
Поштарииа плапена у готовт

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П. ВОЈВОДИНИ
Година XVIII Нови Сад, вовешбар, 1969. Број XI

САДРЖАЈ

М Вотић 

,.др М. Mirridi 
М. Кекез

Ж. Миловић

Бл. Ранчнћ

X. М. Ачански

К. Хаџи 
К. X .

Рационалазација рада адвоката;

Самоуправљање и одговорност;
Садржина спорова уз чл. 98 

ОЗОРО-има;
Службеност отварања прозора у 

нашој судској пракси;
Рад дужи од пуног радног времена 

и уговор о делу — грађанскоправ- 
ни посао;

Повреда 31111 у погледу поуке о 
правном леку;

Ванредна Скупштина АК у САПВ;
др. М. Митић: Породично право;

Из судске праксе;

СлЈгжбена саопштења.





Г Л A C Н И К
Л Д В О К Л Т С К Е  K O M O F E  V Л. П. В О Ј В О Д И Н И
Год. XVIII Нови Сад, новембар, 1969. Број 11

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА АДВОКАТА

На двадесетрећем Конгресу Међународне уније адвоката 
(Лондон 21.— 25. јула 1969. године), претресана је (између оста- 
лих) тема о рационализацији рада адвоката (,,La rationalisation 
du travail de I'avocat'’). Генерални известилац био je J. Шемниц 
(J. SCHEMNITZ), адвокат из Хамбурга. Известилац je поднео 
опсежан реферат израђен на основу личних проучавања овог 
питања, као и на основу података добивених од више национал- 
них адвокатских организација, међу којима највећи број из 
Западне Европе (Савез адвокатских комора Југославије, односно 
референт овога, није вратио упитник о подацима вероватно због 
познате неразвијености наших адвокатских канцеларија).

Известилац је на почетку свога излагања подвукао да 
рационализација рада адвокатских канцеларија, значи: распо- 
ложива постојећа средства и личне снаге — укључујући ту и 
самог адвоката — подесити тако да се о истом или смањеном 
трошку постигне ефекат. Већи ефекат уз исти или мањи тро- 
шак. Рационализацијом треба створити повољнији одноС између 
трошкова канцеларије и прихода канцеларије. Економско дејство 
дакле, главни је аспект рационализације адвокатске делатности. 
Све дотле док адвокат и његово особље могу редовно да савла- 
дају послове и док адвокат на овај начин може да покрива своје 
трошкове одржавања канцеларије и одговарајуДи приход, за 
себе, нема потребе за рационализацијом. Када адвокат и поред 
повећаног искоришћавања сопствене снаге и запосленог особља 
не може да, чак и поред повећаног посла и повишења прихода 
канцеларије, остварује потребан приход, када му се доходак 
почиње да смањује, треба неодложно приступити рационализа- 
цији рада адвокатске канцеларије.

Обично се мисли да је рационализација остварена набавком 
савремених канцелариј ских машина, савременом опремом адво- 
катске канцеларије. Међутим, из одговора на упитник Извести- 
лац констатује да ниуком случају најрационалније послује она 
адвокатска канцеларија која се снабдела са највећим бројем канг- 
целаријских машина. Савремене канцеларијске машине обично 
су скупе и траже већи обим послова, па само развијене, велике, 
удружене адвокатске канцеларије могу рационално пословати 
помоћу савремених машина. Тако у Ха.мбургу аутомат за кши-



жење који би потпуно био нерационалан за малу адвокатску 
канцеларију показао је изванредне резултате рационализације, 
опслужујући 50 адвоката. Трошак сваког од ових адвоката за 
коришћење овог аутомата месечно стаје око 100 марака, што је 
за тамошње прилике скоро незнатан износ, спрам персоналних 
издатака у ове сврхе. Са таквим машинама располажу неке 
развијеније канцеларије у Западној Немачкој, Данској и Енглес- 
кој. Машина обавл>а посао за 10 минута, који би иначе обавл>ао 
службеник са праксом за читава два сата. Рационализација је 
очигледна. Аутоматска машина за књижење даље се може за- 
менити са још ефикаснијим малим компјутором, но међутим, у 
анкети коју је спровео референт није забележено да негде има 
и таквих адвокатских канцеларија које се служе оваквим ком- 
пјутором. Мање канцеларије па и инокосни адвокат, које раде 
само с једном службеницом у многим земљама су извршиле 
рационализацију свога рада набавком електричних писаћих ма~ 
шина и диктафона. На овај начин су уштеђени персонални из- 
даци најмање за једног или више службеника. Анкета је по- 
казала да просечно на једног адвоката у развијеним земљама 
долази најмање два службеника, a у Канади чак и по пет или 
више службеника. Ту се примена машина показује рационалном. 
Употреба диктафона нарочито се показала корисном. Диктафони 
све више улазе у употребу код адвоката у Белгији, Данској, 
Енглеској, Канади, Холандији, Аустрији, Шпанији и Савезној 
Републици Немачкој. Међутим, и у овим земљама још увек 
претеже диктирање дактилографкињи у машину, a често се ко- 
ристе и стенодаклилографи. Свугде је стенодиктат скуп, па би 
врло рационално могао бити замењен диктафоном, или електрич- 
ном машином за писање. Ово нарочито у земљама где постоје 
оскудице у таквој радној снази. Исто тако рационализује посао 
адвокатске канцеларије и апарат за снимање (трака). Овај си- 
гурно замењује једну дактилографску радну снагу (на конфе- 
ренцијама са странкама, узимање информације и сл.). Тим пре 
што дактилограф највише губи време у оваквим ситуацијама, 
очекујући да се запише разговор или резултат разговора. По- 
стоје апарати — типови машина, за диктирање и за снимање.

У новије време уводе се и „путни” апарати за диктирање. 
Но у адвокатским канцеларијама су они још увек новина, a нај- 
више их користе адвокати из Канаде и Холандије.

Увођење електричних писачих машина веома је добре ре- 
зултате показало у већим канцеларијама. Код система употребе 
диктафона дактилографи су веома оптерећени писањем. Познато 
је да се по цео дан не може седети за писаћом машином и писати, 
без нарушавања здравља. Ако то чини секретарица —  у мањим 
канцеларијама —  онда је она преоптерећена и не може да обави 
све своје послове.Електрична писаћа машина поспешује брже и 
лакше писање. У Западној Немачкој, Холандији, Аустрији и 
Шпанији код адвоката су у употреби и механичке машине за 
писање и електричне машине, док су у Канади и Данској све 
мање у употреби механички машине.



y  многим адвокатским канцеларијама Западне Европе и 
Канаде увелико се уводе апарати за копирање. Још увек пре- 
овлађује уиотреба апарата за суво копирање, али се већ уводе и 
електронски апарати за фото-копирање.

Радионализацији рада великих адвокатских канцеларија 
(кућа) доприносе телекси, електричне рачунске машине, апарати 
за франкирање писама и друга мање значајна аутоматизација. 
Електронски апарати за диктирање и писање још су скупи за 
адвокатске канцеларије. За мање адвокатске канцеларије и ино- 
косне адвокате, уз рационалну употребу рада, добро спремне 
секретарице и једног службеника ови апарати су од мањег зна- 
чаја, управо ови не би служили рационализацији, већ напротив 
повећавање трошкова адвокатске канцеларије. Ове треба да 
траже рационализацију у бољој организацији рада самог адво- 
ката и службеника.

Машине за превођење, као и установл.ење оделења за до- 
кументацију ради обраде законских прописа, праксе и јуриспру- 
денцију уз примену електронике (компјутори) скупи су и не- 
рационални чак и за најразвијеније адвокатске канцеларије, 
па се адвокати упућују на Институције које се у ову сврху 
образују у  већим центрима. У Европи постоји у Бриселу центар 
за правну документацију — CREDOC, који са великим успехом 
даје услуге адвокатима и нотарима из области правне докумен- 
тације, законских прописа, праксе и јурисдруденције. Овај 
располаже најсавременијим електронским машинама за обраду 
материје из правне области. О примени електротехнике у праву, 
у оквиру конгресне теме о рационализацији адвокатског рада и 
0 раду CREDOC, говорио је на Конгресу Едвард Хутарт (EDUARD 
HOUTART) адвохат из Брисела.

И генерални известилац и кореференти, као и дискутанти 
на Конгресу истакли су чињеницу да је набавка машина и њи- 
хова употреба у адвокатским канцеларијама у крајњој линији 
ипак од секундарног значаја. Примарно је пак, питање рацио- 
нализација рада самог адвоката и расположивог особл>а у кан- 
целарији, те усавршавање метода рада. Ту треба наћи најефикас- 
није мере за рационализацију. Треба усавршити метод и ток 
рада у адвокатској канцеларији. Према току рада равна се 
аранжман радних места и начин креташа и употребе списа. Треба 
дакле поћи од самог адвоката и људи који раде у адвокатској 
канцеларији.

Велике могућности у рационализацији леже у начину рада 
самог адвоката, a можда још веће у организацији рада особља 
канцеларије. Рационализација рада самог адвоката има дејство 
на канцеларијско особље и обратно. Код питања рационализа- 
ције рада адвоката и особља, треба ставити у први план проблем 
кретања списа. Избегавање непотребног кретања или нагоми- 
лавања списа, једно је од најефикаснијих организационих мера 
у адвокатској канцеларији. Известилац препоручује да се без- 
условно књиговодство одвоји од списа. Потребно је завести мо- 
дерно књиговодство, које омогућује да се за сваки предмет у



оквиру књиговодства оснује контокарта, која показује финан- 
сијско сташе предмета, a не обрачун да стоји у предмету. У 
Савезној Републици Немачкој увелико се уводи овакав систем. 
Он смањује знатно обим кретања списа. Отежава рад у адвокат- 
ским канцеларијама често тражење списа — неорганизована 
архива! Све обрађене предмете савесно и без одлагања најкасније 
пре завршетка рада, треба вратити у архиву. На писаћем столу 
или у случају висеће архиве, могу стајати или бити окачени само 
предмети који се обрађују. Секретарица или задужени службе- 
ник има се старати да се они неодложно врате у архиву, или у 
великим адвокатским кућама аутоматским путем.

Архива се има тако подесити да се може лако уочити раз- 
ликовање предмета. Ово се може постићи или према референ- 
тима адвокатима (у великим канцеларијама) према области рада 
(кривично, грађанско, привредно, патентно и сл.), према абецед- 
ним словима странака. Могу се увести у врло ефикасну употребу 
разнобојни омоти за поједину врсту предмета. Боја фасцикла или 
налепнице у боји, a и комбиновано, врло су ефикасно рационално 
средство за уређење архиве.

Адвокат мора спровести такву организацију радних места 
свога особља и распоред свога времена да њему остане што више 
слободног времена за обраду његових предмета, диктирање и 
пријем странака. Отуда треба установити одређено време не 
само за разговор са странкама него и одређено време за теле- 
фонске разговоре. Секретарица треба да води роковник раз- 
говора па и најаве телефонских разговора као и наруџби те- 
лефонских разговора —• са странкама; одвојити термине за 
разговор. Такви се разговор могу водити само у одређено вре- 
ме. Ово могу спровести и мање канцеларије, уз ангажовање 
квалификоване секретарице, каквих у развијеним земљама 
има посебно школованих. Адвокат треба да избегава писа- 
ње на машини па ако је могуће чак и диктирање. Овај по- 
сао највише одузима времена адвокату, као и обављање корес- 
поденције. Скоро сву коресподенцију треба да води секретарица 
(извештавати странке и сл.), a ради олакшавања њезиног рада 
треба користити разне формуларе, које секретарица сама испу- 
њава потребним именима и подацима. Мање канцеларије треба 
да ангажује способног службеника који самостално може да 
врши књиговодствене послове, обрачуне адвокатских трошкова 
и сл., уколико инокосни адвокат није то у стању, ово може 
обављати и секретарица, ако је обим послова адвокатске канце- 
ларије мањи. Телефонске разговоре по правилу треба водити 
преко телефонског приључка за секретарицу. Ова је у могућ- 
ности да на време све непожел>не и непотр^не разговоре ели- 
минише. Адвокат Шемниц ово назива „васпитањем странака” 
(die Erziehung der Mandanten).

Посебно питање представља праћење измене закона, уре- 
даба, праксе, развоја правосуђа и правне литературе. Велике 
канцеларије могу и треба да изврше специјализацију по обла- 
стима права па тако адвокат може бити уже везан за извесну



материју. Међутим, адвокати опште праксе су у далеко тежој 
ситуацији. Ни веће канцеларије, a поготову инокосне, не могу 
успешно да организују овај стручни рад. Но, у сваком случају, 
треба формирати макар и у мањем обиму прирзгчну стручну 
правну библиотеку, уз одговарајућа помоћна средства (збирка 
судских одлука, индекси правних часописа, картотека стручне 
литературе и сл.). Међутим, у овом правцу у новије време све 
се више користе библиотеке професионалних организација (Адво- 
катске коморе, Удружење правника, Универзитетске библиотеке, 
Центри за документацију и сл.). Највећи домет у овом правцу 
у Европи је постигао Центлар за правну документацију у Бри- 
селу CREDOC (Credoc —  Centre de documentation juridique: 
Palais de Justice — Bruxelles).

Дали CMO, укратко, приказ излагања конгресне теме о ра- 
ционализацији адвокатске делатности известиоца, кореферената 
и дискутаната, као и резултате анкете Међународне Уније адво- 
ката о изванредно значајном питању усавршавања рада адвокат- 
ских канцеларија. Напомињемо да је ово први пут да се на 
једном Конгресу адвоката расправља о овој теми. Ова тема је за 
многе земл>е врло актуелна, a за наше чланове и читаоце врло 
интересантна. Добро би било да овај прилог буде подстицај за 
једну југословенску анкету о стању и раду адвокатских канце- 
ларија, како по нашим Коморама, тако и у читавој Југославији. 
Истина да се код нас пре може говорити о самом устројству и 
организовању рада наших адвокатских канцеларија, a мање о 
рационализацији адвокатских канцеларија, јер се у већини наше 
адвокатске канцеларије налазе на најнижем нивоу организације 
рада, a често адвокатску канцеларију чини само адвокат. Но, 
међутим, време је да се озбиљно позабавимо подизањем ниског 
нивоа организације рада адвоката и адвокатских канцеларија, 
јер и код нас друштвени и економски развитак захтевају савре- 
мено опремл>ене адвокатске канцеларије макар и мањег обима. 
Сем тога, неке овде изнете идеје могу корисно послужити и 
нашим постојећим адвокатским канцеларијама, па чак и инди- 
видуалном адвокату. С тога се надамо да овај напис неће остати 
само информација са Конгреса Међународне уније адвоката у 
Лондону.

Милорад Ботић

САМОУПРАВЉАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

Када се разматра проблем одговорности са становишта по- 
литичког, кривичног и цивилноправног у домену јавних органа 
и правних лица, желим да приметим, да се данас може понети 
један општи утисак да је проблем орговорности у његовом нај- 
ширем па и ужем домену, у једној кризи чије се последице не 
могу сасвим јасно сагледати. He желећи да овај термин „криза“



злоупотребљавам, с обзиром да се данас често тврди да су мно- 
ге институције у кризи почев од брачних и породичних па до 
аграрних, административних и монетарних, остаје, бар за мене, 
једна визија да се проблем одговорности, што се на шему више 
инсистира, све више трансформира у једну негацију одговорно- 
сти. Другим речима, потреба за њеном јасном и прецизном де- 
финицијом, комплетнијом теоријском разрадом и ефикаснијом 
практичном применом, добија и карактеристике једне флуидне, 
неухватл>иве, себи противречне па некад и крајње неефикасне 
тенденције за њеним иституционализирањем у динамичном сми- 
слу те речи. У домену јавног права одговорност је све чешће од- 
сутна или се злоупотребљава; у области кривичне легислативе, 
кад је реч о правним лицима, она постаје све анонимнија;; a 
у  домену цивилног права, преко теорије ризика, замешује се, до- 
путвује па и потискује концепцијом осигурања.

У таквом контексту једно је сасвим сигурно: да нам кла- 
сични облици одговорности у одређеним случајевима врппе нису 
потребни у оном облику у коме смо их до сада примали, или да 
је неопходно створити нове представе и принципе, појмове и 
предпоставке о одговорности који ће својом универзалношћу. 
без неодређене општости, одражавати време у коме се налазимо. 
Да ли је то императив тренутка чији смо непосредни актери, је 
питање које захтева свој одговор. Међутим, ако је одговор пози- 
тиван, онда су његови драматски елементи у тој мери присутни 
и у том интензитету већи што постајемо свеснији да нас траже- 
ње новог често неумол>иво па и неодољиво враћа, инерцијом из- 
весних предилекција, ка ономе што сматрамо старим. За особе 
које су инспирисане елементима филозофије агностР1цизма круг 
се тиме затвара и можемо се само понављати не дајући у су- 
штини нова решења. За друге, напротив, који верују да човек 
мењајући свет може изменити и социјалне услове, опште мо- 
ралне концепције па и друге л>удске захтеве о свом месту у 
свету, излаз увек постоји и одвија се у домену сталног траже- 
ња, проучавања и превазилажења постојећег.

У области опште теорије одговорности данас се често по- 
ставља питаше о карактеру, облику и природи одговорности која 
се треба применити у установама од ширег друштвеног значаја 
(факулетима, културним и научним установама). To није мате- 
ријална (дакле, грађанскоправна) одговорност јер се појам штете 
не може подвести под њене класичне оквире, нити кривична 
одговорност с обзиром на њене врло ригорозне предпоставке, па 
ни лолитичка с обзиром на њен већ издиференциран функцио- 
налан појам. На тај начин у одређеним моментима деловања са- 
моуаравних тела, стиче се утисак о присуству једне атмосфере 
неодговорности чланства сал1оуправних форума кад је реч о 
условима и предпоставкама за формирање кворума a преко ових 
захтева директно или индиректно и у процедури и карактеру 
доношења самих одлука. Ако је неко члан самоуправног тела по 
свом положају a не по избору, онда се питање његове шире по- 
литичке одговорности не поставља. Његово право на слободно-
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доношење одлуке о свом учешћу у саставу самоуправног тела 
лишава га основе и за грађанскоправну као и кривичну одговор- 
ност. Могућност, да не кажем право, паралисања рада самоуправ- 
ног форума, која објективно резултира (иако то субјективно че 
проистиче из структуре самоуправних норми) из слободног и 
самосталног определ>ења за учешће или одсуство учешћа у ах- 
тивности самоуправног тела, оставља отвореним могућност за 
иступање, деловање па и неактивност који су противни само- 
управном праву. Поредак који почива на самоуправним концеп- 
цијама је тиме повређен али нису присутне санкције којим се 
нарушени самоуправни систем активности поново успоставља.

У таквом контексту природно је да се поставља питање; 
ако је одговорност одсутна у којој је мери самоуправно право 
присутно? Ако је самоуправно право комплексна категорија у 
чијем оквиру је вршење права истовремено и дужност, која је 
онда санкција за одсуство жеље да се то право, респективе дуж- 
ност врши? Право увек предпоставља постојање односа, дакле. 
једне минијатзфне или апсолутне друштвености. Због тога логи- 
ка па и рационални смисао самоуправног права нужно предпо- 
ставља да се његове есенцијелне компоненте регуларно врше. 
Без тих својих структуралних предпоставки самоуправно празо 
губи своје битне карактеристике и добија елементе једне мо- 
ралне нормативности. Право о коме говорим није скуп ингерен- 
ција изолованог или апстрактног појединца, односно локалне ин- 
тересне групе, већ израз врло бројних овлашћења једне орган- 
ске синтезе самоуправЈвача чија целовита процедурална иниција- 
тива даје том праву његову пуну вредност, социјалну оправда- 
ност и битне хумане карактеристике. He вршење сопственог 
самоуправног права често значи вређање или онемогућавање 
вршења туђег самоуправног права. Чини ми се да негација јед- 
не компоненте ове опште активности не може довести до афир- 
мације самоуправног права у целини. У таквој светлости одсутсво 
кворума негира основу самоуправног одлучивања, a тиме, на не- 
ки начин, и вредност самоуправног права у његовој суштини. 
Слободна одлука да се сопствено самоуправно право негира, 
добија карактер наметнз^ог притиска да се туђе право исте при- 
роде не врши иако се његово активирање жели или инсистира 
на његовој реализацији.

Из овог конфликтног односа привидне безизлазности, од- 
говор је сигурно веома сложен и захтева напор који излази из 
домена моје компетенције. Па ипак, стичем утисак да ми је на 
дохвату мисли једна концепција која је наглашено палијативна, 
a у неким својим димензијама можда и антисамоуправна, али 
која ми се намеће по оној логици да је негација једног порицачза 
често основ за потврђивање присуства тражене вредности.

Одсуство одговорности за сташе које објективно паралише 
могућности самоуправне активности на факултетима и другим 
установама од општег друштвеног значаја, може бити кориговано 
захтевом да се тежња за онемогућавањем туђег самоуправног 
права кроз невршење сопственог, оквалификује као облик јавно-



правне дериликције својих самоуправних овлашћења. Присут- 
на одлука да се не врши самоуправно право треба да доведе до 
смањења кворзтиа за одлучивање и то за број оних који нео- 
правдано или деструктивно одсуствују. Ко не жели да врши 
своје право које има јавноправне елементе, у конкретном слу- 
Чају може му се одузети. У домену грађанског права не кориш- 
ћење права приватне својине често је праћено његовим усмера- 
вањем преко теорије злоупотребе права и социјалне функције 
у правцу дрзчптвене корисности па и корисности титулара самог 
права. Ако је то чињеница, онда тим више ова концепција може 
наћи своје место у домену самоуправног права. На тај начин 
демонстрација тежње да се самоуправно право не користи, не 
може онемогућити жељу других да се служе његовим овлашће- 
њима. Ако одговорност за овакав поступак није присутна, веру- 
јем да то не значи да самоуправно право не може да брани себе 
од поступака који му оспоравају неопходност за самосталним 
постојањем и за коришћењем својих сопствених вредности.

На крају, желео бих да приметрш, да иако се неодговорност 
у домену класичних оквира одговорности, по мом утиску шири 
или бар има лошу тенденцију да такав профил прими, ја веру- 
јем да се решења ипак могу наћи, не можда методом коју сам на 
узетом конкретном примеру покушао да презентирам, већ на 
један комплексинији начин који he бити на висини проблема ко- 
ју  општа и посебна теорија одговорности са собом носи.

др. Михаило Митић

САДРЖИНА СПОРОВА ИЗ ЧЛ. 98. ОЗОРО-има

„Радна заједница може донети одлуку о престан- 
ку рада радника у радној организацији и без ње- 
говог пристанка, само ако се укида радно место, 
или трајније смањује обим рада, одн. пословања, 
или ако се утврди да радникова способност не за- 
довољава захтеве радног места на коме он ради“ 
(чл. 98 ОЗОРО-има)
„Ако радник сматра да му је коначним решењем 
повређено право, може ради остваривања тог пра- 
ва поднети тужбу (чл. 120. ОЗОРО-има)

АНАЛИЗА ТЕКСТА

Зашто чл. 98. ОЗОРО-има говори о том да радна орнаниза- 
ција м о ж е  донети одлуку о престанку рада радника ако:

1. је његово радно место укинуто, или
2. трајније се смањује обим рада и пословање, или
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3. ако се утврди да радникова способност незадовољава 
захтеве радног места?

Није ли правилније рећи да радна организација м о р a донети 
одлуку о престанку рада радника ако:

1. је његово радно место укинуто, a нема могућности да се 
радник распореди на друго одговарајуће радно место, или

2. се утврди да радникова способност не задовол>ава захтеве 
радног места, a радна организација нема могућности да га рас- 
пореди на друго радно место, или

3. радна организација одлучи да трајније смањи обим рада 
и пословања?

Може ли радна организација да у горњим случајевима по- 
ступи друкше. Може ли да не донесе одлуку о престанку рада 
и у случају када тај радник не може да ради због тога што му 
је радно место укинуто, a друго му није дато?

Питање је значајно због тога, јер радник има права туж- 
бе противу одређеног коначног решења којим је његово право 
повређено. Његово право може бити повређено;

1. доношењем решења о укидању радног места, трајнијег 
смањивања обима рада и пословања, одн. акта којим се утвр- 
ђује његова радна неспособност, јер, ако не постоји могућност 
да га радна организација запосли на другом радном месту, ре- 
шење 0 престанку рада радника у радној организацији није акт 
нечије воље, но нужна каузална последица.

2. фактом да је у радној организацији било радних места 
на које се могао запослити радник коме је радно место укинуто, 
или чије способности не задовољавају раније радно место.

3. и најзад фактом да у доношењу одлуке о престанку 
рада у радној организацији су повређена формална правна пра- 
вила која утврђују како се овакав акт мора донети.

Друга примедба на сам текст је ова: трајније смањивање 
обима рада и пословања није нужно каузално непосредно веза- 
на за престанак рада радника у радној организацији. Постоји 
читав низ радних места за чије постојање је ирелавантан обим 
пословања. Рад вратара, ноћног чувара, директора, чистачице, 
тешко да се разумно може везати за обим рада и пословања. 
Смањење обима рада и пословања може изазвати ситуацију да 
радник више нема шта да ради, или известан део радног време- 
на нема шта да ради. Ово може да проузрокује потребу да се 
изврши реорганизација радних места којом се извесна радна 
места укидају. Тек акт којим се неко одређено радно место уки- 
да има каузално, или у извесним условима може имати каузалну 
последицу, одлуку о престанку рада у радној организацији.

Према овом право радника само би могло бити повређено 
одлуком о трајнијем смањивању обима рада и пословања, јер 
оваква одлука у извесним случајевима каузално проузрокује 
одлуку о укидању радног места, a одлука о укидању радног ме- 
ста, опет одлуку о престанку рада радника у радној органи- 
зацији.



МОГУЋА САДРЖИНА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА:

Израз из чл. 120 ОЗОРО-има „коначно решење“ очигледно 
значи решење противу ког није Morylie употребити право жалбе 
у оквиру радне организације. Остаје отворено питање противу 
ког акта радне оргашгзације треба упутити тужбени захтев? Ко- 
ји је то акт којим је повређено субјективно право радника. Ту 
постоји низ одлука које својим постојањем угрожавају право 
радника да ради у радној организацији. По временском редо- 
следу би се могли овако сврстати:

1. Одлука о смањивању обима рада и пословања у дужој 
и знатијој мери.

2. Одлука да се овако смањени обим рада и пословања не 
може ускладити са постојећим бројем радника и радних места 
на други начин сем смањивањем броја радних места.

3. Одлука о смашивању броја радних места, прецизније 
одлука о престанку постојаша извесних радних места.

4. одлука о том да неки радник својим способностима не 
задоволзава захтеве неког радног места.

5. Одлука по којој онима чија радна места укинута, или 
чије радне способности не задовољавају захтевима тих радних 
места, није могуће обезбедити друго радно место.

6. Одлука о престанку рада радника у радној организацији. 
Свака од ових одлука би се могла нападати због недостатка 
формалне природе, a могла би се нападати и због своје матери- 
јалне садржине. До садања пракса у главном је следећа:

Тужба се усмерава противу одлуке о престанку рада рад- 
ника у радној организацији тврдећи да је донешена повредом 
формалних прописа у погледу надлежности, садржине у  формал- 
ном смислу, недостатка зак. предвиђене процедуре. Кадикада се 
указује да је она незаконита, јер не постоји одлука која јој на 
неопходан начин предходи. Нпр. напада се одлука о престанку 
рада радника из разлога што не постоји одлука по којој је утвр- 
ђено да тај радник својим радним способностима не задовољава 
захтеве радног места. Али, ако се таковом тужбом тврди да је 
одлука којом је утврђено да радна способност неког радника не 
задовољава захтеве радног места — је незаконита, па се због 
тога тражи поништај одлуке о престанку рада радника у рад- 
ној организацији, шта је стварна садржина тужбе? Обарање 
акта о томе да радникова способност не задовољава захтеве paw
nor места, или обарање акта о престанку рада радника у  радној 
организацији? — Дали је раднику повређено његово право ти- 
ме што је утврђено да његова способност не одговара захтевима 
радног места, или тиме што је донета одлука да због тог што 
његова радна способност не одговара радном месту, он мора 
престати да ради урадној организацији? —  Питање има и прак- 
тичан значај, јер рок за подизање тужбе је 30 дана од дана при- 
јема акта који се напада.

Ако је решење о том да радникова способност не задово- 
л>ава захтеве једног радног места постала правомоћна, дали рад-
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на организација крши правне прописе ако не донесе одлуку о 
престанку рада тог радника у радној организацији. Зак. текст 
каже да она у том случају може, али не и мора донети такову 
одлуку. Ако је не донесе, дали тиме анулира одлуку којом је 
неко проглашен за непособним за послове одређеног радног ме- 
ста, или само суспендује њезино извршење. Дали такова одлука 
о радној способности има правну снагу правомоћне пресуде у 
односу на извршни поступак, или, слично одлукама по тужби за 
сметање поседа, губи своју снагу протеком времена?

Ако Примуе добије одлуку којом се утврђује да његова 
радна способност не задовол>ава захтеве одређеног радног места 
и ако након правомоћности те одлуке радна организација има 
могућности да раднику понуди друго радно место, али она то не 
учини, на та места прими нове раднике и после извесног време- 
на, у тренутку када нема више могућности да му понуди друго 
радно место, донесе одлуку о престанку рада тог радника. Каква 
је правна вал>аност овакве одлуке?

Радна организација у тренутку правомоћности одлуке ко- 
јом се нечија радна способност проглашава таквом да не задо- 
вољава захтеве радног места је била у могз^ности да овом рад- 
нику стави на расположење друго радно место, a у тренутку до- 
ношења одлуке о престанку рада у радној организацији такове 
радне способности није било.

Поступак који за крајну последицу може имати решење о 
престанку рада у радној организацији је истодобно јединствен 
и саставл>ен од низа постзшака који су сваки за себе потпуно 
самостална целина и завршавају се увек неком одлуком противу 
које се не може упутити жалба неком органу радне организа- 
ције. Свако од тих поступака може, a ни једно не мора угро- 
зити, субјективна права радника. Радник не може знати у тре- 
нутку доношења тих одлука дали те одлуке угрожавају његова 
права.

Са друге стране сваки од тих поступака представља део 
самоуправљања радном организацијом.

Са треће стране свака од тих одлука представља реализа- 
цију једног концепта како треба руководити радном органи- 
зацијом.

И са четврте стране за сваку од тих одлука могу се наво- 
дити разлози за и против, јер, свака од тих одлука заснована је 
на извесном сазнању, но на сазнашу вероватноће извесног сте- 
пена. Одлука о укидању једног радног места као последице ак- 
тивности у правцу усавршавања рада тек у будућности треба да 
у пракси докаже своју исправност. Одлука о смањивању обима 
рада и пословања тек у будућности моћи ће да буде верифици- 
рана као исправна, или неисправна.

У чему стварно може суд пружати правну заштиту неком 
сзгбјективном праву ако се ради о акту који ма колико да угро- 
жава његову егзистенцију представл)а акт самоуправног одлучи- 
вања, ако тај акт представља једно од могућих решења, a не, 
законито, или незаконито решење, ако је тај акт заснован само
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на вероватноћи да је добар, a не на извесности да је такав? — 
Да би суд могао да пружи заштиту неком субјективном праву 
оно мора да постоји самостално и апсолутно. Ако је то право 
условљено постојањем једне концепције, и, ако оно нестаје са 
том концепцијом, онда оно представља условно право. A ако ie 
услов у томе да га друга страна из овог правног односа жели, 
или не жели, онда оно не постоји као субјективно право, но као 
одраз става радне организације. Субјективно радно право радни- 
ка у радној организацији не може да буде условљено вољом те 
организације. A сада је то управо тако. Суду остаје само да пази 
дали та воља има адекватну форму.

Зато се чини да би било нужно утврдити субјективна права 
радника у облику чланства у радној организацији. Чланство у 
радној организацији може се губити са, или без накнаде, али 
се не може губити без накнаде само зато што је то и у нечијем 
интересу, у интересу оних чланова радне организације који 
остају у њој. Без овога свака одлука радне организације у овој 
области је законита, јер, свака представља акт самоуправљања. 
Без овога чини се да није могуће тужбом изазвати одлуку суда 
о материјалној исправности акта којим се у овој области повре- 
ђују права радника Одлуке радне организације у овој области 
су увек одлуке „већине“ те радне организације. „Већина“ увек 
може да остварује своје интересе на штету „мањине“ докле год 
мањина, као мањина, нема права да остане у радној организа- 
цији као „машина“ .

ПРОБЛЕМ РОКОВА

Тужба се може поднети у року од 30 дана од дана пријема 
решења које се напада и истодобно у низу слз^ајева тужба се 
у том року објективно не може поднети. Ако станемо на стано- 
вишту да се тужбом може оспоравати законитост ма које одлуке 
радне организације онда се за одлуке о престанку рада у радној 
организацији, је јасно да се тужба не може подићи у року од 
30 дана од доношења те одлуке. Ако се донесе одлука о сма- 
њивању обима рада и пословања, таква одлука се лримењује 
тек у неком будућем периоду времена, у  периоду који може 
почети и после 30 дана од доношења одлуке. Овакова одлука мо- 
же да има за последице смањивање броја радних места, или 
броја радних часова. Какве последице ће имати не може се 
знати пре но што се о томе донесе одлука, a то може да буде и 
после 30 и више дана.

Но, проблем је далеко тежи. Одлука о трајном смањивању 
обима рада и пословања има квалитет уговора са клаусулом 
ребус сик стантибус. Она може сваког тренутка да буде изме- 
њена. И док није измењена она у ствари никог ни на шта не 
обавезује. Непоштовање те одлуке у облику прекорачивања 
обима рада и пословања је нешто што је пожел>но, позитивно. У 
тренутку њезиног доношења могу се наћи извесни разлози ко- 
јим би се доказала њезина нестручност, погрешност, али ма
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шта казали ми ћемо моћи саопштити смањење само одређеног 
ступња вероватности. Тај ступањ тешко да може бити довољан 
за извесност да је, оно што смо, тако како смо рекли. Али про- 
теком времена, после 3, или 6 месеци ми ћемо моћи пружити 
доказе квалитета извесности да се обим рада, или пословања 
збил>а смањио, или није смањио. После 3, или 6 месеци моћи- 
ћемо доказивати са извесношћу да је план производње погре- 
шан, да се нпр. обим рада и пословања није смањио, да није 
било разлога доносити план рада и пословања какав је доне- 
шен. Моћићемо чак пружити и доказе да је план направљен по- 
грешно и можда индиције, a често и доказе, знатног степена ве- 
роватноће, да је план какав је био направљен, направљен је 
баш у циљу да се известан број радника одпусти, да би остали 
тиме повећали свој лични доходак. На жалост овакову тужбу 
није могуће поднети због тога што је рок „пропуштен", мада он 
није стварно пропуштен, јер у року није објективно могуће по- 
дићи овакову тужбу. Докази за тужбу не могу се набавити у 
року од 30 дана од дана доношења чак ни одлуке о престанку 
рада у радној организацији. Место 30 дана овај рок мора бити 
бар годину дана.

ЗАКЉУЧАК

Субјективно право радника на рад у радној организацији 
постојећом нормом у колико се ради о појединачном случају 
је у знатној мери заштићено. У циљу да се ово право протиз- 
правно одузме раднику, радна организација би морала да про- 
веде низ мера, да нпр. „прилагођава“ производно-финансиски 
план, или да „конструише“ неко усавршавање организације ра- 
да, или да утзрђује да радник на радном месту по својим спо- 
собностима не задовољава. У већини случајева то ће бити скоп- 
чано са знатним потешкоћама чија величина молсе да представ- 
ља сметњу хтењима радне организације да се неког радника 
„осло5оди“ . Но, у низу случајева то је још увек могуће. Једна 
радна организација je имала правног референта који је годинама 
више мање успешно заступао радну организацију у њезиним 
предметима пред судом и административним властима. Дошао је 
нови директор. И све је текло по старом. Дошао је и нови ад- 
вокат и све је опет ишло по старом. И тај адвокат се оженио са 
рођаком директора и кратко време после тога радна организа- 
ција је утврдила да је боља организација рада ако место прав- 
ника чији бруто доходатк је био око 2,000 дин. месечно уговор- 
но обавеже тог адвоката да врши послове које вршио правник и 
да му за ово плаћа 1.000 дин. месечно. Како за правника није
било другог места............  Зар не би нека радна организација
сходно овом да одпусти своју чистачицу из разлога што би 
чишћење просторија могла да обезбеди уговором са предузећем 
„градска чистоћа“?

Нема никакве сумње да може наступити антагонизам ин- 
тереса међу члановима радне организације. Тај антагонизам mo-
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же да тражи своја решења која имају своју спољну форму уса- 
вршавање организације рада, a своју материјалну садржину у 
повећавању личног дохотка оних радника који ће у  радној 
организацији остати. Ако се код истог обима производше смањи 
број радних места, онда нова организација је рационалнија, 
продуктивнија итд. И радници који остају имаће веће личне до- 
хотке. И фондови могу бити већи. Организација са мањим бро- 
јем радника је свакако „боља“ са гледишта интереса оних који 
раде у њој. Али, дали је она боља и са гледишта оних који су 
остали незапослени? — СлР1чан је случај и код трајнијег сма- 
њивања обима рада, или пословања. У таковом случају радна ор- 
ганизација може заузети став по коме ће свим радницима сма- 
њити радно време и у вези са тим и лични доходак, a може за- 
узети став да је „најцелисходније“ да известан број радника 
одпусти. Са гледишта оних који „остају“ у радној организацији 
прво решење је „боље“ , али то се не може рећи и за оне рад- 
нике који губе запослење. За предузеће као целину оба решења 
су подједнако добра“ , a правно оба решеша су исправна, Jep 
представљају акт управл>ања радном организацијом.

Правне норме овакве какве су не дају суду могућности дз 
о том антагонизму интереса одлучује суд, одлукама и што је 
још теже одлучујући о томе суд мора заузети становиште да ie 
оправдан интерес „већине“ , јер он је обликован у облику акта 
радне организације која по својој садржини представл>ају исто- 
добно и „вољу“ радне организације, материјализацију права са- 
моуправљања. Евентуална злоупротреба тог права, приказивање 
интереса „већине“ , незналаштва „већине“ , „погрешака већине“ 
у облику просте „воље“ већине, пресудама судови нужно, при 
садашњем стању, просто легализује. А, то је оно што није добро.

Говори се о нужности измена и допуна ОЗОРО-има. Има 
знакова да је рад на том у току. Ако је тако, онда нови закон- 
ски текст би требао:

1. да креира субјективно право радника у облику права на 
чланство у радној организацији. Субјективна права чланства 
у радној организацији би морала да обухвате право радника да 
у радној организацији ради. Ово право не би могло да буде 
условљено актима као што су напори усавршавања организа- 
ције рада и радној организацији, или фактом трајнијег смањи- 
вања обима рада и пословања. Исто тако утврђена неспособност 
радника да задовољи захтеве радног места не би смела да буде 
разлог за престанак рада, јер, ако се ради о процесу усаврша- 
вању рада у радној организацији, ни једно усавршавање није 
ништа друго до: онима који остају биће боље; ако се ради о 
смањивању обима рада и пословања, онда: онима који остају 
биће боље, јер ће моћи да раде пуно радно време; ако се ради о 
лрестанку радне способности, али не и о инвалидности, онда је 
подпуно неморално доводити човека у стање беспослице зато 
што његова радна способност је смањена. Радник који би изгубио 
ногу гасећи пожар у радној организацији, чинећи неки други 
хумани акт, па чак и радник који би страдао погрешком трећег
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лица, или просто „судбином", место да буде помогнут од стране 
својих другова долази у још тежу позицију. To не би смело 
да иде.

2. Радник радећи у радној организацији оставља део свог 
дохотка тој организацији. Основна средства радне организације 
су правно дата на управљање тој организацији ,али стварно се 
њима користе радници, сваки радник појединачно. Акционарско 
друштво је правно власник своје имовине. Социјално власници 
су акционари. Нешто слично мора да постоји и код друштвене 
својине. Ако су радне организације, њихова имовина дата радки- 
цима на управљање и коришћење, онда не може „већина“ ис- 
кључити из тога права „мањину“ ни под којим условима. Нису 
та права дата „већини“ у радној организацији, но свима, сваком 
појединачном раднику.

3. He може се оспорити да постоји потреба реорганизације, 
боље организације, нужности смањивање обима рада и послова- 
ња. Може се оспорити могућност да сс они решавају ставл>ањем 
у неправноправни положај радника. He може се прихватити да 
ако дође до такове ситуације је дозвољено да се овакви пробле- 
ми решавају одлуком о престанку рада у радној организацији. 
Коначно, ако на броду нема воде, нико се не може бацити са 
брода само зато да се смањи потрошња воде. Правна правила у 
ситуацији „in pericolo mortis" се несумњиво мењају, али има 
нешто што је у њима непромењиво. Чланови радничког савета 
који не би нашли друге могућности за рад предузећа сем сма- 
њивање броја радника, ако се ради о том да неки други изгубе 
могућност за рад, могу имати веома уверл>ивих разлога за свој 
став. И могу бити веома гласни. Није извесно да би у те разлоге 
поверовали, ако би се они употребили као доказ да су то они ко- 
ји треба да изгубе радно место. Зато се чини да ако неки орган 
управљања у радној организацији својом одлухом каже да нема 
друге могућности за решавање проблема радне организације, сем 
одпуштања са посла, онда прво треба да буду одпуштени управо 
они. Капетан брода задњи силази са брода који тоне. To је оно 
што би требало увести као принцип у новелирани текст.

4. И најзад, или рок за подношење овакве тужбе мора би- 
ти бар годину дана, или, у све ово не треба увлачити судске 
органе.

Милош Кекез

СЛУЖБЕНОСТ ОТВАРАЊА ПРОЗОРА У НАШОЈ 
СУДСКОЈ ПРАКСИ

У нашој послератној судској пракси не постоји јединствено 
становиште о томе у чему се састоји право службености прозора.

Док један део судова стоји на становишту да се право 
службености прозора састоји искл>учиво у праву отварања про- 
зора на туђем зиду, како то произилази из правних правила
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грађанског права, други судови, позивајући се на начело о за- 
брани злоупотребе права, проширују појам службености отва- 
рања прозора, подразумјевајући под њом и право отварања про- 
зора на властитом зиду са изгледом на грађевински плац суседа.

Правне импликације које настају применом једног и другог 
становишта у судској пракси врло су различите.

Према првом становишту* власник зграде овлаштен је у 
свако доба да отвори прозор са изгледом на грађевински плац 
суседа, јер је то једно шегово право које је иманентно појд1у 
власништва. Када власник зграде отвара прозор на својој згради 
са изгледом на грађевински плац суседа, онда се он служи сво- 
јим правом из правног правила параграфа 362 ОГЗ. Сусед се 
може с успехом противити отварању прозора једино ако је сгекао 
право забране отварања прозора према власнику зграде. Но 
с друге стране, користећи се својим правом власништва плаца, 
он може на свом плацу подићи зид и тиме спречити власника 
зграде да гледа у његово двориште. Ово пак, само под претпо- 
ставком да власник зграде нема право службености прозора 
према суседу, тј. право на светлост или изглед.

Друго становиште^ полази са дијаметрално сасвим супротне 
позиције. Позивајући се на начело о забрани злоупотребе права, 
оно априори прихвата, да је свако отварање прозора на властитом 
зиду са изгледом према грађевинском плацу суседа, злоупотреба 
права власништва на згради. Према овом схватању власник 
зграде може на својој згради отворити прбзор са изгледом на 
грађевински плац суседа једино у случају ако има основ за при- 
бављање службености, тј. ако је стекао службеност отварања 
прозора на властитом зиду са изгледом на грађевински плац 
суседа.

Оваква подвојеност судске праксе сасвим извесно не иде 
у прилог правне сигурности грађана. Ово утолико пре, што су 
у  последње време спорови ове врсте врло учестали, због интен- 
зивне стамбене изградње.

Поставља се питање који је узрок овакве подвојености; 
да ли конфузност правних правила или неки други разлог.

Да бисмо могли дати правилан одговор на поставл.ено пи- 
тање, у наставку написа ћемо покушати изложити појам служ- 
бености прозора како је одређен према правним правилима 
грађанског права.

Службености отварања прозора или право прозора је једна 
од стварних службености. Она се састоји у овлаштењу власника 
повласног добра да отвори прозор у туђем зиду. To сасвим не- 
двојбено произилази како из правних правила СГЗ‘, тако и из

1 Види пресуде: Врховног суда Србије Гзз-81/56 објављена у Збирци 
судских одлука, књ. I св. II од 1956. бр. 389, Окружног суда у Загребу 
Гж-5593/55., објављена у „Одвјетнику” бр. 3— 4/56, Врховног суда Србије 
Рев. 1178159 — објављ. у Збирци суд. одлука, књ. 4 св. III од 1959. бр. 397.

 ̂ Види пресуду Врховног суда Србије Гзз-12/56, објављена у Збирци 
судских одлука, књ. I св. III бр. 888 од 1956. г.
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правних правила ОГЗ? Теорија и старија судска пракса такођер 
су у томе сагласне.^

’  Види Др. Андрија Гамс „Основи стварног права” — Научна кшига, 
Београд 1961. стр. 142.

Према томе теоријски и позитивноправно (ако се тако може 
pdiH имајући у виду специфичан карактер правних правила 
грађанског права) појам службености отварања прозора је и 
предметно и садржински потпуно и позитивно одређен. Предмет 
ове службености је туђа ствар („туђи зид”), a садржину чине 
овлаштења титулара да на њој врши одговарајуће промене 
(„отварање прозора”), што је иначе овлаштен чинити искључиво 
власник зида.

Из наведеног произилази да је право прозора једна врста 
ограничења власништва. Услед постојања правног односа служ- 
бености прозора, власник послужног добра дужан је трпети у 
корист власника послужног добра, да се на његовом зиду постави 
прозор и уздржавати се од свих радњи којима би повласном 
добру одузео светлост или ваздух. Као што се може видети, 
сврха је ове службености да се повласном добру (у правилу: 
згради) осигура светло и ваздух, које иначе објект на повласном 
добру не би добијао с обзиром на положај објекта на послужном 
добру.''

Нема, дакле, уопште двојбе да су правна правила грађан- 
ског права, када су у питању службености отварања прозора, 
сасвим одређена и да уопште не дају повода никаквим неспо- 
разумима.*

Стога се намеће даље питање, нису ли можда ова правна 
правила непримењива са становишта члана 4 Закона о неваж- 
ности правних прописа донесених пре 6. априла 1941. године 
и за време непријатељске окупације од 25. X 1946. године, према 
коме се ранија правна правила могу примењивати на односе крји 
нису уређени позитивним прописима и то уколико нису у су- 
протности са Уставом СФРЈ, уставима социјалистичких репуб- 
лика, законима и осталим важећим прописима донесеним од над- 
лежних органа, као и са начелима уставног поретка СФРЈ и со- 
цијалистичких република.

* „прозор у тЈгђем зиду отворити, било због светлости било због из- 
гледа” — правно правило из параграфа 336 СГЗ.

 ̂ „служности јесу обичајно:. . .  отворити прозор у туђем зиду било 
то за свјетллост или ради вида. . . ” — правно правило из параграфа 
475 ОГЗ.

' „Право прозора даје само право на свјетлост и зрак: вид мора бити 
посебно уговорен” — пар. 488 ОГЗ. Слично предвиђа и пар. 349 СГЗ.

' „Тужени је као власник куће своје по пар. 354 и 362 ОГЗ свакако 
овлаштен на зиду своје куће прозор отворити, уколико није његов сусед 
стекао право да му то забрани. —• Пошто овај није стекао такво право, 
те пошто се установа из пар. 488 односи само на служеност права прозора; 
ова се пак састоји по пар. 475 алинеја 3, у отварању прозора у туђем, 
дакле не у властитом зиду, било то за свјетлост или вида ради, дочим 
се овде ради о прозору који је тужени отворио у својем властитом зиду, 
то се њему не може наложити да стави решетке на увитном прозору” — 
рјешидба од 19. III 1895. бр. 3458 — цитирано према др. Спевец: Грађански 
законик, III издање, Загреб, 1911. г. стр. 170.
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Ha ово питање морамо одговорити одречно.
Устав СФРЈ у члану 23 гарантира грађанима право влас- 

ништва на стамбеним зградама и становима за задовољење особ- 
них и породичних потреба и одређује да се границе права влас- 
ништва на стамбеним зградама и становима утврђују законом.

Колико нам је познато, нити једним од закона које је феде- 
рација донела на основу наведеног уставног овлаштеша, нису 
утврђена никаква ограничења власника стамбене зграде са ас- 
пекта о коме расправљамо, из чега произилази да однос у пи- 
тању није уређен позитивним прописима федерације и да прав- 
на правила о праву прозора садржана у аброгираним законима, 
уопће нису у изричитој супротности са било којим важећим 
прописом федерације.

Преостаје да се види да ли се примјена ових аброгираних 
правних правила противи начелима уставног поретка СФРЈ и 
социјалистичких република.

Несумњиво је да право приватног власништва у нас трпи 
знатна ограничења. Та ограничења су нарочито јако изражена 
у сфери власништва над средствима за производњу и она про- 
изилазе из факта прилагођавања власништва циљевима и по- 
требама социјалистичког друштва. To је прилагођавање измење- 
ној функцији власништва, које престаје бити монопол за при- 
бављање економске и друштвене моћи. Тај друштвено-економски 
аспект власништва једино је садржан у начелима Устава СФРЈ 
и социјалистичких репзгблика.^

Остали аспекти власништва, наносе ограничења коЈа про- 
изилазе из суседских односа, немају начелан значај за уставни 
поредак, јер не резултирају из захтева социјалистичког дрзчптве- 
ног уређења, већ из истих оних разлога, који мотивирају иста 
ограничења приватног власништва у правним системима земаља 
са другим друштвено-економским уређењем, из чега опет мо- 
жемо закл>учити да се примењивање аброгираних правних пра- 
вила на односе о којима расправљамо у овом напису, не противи 
ни начелима уставног поретка СФРЈ и социјалистичких ре- 
публика.

Из наведених разлога ми сматрамо да су и данас приме- 
њива правна правила аброгираних грађанских закона о праву 
прозора и да се никако не може прихватити становиште да је 
за отварање прозора на властитом зиду са изгледом на грађе- 
вински плац суседа потребно имати наслов за стицање службе- 
ности.

Отклањање примењивања ових правних правила с позивол! 
на начело о забрани злоупотребе права, није такођер одрживо. 
Од случаја до случаЈа може се десити да власник зграде из ши- 
канозних разлога отвори прозор на свом зиду са изгледом на 
грађевински плац суседа, као што уосталом и титулар сваког 
другог права може да се користи својим правом искључиво у

 ̂ Види о томе поближе наш чланак „Службености и сродна ограни- 
чења приватне својине” који је објављен у часопису „Правни живот“ 
број 6/67.
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циљу да другоме нанесе штету, али то је ексцес као и сваки 
други који не може имати утицаја на егзистентност и обим права 
као таквог. He може се генерално тврдити да свако отварање 
прозора према суседном плацу представља злоупотребу права 
и на основу тога априори одрицати власнику зграде једно 
овлаштење које је садржано у његовом праву власништва. Ово 
утолико прије што у пракси нису ретки случајеви где је еви- 
дентно да је отварање прозора неопходно ради побол>шања 
услова становања и где према томе о злоупотреби права не може 
бити ни говора.

Према томе ни овај разлог, тј. позивање на начело о зло- 
употреби права, не доводи у питање примењивост правних пра- 
вила о праву прозора и овлаштењима власника стамбене зграде 
да на овом зиду отво-ри прозор са изгледом на грађански плац 
суседа.

Преостаје нам још да видимо какав утицај на примену на- 
ведених правних правила могу имати прописи о грађевинском 
уређењу насеља.

Наиме, прописима неких република и општинских скуп- 
штина о грађевинском уређењу насеља' регулирана су и одре- 
ђена питања у вези са отварањем прозора на стамбеним згра- 
дама грађана са изгледом на грађевински плац суседа, па се 
поставља питање како треба поступити на подручјима где такви 
прописи постоје; да ли применити правна правила аброгираних 
закона или наведене прописе.

Без претензија да у овом напису детаљније улазимо у 
разматрање овог питања, истакли бисмо само да смо мишљења, 
да примјена одговарајућих одредаба републичких закона и про- 
лиса општинских скупштина о грађевинском уређењу насел>а, 
којима се регулирају одређена питања у вези са отварањем про- 
зора према суседном плацу, тамо где су такви пописи донети, 
уопште не долази у питање.

Жељко Миловић

РАД ДУЖИ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА И 
УГОВОР О ДЕЛУ — ГРАЂАНСКОПРАВНИ ПОСАО

I — МАТЕРИЈАЛНО ПРАВНИ ПРОПИСИ

У пракси примењивања Основног закона о радним односима 
веома често се наилази на погрешну примену одредаба закона 
који регулишу питања рада дужег од пуног радног времена рад-

‘ Види Закон о увјетима за изградњу стамбених и господарских 
зграда на селу („Народне новине" бр. 45/61) који се примјењује у СР 
Хрватској, који дозволу за отварању прозора увјетује одговарајућом 
удсљености од међе према сусједном плацу.
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ника у радној организацији, уговора о делу као и уговора о 
грађанско-правном послу.

Како је пракса веома различита у примени ових одредаба, 
вал>а претходно сагледати материјално-правне прописе који ре- 
гулишу сваку врсту ових послова појединачно.

а) Pad дужи од пуног радног времена:

Редовно радно време радника у радној организацији чији је 
он члан регулисано је прогтасом чл. 37— 39 ОЗОРО-а, међутим, 
радно време које се такође сматра редовним радним временом, 
али које траје краће од радног времена осталих радника у радној 
организацији регулисано је чл. 40— 43 ОЗОРО.

Рад дужи од П5ГНОГ радног времена радника у радној орга- 
низацији регулисан је чл. 44 и 45 ОЗОРО.

б) Pad padnuKa nod угов. oduocHo на основу уговора о deлy:

Рад лица која са радном или другом организацијом за- 
кључују уговор о делу регулисан је чл. 17 тачка 4. ОЗОРО.

в) Грађанско-правни oduoc: за извршење одређених послова за- 
снива се на основу чл. 138, 139 и 140 ОЗОРО.

Дакле из овога јасно произилази, да се овде ради о разли- 
читим друштвеним, па и друштвеноправним и материјално-лрав- 
ним питањима.

II —  ПРАВНА ПРИРОДА РАДА ДУЖЕГ ОД ПУНОГ 
РАДНОГ ВРЕМЕНА

Рад дужи од пуног радног времена „прековремени рад” код 
нас је забрањен. Забрана овог рада дугује се нашем економско- 
-друштвеном систему. Осим тога Југославија је потписница међу- 
народне конвенције о забрани прековременог рада.

Дакле, како се види постоје два веома значајна инструмента 
која нас обавезују да извршимо забрану прековременог рада па 
чак да ову забрану утврдимо и законским прописом.

Међутим, изузетно, a тај изузетак мора бити друштвено- 
-економски,, па и полигички на ширем плану, оправдан, рад 
дужи од пуног радног времена, што се да видети и из самих 
случајева, који ће ниже бити наведени, је дозвољен. Ти случа- 
јеви су:
— у случају несреће која задеси радну организацију или јој 

непосредно предстоји,
— кад је неопходно да се започети процес рада заврши, односно 

продужи да би се завршио процес чије би прекидаше или
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обустављање нанело знатну материјалну штету или угро- 
жавало здравље и живот људи.

Дакле, како се да видети, чак и овако изузетно дозвољен, 
рад дужи од пуног радног времена радника је сведен на нај- 
мању могућу меру, на најмање могуће трајање.

Није потребно да се овде наводи шта све за собом повлачи 
рад дужи од пуног радног времена, али је довол>но указати само 
на чл. 45 ОЗОРО, као и на извесна објашњења СС за рад, па 
да се види корисност, односно штетност овог рада.

На први поглед, гледано са аспекта појединих руководилаца 
у радним организацијама само у односу на ту радну организа- 
цију, изгледа као да је то корак назад у односу на аутономи.ту 
у регулисашу међусобних радних односа. Међутим, ако се са- 
гледају напред наведени критерији и напомене, онда се да ви- 
дети колико се жели заштити не само радник већ и сама орга- 
низација непосредног привређивања, тим пре ако пледирамо да 
је у нас планска призреда са претензијама поштовања при- 
вредне и друштвене реформе и ка приближавању у међу- 
народну поделу рада.

III — ПРАВНА ПРИРОДА УГОВОРА О ДЕЛУ

Уговором о делу заснивају се извесни правни односи између 
нарз^иоца посла и извођача посла. Уговор о делу или уговор о 
услузи настаје кад се извођач обавеже да ће на свој ризик из- 
вести једно дело, односно извршити услугу, a све према по- 
руџбини наручиоца посла. Уговором о делу дакле утврђују се:
— посао (дело) или услуга које се имају извршити,
— време извршења посла,
— награда за рад извођача.

Из оваквог стања ствари, произилазе и чињенице као 
што су:
— мане на извршењу услуга, односно извршењу послова око из- 

раде уговореног дела. Мане могу бити како квалитативне, 
тако и квантитативне, па чак и ако је у питању време.

Мане, као правне чињенице код извођења дела, односно 
извршења услуга, могу проузроковати спор између наручиоца и 
извођача, a ти спорови су најчешћи ако су у питању битне мане. 
Међу битне мане се могу убројити:
—зко С8 дело не може употребити,
— ако је дело изведено супротно условима постазљеним од на- 

ручиоца у моменту потписивања уговора о делу,
— ако је дело, односно услуга извршена после протека рока који 

је био и представљао битан елемената уговора о делу.
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y  таквим случајевима, спор је неизбежан.
Међутим, поред битних мана, могу постојати и небитне 

Шта ће се у ком случају сматрати битна a шта мање битна мана 
ствар је уговорних странака и представља фактичко питање које 
треба у сваком конкретном спору посебно утврдити.

Чланом 17. тачка 4. ОЗОРО предвиђено је да се одредбе 
ОЗОРО-а не односе на радне Лзуде које радна организација по- 
времено или привремено ангажује уговором о делу за вршење 
одређеног посла. To другим речима значи, да чак и ако радтха 
организација са радником који је члан те радне заједнице и у 
сталном радном односу је са том радном организацијом, ангажује 
таквог радника по уговору о делу, да ова за случај да дође до 
спора, тај спор решава у оквиру радно-правног односа. Напротив, 
отуда би вал.ало да се таквав спор третира редовним спором, 
дакле спор ван радне организације, a уз то ваља избегавати уго- 
воре 0 делу са радницима запосленим у тој радној организацији. 
Ово с обзиром на чињеницу да се извесне последице могу касније 
реперкутовати и на кретање радника у радном односу.

IV — БИТНЕ РАЗЛИКЕ УГОВОРА О ДЕЛУ И 
РАДНО-ПРАВНОГ ОДНОСА

Радно-правни однос представља сталну радно-правну везу 
између радника и радне организације на утврђеном радном месту 
у извршењу редовних радних задатака радника и шеговим ин- 
корпорисањем у сталне кадрове радне организације уз обавезу 
радне организације да овом обезбеди лични доходак у складу 
са постигнутим резултатима рада радне организације као целине, 
радне јединице у којој радник ради и од непосредног радног 
ефекта самог радника. Дакле, како се види, овде се ради о јед- 
ном друштвено-радном односу где постоји континуиран процес 
радно-правне везе, где се радник јавља и као извршилац одре- 
ђеног радног задатка и као непосредни самоуправљач, уређујући 
непосредно или посредно међусобне радне односе.

Код уговора о делу извршилац радног задатка, дела од- 
носно услуге је ван радне организације, он ни је у редовном 
и сталном радном односу, његово редовно радно време није 
утврђено, он не утиче на уређење међусобних радних односа, 
не инкорпорише се у сталне, па чак ни у привремене кадрове 
радне организације, на њега се не примењује радно-правни ре- 
жим радне организације, он не }гчествује у непосредном и по- 
средном уређењу међусобних радних односа, његова награда не 
зависи од резултата рада радне организције, јер није шен члан, 
па самим тим ни од резултата рада радне јединице и сл. Његова 
награда зависи једино од чињенице извршења или неизвршења 
дела односно услуге, од тога да ли ће ова услуга односно дело 
бити изведено по налогу и уз уговорен третман од наручиоца.

Осим ових битних разлика постоји и низ других разлика, 
као на пример, радник у редовном радном односу свој рад
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обавља друштвеним средствима за рад стављеним на распола- 
гање радној организацији чији је овај члан и од шеног матери- 
јала.

Радник у непосредном радном односу свој радни задатак 
извршава лично, па отуда и лична радно-правна веза измеНу 
њега и радне организације.

Извршилац задатка према уговору о делу није обавезан да 
овај непосредно сам изврши, сем ако то није посебно уго- 
ворено, с обзиром на околности и својства извршиоца.

Из овога произилази битна разлика између редовног радног 
односа и уговора о делу.

V — ПОКУШАЈ ДА СЕ РАД ДУЖИ ОД РАДНОГ ВРЕМЕНА
ИДЕНТИФИКУЈЕ КАО РАД ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ЗАДАТКА

У многим радним организацијама се за рад извршен у ду- 
жем трајању од редовног радног времена не утврђује и накнада 
виша од lOOVo од стартне основе. Ово нарочито после укидања 
изричите законске одредбе да се за рад извршен у прековреме- 
ним часовима раднику има платити 150“/о.

Напротив, радне организације су у зависности од њихових 
могућности, у зависности од технолошког процеса рада, као и у 
зависноти од других околности, овај ®/о свеле на минимум, a неке 
га чак и не утврђују. У таквим случајевима, када се нареди рад 
дужи од пуног радног времена радника, a имајући у виду и 
висину доприноса из личног дохотка радника, поједине радне 
организације приступају закључивању уговора о делу са својим 
радницима. Очигледно је да се овде ради о једној недопустивој 
радњи, о радњи која не само да није сагласна већ је и супротна 
праву. С тог разлога, ваља на такву појаву указивати као на 
једну од веома штетних појава, па без обзира на то колико она 
за радну организацију тренутно изгледала оправдана.

He значи то да све оно што није изричито правном нормом 
забрањено да је истовремено и допуштено. Напротив, ствар је у 
култури примене нормативних прописа, па самим тим и у 
култури примене одредаба о раду дужем од пуног радног вре- 
мена и о раду по уговору о делу.

VI — ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ УГОВОР И УГОВОР О ДЕЛУ

Из карактера чл. 138 ОЗОРО-а произилази да су радне v 
друге организације овлашћене да за извршење одређених радних 
задатака закључе са грађанима грађанско-правни уговор.

Овакав уговор се може закључити једино ако се за иззр- 
шење одређених послова радне организације нађе економско- 
-правно и друштвено-економско оправдање. Такво оправдање 
треба тражити пре свега у:
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—  чињеници да за извршење одређених послова за које се за- 
кључује грађанско-правни уговор није потребно да се у радној 
орагнизацији установи посебно радно место,

—  да ови послови у току једне календарске године не трају 
дуже од 30 дана.

To другам речима значи, да грађанско-правни уговор радна 
организација не би могла закл>учити за извршење послова из 
њене редовне делатности. Дакле, грађанско-правни уговор се 
може закључити за извршење оних послова који представљају 
хитност извршења a није их могз^ће извршити ангажовањем, у 
смислу чл. 26 ОЗОРО-а радном снагом која се прима на рад на 
одређено време за извршење сезонских радова.

Место овом уговору постоји превасходно ако се ради о по- 
себним стручним радовима, или о тренутним пословима, па ма 
да они нису изразито стручни, пример: уношење огрева, покри- 
вање хангара чији је кров услед невремена оштећен, a чије одла- 
гаше се не сме дозволити.

Из овога произилази и разлика између уговора о делу и 
грађанско-правног уговора. Међутим, ма да постоје разлике, ипак 
се овај уговор с обзиром на његову природу, мисли се на уговор 
о делу има сматрати грађанско-правним уговором.

Благоје Ранчић

ПОВРЕДА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКу 
У ПОГЛЕДУ ПОУКЕ О ПРАВНОМ ЛЕКУ (II)

VI ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

У нашем позитивном правном систему постављено питање 
је у детаље регулисано Законом о општем управном поступку. 
Када је у решењу управног органа дато погрешно упутство, 
странка може поступити по важећим прописима или по зшутству 
(чл. 210/4 ЗОУП). Када у решењу није дато никакво упутство 
или је оно непотпуно (не садржи правно средство које се може 
употребити, орган коме се жалба изјављује, орган коме се 
жалба предаје, рок за жалбу и износ таксе, чл. 210/1— 2 ЗОУП) 
странка може поступити по важећим прописима, a може и у 
року од осам дана тражити од органа који је решење донео да 
допуни решење исправним упутством. Тада рок за жалбу (тужбу 
суду) тече од дана достављања допуњеног решења странци (чл. 
210/5 ЗОУП). Ако је решењем странка погрешно зшућена да 
нема места жалби против тога решења или да се против њега 
може одмах покренути управни спор, a жалба је дозвољена, 
рок за жалбу тече од дана достављања решења суда, којим је 
тужба одбачена као недопуштена, ако странка није већ пре
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тога рока поднела жалбу надлежном органу (чл. 210/6 ЗОУП). 
ЗОУП, дакле, доследно спроводи принцип који је поставио у 
члану 210/4: странка не може трпети штетне последице ако 
поступи по погрешном упутству о правним средствима. Овако 
детаљно регулисање постављеног питања у ЗОУП-у је разум- 
љиво због специфичности управног поступка у односу на правна 
средства, која су различита и често искључена, што ствара веће 
могућности за доношење погрешних упутстава о правним леко- 
вимa.^

VII ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ И 
ЗАКОНСКИ РОКОВИ

Видели смо да су рокови за улагање правних лекова пре- 
клузивни, законски рокови. Ово и по ЗПП и по страним пра- 
вима. Међутим, страна права на која смо се осврнули и ЗОУП 
дозвољавају у извесним случајевима да се ови рокови продуже, 
како не би странка трпела штетне последице због прнзпуста суда. 
Наша судска пракса стала је на исто становиште. Па чак и сам 
ЗПП дозвољава прекорачење ових рокова у извесним случаје- 
вима ради њиховог одржавања.

Закон тачно ограничава рок у којем је странка дужна да 
предузме своју парничну радњу, ако не жели да је погоде штетне 
последице пропуштања. Тиме се прекида неизвесност у погледу 
диспозитивности странке да ли ће предузети или не одређену 
парничну радњу. Странка по своме нахођењу слободно користи 
процесна права, која јој по закону припадају. Али у извесним 
случајевима, a нарочито код права на улагање правних лекова, 
од чега зависи наступање формалне правоснажности, Закон је 
ову субјективност морао ограничти законским роковима. Даље ie 
прописано да је подкесак везан за рок предат благовремено ако 
је предат надлежном суду пре протека законског рока (чл. 102/1). 
Из сасвим оправданих разлога има се сматрати да је поднесак 
поднет благовремено и ако је пре протека законског рока упућен 
надлежном суду препорученом пошиљком или телеграфским 
путем или ако су га одређена лица поднела у томе року војној 
јединици, односно управи затвора, казнено-поправне установе 
или васпитно-поправног дома (чл. 102/2, 4—5). Исто тако сма- 
траће се благовременим поднесак везан за рок, који је пре истека 
тога рока предат или упућен ненадлежном суду, a стигне над- 
лежном суду после истека рока, ако се његово подношење не- 
надлежном суду може приписати незнању или очигледној омаш- 
ци подносиоца (чл. 102/6). У свим овим случајевима Закон 
тражи да се странка пре истека законског рока одлучи да ли ће 
предузети одређену парничну радњу или не. Тиме Закон прекида 
неизвесност код овога, на неки начин „субјективираног рока” . 
Даље је ствар једног краћег објективног тока времена да тако 
упућен или поднет поднесак стигне надлежном суду. Управо за *

* Тако и Долничар, стр. 368.
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овај, на неки начин „објективирани рок” Закон дозвољава пре- 
корачење законских рокова у циљу њиховог одржавања. Ово 
је још изразитије у случају да поднесак упућен телеграфским 
путем не садржи све што је потребно да би се по њему могло 
поступати. Закон тада дозвољава да се уредан поднесак преда 
или упути препорученом пошиљком надлежном суду у року од 
три дана од дана предаје телеграма пошти (чл. 102/3). ЗПП није, 
дакле, „непопустљив” према законским роковима.

VIII НАЧИН РЕГУЛИСАЊА НЕПРАВИЛНЕ ПРИМЕНЕ 
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 326/3 ЗПП

Чишеница је да је за спровођење уставног начела једна- 
кости грађана пред судом (чл. 33 и 67 Устава) и уставног права 
човека и грађанина на правни лек против судских одлука, неоп- 
ходно потребно извесно активно понашање суда према неукој 
странци (чл. 10), a у одређеним случајевима (код давања упут- 
ства 0 праву на правни лек) и према странкама уопште. Давање 
упутства о правном леку је неопходно, пре свега, због разних 
врста судских одлука, разних правних средстава за шихово по- 
бијање везаних за различите преклузивне законске рокове.‘ 
Правилним вршењем ове своје законске дужности суд доприноси 
остварењу наведених уставних принципа. Исто тако је чињеница, 
да суд често пренебрегне вршењу ове своје дужности, што може 
да за странку произведе штетне последице. Питање које се на- 
меће је да ли је странка увек дужна да уочи законске рокове, 
без обзира на неправилан рад суда при давању упутства о прав- 
ном леку, односно да ли странка може да трпи штетне после- 
дице због неправилног рада суда.

Правна теорија и судска пракса, као што смо већ истак.ли, 
нису јединствени у одговору на ово питање. Као одговори истичу 
се два става:

— Рокови за улагање правних лекова су законски ркжови. 
Странка је дужна да их увек опази. У случају њиховог непошто- 
вања, странка сама сноси штетне последице свога попуштања.

— Рокови за улагање правних лекова су, истина, законскк 
рокови, али у случају и да је суд неправилно извршио своју 
дужност о поучавању странке о праву на правни лек, странка 
не сме због тога трпети штетне последице.

Прво становиште се брани, пре свега, установом законских 
рокова. Они су строги, јер управо том својом строгошћу врше 
своју функцију у процесном праву. Због тога се они не могу 
продужавати, па чак ни у случају погрешног упутства суда. 
Суд није овлашћен да продужава законске рокове. Он не може 
да својим одлукама мења објективно право. A суд и када про- 
пусти да странци да поуку, или јој да погрешну поуку о прав- 
ном леку, то није битна повреда одредаба ЗПП и нема важ-

‘ Марковић, стр. 227.
‘ Марковић, стр. 228.
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ности при утврђивању благовремености правног лека. Странка 
је дужна да познаје законске прописе и њено незнање је не 
оправдава — ignorantia iuris nocet. Продужавањем законских ро- 
кова за улагање правних лекова крњи се правоснажност, чиме 
се дира у интересе супротне странке, које такође не смемо за- 
немарити. Исто тако, нарзшЈава се правна сигурност, која је 
нарочито важна за савремени правни промет.

Друго становиште заснива се на много прихватљивијим ар- 
гументима. Законски рокови јесу строги, али се они не могу 
тако формалистички посматрати. Законска празнина о упутству 
на правни лек мора се тумачити правилним схватањем духа и 
циља Закона. To захтевају начело материјалне истине, правич- 
ност и вишестепеност у суђењу. Истиче се да суд није овлашћен 
да продужава законске рокове. To је тачно, али је исто тако 
тачно да суд није овлашћен ни да странкама даје погрешна 
упутства. Он је чак и дужан да правилно упозна странке са 
могућношћу улагања правног лека. Упутство о правном леку је 
саставни део правилног достављања судских одлука. Такође се 
може оспорити схватање да, ако се прихвати благовременост 
правног лека уложеног после протека законског рока, али у року 
одређеном судским упутством, суд тиме продужава законске ро- 
кове. Странка се држи рока одређеног у упутству зато што је 
уверена да је то законски рок. Стога треба поштовати рок из 
упутства, a не сматрати да је суд упутством продужио закон- 
ски рок/ Питање је затим да ли је повреде чл. 326/3 битна или 
је то само релативна повреда Закона. Ако суд погреши у својој 
дужности поучавања странке о правном леку, он је тиме доводи 
у заблуду у праву на улагање правног лека. Кривицом суда 
странки је веома отежано, или чак онемогућено, коришћење 
Уставом јој загарантованог права на правни лек против суд- 
ских одлука, које се не може ни ограничити ни одузети (чл. 70/1 
Устава). Тако посматрана повреда одредбе о упутству на правни 
лек увек је битна. Суд је дужан да поуку о правном леку до- 
стави свим странкама, без обзира на њихову правну стручност 
или њихово заступање по адвокату. Зашто, онда накнадно испи- 
тивати да ли је повреда ове дужности суда битна или није? 
Исто тако се истиче начело Римског права ignorantia iuris nocet. 
Али такође и iura novit curia! He може ce од странке очекивати 
ни бол>е познавање права ни већа пажња него што су познава- 
ње и пажња изражени у раду судова. (1) Ни приговор нарзчпа- 
вања правоснажности не стоји. Практично, суд даје клаузулу 
правоснажности тек по протеку једног објектпвног тока време- 
на у коме правни лек треба да стигне суду.  ̂ Поред тога, анали- 
зом судске праксе, установили смо да, ако је суд дао погрешно 
упутство о року за улагање правног лека, он скоро редовно тај 
рок и поштује, a тек суд вишег степена одбацује правни лек као 
неблаговремен. Начело материјалне истине, објективно суђење 
у свим инстанцама, уставно право на жалбу и начело правично-

 ̂ Тако и Стерјоска, стр. 53.
 ̂ Тако и Долничар, стр. 371 и Стерјоска, стр. 54.



сти, морају се, према томе, ценити у нашем случају испред фор- 
мализма законских рокова, интереса сзшротне странке и пра- 
воснажности и правне сигурности. Зато је и у грађанском процес- 
ном праву прихватл>иво начело истакнуто ЗОУП-ом да странка 
не сме да трпи штетне последице због неправилног рада др- 
жавних органа.

ЗПП не садржи одредбе о отклањању од странке штетних 
последица неправилног рада судова. Очигледно је да се ради о 
недостатку правних норми, о законској празнини. Када закон 
није уопште регулисао извесни друштвени однос, када не даје 
правило за његово решавање (правна празнина) има места при- 
мени аналогије. Тада ће суд применити случај најсличнији слу- 
чају за који закон није предвидео правну норму/ Слзгчај који ре- 
гулише ЗОУП у чл. 210 веома је сличан, ако не и идентичан 
случају који разматрамо. Наш правни систем је јединствен и 
начело које је изтакао ЗОУП сасвим је примењиво и у грађан- 
ском парничном поступку по принципу аналогије/ Али, како у 
сваком конкретном случају који смо навели, није могуће ана- 
логно применити одредбе ЗОУП-а, то ћемо се поново задржати 
на њима, претходно напоменувши да странка увек може да се 
држи законских рокова и поред погрешног упутства суда о 
правним лековима.*

а) одсуство упутства
Ако суд у потпуности пропусти да достави странци упутство 

о правном леку и то сам примети пре истека законског рока, 
требало би да по својој иницијативи, одмах достави такво упут- 
ство странци. Исто тако, странка би могла сама, у року који 
предвиђа ЗОУП (осам дана од достављања судске одлуке), да 
чницира суд да донесе и достави јој упутство. У погледу овога 
могуће је, држећи се основне идеје ЗОУП-а да странци не тече 
рок за правни лек, одредити га тако да се ипак остане у згради 
парничног поступка. To би тада био рок за предлог за допунску 
пресуду; 15 дана од пријема отправка одлуке (чл. 327/1). Закон- 
ски рок за улагање правног лека тада би текао од дана достав- 
љања таквог упутства странци. Сматрамо да је неприхватљизо 
за овај случај решење Новог чехословачког закона да је жалба 
благовремена ако је уложена у року од три месеца од дана до- 
стављања судске одлуке странци, па чак ни за неуку странку. 
Тиме би се знатно нарушила правоснажност и правна сигурност 
и отворили путеви многим злоупотребама.

б) непотпуно упутство
Ако упутство о правном леку не садржи неки од битних 

елемената (рок и суд коме се правни лек предаје), то је мања 
грешка суда од одсуства поуке уопште. Суд је обавестио стран-

1 Слично и Васиљевић, Ревија, стр. 260—261.
’  Камхи, стр. 57.
'* Тако и Долничар, стр. 370 и Стерјоска, стр. 51.

28



ку да има право на улагање правног лека, a онда би се и сама 
требала да обавести о елементима ко„ј су јој непознати, a које 
је суд пропустио да наведе. Ипак би се и овде могло прихватити 
исто решење као и услучају одсуства упутства.

в) погрешно упутство

Ово је за странку најтежа ситуација. Суд не само да јој је 
ускратио помоћ, коју јој је био дужан дати, већ ју је и довео у 
заблуду око могзгћности улагања правног лека. При томе су мо- 
гуће следеће ситуације:

—  Суд погрешно упути странку да има места правном ле- 
ку, иако га Закон не дозвољава. Суд би морао, ако примети гре- 
шку на време, донети одмах ново упутство. Али ако је странка 
већ уложила правни лек, штета ипак није велика и она се сво- 
ди само на трошкове улагања правног лека.

— Суд погрешно упути странку да нема места правном ле- 
ку, a да је он по Закону дозвољен. Ово је за странку далеко нај- 
тежа ситуација. Она је доведена у заблуду да нема места прав- 
ном леку. Суд би, такође, требао, ако примети грешку на време, 
да достави странци ново, правилно упуство. У позитивном, 
оправдано би било прихватити правни лек као благовремен, ако 
је поднет у року од три месеца (објективан рок за повраћај у 
пређашње стање) од дана достављања одлуке са погрепгаим у- 
путством (не од дана пропуштања), као што је то одредио Нови 
чехословачки закон.

У оба наведена случаја нису применљиве одредбе ЗОУП-а, 
пошто нема могућности за покреташе управног спора.

— Суд у упутству погрешно означи неки од битних еле- 
мената. Ово је у потпуности применљиво начело управног права 
да странка, која поступи по погрешном упутству, не може због 
тога имати штетних последица.

Ако је упутством погрешно означен суд коме је странка 
дужна предати правни лек, то и неће повлачити штетне после- 
дице по странку, ако се под незнање и очигледну омашку подно- 
сиоца, који се траже по чл. 102/6, подразуме и упутством о прав- 
ном леку погрешно означен суд коме се правни лек мора под- 
нети. Професор Tppiaa и неправилно адресирање види као слаб- 
ности и правне сигурности и функционисање правосуђа уопште. 
љење процесне дисциплине које утиче на утврђивање правомоћ- 
Он сматра да ову одредбу треба суздржљиво и опрезно приме- 
њивати, чак и у случају када је погрешно адресирање резултат 
погрешног упутства које је суд дао странци.*

Ако је суд погрешно упутио странку на дужи рок за ула- 
гање правног лека од законског, треба сматрати да је правни 
лек благовремен ако је изјављен у том, од суда означеном року, 
без обзира на протек законског рока.  ̂ Исто становиште заузео

‘ Трива, стр. 209.
 ̂ Тако и Долничар и Стерјоска.

29



je  и BCJ y цитираном начелном мишљењу. Веома је занимљиво 
становиште кривичне судске лраксе по питању погрешног упут- 
ства. ВСЈ истиче да се такво упутство не може сматрати упут- 
ством по закону и да је њиме повређен закон. Суд би 'рребао да 
ово отклони поновним достављањем странци правилног упутства, 
a законски рок за улагање жалбе би у том случају почео да тече 
тек од дана достављања правилног упутства. Али ако је странка 
већ у међувремену поднела правни лек, треба га сматрати бла- 
говременим/

Правни лек који је уложен у року из погрешног упутства 
треба сматрати благовременим, без обзира да ли је странка била 
вична праву или није, односно да ли је била заступана по ад- 
вокату или није. Као противаргумент се истиче да адвокати поз- 
нају право већ по својој професији и да њима упутство чак није 
ни потребно. Али Закон обавезује суд да поуку достави сзим 
странкама, без обзира на горњу околност. С дрЈче стране, ако се 
од адвоката очекује познавање права, то се са још већим раз- 
логом очекује од самих судија које га примењују. A  још како 
је суд погрешним упутством довео адвоката у заблуду, оправдан 
је пропуст адвоката да правни лек уложи у законском року под 
утиском погрешно означеног дужег рока у упутству о правном 
леку.'

IX ПОВРАЋАЈ У ПРЕЋАШЊЕ СТАЊЕ И ЗАХТЕВ ЗА 
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

а) noepahaj у пређашње стање

Већ смо напоменули да у правној теорији постоји станови- 
ште да се последице погрешне поуке о правном леку регулишу 
институтом повраћања у пређашње стање. У томе случају би 
неопходно било, пре свега утврдити да Je погрешно упутство су- 
да оправдан разлог за пропуштање, који тражи Закон (чл. 106/1). 
Док се ово не учини, странки ће увек претити латентна опасност 
да суд не оцени погрешно упутство као „оправдан разлог“ . По- 
враћај у пређашње стање је, међутим, везан субјективним (15 
дана од дана сазнања за пропуштање) и објективним роком (три 
месеца од дана пропуштања, чл. 107/2— 3): Субјективан рок у 
овом случају почео би тећи тек од дана достављања решења су- 
да о одбацивашу правног лека као неблаговременог. Ово решење 
може да донесе већ првостепени суд (чл. 346/2) или тек друго- 
степени (чл. 351/1). Против њега странка може да уложи жалбу 
(чл. 364/1) или ревизију (чл. 380/1 т. 3), јер она основано сматра 
да је решење погрешно, пошто је она тачно поступала према 
упутству суда. У том случају, субјективни рок би могао тећи 
тек од дана достављања другог решења, којим се потврђује не- 
благовременост правног лека. Могуће је, дакле, да се уведе још 
један нови поступак, који би сасвим непотребно оптерећивао и

Пресуда ВСЈ Кз. 93/60 од 9. XI 1960.
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суд и странке и довео до нових трошкова. A сасвим је могуће, 
услед заузетости, a и неажурности судова, да ток овог новог 
поступка спречи странку да се касније користи повраћајем у 
пређашње стање, тиме што ће протећи објективан рок од три 
месеца. С друге стране, ако до овога и не дође и странка након 
првог решења о одбацивању правног лека као неблаговременог 
поднесе предлог за повраћај у пређашње стање, опет се непо- 
требно умеће још један поступак. Суд је дужан да по предлогу 
странке за повраћај у пређашње стање закаже рочиште, осим 
ако су чињенице на којима се предлог странке заснива опште 
познате (чл. 110̂ 2)-, што овде није случај. Исто тако, правично 
би било да суд у решењу, којим одбацује правни лек као небла- 
говремен, a који је странка поднела у року из поуке суда, поред 
упутства странци о праву на правни лек против тога решења, 
упути странку и на могућност подношења предлога за повраћај 
у пређашње стање. Странка a нарочито неука странка, би тек сада 
била у дилеми: по којем од ова два упутства да поступа? Сем тога, 
странка која, због кривице суда, мора да тражи повраћај у пре- 
ђашње стање, сама сноси и своје и трошкове супротне странке, 
јер се то сматра као „случај који се њој десио“ (чл. 145/1). Тиме 
јој се чини још једна неправда. Видимо, дакле, да институт по- 
враћаја у пређашње стање није погодан за регулисање непра- 
вилног упутства суда странци о праву на правни лек. Њиме би 
се дирало у интерес странке и нарушавало начело процесне 
економије.*

б) захтев за заштиту законитости
У пракси су се јавили случајеви у којима је у истом циљу 

предузиман и захтев за заштиту законитости. Ово решење не би 
требало искључити, обзиром да је повређен закон (чл. 389), али 
овај је пут далеко спорији и заобилазнији од претходно пред- 
ложених и зависи искључиво од јавног тужиоца.^ Њега би тре- 
бало користити само као ултиматум ремедиум, a то је могуће 
тим пре, јер су рокови за његово подизање веома дуги.

Обзиром на до сада изложено, стоји дужност суда да оба- 
вештава странке о праву на улагање правног лека. Дешава се да 
судови пренебегну ову своју дужност или да је изврше погреш- 
но. Странка због таквог неправилног рада суда не сме трпети 
штетне последице. Њено Уставом загарантовано право на прав- 
ни лек не може бити одузето ни огранргчено. Институти повра- 
haja у пређашње сташе и захтева за заштиту законитости могу 
да отклоне од странке по њу штетну последицу преклудирања 
у праву на правни лек, али их низ правно-политичких разлога

‘ Тако и Стерјоска, оп. цит.
 ̂ Супротно Стерјоска, стр. 55.
‘ Долничар, стр. 370.
 ̂ Тако и Васиљевић, Ревија, стр. 262.
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чини неподесним. Предложеним решењем избегава се све то и 
удовољава принципима социјалистичке законитости. У соција^ 
листичком праву у случају законске празнине, увек се морамо 
водити начелом целесходности и нарк)чито правичности.

Тодор М. Ачански
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ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АК У САПВ

25. октобра 1969. године одржана је у  Новом Саду Ванредна 
Скупштина адв. коморе у САПВ. Ванредна Скупштина заказана 
је била, у првом реду, ради доношења измењеног Правилника о 
награди за рад адвоката Адвокатске коморе у САПВ. Међутим, 
како су у међувремену искрсла нека нова, врло занимљива пи- 
тања, то је Управни одбор, као сазивач Ван. Скупштине, дневни 
ред пропшрио са две тачке: Информације о новом Закону о ад- 
вокатури и отсалим видовима правне помоћи и Осигурање ад- 
воката, док је на Скупштини поднесен предлог да се дода још 
једна тачка дневног реда; Помоћ борби Вијетнамског народа.

Скупштину је отворио председник УО АП У САПВ Мило- 
рад Ботић, који је поздравио присутне госте, затим чланове Са- 
вета Коморе и све присутне адвокате. Изабрано је Радно прет- 
седништво од Андрије Шарчевића, Бранка Царића и Золтана 
Тангла, a за записничара је изабран Слободан БоЈвански, те два 
оверача загшсника.

Бора Стефановић, члан УО је у документованом излагању 
поднео предлог за измену неких прописа данашње Тарифе, која 
је превазиђена, јер је донесена крајем децембра 1965. године. Од 
онда су се код нас услови рада знатно изменили, тако да је са- 
дашња Тарифа, у неким својим деловима, неодржива. Осим тога, 
нису досада били тарифирани многи послови, које обављају 
адвокати.

У врло живој дискусији учествовали су: М. Кекез, М. Бор- 
јановић, др. J. Кениг, С. Грујић, др. Ф. Араницки, Пал Баркањ, 
др. П. Хорватовић, С. Савић, А. Хорват, секретар за правосуђе 
САПВ, др. J. Дорошки, М. Ботић, др. J. Жунац, изасланик Врх. 
суда Војводине, па је Скулштина прихватила по Б. Стефано- 
вићу предложене измене и допуне Тарифе, које ће ступити на 
снагу ако их одобри Извршно веће Војводине.

М. Ботић је приказао најновији нацрт Закона о адвокатури 
и осталим видовима правне помоћи, које је израдио Савет за 
провосуђе СИВ-а. Овај нацрт је наближи схватањима Савеза 
адвокатских комора и Комора, те према томе свим адвокатима. 
Адвокатура остаје јединствена професија за цело подручје Ју- 
гославије, као професија индивидуална или кроз удружене 
канцеларије, створене по чл. 14. Устава. Само адвокат може вр- 
шити све послове адвокатуре. Има неких одредаба које треба 
тачније проучити, јер није било времена, пошто је Нацрт ДО' 
стављен тек пре два дана. Међутим, већ се може констатовати 
да је већина примедби Савеза адвокатских комора уважена и 
то је охрабрујуће. Када Радни одбори и појединци проуче нови 
Нацрт, УО Коморе ће на њега ставити примедбе.

Др. Ф. Араницки је информисао Скупштину да се неки 
Осигуравајући заводи обраћају Комори за колективно осигурање 
адвоката за случај смрти и инвалидитета. Дају прихватљиве по- 
нуде. Сматра да би требало то прихватити. Б. Стојковић је про- 
тиван том предлогу, јер није довољно проучен, нити припрем-
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љен, па предлаже да се ово питање скине са дневног реда, шта 
је Скупштина и прихватила.

М. Борјановић ставио је предлог да се Коморе, Радни од- 
бори и адвокати укључе у покрет недеље солидарности са бор- 
бом народа Вијетнама, која почиње у нашој землзи 15. новембра, 
1969. године, те је предложио резолуциЈу Скупштини. Скупшти- 
на је прихватила резолуцију, уз манифестације народу ВиЈет- 
нама.

Коста Хаџи

др. Михајло МитрЉ: ПОРОДИЧНО ПРАВО

Универзитет у Нишу објавио је, ових дана, књигу др. Ми- 
хаила Митића ванредног професора Правног факултета ПОРО- 
ДИЧНО ПРАВО.

Књига је, у првом реду, писана за студенте, дакле као 
уџбеник за студенте Правног факултета, али како она објав- 
љује и многе ствари које са студијама на Факултетима, немају 
баш много везе, него су већином плод размишљања и искуства 
самог писца, објавл.ује умного највиших судских одлука, даје 
смернице за будућу кодификацију, то ћемо, у кратко, приказати 
ово, заиста, вредно и добро дело.

Професор др. Михаило Митић, иако релативно млад човек, 
ипак је стекао врло леп углед међу нашим правницима-писцима, 
нарочито на терену породичног права, које је у новим условима 
у  којкма живимо, претрпело врло велике и значајне промене.

Књига ПОРОДИЧНО ПРАВО објављена је 357 страна, ве- 
ликог формата. Садржи Увод у коме се третирају општи пој- 
мови о породичном праву, затим о породици. Затим прелази на 
Брачно право, родитељско право, старател>ство, једном речју 
обухвата целокупну материју која спада у породично право. 
Сви су делови врло лепо, концизно обрађени, како са теоријског, 
тако и са практичног аспекта. Цитиране су и одлуке највиших 
судова, које су решиле многа спорна питања из породичних 
правних односа. Нарочито је значајан допринос писца у разма- 
трашу појединих проблема који настају у данашњем гледању 
на те проблеме.

Ову књигу ПОРОДИЧНО ПРАВО препоручујемо свим 
правницима, јер као нова књига, новог, садашњег правца заслу- 
жује сваку пажњу.

к  X.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Питање да ли је извршењем кри- 
вичног дела постигаута имовинска 
корист и Y ком износу јесте чиње- 
нично питање, па ово питање, II. 
степени суд може решавати само 
јавном претресу. (ВСВ бр. Кж. 15/69).

Општ. суд је прогласио оптуже- 
ног кривим због крив. дела недоз- 
вољене трговине, осудио га на 4 
месеца затвора условно на 2. годи- 
не, a није изрекао меру безбедности 
одузимањем имовинске користи. 
Јавни тужилац је уложио жалбу, 
па је окружни као II. ст. суд исту 
уважио, отклонио примену чл. 48 
кЗ, a из службене дужности изре- 
као одузимање имовинске користи 
стечене извршењем крив. дела.

Јавни тужилац САПВ уложио је 
захтев за заштиту законитости про- 
тив оног дела одлуке II. ст. суда, 
којим је изречена мера безбедности 
одузимањем стечене имовинске к о  
ристи.

Захтев је као основан уважен, 
a из разлога:

Из текста чл. 62 a став 1 КЗ про- 
излази да је изрицањем мере без- 
бедности одузи-мањем имовинске 
користи постигауте извршењем 
крив. дела обавезно. Међутим, I. 
ст. суд је пропустио да ову меру 
примени, чиме је повредио КЗ, а.\и 
како није бњ\о жалбе против овог, 
II. ст. суд није био овлашћен да ту 
повреду испитује из службене дуж- 
ности, на штету окривљеног.

По прописи.\1а чл. 346. ЗКП II. 
ст. суд испитује пресуду у граница- 
.ма жалбених навода, a no службе^ 
ној дужности испитује са.мо, да ли 
постоје повреде одредаба крив. пос- 
тупка наведене у чл. 346. ст. 1 тач. 
1 ЗКП и да ли је повређен кривич- 
ни закон на штету оптуженог. Како 
ннје било жалбе због неизрицања 
мере безбедности одузи.мања имо- 
В1шске користи, те је окружни суд 
прекорачио овлашћења наведена 
у чл. 346 ЗКП, па је тиме повредио 
закон на штету окривљеног.

Из чињеница које је тужиља 
изнела у тужби не пркЈизилази ос- 
нованост гужбеног захтева, па је I. 
ст. суд починио битну повреду од- 
редаоа парничног поступка из Чј\. 
343. ст. 2. т. 5 ЗПП, када је донео 
пресуду због изостанка.

Пресуда због изостанка може се 
донети само ако се из чшвеница 
наведеш1х у тужби може закљу- 
чити д a произилази основаност 
тужбе. (ВСВ бр. Гж. 380/969).

I. суд је донео пресуду због изо- 
станка. Тужени је уложио жалбу, 
која је основана, a из разлога:

Чл. 102 став 3 се не односи на 
улагања жалбе (ВСВ бр. Рев. 85/69).

Тужилац је уложио ревизију 
против решења Окружног суда ко- 
јим је одбачена жалба тужиоца у 
смислу чл. 102, у вези са чл. 355 
ЗПП, јер тужилац своју жалбу упу- 
ћену телеграфским путем није у 
року од 3 дана након предаје те- 
легра.ма уредни.м поднеском саобра- 
зио прописима поступка.

Ревизија је као основана ува- 
жена a из разлога:

По мшпљењу ВСВ погрешно је 
становиште побијеног решења да се 
прописи чл. 102 ЗПП односе и на 
жа.\бу, па је и у том погледу да 
жалба изјављена телеграфски.м пу- 
тем не садржи све што је потребно, 
јер недостаје оригиналан потпис 
жалиоца односно његовог заступ- 
ника.

Чл. 102 ЗПП говори о поднесци- 
.ма и роковима, о жалби овај про- 
пис ништа не говори. Међути.м по 
чл. 340 ЗПП ако се на основу пода- 
така из жалбе не може утврдити 
која се пресуда напада, или ако 
жалба није потписана, I ст. суд ће 
позвати решење.м жа,\иоца да у 
одређеном року допуни или испра- 
ви жалбу поднеско.м или на запис- 
ник код суда.

Нема никаквог разлога да жали- 
лац који је уложио жалбу теле  ̂
графским путе.м треба да буде у 
тежем положају од оног жа.\иоца 
чија жа,\ба садржи горње недостат- 
ке. Ово важи и за потпис, јер је 
побијено решење истакло да се по 
жа.\би не .може поступити јер она 
— на телеграму — не садржи ори- 
гиналан потпис. Треба.\о је позва- 
ти жалиоца да своју жалбу ускла- 
ди према прописи.ма чл. 340 ЗПП.

Уговарање испуњења чипидбе у 
тачно одређеном року претставља 
елеменат фиксног правног посла. 
(Врх. привр. суд Сл. бр. 410/69-3)

У покренутом спору тужилац је 
ставио захтев за накнаду штете
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због неиспуњења уговора, a туже- 
ни је исти оспоравао тврдећи да 
тужилац након протека уговореног 
рока испоруке није дао накнадни 
рок за испоруку. —

Првостепеном пресудом удовоље- 
но је тужбеном захтеу јер је  суд 
нашао да је у конкретном случа- 
ју  међу странкама био закључен 
фиксни правни посао, па да је  ту- 
жени протеком одређеног рока за 
испоруку запао у стање доцње, ра- 
ди чега је одговоран тзгжиоцу за 
претрпљену штету због неиспуше- 
Hba уговора. —

Поводом жалбе другостепени суд 
је потврдио првостепену пресуду из 
следећих разлога:

„Према правним правилима обли- 
гационог права и у смислу Узансе 
225 Општих узанси за промет ро- 
бом фиксни уговор је онај код кога 
је  рок испунЈења битан услов уго- 
вора и мора бити тачно одређен 
тако да се самим протеком таг ро- 
ка уговор сматра раскинутим.

Да би неки уговор имао карак- 
тер фиксног уговора нужно је да 
буду испуњена два услова; да је 
тачно одређен рок испуњења и да 
се протеком тог рока уговор сматра 
раскинутим.

У конкретном случају по нала- 
жењу овог суда испуњена су оба у-- 
слова да би се уговор сматрао фик- 
сним.

Наиме, из одредбе поменутог у- 
говора чл. 10 — рок отпреме — ис- 
поруке: „продавац се обавезује да 
he се сачма утоварити 27. VIII 
1969. године. У противном уколико 
са не утовари у току предвиђеног 
датума иста се ставља на распола- 
гање продавцу“, произлази да су се 
странке споразумеле да продавац 
СБ0 ЈУ уговорну обавезу испуни у 
тачно одређеном року и да ће се 
у  противном уговор раскинути и 
роба ставити на располагање про- 
давцу чиме су овом уговору дале 
карактер фиксног посла“.

Одлука о расподели имовине при- 
ликом поделе предузећа може се о- 
споравати тужбом само у року од 
3 месеца (Врх. пр. суд Сл. бр. 
662/69/-3

Издвојена погонска јединица у 
самосталну привредну организацију 
је  у покренутом спору против ма- 
тичног предузећа поставила захтев 
да се матично предузеће обавеже

на плаћање одређеног новчаног из- 
носа на име вредности основних 
средстава a на основу одлуке рад- 
ничког савета о расподели имови- 
не.

Тужени је оспоравао истакнути 
захтев наводећи да оспорава и од- 
луку радничкот савета, a тужилац 
је приговорио да у року 3 месеца од 
дана његовог уписа у регистар са- 
мосталне привредне организације 
тужени није против одлуке рад- 
ничког савета покренуо поступак 
код надлежног суда тужбом за но- 
ву расподелу имовине.

Првостепени суд је тужбеном за- 
хтеву удовољио, јер да је одлука 
радничког савета пуноважна и оба- 
везује странке будући да у строгом 
законском року од 3 месеца није 
покренут поступак код надлежног 
суда.

Ову пресуду је потврдио друго- 
степени суд поводом жалбе туже- 
ног прихватајући првостепене раз- 
логе и наводећи следеће:

„Не улазећи у оцену питања, да 
ли је поменута одлука о расподели 
имовине приликом дезинтеграције 
правилна или није, чињеница је, да 
је та одлука, будући да против исте 
није покренут поступак пред судом, 
у авом случају обавезна за стран- 
ке, па и за туженог. Наиме, a како 
је то правилно констатовао и прво- 
степени суд, у смислу одредбе чла- 
на 238/П Основног закона о преду- 
зећима (Сл. лист СФРЈ број 17/65), 
ако се предузеће настало поделом 
не слаже са одлуком о расподели, 
може у року од три месеца од дана 
уписа у  регистар тражити тужбом 
од надлежног суда да изврши рас- 
поделу односно одлзгчи о спору. Ово 
право може да се остварује само у 
поменутом преклузивном року од 
три месеца од дана уписа у реги- 
стар привредних организација. Ту- 
жени је тај рок пропустио па је 
поменута одлука радничког савета 
постала правно пуноважна."

Пријава солидарног потражива- 
ња у ствчају против једног соли- 
дариог дужника није сметња за во- 
ђење извршења против осталих со~ 
лидарних дужника (Врх. пр. суд 
Сл. број: 2000/69-3)

Извршеник је жалбом побијао 
дозвол>ено извршење за наплату со- 
лидарне тражбине из разлога liiT O
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]e пре покретања извршнот поступ- 
ка тражилац извршења исту траж- 
бину пријавио у поступку стечаја 
који се води против једног од со- 
лидарних дужника сматрајући да 
тражилац извршења не може тра- 
жити истовремено наплату и у по- 
ступку стечаја и у извршном по- 
ступку.

Другостепени суд је жалбу од- 
био a побијано решења о дозволи 
извршења одржао на снази из сле- 
дсћих разлога:

„Вез утицаја је што је тражилац 
извршења своју тражбину пријавио 
у стечајном поступку. Поменуто пре- 
дузеће као матично предузеће со- 
лидарно одговара са извршеником. 
Дскле, тражилац извршења може 
своје потраживаше остваривати и 
према предузећу у стечају као и 
према извршенику.

Разуме се, да тражилац изврше- 
Њ£ не може у потпуности напла- 
тити своју тражбину од сваког со- 
лидарног дужника. Он може оства- 
ривати своје потраживање против 
сваког солидарнот дужника, али се 
може наплатити само у пуном из- 
носу. Извршеник и не тврди да је 
тражилац извршења већ наплатио 
своје потраживање од другог соли- 
дарног дужника.

С обзиром на изнето неосновани 
су наводи жалбе извршеника и по- 
што постоји извршни наслов прво- 
степени суд је правилно поступао 
што је на основу тог извршног на- 
слова дозволио принудно изврше- 
ње.

Генерална изјава купаца да ће 
купљену робу употребити за репро- 
дукцију не може бити основ за 
ослобођење од обавезе плаћања по- 
реза на промет (Врх. привр. суд 
Урж бр. 58/69-5)

Тужилац је обавезан да уплати 
порез на промет за робу продату 
купцима на основу уговора и гене- 
ралне изјаве да се ради о роби за 
репродукцију. Наиме, радило се о 
сукцесивним испорукама при који- 
ма продавац није обрачунавао Ho
pes на промет производа сматрајући 
да је довољна генерална изјава 
купаца да ће се материјал употре- 
бити за репродукцију. —

Првостпени суд је одбио тужбу 
продавца ради поништаја решења 
надлежне СДК за накнадну уплату 
необрачунатог и неплаћеног пореза 
на промет за обављени промет про-

извода, па је поводом жалбе друго- 
степени суд ову пресуду потврдио 
из следећих разлога;

„У чл. 10 Закона о савезном по- 
резу на промет („Сл лист СФРЈ“ 
број 33/65) прописано је да се може 
набављати репродукциони матери- 
јал без плаћања пореза на промет 
само под условом да he купљену 
робу употребити искључиво за ре- 
продукцију, a у смислу чл. 9 по- 
менутог Закона поруџбеница мора 
бити нумерисана, датирана и потпи- 
сана од одговорних лица, a њена 
копија се прилаже фактури о купо- 
вини неопорезованог репрсдукцио- 
H o r  материјала. Чланом 37. Правил- 
ника о вођењу евиденције о проме- 
ту и начину обрачунавања и плаћа- 
н>& аконтације пореза на промет 
робе на мало и о примени пореских 
стопа и оелобађања („Сл. лист 
СФРЈ“ бр. 13/67) прописано је код 
сукцесивних испорука репродукцио- 
ног материјала једном купцу по јед- 
ном уговору, да је довољно да ку- 
пац да писмену изјаву из чл. 10. 
Закона о тарифи савезног пореза 
Hd промет у првој поруџбеници a 
при доцњим испорукама he прила- 
гати преписе те изјаве.

У конкретном случају тужилац 
није поступао сходно наведеним 
прописима него је продавао репро- 
дукциони материјал без обрачуна- 
вања пореза на промет само на ос- 
нову генералних изјава где није 
наведена ни врста ни количина ро- 
бе Из овога се закључује да се ни- 
су стекли услови у пословању ту- 
жиоца, при продаји репродуктивног 
материјала, за ослобађање од пла- 
ћања псуреза на промет, те је прво- 
степено решење правилно.

Кривична пријава оштећеног пе 
може се идвнтификовати са рад- 
њол надлежног државног органа 
услед које се у смислу Чл. 81. 81 
Ст. 3 КЗ прекида застаравање кри- 
BVHHOt дела. (ВСВ. б р.Кз. 20/69).

Општински суд прогласио је кри- 
вим и осудио оптуженог за кри- 
вично дело из чл. 271 ст. 3 КЗ. 
Окружни суд је преиначио I. ст. 
пресуду и одбио оптужбу због за- 
старелости.

Јавни тужилац САПВ уложио је 
захтев за заштиту законитости, ко- 
ји је одбијен a из разлога:

Овде се ради о кривичном делу 
које се гони слзокбеној дужности
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a за које се може изрећи казна 
затвора у трајању од једне године. 
По чл. 80 тач. 6 Кз. застарелост 
кривичног гоњења наступа после 
протека од две године од извршења 
кривичног дела за које се по за- 
кону може изрећи казна затвора до 
једне године или новчана казна. 
По чл. 81 тач. 3 Кз. застаревање се 
прекида сваком радњом државног 
органа која се предузима ради го- 
њења учиниоца због учињеног кри- 
вичног дела. У конкретном случају 
кривично дело је  извршено 3. маја 
1966. a пријава је поднесена Оп- 
штинском јавном тужилаштву 24 
априла 1968 Јавни тужилац је ре- 
шењем од 30. маја 1968. одбацио 
пријаву. Из овога јасно произлази 
да ни један од надлежних држав^ 
них органа унутар рока од изврше-

ња дела низе предузео никакву 
радњу ради гоњења окривљеног, па 
је према томе наступила застара.

Бранилац не може бити тумач у 
кривичном предмету у коме бранм 
оптуженог. (ВСВ. бр. Кж. 184/69).

I. ст. суд је оптуженог прогласио 
кривим и осудио. Оптужени су у- 
ложили жалбу па је иста уважена, 
I. ст. пресуда укинута, a из раз- 
лога:

Оптужени су изјавили у почетку 
претреса да не владају добро срп- 
скохрватским језиком, али нису 
тражили тумача јер им је судски 
тумач био бранилац. Није допустиво 
да бранилац као заступник једне 
странке у поступку врши и улагу 
тумача па је због тога Окружни 
суд учинио битну потврду поступка.

ИЗ СЕДНИЦЕ УО АК У САПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у САПВ 
која је одржана дана 27. септембра 1969. донесена су следећа 
решења:

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

2. Изабран је Одбор за међународне везе Коморе: председ- 
ник др. Варади Јосип, чланови Андрија Шарчевић, Олга Царић; 
Вогољуб Стојковић и др. Јосип Петерка.

3. Сазива се Ванредна Скупштина АК уСАПВ за 25. окто- 
бар 1969. у сали Коморе, a са дневним редом: Питање промене 
Тарифе за награду за рад адвоката. Скупштина ће се одржати 
један час касније ако се не скупи у одређено време довољан број.

4. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, те се 
решења упућују Савету на даље одлучивање.

5. Решењем бр. 383/69. упуеује се у именик адв. приправ- 
ника са даном 27. септембра 1969. Јајић Ђура на адв. припр. 
вежби код адвоката Данила Бабића у Сечњу.

6. На основу решења бр. 355/969. уписује се у именик адв. 
приправ. са даном 27. септембар 1969. Николић Коста на адв. 
припр. вежби код адвоката Николић Миланке, Зрењанин.

7. Решењем бр .369/969. узима се на знање уговор о пру- 
жању правне помоћи склопљен 16. септ. 1969. између Перић 
Веселина из Н. Бечеја и Пред. „Јадран“ Н. Бечеј.

8. Решењем бр. 338/969, обуставља се вршење адвокатуре 
Вученић Светиславу адвокату из Зрењанина, до окончања кри- 
вичног и дисциплинског поступка, a за заменика се одређује 
адвокат Поповић Бранислав, Зрешанин.
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9. Решењем бр. 121/969. укида се решење о замењивању 
адвоката изречено Чејаковски Мили, адв. приправнику из Жаб- 
ља, a решењем бр. 186/969. узима се на знање да је исти. 1. 
априла 1969. прешао на вежбу код Бадаревски Тодора, адво- 
ката у Тителу.

10. Решењем бр. 380/969. брише се из измене адв. припр. 
САПВ са даном 15. септ. 969. Душић Бранко, пошто је уписан у 
именик адвоката.

11. Решењем бр. 381/969. брише се из именика адв. припр. 
САПВ Шкрбић Василије, пошто је уписан и именик адвоката.

12. Кешењем бр. 365/969. брише се из именика адвоката др. 
Перваз Никола из Новог Сада, са 17. септ. 969. услед пензиони- 
сања, a за преузиматеља се одређује Перваз Јован, адв. Н. Сад.

13. Решењем бр. 316/969. брише се из именика адвоката 
САПВ са даном 31. јул 1969. Божић Вукосава, због заснивања 
радног односа, a решењем бр. 366/969, за преузиматеља се одре- 
ђује Божић Станко, адв. Н. Сад.

14. Решењем бр. 257/969. брише се из именика адв. припр. 
са даном 8. септ. 969 Ботић Бранислава, због заснивања радног 
односа

15. Решењем бр. 368/969. брише се именика адв. припр. са 
даном 16. септ. 1969. због заснивања радног односа Рапајић Та- 
мара, Н Сад.

16. Решењем бр. 362/969. узима се на знање да је Жива 
Стеван, адв. припр. Зрењанин, 9. септ. 969. наставио адв. припр. 
вежбу код адвоката Жива Славка, после одслужења војног рока.

17. Решењем бр. 361/969. узима се на знање да је Зарија 
Корнел, адв. припр. наставио вежбу 11. септ. 969. код Зарија 
Трифуна, адв. Панчево, после одслужења војног рока.

18. Решењем бр. 360/969. узима се на знање да је Ранков 
Константин адв. припр. наставио адв. припр. вежбу код др. 
Варади Јосипа, адвоката Зрењанин дана 9. септ. 969. након од- 
служења војног рока.

19. Решавано је о текућим питањима.

Управни одбор АК У САПВ

МЕЂУНАРОДНА АДВОКАТСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА

У Будимпешти је, Адвокатска комора Будимпеште, видев- 
ши све веће интересовање иностраних фирми и појединаца за 
правне послове са Мађарском, основала Међународну адвокатску 
радну заједницу (Budapest! Nemzetkozi iigyvedi Munkakozosseg), 
чије je седиште y Будимпешти, V. Семере улица бр. 10 теле- 
фон 121-385.

Ова адвокатска радна заједница заступаће све оне ино- 
странце који се њој обрате за заступаше. Она кореспондира на
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руском, енглеском, француском, италијанском или Нбмачком 
језику.

Њен је задатак да осигура сва права иностраних лица или 
установа пред мађарским судовима или властима, да се бави и 
са заступашем у патентним стварима или споровима. Њен састав, 
адвоката, гарантује за што савесније заступање.

и у

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГЛАСНИКА“

Извештавају се сви претплатници да ће „Гласник“ излазити 
1970. години у истом обиму, са истим начином уређивања. 
Међутим, цена he од 1. јануара 1970. години бити повећана 

на 30 н. д. Преплату достављати на жиро рачун Адвокатске ко- 
море у САПВ Нови Сад 657-8-419.

Уредништво „ГЛАСНИКА“

УПИС У ИМЕНИК АДВаКАТА АК У САПВ
Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 

адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви усло- 
ви за упис у именик адвоката, то су на основу чл. 93 тач. 4, чл. 
јВ7 тач. 3 чл. 13 тач. 1, 2, 6 и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2 Закона о пра- 
восудном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АП у САПВ, уписује се у 
именик адвоката са даном 25. октобар 1969. године. С решењем 
број:

373/1969 Синђелић Јован —  Сомбор
377/1969 Лекић Радослав —  Шид
379/1969 Глигоров Бранислава —  Зрењанин
382/1969 Перваз Др Никола — Нови Сад
384/1969 Надлачки Ђура — Сомбор
393/1969 Цветковић Младен — Сремска Митровица
395/1969 Љубомир Ђилас —  Врбас
399/1969 Станешић Јанко —  Суботица
400/1969 Бранков Ђорђе — Бечеј
401/1969 Бељански Слободан —  Нови Сад
424/1969 ТТакатттки Бранко —  Суботица

АДВОКАТСКА КОМОРА САПВ

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних хероја 6 /  текући рачун 
код народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 24 нових динара /  Цена 
једног броја 2. н. дин. /  Штампа „Будућност“, Нови Сад, Шумадијска 12
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