж но 
сти радника пре истека „отказног рока“ и исплати му припа- 
дајући лични доходак до краја тог рока, јер је радник иако 
фактички престаје са радо.м и даље остаје у радном односу до 
истека поменутог рока. Ако радна организација у одлуци о пре- 
станку рада није предвидела да радник у то.м року и користи 
годишњи одмор, онда по првом ставу не би била одговорна 
радника за накнаду штете због некоришћења годишњег од- 
мора, јер му у приказаном случају превремени.м разрешење.м 
дужности није противправно ускратила коришћење годишњег 
одмора. Шта више, она му је тим превременим разрешењем 
дужности омогућила да у наведеном року не ради и да на тај 
начин фактички користи годишњи одмор уз исплату законом 
одређене накнаде. Међутим, полазећи од противног става не- 
упућивање радника да у приказаном случају користи годишњи 
одмор представљало би повреду когентне законске обавезе рад- 
не организације, која би повлачила одговорност за накнаду 
штете због пропуштања да раднику обезбеди коришћење годи- 
шњег одмора.

Ради давања правилног одговора на питање који је од из- 
нетих ставова судске праксе исправан сматрам, да пре свега 
треба поћи од оцене односа начелне и когентне одредбе ст. 5. 
чл. 63. ОЗРО у вези са одредбом из ст. 2. овог члана према 
осталим поменутим одредбама тог закона које омогућују пре- 
вре.мено разрешење радника од дужности за случај престанка 
рада, па чак и потпуно ели.минисање времена које је радник 
још дужан да остане на раду („отказног рока“ ). Мишљења 
сам, да се тај однос има дефинисати као однос правила и изу- 
зетка, a да се не може пос.матрати као колизија двеју закон- 
ских обавеза радне организације.

Када се са тог аспекта приступи оцени правилности наве- 
дених ставова судске праксе може се са довољно основа за- 
кључити, да оба та става имају упоришта у закону и да пра-
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вилност њихове примене зависи од конкретне ситуације и окол- 
ности под којима је дошло до превременог разрешења радника 
од дужности.

Подазећи од таквог закључка морала би се признати ис- 
правност првопоменутог сгава у оним случајевима, када је  на 
захтев радника одмах дошло до разрешења од дужности уз 
истовремени престанак радног односа. За потврду таквог става 
у судској пракси може се навести као пример пресуда Окру- 
жног суда у Марибору Гж. 165/67. од 31. I I I  1967. г. објављена 
у „Информатору" бр. 1418 од 14. X  1967. тод. чија се правна 
сентенца своди на следеће:

„Радник којем престаје рад у радној организацији уз ње-
гов пристанак и по његовом захтеву буде одмах разрешен
нема право на накнаду за неискоришћен годишњи од.мор“ .
Како радна организација своју законску обавезу из одредбе 

ст. 5. чл. 63. ОЗРО има да изврши тако, да раднику пре разре- 
шења од дужности осигура коришћење годишјњег одмора у 
целости, то би излазило да се под појмом разрешења од ду- 
жности у смислу овог прописа по правилу подразумева посдед- 
њи дан рока у коме је радник још дужан да остане на раду. 
Међутим, по захтеву радника или договору односно споразу.му 
са радном организацијом, који уследи одмах по уручењу од.\у- 
ке о престанку рада, радник може бити превремено разрешен 
дужности и одређеног дана у току наведеног рока уз истовре- 
.мени престанак радног односа. До тада може потпуно или де- 
лимично протећи време које му је у погледу дужине одређено 
за коришћење годишњег одмора, па се и у вези таквих слу, 
чајева поставља питање одговорности радне организације за 
накнаду штете раднику због некоришћења годишњег одмора, 
a на које се са гледишта овде већ изнетих ставова судске пра- 
ске такође могу добити супротни одговори. Независно од тога 
држим, да би начелно узевши постојала обавеза радне органи- 
зације за омогућавање коришћења годишњег одмора раднику 
и у поменутим случајевихма, па према томе и њена одговорност 
за накнаду штете раднику ако пропусти да изврши ову своју 
законску обавезу, без обзира на евентуалну изјаву радника да 
не тражи коришћење годишњег одмора (ст. 2. чл. 63). Само би 
питање обима накнаде штете зависило од чињенице да ли је 
до дана превременог разрешења од дужности постојала .могућ- 
ност потпуног или само делимичног коришћења годишњег од- 
мора, јер у овом другом случају настаје објективна спрече- 
ност за радну организацију да раднику омогући коришћење 
годишњег одмора у пуно.м трајању.

На основу досадашњег излагаша може се сасви.м поуздано 
закључити, да правилност оног првог од изложених ставова суд- 
ске праксе долази до пуног изражаја у свим оним случајеви.ма 
у којима долази до превременог разрешавања дужности, a рад- 
ник остане и даље у радном односу до истека у том погледу 
одређеног рока статутом или другим општим актом радне ор- 
ганизације (ст. 4. чл. 110). Пропуштање радне организације да
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Y таквим случајевима упути радника на коришћење годишњег 
одмора у току наведеног рока представљадо би увек повреду 
њене законске обавезе односно права радника, која повлачи 
њену орговорност за накнаду штете раднику у висини припа- 
дајуће накнаде личног дохотка коју би примио да је користио 
годишњи одмор. Са правног и практичног гледишта такви сду- 
чајеви не би требало да стварају проблеме радним организа- 
цијама и да их увдаче у радне спорове са радницима, ако би 
радна организација одмах у одлуци о престанку рада односно 
разрешењу дужности пре истека „отказног рока" упутида рад- 
ника да у том року користи годишњи одмор односно да му се 
време за које је пре истека тог рока разрешен уз исплату лич- 
ног дохотка рачуна и за коришћење годишњег одмора.

Запажени су и такви случајеви у  судској пракси, да радне 
организације накнадно уручују раднику превремено разреше- 
ном дужности решење о коришћењу годишњег одмора на свега 
некодико дана пре истека „отказног рока“ , па чак и после 
тога, a у коме је означен датум почетка коришћења годишњег 
одмора и колико дана износи, мада је  то време до тада већ 
у целости или делимично протекло.

Нема сумње да овакав поступак радне организације није 
у складу са њеном законском обавезом из ст. 5. чл. 63. ОЗРО, 
али се повезано с тим појавио проблем у  судској пракси о то- 
ме, да ли радник такво решење треба да побија приговором у 
поступку у оквиру радне организације односно као коначно 
у преклузивном року од 30 дана тужбом у радном спору код 
оуда опште надлежности (чл. 122. и 124. ОЗРО). Ово стога, да 
не би био преклудиран у  погледу могућности расправљања 
о законитости тог решења односно кривици радне организације 
ни као претходном питању у односу на његов имовинскоправни 
захтев за накнаду штете због некоришћења годишњег одмора, 
ако се узме да се ради о два са.мостална захтева за које важе 
и различити рокови за тужбу. Мишљења сам, да пропуштање 
побијања законитости таквог решења од стране радника ни у 
процесном нити у  материјалноправном с.мислу нема утицаја за 
расправљање питања кривице радне организације у радном 
спору. Треба имати у виду, да као пандан законске обавезе 
радне организације из ст. 5. чл. 63. ОЗРО стоји право радника 
на коришћење годишњег одмора у тим прописом предвиђеним 
случајевима престанка рада пре разрешења од дужности, па се 
пре.ма томе ради о праву које је непосредно статуирано у  за- 
кону, a не о праву које се тек конституише путем доношења 
индивидуа.\ног акта радне организације.

И на крају овог излагања треба такође споменути оне слу- 
чајеве регистроване у судској пракси у којима радне органи- 
зације усмено преко своје кадровске сдужбе упућују на кори- 
шћење годишњег одмора радника превремено разрешеног од 
дужности с тим да ће о томе уследити накнадно писмена од- 
лука, која се затим обично уручује раднику некодико дана 
пре истека „отказног рока". Наиме, код ових случајева искр- 
сло је као спорно питање да ли се ради само о релативној.

17



повреди поступка, Koja не ои повлачила за паследицу незако- 
нитост те накнадно уручене одлуке раднику о коршпћењу го- 
дишњег одмора, па се с тим у вези може узети као податак 
пресуда ВСС —  Одељења у Новом Саду Гзз —  бр. 73/1967. од 
25. I 1968. год. у којој је  заузет овај Став;

„Надаље, нису изведени докази ни у вези мишљења пуно- 
моћника туженог, да је тужиоцу усмено од стране кадров- 
ске службе саопштено да му се време од 24. децембра 
1966. г. рачуна у годишњи одмор, што тужилац на распра- 
ви 'на којој је ово изнето ову околност није ни порекао 
нити признао, a која је чињеница одлучна у конкретном 
случају јер оспорено решење не би било незаконито само 
са разлога што је тужиоцу решење накнадно уручено, a 
ако је он на време био усмено обавештен."

Правилност овог става је дискутабилна, јер се у извршењу 
законске обавезе радне организације из ст. 5. чл. 63. ОЗРО 
у ствари одлучује о одређеном праву радника, па стога о том 
праву може донети одлуку само надлежни орган управљања у 
радној организацији с тим да у  1чзвршењу те одлуке донесе 
писмено решење овлашћени радник предвиђен општим актом 
радне организације (чл. 128. ОЗРО). Стога се не би могло 
препустити административној односно кадровској служби рад- 
не организације да она у том погледу доноси било какве од- 
луке, a поготово што радник против писмене одлуке односно 
решења којим је решено о одређеном његово.м праву из рад- 
ног односа -може изјавити приговор другостепеном органу уп- 
равл>ања радне организације, односно може га побијати ту- 
жбом у радном спору код суда опште надлежности (чл. 122. и 
124. ОЗРО).

Јован Л. Јерковић

ОДГОВОРНОСТ ПТТ УПРАВА ЗА ПОШИЛ>КЕ 
НА БИААТЕРААНОЈ ОСНОВИ

Y међународном поштанском праву одговорност за пошил>- 
ке регулише се у начелу општим актима. Ова општа акта су 
конвенција и аранжмани, којима приступају све земље чланице 
Светског поштанског савеза (СПС).

Међутим, општа акта мећународног поштанског права омо- 
гућавају земл>ама чланицама СПС да своје односе у вези са 
вршењем међунароодне поштанске службе могу регулисати и 
на билатералној основи, под условом да ово регулисање не буде 
неповољније за кориснике међународних поштанских услуга, од 
стања које је норхмирано општим међународним правним ак- 
тима.
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Општи правни режим мећународног поштанског права 
у погледу одговорности за пошиљке

Према општим правилима међународног поштанског права 
садржаним у Светској поштанској конвенцији и посебним аран- 
жманима (Беч 1964), поштанске управе одговорне су пошиљао 
цима за губитак, оробљење или оштећење њихових пошиљака.

Према члану 30 светске поштанске конвенције пошиљалац 
препоручене пошиљке у хмеђународном поштанском саобраћају 
има право, у случају губитка пошилЈке, на накнаду штете која 
је унапред утврђена на износ од 25 златних франака по по- 
шил>ци.

Одговорност поштанских управа за поштанске пакете регу- 
лисана је одредбама Аранжмана о поштанским пакетрма. Према 
члану 44 овог аранжмана поштанске управе одговарају за гу- 
битак, оробљење или оштећење поштанских пакета и по том 
основу дужне су пошиљаоцу пакета да исплате накнаду штете 
која у начелу одговара износу стварно претрпл.ене штете.

Ово правно начело конкретизовано је  тако што накнада по 
наведеном основу за пакете са означеном вредности не може 
бити већа од износа означене вредности пакета, a за обичне 
пакете (пакете без означене вредности) накнада не може прећи:

—  За пакете до 1 кг износ од 10 зл. франака;
—  За пакете од 1— 3 кг износ од 15 зл. франака;
—  За пакете од 3— 5 кг износ од 25 зл. франака;
—  За пакете од 5— 10 кг износ од 40 зл. франака;
—  За пакете од 10— 15 кг износ од 55 зл. оранака;
—  За пакете од 15— 20 кг износ од 70 зл. франака.

Треба додати да у оба случаја, тј. и код пакета са означе- 
ном вредности и код пакета без означене вредности, накнгџуа 
штете обухвата и плаћене таксе за пренос пакета, осим таксе 
по вредности, ако се накнада даје за губитак, потпуно оробље- 
ње или потпуно оштећење пакета.

Посебан правни режим уговорне одговорности ПТТ управа 
за поштанске пошиљке

Сагласно овлашћењима ПТТ управа да могу своје међусо- 
бне односе, поводом вршења међународне поштанске службе, 
да регулишу и на билатералној основи, поједине ПТТ управе 
пришле су регулисању својих међусобних односа на тај начин, 
Поред технолошких одредаба овакви билатерални уговори са- 
држе често и одредбе о посебној одговорности ПТТ управа за 
поједине категорије поштанских пошиљака.

Као карактеристичан у овом погледу наводимо уговор од- 
носно споразум који је поводом вршења међународне пакетске 
службе закључен између Поштанске управе ФНРЈ и Поштанске 
САД 1951. године.
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Y  члану 7 овог споразума регулисана је хмеђусобна одго- 
ворност ПТТ управа ФНРЈ и САД за губитак пакета у саобра- 
ћају између ове две земл>е. Одговорност за пакете са означеном 
вредности утврђена је на исти начин као и у општим правним 
правилима, које смо напред навели, a одговорност за обичне 
пакете, тј. за пакете без означене вредности, према одредбама 
овог споразума, не постоји. Овај став о неодговорности поштан- 
ских управа ФНРЈ и САД за обичне пакете изражен је следе- 
ћим речима: „Поштанске Управе земаља уговорница не одгова- 
рају за губитак, оробљење или оштећење обичног пакета."

Y  вези са овим принципом, по коме поштанске управе ФНРЈ 
и САД не одговарају за обичне пакете који се разЈиењују изме- 
ђу њихових служби, појавила су се мишљења да поштанске 
управе нису правно обавезне да плаћају накнаду штете поши- 
љаоцу пакета, ако је у питању обичан пакет, a не пакет са озна- 
ченом вредности. Овај став добија се из буквалног тумачења 
цитиране одредбе о неодговорности за обичне пакете, и у са- 
гласности је са формалним значењем уговорног текста.

Међутим, појавила су се и супротна схватања по којил1а по- 
штанске управе ФНРЈ и САД не би могле билатералним спора- 
зумом погоршавати положај корисника међународних поштан- 
ских услуга, јер то не би било у складу са начелима признатог 
међународног поштанског права. Према томе, закључује се, ако 
је према општим правилима међународног поштанскот права 
корисницима поштанских услуга у међународном саобраћају 
признато право на накнаду штете због губитка, оробљења или 
оштећења обе-1чног пакета, онда се ово признато право не би 
могло нарушавати посебним споразумима између појединих 
ПТТ управа, јер се тиме погоршава правни положај корисника, 
што са становишта општег начела л1еђународног поштанског 
права није допуштено.

Споразум о мећусобној неодшворности П ТТ  управа - 
за поштанске пошиљке интерна је ствар самих 

ПТТ управа

Наведена схватања сматрају да је споразум између поједи- 
них ПТТ управа у погледу смањене одговорности за поштанске 
пошиљке интерна ствар тих управа, која се не би могла тицати 
интереса корисника поштанских услуга. Ово због тога што је 
корисницима поштанских услуга у међународном поштанском 
саобраћају признато право на накнаду претрпљене штете због 
губитка, оробл>ења или оштећења пошиљака, a пошто су правна 
акта, којима су та права призната, прихватиле и ратификовале 
и земље чланице СПС, па према то-ме и поштанске управе које 
склапају посебан споразум по истом питању, заинтересоване 
ПТТ управе не би могле мењати једну правну ситуацију коју 
су већ раније одредиле и на њу дале своју сагласност.
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Према томе, ПТТ управе ако не одговарају за поједине по- 
шиљке које се, сагласно постигнутом споразуму размењују из- 
међу тих ПТТ управа, оне могу да неодговарају само у својим 
међусобним односима, тј. да једна другој као ПТТ управа не 
одговара за пошиљке друге ПТТ управе, док за пошиљке својих 
корисника које потичу из њене службе и гласе за службу друге 
ПТТ управе, ПТТ управа одговара и дужна је у случајевима, 
који су предвиђени општим правилима међународног поштан- 
ског права, да одобрава накнаду штете корисницима на њеној 
територији.

Y  овом погледу постоји и друкчије схватање које сматра 
да ће заинтересована ПТТ управа одговарати своме кориснику 
за накнаду претрпљене штете само у случајевима ако се докаже 
да је конкретна пошиљка изгубљена на њеној територији. У к о  
лико би се доказало путем вођења потраге да је пошиљка от- 
премљена из њене службе и да се губи на територији друге ПТТ 
управе, заинтересована ПТТ управа неће сносити одговорност 
према своме кориснику, јер је пошиљка прешла границу њене 
службе, a изгубљена је на територији друге ПТТ управе. Према 
томе, у оваквим случајевима остаје на вољу другој ПТТ управи 
хоће ли или неће уважити захтев корисника за накнаду штете, 
a она то сигурно неће учинити, јер према споразуму на то није 
обавезна, с обзиром да је ослобођена одговорности.

Ми, међутим, не делимо мишљење представника овог схва- 
тања. Ми сматрамо да је, с обзиром на одредбе споразума по 
коме ПТТ управе узајамно одговарају за пакете без означене 
вредности, ирелевантно за права корисника да ли је пошиљка 
изгубљена на територији њихове ПТТ управе или је губитак 
уследио на територији друге ПТТ управе.

По нашем мишљењу битно је да је пошиљка изгубљена, a 
није битно нити одлучујуће где је изгубљена. ПТТ управе које 
су постигле билатерални споразум о неодговорности за обичне 
пакете чиниле су то на свој сопствени ризик, јер се корисника 
међународних поштанских услута такав споразум не тиче. К о  
рисницима међународних поштанских услуга гарантовано је 
право на накнаду претрпљене штете због губитка, оштећење или 
оробљења пакета на бази похменутих међународних општих прав- 
них аката које су земље потписнице ових аката прихватиле, a 
њихове владе ратификовале, чиме су ова акта постала саставни 
део унутрашњег права ових земаља.

ПТТ управе које су билатералним споразумом искључиле 
своју одговорност за пакете без означене вредности када се ови 
пакети размењују између њихових поштанских служби, учиниле 
су то вероватно зато што им овакав принцип омогућава увође- 
ње упрошћене технологије коју ће примењивати у преносу па- 
кета, ослобађајући своје службе обавезе да воде евиденцију о 
овим пакетима и да пакете пописују приликом примопредаје 
између њихових служби.

Према томе, ако се тиме омогућује поштанским службама 
овнх земаља да на један лак и једноставан начин постигну ефи-
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касан пренос поштанских пакета, ослоба1зајући себе послова 
који представљају додатан рад на овом сектору, онда су ПТТ 
управе ових земаља прећутно прихватиле ризик који из таквог 
посла настане, те би апсолутно биле дужне да такав ризик реа- 
лизују у корист пошиљаоца и да им у случајевима губитка, 
оштећења или оробљења пакета исплате накнаду штете која у 
принципу одговара стварном износу претрпљене штете.

Разуме се, да би накнаду штете по овом оонову свака ПТТ 
управа исплаћивала својим корисницима за пакете који потичу 
са њене територије и не би имала право улазити у то како је 
питање накнаде штете у оваквим случајевима решено код друте 
ПТТ управе за њене кориснике.

Ипак, постоји још једно схватање које заслужује да буде 
овде поменуто, a које се разликује у неколико од свих до сада 
која су наведена. Ово схватање такође у начелу прихвата ста- 
вове да би заинтересоване ПТТ управе биле ОАговорне за п о  
шиљке за које су билатералним споразумом искључиле своју 
одговорност, но оно сматра да би се ипак неодговорност ПТТ 
управа у извесном случају могла правно правдат, ако би се 
корисници услуга благовремено и на уобичајени начин упознали 
о томе.

ПТТ управе ако желе да искључе своју одговорност 
дужне су да са одредбама споразума упознају 

кориснике поштанских услуга

С обзиром на начин на који се заснива уговор о преносу 
пошиљака између корисника и поште и да се такав уговор 
закључује самом предајом пошиљке пошти на отпрему, п о  
менуто схватање сматра, да би ПТТ управе, укодико желе да 
не одговарају за обичне међународне пакете, чију су одговор- 
н(х:т искључиле билатералним споразумОхМ, биле дужне да о са- 
држини такве уговорне одредбе благовремено упознају поши- 
љаоце обичних пакета који гласе за подручје ПТТ управе са 
којом је склопљен такав билатерални споразум.

Овај моменат у односима између поште и корисника њених 
услуга, сматра ово схватање, игра значајну улогу, јер пошиљао- 
ца пошиљке благовремено упознаје са његовим правима и оба- 
везама у вези са предајом пошил>ке пошти, a пре предаје по- 
шиљке пошиљаоцу ставља до знања да ће за обичне пакете пре- 
узети сопствени ризик, уколико се пакет у току преноса између 
односних ПТТ управа изгуби, оштети или буде оробљен.
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Додаје се да је за правилне уговорне односе веома важан 
моменат благовременог сазнања стварних чињеница на којима 
се будући уговор заснива, па је од великог интереса за лоши- 
љаоца међународног обичног пакета да унапред зна да ли ће 
пошта у случају губитка пакета платити накнаду штете или не- 
ће. Ова околност даје могућности сваком кориснику да унапред 
одреди свој став у погледу такве уговорне одредбе, те да се 
одлучи још пре предаје пошиљке пошти да ли ће своју пошиљ- 
ку предати као пошилжу без означене вредности или ће пошиљ- 
ку декларисати са одређеном вредности.

Уколико би се пошиљалац и поред сазнања да пошта не 
даје накнаду штете за пакете без означене вредности одлучио 
да свој пакет преда као обичан, a не као пакет са означеном 
вредности, он би тиме на сопствени ризик преузео сву одговор- 
ност у вези са накнадом штете у случајевима губитка или оште- 
ћења пакета.

Према томе, они пошиљаоци који би уштеду у поштарини 
коју плаћају по вредности пошиљке претпоставили ризику који 
из тога настане, сами би сносили последице тога ризика, јер су 
на своју одговорност и поред упозорења предали пошиљку као 
обичну и без означене вредности.

Ми сматрамо да ово гледиште заслужује одређену пажњу, 
јер указује на ане моменте који су заиста значајни за правилно 
решавање спорних питања у односихма између поште и корисни- 
ка поштанских услуга.

Заиста, ако би ПТТ управе на изложени начин упознале 
кориснике својих услуга о ставовима по питању накнаде штете 
за обичне пакете које међусобно размењују, онда би се тешко 
могао уважити приговор корисника да нису знали нити су м о  
гли знати да пошта не даје накнаду штете за пакете на којима 
није декларисана вредност.

Међутим, и овде се може истаћи једна резерва, јер је пи- 
тање колико би било правно ваљано овакво регулисање, с обзи- 
ром на опште правно начело међународног поштанског права 
да се посебним арарнжманима не могу стварати правне ситуа- 
ције које би биле неповољније за кориснике од оних које су 
утврђене општим ггравним правилима.

Ипак, пошто се ради о двема ПТТ управама, које су дошле 
до закључка да једна служба (у  конкретном случају служба 
размене пакета) може да између њих функционише само под 
условом да за обичне пакете ПТТ управе не дају накнаду ште- 
те, јер им такав принцип омогућује лакше савлађивање посто 
јећег промета, питан.е је да ли би служба размене обичних па- 
кета уопште била установљена, ако би се заинтересоване ПТТ 
управе принуђивале на размену обичних пакета под материјал- 
ном одговорности.

Овде би сигурно требало извршити једну потпунију анали- 
зу ради одређивања исправности једног или другог става у к о
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joj би требало на известан начин измерити интересе који су у 
питању, па дати предност или превагу интересима који су дру- 
штвено значајнији. Тако би се могло видети који је став у да- 
том времену правилнији и који би став требало више заштитити.

Стеван П. Шпановић

ПРАВНА ПИТАЊА ОКО ТРГОВАЊА ЗЛАТНИМ НОВЦЕМ, 
BAAYTOM, ОДНОСНО ПАЕМЕНИТИМ МЕТААИМА

Ноторна је чињеница да се у последње време —  нарочито 
на територијахма судова пограничних срезова —  знатно повећао 
број оптужница и суђења, на основу члана 234 КЗ који —  као 
што је познато —  треба да заштити заједницу, од појединачних 
ексцеса против стабилности валутног и девизног система, као 
и испада, који могу да шкоде регуларном платном промету са 
иностранством.

Специјално су повећана слична дела, на границама према 
социјалистичким земљама.

Тих, такозваних финансијско-девизних, кривичних или пре- 
кршајних дела, има углавноме у два вида.

Y прву групу спадају дела која су последице факта, да по- 
стоји огромна разлика између званичног и приватног паритета 
нашег динара с једне, a с друге стране валута Мађарсже, Руму- 
није, Бугарске a мање-више и Чехословачке, a то изричито на 
нашу штету.

Обзиром на пријатељске односе са горњим земљама као и 
последица све либералнијег издавања путних исправа нашим 
грађанима, промет на нашим границама је све већи a као логи- 
чна последица нереалних, вештачких курсева наших оуседа, на- 
ши су грађани такорећи приморани погрешити.

Но у огромном делу ту се ради о безначајним делима и 
вредностима, без нарочите друштвене опасности како дела тако 
и учиниоца и без објективне штете. (Види чл. 4 КЗ).

Наравно у колико се не ради о организованим акцијама ве- 
ћих размера или о великим количинама валута, све то, не са 
циљем личне употребе, приликом туристичких путовања, већ 
ради постизања зарада.

Постоји али један други, друштвено опаснији вид сличних 
дела, о којима ће бити говора у оквиру овог чланка.

Док су ова, цитирана дела, углавном безначајног карактера 
a последица ненормалних односа курсева, с једне стране валуте 
социјалистичких земаља, a с друге стране нашег ДИНАРА, дела 
о којима ћу сада писати, потичу од тога што у извесним земља- 
ма a специјално у суседној Аустрији и Италији — дакле тери-
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торије са конвертибилним валутама —  постоји, потпуно слобо- 
дан прамет, како злата тако и свих врста валута и девиза.

Даље чињеница је и то да по појединим суседним замљама 
конјуктурно постоје за извесне вредности, a нарочито за пле- 
мените, па и неплемените метале, различите цене.

Све то наравно доведе у искушење известан број лица да 
се у мањем или већем обиму баве недозвољеним пословима, 
тако рећи међународног карактера.

Примера ради, купује се злато у Италији, транзитно преба- 
цује у Румунију —  где је злато још скупље но код нас — тамо 
пак купују сребрни навац, без обзира да ли је у оптицају или 
не, пошто је за сада у Румунији сребро јефтиније, но у ма којој 
околној земљи, затим се сребро враћа и продаје у Италију, итд. 
итд.

Све се то обавља преко наших граница одн. наше земље, у 
виду транзита.

Нузгред речено, по сталној судској пракси, ср>ебрни предме- 
ти дакле и сребрни новац који више није у  оптицају, не сматра- 
ју  се за племените метале, односно за валуту.

На изложени начин развијају се дакле очито недозвољени 
послови и неких наших грађана, a код оваквих сл\^ајева по- 
стоји свакако како друштвена опасност дела тако и учиниоца.

Поставља се сада у вези rope изложене друге групе дела 
питање:

Како правно квалификовати, све чешће случајеве, где наши 
граћани купују у земљама —  нпр. у Италији и Аустрији —  где 
је промет злата итд. слободан, злато, дукате, валуту итд. a за- 
тим у иностранству купљене вредности покушају пренети пре- 
ко Југославије у неку суседну земљу —  рецимо Румунију или 
Мађарску —  где су те вредности знатно скупље, a при прелазу 
границе бивају откривени од стране наших царинских органа.

Поставља се правно питање дали су оваква лица, наглаша- 
вам наши држављани, на rope описани начин учинили дело по 
чл. 234 КЗ, или само прекршај, кажњив по другим нашим за- 
конским прописима.

Као што сам изнео тужиоштва и  судови —  колико је мени 
у пракси познато —  заступају мишљење, да учиниоце сличних 
дела треба позвати на одговорност на основу чл. 234 КЗ и у 
том правцу постоји већ већи број правомоћних пресуда тј. ко- 
начно потврђених од надлежних окружних судова. Чинги ми 
се да је оваква пракса правно погрешна и неодржива.

Навео сам да је у конкретним случајевима, на пример зла- 
то, купљено у земљи, где је промет злата по тамо постојећим 
прописима потпуно слободан.

На први поглед дакле не би могли уопште ни поставити пи- 
тање, кажњивости сличних дела по чл. 234 КЗ који у  сгаву 1, 
јасно наводи „ко противно постојећим прописима купује зла- 
тан новац". ^
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Y Италији, Аустрији итд. наиме не постоји пропис који 
забрањује куповину злата, одн. златног новца.

При томе морамо имати у виду и пропис члана 15 КЗ, по 
којем кривично дело је извршено, у  првам реду где је учини- 
лац радио.

Колшлицира се али питање ако имамо у виду и члан 93 КЗ, 
који предвиђа да ће се кривични закон Југославије применити 
и на југословенског држављанина, под извесним условима и 
када у иноземству учини неко кривично дело.

Али Јморамо одмах ценити и прописе члана 94 КЗ одн. на- 
рочито став 3, члан 95 КЗ по којима, у случајевима, када д о  
лази до примене члан 93 и чл. 94 овог законика, гоњење се 
може преузети само онда ако се кривично дело кажњава и 
по закону земље, где је учињено.

Према томе на цитирану групу кривичних дела и опет не 
би могли применити чл. 234 КЗ.

При томе имамо у виду и чињеницу да је цитирани став 
3, члана 95 КЗ новелиран и новелом статуиран изузетак, да се 
у таквом случају гоњење може преузети и у  случају да се 
конкретно кривично дело не кажњава по законима земље где 
је дело учињено, али само под условом да је то специјално 
одобрио Савезни јавни тужилац.

Наглашавам да, колико је мени познато, ни у једном слич- 
ном случају до сада од Тужиоштва или судова, такву саглаг 
сност Савезног јавног тужиоца, нити је тражена a још мање 
добијена.

Укратко дакле, сматрам, да у случајевима где је неки наш 
држављанин, купио злато или слично, у иностранству и то у 
землЈама где је оваква куповина слободна, a бива откривен од 
наших царинских органа при покушају те вредности пребацити 
у другу земљу, ми неби могли применити члан 234 КЗ осим 
—  но одмах ћемо видети да је и то више но двојбено —  у 
случају, да је  гоњење одобрено од Савезног јавног тужиоца.

Све то имајући у виду принципе активне и пасивне нацио- 
налноста као и начело универзалности прописа нашег КЗ.

Да видимо зашто сматрам да је велико питање, можемо 
ли чак у  случају цитиране сагласности Савезног јавног ту- 
жиоца, на слична дела применити члан 234 КЗ.

Треба да имамо у виду наиме како односеће прописе Ца- 
ринског закона, Службени лист ФНРЈ бр. 24/59, који је Закон 
наравно по старом нашем обичају, бројно и више пута нове- 
лиран, допуњен, измењен итд. (види Сл. лист ФНРЈ бр. 13/63, 
СФРЈ, бр. 16/65, СФРЈ, бр. 15/67) но осим тога и прописе За- 
кона о девизном пословању (Сл. лист СФРЈ бр. 29/66).

Колико ми је познато, код неких наших царинских органа 
постоји пракса да, у  случајевима кад ухвате неког нашег др- 
жављана при покушају пребацити из иностранства у иностран- 
ство злато итд., у таквим случајевима примењују став 1 чл. 151 
Царинског закона који гласи:
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„Ко ван царинског пута пренесе или покуша пренети какву 
робу преко царинске линије“ кажњава се, затим примењују 
став 1, члана 163 Царинског закона по којем се таква „роба 
одузима".

Верујем да је оваква пракса и опет у супротности са за- 
конским прописима из два разлога.

Пре свега златан новац и слично, неможемо сматрати за 
робу, a друго, постоји специјални законски пропис за сличне 
случајеве a правно је правило da lex specialis derogat legi 
generalis.

Члан 53, Закона o девизном пословању гласи: „Забрањено 
је изношење из Југославије злата и других племенитих метала" 
итд. a члан 90 ст. 7 гласи да се новчаном казном казни поје- 
динац, ако износи или буде спречен да изнесе злато и друге 
племените метале" без одобрења, из Југославије a став 11, за- 
брањује да се изнесе „девизе у путничком промету са ино 
странством".

Према прописима члана 91, истог Закона као заштитна 
мера, предмети прекршаја се могу „одузети" у целини.

Обзиром на изложено верујем, да у случају тзв. транзитне 
трговине злата и слично, преко наше земље, где су наши гра- 
ђани откривени од надлежних органа при покушају излаза из 
наше земље —  под предпоставком да је злато итд. набављено 
у иностранству где је промет тих предмета слободан —  немо 
жемо применити прописе члана 234 КЗ, ни прописе Царинског 
закона, већ само Закон о девизном пословању.

Ар Керпел Густав

СЕДНИЦА ПРЕАСЕДНИШТВА АДВОКАТСКИХ КОМОРА
ЈУГОСААВИЈЕ

Y Загребу је дана 20. јула 1968. године, одржана редовна 
Седница Савеза АКЈ.

Ген. секретар Бранко Жикић, поднео је Председништву 
информацију о текућим питањи.ма. Обавестио је Председни- 
штво о разматрању теза Закона о адвокатури и другим видо 
вима правне помоћи од стране Савезног правног савета, чији 
су закључци доставл>ени свим Ко.морама, као и о представци 
Арагослава Трнинића, адвокат из Београда, члана овог Савета. 
Адвокат Трнинић износи тврдњу да закључци Савезног савета 
које је потписао председник Савета Никола Балок, не одгова- 
рају резултату дискусије. Ово неслагање се нарочито односи 
на питање „заступништва". Предлог за увођење заступништва
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није од Савета прихваћен, a међутим у закључцима се износи 
да се заступништво у принципу прихвата. Закључци чак дају 
заступништву други профил него што га је предложио Савезни 
савет за правосуђе.

Одлучено је да Савез испита ову ствар и да интервенише.
Представници Адв. коморе Хрватске упознали су Председ- 

ништво са припремама за прославу „100 година адвокатуре у 
Хрватској". На прославу су позвати представници Међународне 
Уније адвоката као и адвокатске организације социјалистич- 
ких земал>а у Европи. Позиве су прихватиле све позвате ино- 
стране адвокатске организације. Предлажу да се у оквиру про 
славе одржи и Пленум Савеза АКЈ.

Предлог за сазивање Пленума Савеза је прихваћен, па је 
одлучено да се сазове Пленум Савеза Адв. коморе АКЈ у За- 
гребу у оквиру прославе Адв. коморе Хрватске за дан 28. IX  
1968. година, с централном темом; „Актуелни проблеми југо- 
словенске адвокатуре", коју ће обрадити и изложити на Пле- 
нуму Ген. секретар Савеза Бранко Жикић. Уз реферат се имају 
израдити тезе за дискусију по питањима: Облици вршења адво- 
катуре и други видови правне помоћи (М. Ботић), Питања про- 
фесионалног мора.ла (Др Аурел Крстуловић), О специјализа- 
цији у адвокатури (Андрија Шарчевић), Процесни лоложај ад- 
вокат у заступању и одбрани (Сл. Суботић).

Остале тачке дневног реда накнадно ће утврдити Председ- 
ник Савеза.

Представник Савеза у Мећународној Унији адвоката Др 
Абуселам Балагија поднео је реферат Савезу о заседању бироа 
МУА у Копенхагену. Обавестио је председништво о предстоје- 
ћем заседању консеја МУА које ће се одржати у Хамбургу.

Узет је  на знање извештај Др Балагије, па је од.лучено да 
на заседању Консеја МУА у Хамбургу на трошак Савеза узме 
учешће Др Балагаја, a препоручује се комора.ма да финанси- 
рају чланове консеја који су њихови чланови, да би и ови 
могли узети учешћа на заседању Консеја.

На тражење Међународне Уније адвоката да се доставе 
имена националних референата за конгресне теме за конгрес 
МУА, који ће се одржати у Аондону 1969. год. Председништво 
је утврдило као националне референте:

1. За тему „Рационализација рада адвоката (са додатком 
при.мена електронике у  правним иборнација.ма)" —  Др Марјан 
Думиш, адвокат из Загреба! 2. За тему „Заштита продавца и 
купца у међународној трговини". —  Др Марко Калођера, ад- 
вокат из Загреба; 3. За те.му „Право и техника (посебно за- 
штита појединца у његовој приватној сфери)". —  Др Абдусе- 
.\ам Балагија, адвокат из Бања Луке.

Решавана су и друга текућа питања Савеза.
М. Б.
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CPETEH A. РАДОВИК

Дана 25. јула 1968. године у 78-oj години живота преминуо 
је Сретен Д. Радовић, адвокат у Старој Пазови.

Сретен Д. Радовић, рођен је  1890. године, у Титовом Ужицу. 
Правни факултет је завршио у Суботици 1923. године, a судиј- 
ски испит положио при Апелационом суду у  Новом Саду 1925. 
године.

Провео је као судија Оружног суда у Новом Саду, време 
од 1925. до 1940. године, када је постављен за судију Апела- 
ционог суда у Новом Саду. На томе положају је  затечен 6. /V 
1941. године. Време окупације провео је у Србији, a после 
ослобођења вратио се у Војводину и бавио се адвокатуром, 
као адвокат у Старој Пазови све до смрти.

Пок. Сретен Радовић и као судија и као адвокат уживао 
је изванредан углед поштеног човека и доброг правника, одли- 
ковао се савезношћу и марљивошћу.

Слава му!

Др БОЖИДАР ВУЧИНИК

Дана 29. V II 1968. године, у 87-oj години живота умро је 
у Новом Саду, Др Божидар В^^чинић, адвокат у пензији, који 
је водио адвокатску канцеларију пре пензионисања дуго го- 
дина у Иригу.

Ар Божидар Вучинић, рођен је 1882. године у Српским 
Моравицама, Горски Котар. Гимназију је  завршио у Ријеци, a 
Правни факултет у Загребу. Адвокатуром се бавио од 1912. 
године, када је  положио адвокатски испит код Банског Стола 
у Загребу. Већи део своје праксе провео је у Иригу, где је 
стекао леп углед и као адвокат и као друштвени радник.

Слава му!

29



ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Брак престаје смрћу једног брач- 
ног друга, проглагиењем једног бра- 
чног друга умрлим и разводом бра- 
ка. (ВСС од НС бр. Гж. 443/68).

I ст. пресудом одбијен је  тужбени 
захтев да се поништи брак Тужи- 
лац је уложио жалбу која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

He стоји схватање жалиоца у од- 
носу на тумачење члана 37 става 3 
ОЗБ тј. не стоји схватање да брак 
може престати само смрћу једног 
брачног друга. Y  чл. 52 ОЗБ изри- 
чито се налази да брак престаје 
смрћу једног брачног друга, про- 
глашењем једног брачног друга у- 
мрлим и разводом брака. Пошто у 
конкретном случају није спорно да 
је ранији брак тужене престао ра- 
зводом 1955 године, то тужба ту- 
жиоца ради поништака брака стра- 
нака поднета I ст. суду 1967 године 
није могла бити уважена обзиром 
на одредбе већ поменутог чл. 37, 
став 3 ОЗБ.

Правни послови no којима једна 
уговорна ссранка може стицати од 
друге неко право уз одобрење над- 
лежног органа управе, правно су 
ваљани тек ако је такво одобрење 
дато, без датог одобрећа су без пра- 
вне всшсности (ВСС од НС број Гж. 
1537/67).

Против I ст. пресуде који.м је  од- 
бијен тужбени захтев уложена је 
жалба. ^a.v6a је  неоснована a из 
разлога:

Странке су склопиле даровни уго- 
вор о даровању некретнина, a обда- 
рени није никада тражио одобрење 
надлежног органа за ва,\заност тог 
првног посла. Пошто је у међувре- 
мену престао да важи пропис о да- 
вању таквог одобрења то без тог 
одобрења не.ма ни стицања па ни 
правног посла.

I I  cr. суд није овлашћен да у 
ванварничном извршном поступку 
мења диспозшив правоснажног из- 
вршног наслова (ВСС од у НС број 
Гзз. 13/68).

Окружни као II ст. суд је изме- 
нио правоснажан извршни наслов. 
Јавни тужилац је уложио захтев 
за заштиту законитости који је 
као основан уважен, a из разлога:

Поменутим расположењем пресу- 
•ха Окружног суда могло се мењати 
покретањем опозиционе тужбе ради 
утврђивања или станарског права 
или права корисника стана, па О- 
кружни су дије био овлашћен да у 
извршно.м поступку поводом жалбе 
извршеника преиначи I ст. решење 
о дозволи извршења и отклони ра- 
сположење J ст. суда и томе да 
се mia извршити принудним путем 
испразњење спорних некретнина 
слободно од особа и ствари. Пре.ма 
томе ради се о пресуђеној ствари 
па II ст. суд није био овлашћен 
да у ванпарничном извршно.м по- 
ступку .мења диспозитив правосна- 
жног извршног наслова.

За извршења пресуде о смештају 
детета надлежан је  суд опште над- 
лежности (ВСС од у НС број Гзз. 
33/68).

Окружни суд је својим решењем 
одбио жалбу тражиоца извршења 
против решења Општинског суда 
којим није дозволио извршења сме- 
штаја млдб. детета. Јавни тужилац 
је ставио против оба решења за- 
хтев за заштиту законитости који 
је као основан уважен a из раз- 
лога:

По члану 18 Основног закона о 
односи.ма родите.\.а и деце изврше- 
ње судске одлуке о смештају дете- 
ra пада у надлежност суда опште 
надлежности. По то.м члану орган 
старатељства је овлашћен да посту- 
па само онда када наступи законом 
предвиђени случај да се дете оду- 
зме од родитеља и повери другом 
лицу или установи. Извршна одлу- 
ка суда коју обавезана странка ни- 
је добровољно извршила, спроводи 
се у поступку путем принудног из- 
вршења суда. To је  основно начело 
нашег правног система.

Капара је обавеза акцесорне при- 
роде и њенп судбина зависи од суд- 
бине основног правног посла, —
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Y koauko je основни правни nocao 
ништав y  TOM случају престаје за 
странке и обавеза у односу на гу- 
битак капаре —  односно враћање 
капаре у двоструком износу (ВСС  
од НС број Гж. 114/68).

Тужилац је против пресуде Окру- 
жног суда којим је одбијен његов 
тужбени захтев уложио жалбу. 
Ж алба је неоснована и одбијена, a 
из разлога:

I ст. суд је извео правилан закљу- 
чак да тужени није никада био 
власник спорне куће, па самим тим 
ту кућу није могао ни продати ту- 
жиоцу пошто на њега није могао 
пренети више права но што је сам 
имао услед чега је уговор од 11 
септембра 1967 године ништав и не 
производи никакво правно дејство 
између уговорних странака. Пошто 
је капара обавеза акцесорне при- 
роде то њена судбина зависи од 
судбине основног правног посла, a 
како је исти ништав, то тужени 
није дужан вратити капару у дуп- 
лом износу већ само оно што је 
примио по ништавном правном по- 
слу.

Радни однос који престаје no за- 
хтеву радника има за последицу и 
обавезу предају стана предузећу, 
брачног друга радника (ВСС од НС  
број Гзз. 41/68).

I ст. суд одбио је тужбени за- 
хтев да се обвеже и жена радника 
да преда стан. Јавни тужилац је 
ставио предлог за захтев за зашти- 
ту законитости који је као основан 
прихваћен, a из разлога:

Иако је брак разведен 3. нове.м- 
бра 1966 године и то.м приликом се 
бивши муж обвезао да ће признати 
право на коришћење стана својој 
жени, ипак престанком станарског 
права туженог мужа a no основу 
члана 63 став 1 и 2 Закона о ста.м- 
бени.м односима, престаје и станар- 
ско право жене обзиром да то своје 
право изводи из права станарског 
свог бившег мужа. Одлука Општин- 
ског суда о томе коме брачном дру- 
гу признаје искл.учивост носиоца 
станарског права на стану не може 
утицати нити укидати право дава- 
оца стана на коршпћење предмет- 
ног стана да исти откаже, ако су 
се испунили услови из члана 63 
став 1 и 2 Закона о стамбеним од- 
носима.

Очигледна је  омашка када се жал- 
ба упућена врховном привредном 
суду упути њему a не вигием при- 
вредном суду. (Врх. привр. суд бр. 
Сл. 1833/968).

Вшпи привредни суд је пресудом 
обавезао туженика да исплати ту- 
жиоцу 1.0(30.161,95 н. д. са 8% ка- 
мате почев од 18. окт. 1967. до ис- 
плате и 25.896,09 н. д. парничних 
трошкова. Пресуда је  уручена ту- 
женом. Тужени је  уложио жалбу 
коју је  адресовао и упутио на Box. 
привр. суд, a не на Вшпи привр. 
суд. Врх. привр. суд је  по истеку 
рока жалбе жалбу доставио Вишем 
11ривредном Суду који је жалбу 
као неблаговремено поднесену од- 
бацио. Против овог решења уло- 
жио је  тужени жалбу која је ува- 
жена и Врховни Привредни Суд 
цео предмет вратио Вишем При- 
вредном Суду на даљи посгупак, a 
из разлога:

Према чл. 102 став 6. ЗПП ако је  
поднесак који је везан за рок пре- 
дат или упупен ненадлежном Суду 
пре истека рока, a  стигне надле- 
жном Суду после истека рока, узеће 
се да је на време поднет ако се 
његово подношење ненадлежном 
Суду .може пршшсати незнању или 
очигледној о.машци подносиоца.

Y  конкретном стучају тужени је  
жалбу против I степене пресуде 
поднео и упутио директно Врхов- 
ном Привредном Суду која је сти- 
гла благовремено. Врх. Привр. Суд 
налази да се у ово.м случају има 
применити цитирани члан 102 став 
6 јер се ради на очигледној о.ма- 
шци подносиоца. На име, тужени 
је насловио жалбу Врховном При- 
вредном Суду, држећи се упутства 
изнетог од стране I степеног Суда 
у по.менутој пресуди. Y  овом упут- 
ству изричито је I степени Суд на- 
гласио да се жалба подноси Врхов- 
но.м Привредном Суду. Истина, у 
поменутом упутству I степени Суд 
је такође нагласио да се жалба  
предаје I степеном Суду. Из окол- 
ности да је жа^\ба насловљена Вр- 
ховно.м Привреднод! Суду и упуће- 
на Врховном Привредном Суду као 
надлежном Суду за решавање жал- 
бе a да при томе није наглашено 
да се жалба подноси преко I сте- 
пеног Суда, очито произлази да се 
овде ради само о о.машци подно- 
сиоца.
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