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Година X V III. Нови Сад, март 1969. Број 3.

АУТОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ Y  СИСТЕМУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ

Ycraemi амандмани и нацрт Уставног закона Социјалистичке 
аутономне покрајине Војводине

Дуалитет карактера наше Федерације извршава се у ол- 
редби да је она савезна држава добровољно уједињених и рав- 
ноправних народа и у одредби да ie она социјалистичка демо- 
кратска заједница заснована на вдасти радног народа и само 
\ттрављања. Из овога произилази основна противречност нашег 
данашњег државног. политичког и др\шггвеног живота и раз- 
витка- Наведена прва карактеристика oMorvhyie разво! тгоавац 
у све пунијот афирмацији државности република, води извес- 
Hoi дезинтеграцији Федераци1‘е, док дг)уга води развошом лини- 
io.M интеграције само\шравних институци1а од базе до Федера- 
ције. To су два суттротна правца кретања Koia се данас налазе 
у прилично израженом конфдикту, па се чини, да се налазртмо 
на самој резу.дтанти сукоба ових двеју тенденцита нашег држав- 
ног и друштвеног развитка. Разрешење се изгдеда тражи поди- 
тичком адтернативом, разуме се оном лругомч:амоутгравном.

Отд̂ да се већ посде самог доношења Устава од 1963. го- 
дине, a у проиесу спровођења овог Устава у живот појавила 
мишљења, па и изразиди захтеви, да се неке уставне одредбе за- 
мену новим, односно да се преисгагга и ревидира уставно-правни 
систем. У  циљу изналажења таквих уставних решења која воде 
свестранијо] самосталности република. Сама Савезна ск\ш- 
штина донела је оддуку и формирала одговарајућа тела —  да 
се трајно, организовано, подитички и научно прати и изучава 
наш уставни сттстем и мећ\фепубдички односи.

Основна замерка Федерацији од стране република (и  ре- 
гп^бличких организација, формалних и неформалних гр\гпа и 
појединаца) је та, да је Федерација сконцентрисала оддучујућу 
моћ регулисања, одлучивања и усмеравања у свим областима 
фжавног, друштвено-економског и култ\фног живота —  „цен- 
гралистички етатизам". Тражи се децентрадизација и деетати-
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зација. Централистички етатизахМ одликује се бирократско.м 
надређеношћу и подређеношћу, као основним принципом вер- 
тикалног повезивања државних органа и привредних организа- 
ција. Децентрализација разбија вертикалну подређеност и над- 
ређеност у хијерархијском смислу, на тај начин што се нзмећу 
централних органа државне власти и утграве и докалннх органа 
утврђује расподела задатака и дужности. Сем тога, ови локални 
органи су носиоци пуне државне власти на својој територити- 
Y  томе би се углавном огледао процес децентрализације. Етати- 
зам у нашим условима, a и иначе, представља систем мегаагва 
државе (бидо централних, бидо других државних органа) у 
разне области друштвеног живота (итколство, култура, здрав- 
ство, друштвене службе, установе, организације и сл.) па и 
привредне. Садашња епоха окарактерисана је овом појавом у 
светским размерама. Појачана улога државе осећа се и у  тсапи- 
тадистичком свету, који је давно престао бити поредак либе- 
ралних, друштвених и привредних односа. Y  социјалистичком 
свету, a посебно у Совјетском савезу, моћ државе такође је 
огромна. Аржава приш/дно усклађујс повезује раздичите уже 
и шире друштвене интересе, непоср>€дно интервенишући и регу- 
лишућн привредне и друштвене односе. Процес деетатизацнје 
код нас врши се т^тем подруштвљавања функци^а државне в \а- 
сти и управе кроз систем самогттрављања. Y  обдасти привреде 
самоуправљање је већ постигло знатне резудтате, док у  обла- 
сти друтптвених служби тек почетне. Што се тиче процеса пре- 
ображаја друштвенополитичких (ужих и ширих) заједнтда као 
органа власти и угграве и подитичгког репрезентанта појединих 
подручЈа (народа и народности) оват је тек у  самом зачетку. 
Аутономија радних организација v  Југославији по пвинципу 
самоуправљања основни је организационо-правни ггоинцип при- 
вредног система. Држава се ту меша само у  циљу постизаватва 
привредне равнотеже, координирања и заштите тржишта, те 
мерама у циљу ефикаснитег раста привреде- Федерација постав- 
л>а само основне правце економске подитике, води кредитно-мо- 
нетадну политику и усмерава фискалн\^ политику. Penv6iiAKe 
такође имају извесне функције регилативе и уомеравања.

Како се npouec деиентралпзацт‘е vcviepHO на јачање ab-
жавности република, тачање органа власти и \шраве,, те на оса- 
мостаљење републичких др^твтвених и превредних организа-
UHia, TO се поЈавила и тенденци]а стварања децентралистичког 
етатизма —  републичког, па чак и ужих дпуштвено-политичких 
заједница, (покрајине. општине, па чак и радне организацизе). 
Yo46Ha је појава да свако на својо) тернторији и у свом до- 
мену жели да испољи моћ оддучивања, vпpaвљaњa и распода- 
ia№a. Регионадни етатизам раћа и своју бирократију која 
штити његове интересе да би ојачала и задржала своје пози-
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ус.мераваи>а друштва Бгд. 1967 год.
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ције. Отуда појава републичког и регионалног затварања при- 
вреде, учауривања културе у  територијалне оквире, мећ\т5е- 
публичке расправе о учешћу средстава за развој неразвијених 
подручја и поводом штања формирања екстра дохотка и сл.

Процес децентрализације и деетатизације неминовно је 
обележен демократизацијом јавног живота. Ова је ослободила 
и неке прикривене, или чак изражене групе, које користећи 
политички 'курс пласирају и нека своја екстремистичка и нацио 
налистичка становишта и схватања о нашем државном и друш- 
твеном животу. Ускрсавају дискусије о неким „феудалним" 
темама, актуелизирају нека већ давно решена и превазиђена 
питања или р>ехабилитују неке пропале историјске личности 
(нпр; квази научна и ненаучна расправљања о српскохрватском 
језику, негирање опстојања заједничке (шире) југословенске 
културе, инсистирање на подвајању књижевности и уметности, 
испади с амблемихча и сл.)- Ова кретања уносе у  јавни живот 
многе забуне, стварају извесне конфузије и раћају антагони- 
стичка расположења у друштву, које почива у својој основи 
на принципу солидарности, кооперације и интеграције. Ови дез- 
интеграциони процеси привредне, друштвене и културне струк- 
туре удружених братских југословенских народа рађају и по- 
спешују процесе усконационалног изоловања, идејног и духовног 
сх;иромашења, удаљаваша и  отуђења појединих југословенских 
народа- Све ово није ни општи ни посебни интерес наших на- 
рода, нити представл>а прогресивну развојну линију кретања у 
Адруштву. Иако је инператив Haujer данашњег политичког тре- 
нутка да се оствари пуно и  ничим ограничено и спутано осве- 
дочавање и изражавање националних посебности свих народа, 
па и народности, те њхова пуна равноправност у Федерацији, 
без обзира на бројност њиховх припадника, чиженица је да су;' 
се сви ови ипак интегрисали у једну југословенску нацију у 
Т1 0 Л И Т И Ч К О М  смислу (тако се репрезенту^ју у иностран- 
ству, заједничко државд.анство, једннствена државна територија 
истоветност политнчких економских и културиих интереса, је- 
динствена психичка хонституција и сл.)- Бар онако, као што 
постоји швајцарска нација у шлитичком смислу (чији народи 
ни етнички ни језички нису сродни) или амернчка у САД (за- 
једници расних народа и раса). Матернјалне и духовие вред- 
ности нашег дружтва у целини стваради су вековима представ- 
ници свих нагаих народа што је озбиљна подлога наше интегра- 
uiije, воље за заједничким животом и свести о заједничкнм ин- 
тересима, уз етничко јединство. Ово је осведочено и у недавној 
прошлости када су односи .међу јутословенским народима услед 
дејства унутрашњих и сполних фактора дошли у  кризу, па су 
прогресивне снаге свих ових народа нашли решење у геслу 
„братство јединство".

Y дискусијама око уставних промеиа и захтевима за изра- 
зитијим осведочавањем република као равноправннх делова 
федерације истакло се у  првом реду пнтање у^чешћа република



V централној власт и \шрави Федерације. Постављен је захтев 
за примену паритетног принципа учешћа у свим савезним орга- 
нима —  принцип једнаке заступљености, без обзира на величи- 
ну и бројност република, односно нација. Оваква решења отва- 
рају пут ка (класичној) конфедерацији. Међутим, како је наша 
федерација и заједница радних људи ч и т a в е земље, који 
се интегришу преко самоуправних институција од базе до Фе- 
дерације, то се не може спровести идеја о конфедерацији, од- 
носно механичком скулу република, са нешто издвојених за- 
једничкх послова. Повезивање самоуправљача преко свих фор- 
ми самоуправљачких институција не завршава се на нивоу оп- 
штине, покрајине или републрисе, него у заједничком највишем 
самоуправљачком телу федерације, Савезној народној скупшти- 
ни. Политика Савеза комуниста подстиче овакав развитак Х\

Социјалистички поредак, сам по себи, носи (захтева) од- 
носе сарадње, солидарности, кооперације и интеграције- Само 
управљачка демократија, као политички систем у Југославији, 
не може се базирати ни на каквим затвореним друштвеним фор- 
хмацијама, на националној и регионалној искључивости, нити 
на етатизованим општинама, покрајинама или републикама, 
иако ове још за догледно време морају бити инситуисани поли- 
тички репрезентанти народа и народности своје територије, па 
и носиоци и заштитници њихових регионалних интереса. Инте- 
реси радних људи у Југославији, као широј социјалистичкој 
заједници не осведочују се и исказују претежно кроз припад- 
i io c T  овој или оној нацији, етничкој групи која говори овим 
или оним језиком, јер се човек код нас првенствено истиче као 
људско биће, припадник социјалистичке ач:оцијације удруженог 
рада. Такав радни човек мора доћи до изражаја и до утицаја 
на политику не само своје уже асоцијације, па било да се ради 
о његовој радној организацији или општини, него свих друш- 
твено-политичких заједница, па и саме Федерације. државност 
република не сме бити негирајући фактор зближавања и соли- 
дарности југословенских нација a међутим, не сме се ићи ни на 
ограничавање аутономностн југославенских нација у интересу 
социјалистичке савезне државе. Мисао која је знатно окупи- 
рала учеснике у организованим дискусијама поводом уставне 
реформе X".

Самоуправљати значи управљати самим собом, a не бити 
управљаи од неког другог. Овај принцип се у савременом друш- 
тву, које изграђује социјализам, може спровести само кроз 
институције и организације које су од државног механизма пре- 
узеле узурпирану моћ регулисања, одлучивања и усмеравања. 
Непосредна демократија у првобитном смислу (грчки „полис"

Нацрти докумената за IX  конгрес СКЈ; „Основе самоуправних 
социјалнстичких друштвеноекономских односа”, Комунист Бгд. 1968. год.

X* Карактер и функције Федерације: Стеван Габер, „Вишенационал- 
ност и социјалистичка федерација,”Институт за политнчке студије ВШ ПН  
Бгд. 1968. год.



— град држава) није могућа јер развитак модерне привреде не 
трпи уситњеност већ тражи ширу интеграцију, чак и преко 
оквира нација и држава. Свакако да је развитак непосредне 
демократије дуг и компликован процес и да ће се овој л1орати 
и научно изучавати и политички подстрекавати. Још је неиз- 
весно питање како ће се код нас у  будуће повезивати самоу- 
правни органи, интегрисати у „глобално друштво" и када ће 
самоулрављачке инсЈитуције преузети функције државних ор- 
гана власти и управе. Y  садашњој фази пак, Федерација мора 
задржати право и моћ да одлучује о  основним инструментима 
за остваривање јединствених вреднасти читаве наше заједнице 
и социјалистичких циљева нашег друштва у  целини, што мора 
остваривати и преко својих органа власти и управе. Републике 
такође морају испољавати државност на својим територијама 
и вршити преко својих организација функције власти и управе. 
Међутим, нарастајуће институције самоуправљачког карактера 
са своје стране вршиће све значајнији утицај на овај државни 
механизам, тако да ће се питања решавати међусобним спора- 
зумом и допуњавањем, што све више постаје стил рада и самих 
представничких органа власти па и органа државне управе- 
Тако ће се коначно и разрешити сукоб услед дуадитета карак- 
тера наше Федерације.

У циљу јачања позиција народа (и народности), односно 
република у структури Савезне скупштине као носиоцу највише 
власти Федерације, још 1967. год. дошло је до уставног аманд- 
мана који даје већи значај Већу народа у креирању и оствари- 
вању политике Федерације. Основна функција Већа народа још 
од почетка била је у нашем усуавном систему да оцењује са 
становништва равноправности народа и република питања која 
разматра скупштина, a која су од интереса са посебног стано- 
вишта неких од република. V изучавању усавршавања скуп- 
штинског система Федерације јавили су се предлози да се Веће 
народа ггретвори у  самосталан скупштински дом, што је сада- 
шњим уставним амандманима и спроведено у живот.

Још приликом доношења амандмана 1967. год. Савезна 
скушптина је формирала комисију за уставна питања и то као 
заједничку комисију свих скупштинских већа, да проучи и пред- 
ложи потребне измене у савезном Уставу; у  области односа Фе- 
дерације и република, организације самоуправљања, положаја 
и функције покрајина, положаја и права народности. Заједнич- 
ка комисија поднела је предлог Већу народа да на основу чл. 
210. став 2. Устава СФРЈ покрене постухгак за промену неких 
одредаба Устава- Веће народа је на својој седници 1. јула 1968. 
год. усвојило предлог заједничке комисије и покренуло иници- 
јативу за предложене уставне промене. После свестраније ди- 
скусије, пзвештаја Комисије и организованих расправа о овим 
питањима на политичким и научним скуповима, Савезна скуп- 
штина је на седници Већа народа од 16. X. 1968. године, и на 
седници Савезног већа од 28. XII. 1968. год. примила извештај



заједничке Комисије. На заједничкој седници Савезног већа н 
Већа народа од 28. XII. 1968- год. донета је одлука о проглаше- 
њу уставних амандл1ана. Х .̂

Савезна скупштина је усвојила и донела амандмане из 
ових области које је заједничка комисија обрадиЈ\.а и пред.\о- 
жила.

Амандман V II замењује одредбу чл. 2 став 1. Устава. Док 
су раније биле набројане само републике које сачињавају Фе- 
дерацију сада се наводе и покрајине, у саставу СР Србије и то: 
Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина и Социјали- 
стичка Аутономна Покрајина Косово. Тако је подвучен значај 
Покрајина и истакнут њихов положај у уставном систему Феде- 
рације.

Амандмани V III —  X IV . говоре о структури Савезне скуп- 
штине, о законодавној иницијативи и де.\атности, о промени 
Устава. Савезну скупштину, за разлику од досадашњег састава, 
сачињавају: веће народа, као веће делегата република и ауто- 
номних покрајина, у које републике делегирају по 20 послани- 
ка, a аутономне покрајине по 10 посланика, привредно веће, 
просветно културно веће и социјално здравствено веће, као 
већа делегата радних људи у радним заједницама одговарајућих 
области рада, и друштвенополитичко веће, као веће грађана. 
Укидају се дакле, савезно веће и организационо-политичко ве- 
ће. Веће народа добија нов значај. Постаје нов равноправни 
дом, који са осталим већима (увек два надлежна већа равно 
правно), разматра и решава сва питања која су била раније у 
надлежности савезног већа. Друштвено-политичко веће долази 
на место организационо-политичког и донекле савезног већа. 
Веће народа и друштвено-политичко веће заједнички имају нај- 
већи делокруг. Између осталог, доносе законе и друге акте, ра- 
тификују међународне утоворе, донсх:е савезни буџет и савезни 
завршни рачун. Бирају, именују и разрешавају председнике и 
чланове колегија.\них органа, савезне функционере. Веће народа 
у свом делокругу самостално претреса питања која се односе 
на равноправност република, народа и народности и уставом 
утврђених права република и аутономних покрајина. Друштве- 
иополитичко веће самостално претреса и заузима ставове о пи- 
тањнма у вези са извршавањем савезних закона и других аката 
скупштине, и питања од заједничког интереса за грађане у оп- 
штинама и самоуправним заједницама. Остала већа задржавају 
досадашњи по.ложај и делокруг рада. Она су самостална пред- 
ставничка тела радних људи као орган самоуправљача у самој 
Федерацији.

Амандман XV- иде на усавршавање функције управљања 
радних организација и организационих облика удруженог рада. 
Више се даје прсх:тора и могућности раднн.м људима за само- 
управно регулисање односа у удруженом раду. Утврђује се на-

Х5 „Сл. .viiCT СФРЈ” од 30. X II 1968. год.



чело да радни људи у радноЈ организацији остварују самоу- 
прављање непосредно и сами одређују функције органима 
управљања у радној организацији.

Амандман XVI. разрешава питање односа федерације и 
република у погледу вршења нормативних функција. Сужава 
се нормативна делатност федерације у корист република. Y 
областима у којима Федерација доноси потпуне законе, репуб- 
лике ређују ове односе, a ако нема савезног закона, или, ако 
су овлашћене на то савезним законом. Федерација доноси основ- 
не законе у случају да је потребно да се савезни закон напо 
средно примењује у циљу обезбеђења основних слобода и јед- 
накости радних људи, обезбеђења јединства привредног и друш- 
твено политичког система. Ако у остварењу ових циљева није 
потребно да се савезни закон непосредно примењује Федерација 
доноси опши закон, чија начела морају бити примењена у ре- 
публичким законима. Федерација донсх;и з а к о н и к е  ко- 
јима се уређују односи у области правног система у целини. 
Амандман утврђује и одговорност република за вршење зада- 
татка и послова из области искључивог права и дужности Фе- 
дерације, чихме се јаче подвлачи заједнички интерес република 
и федерације у остваривању политике Федерације-

Амандман X V II замењује одредбу чл. 102 Устава где се 
говори о градовима са више општина у циљу омогућавања обав- 
љања функција од интереса за град као целину.

Амандмани X V III и X IX  односе се на положај аутономних 
покрајина и питања права народности.

Аутономне покрајине се дефинишу, као друштвено-поли- 
тичке заједнице, у  којима радни народ остварује друштвено 
самоуправљање, које уређује друштвене односе, обезбеђују 
уставност и законитост, усмеравају развитак привреде и друш- 
твених служби, врши организацију власти и самоуправлЈања. 
Покрајине заправо врше све послове на својој територији асим 
оних који су од интереса за читаву републику као целину, a 
што се опет утврђује републичким уставом. Покрајинама се 
даје дефиниција и са политичког аспекта. Истиче се да су по- 
крајине настале у заједничкој борби народа и народности, у 
народноослободилачкој борби и социјалистичкој револуцији, 
које су се по принципу самоопрсдељења удружиле у социјали- 
стичку републику Србију, a у оквиру СФРЈ. На овај начин је у 
савезном уставу записана историјска чињеница о настанку п о  
крајина, a сем тога покрајине су добиле израз једног од еле- 
мената југословенског федерализма. Амандман обезбеђује и 
нормативне функције а\тчзномних покрајина. Све области поли- 
тичког, привредног и друштвеног живота на својој територији 
покрајине регу^лишу покрајинским законима, сем оних који су 
од општег интереса за читаву републику. Права и дужности 
аутономне покрајине се утврђују покрајинским уставним зако- 
ном, a у складу са начелима Устава СФРЈ и СРС. Покрајине 
добијају самосталне нзворе прихода. Установљује се пуна суд-



ска аутономија кроз Врховни суА Покрајине- Обезбеђује се те- 
риторија покрајине одредбом Савезног устава, да се ова не 
може мењати без сагласности аутономних покрајина у  њиховом 
вршењу задатака и послова из области федерације на терито 
рији покрајине. Објављује се равноправност народа и народ- 
ности у Југославији са равноправном употребом језика на под- 
ручјима на којима живе народности-

Овим Уставним амандманима отворена је пуна мог^^ћност 
за конститутивноорганзационо обликовање покрајина као ши- 
рих политичко друштвених заједница одговарајућег подручја и 
народа и народности који на тим подручјима живе. Управо —  
створени услови за пунију садржину политичко територијалне 
аутономије у систему федеративног уређења Југославије. Ово 
о.могућује аутономним покрајинама да донесу своје Уставне 
законе као конститутивноорганизационе акте, на основу којих 
ће се даље развијати.

Уставним амандманима јасно је  постављен и положај на- 
родности и садржај њихових права. На основу ових начела у 
републичким уставима и покрајинским уставним законима тре- 
ба наћи конкретна решења и поставити одговарајуће односе. 
Питање националних мањина и етничких група у државама у 
којима ове категорије становништва живе, посебно је осетљив 
проблем. После рушења Аустроугарске монархије и Турске им- 
перије формирале су се на њиховим развалинама националне 
државе. Међутим, ове државе су услед измешаности суседних, 
етнички сродних или несродних, народа захватиле и известан, 
некад мањи некад већи, број припадника народа суседних др- 
жава. Тако су земље наследнице Аустроугарске обухватиле не 
само знатан број Немаца и Мађара већ и других суседних на- 
рода, или етничких група које су се насељавале у овим подруч- 
јима. Средња Еврош и Балканско полуострво, где су се најка- 
сније у Европи формирале националне државе, услед дугог 
задржавања феудалног и полу-феудалног система Аустроугарске 
и Отоманске империје —  нема оштре и јасне етничке границе. 
Отуда знатан брк>ј националних мањина и етничких група у др- 
жавама овог простора. Националне групе које су стицајем исто- 
ријских околности остале ван граница своје националне државе 
имају интерес да се обезбеде од националне дискриминације 
припадника народа који је  формарао националну државу. Си- 
гурно је да се ова заштита не може остварити посебном нацио- 
налном државношћу ових група. Тако би се створио безброј 
минијатурних државица које би развијале међусобни антагони- 
зам. Супротстављале се конституирајућој нацији и настојале да 
се територијално споје са матичном државом. Проблем је  да- 
кле наћи однос који ће ове етничке групе уклопити у државну 
и друштвену заједницу са конституирајућом нацијом. После 
првог светског рата уговорима о миру наметнуте су државама 
наследницама Аустроугарске одредбе о заштити националних 
мањнна, па тако и Југославији. Ове одредбе иако нису у пот-
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пуности спровођене у живот у старој Југославији ипак су ом о 
гућиле припадиицима националних мањина да задрже свој иа- 
ционални индивидуалитет и да постигну какав-такав културни 
развитак. Међутим, после рушења Турске империје и деобом 
њезиног дражвног простора на Балкану, државама наследни- 
иама није наметнут посебан режим наицоналних мањина, нити 
су се оне међусобно обавезале на посебну заштиту национал- 
них мањина иако је у свакој од њих остало не само Турака, 
нето и већи број припадника самих тих нација, јер се етничке 
границе нису могле строго повући. Такр се десило да је бројна 
албанска мањина остала политички-национално неисказана. То- 
ком народноослобоАилачког рата и социјалистичке револуције, 
a сходно социјалистичком схватању о равноправности свих 
људи и свих народа, те уз учешће припадника народних ма- 
њина у покрету и борби дошло је до изражаја начело пуног 
обезбеђења националних права мањина. Y  одлукама АВНОЈ-а 
(чл. 4.) стоји; „Националним мањинама у Југославији обезбе- 
диће се сва национална права“ - Од тога времена па до нових 
уставних амандмана тражена су решења за пуну афирмацију 
овог принципа. Кроз југословенски уставни систем тражена су 
решења која иду на пуно очување националних индиридуали- 
тета свих етничких група без обзира на њихову бројност. Сада- 
шњи амандмани остварују могућност пуне равноправности на- 
родности са народима у Јутославији. Иако у Југославији живе 
припадници више народа који не сачињавају југосдовенску ет- 
ничку заједницу 1шак укупан број становништва нејугословен- 
ског порекла није нарочито велик. Док југословенско станов- 
ништво представља приближно 88%, припадници народности 
чине око 12%.

Најбројнија национална мањина, албанска чини 4,9% од 
целокупног становништва Југославије, a бројно за њом мађар- 
ска 2,7%. Y  многим државама проценат националних мањина 
далеко је већи. Међутим, највећи број нарадности живи у Вој- 
водини и косовско-метохијском подр\^ју. Y  Војводини је наци- 
онални састав становништва следећи: Срба 54,9%, Хрвата 7,8%, 
свега Срба и Хрвата 62,7%, Мађара 23,8%, Словака 4,00%, Ру- 
муна 3,1%, Русина 1,3%. Свега припадника народности у про 
центима 32,2 од укупног становништва Војводине.

На подручју Косова и Метохије, заправо САП Косово, 
живе: Срба 23,5%, Црногораца 3,9%, свега Срба и Црного- 
раца 27,4%., Албанаца 67,1%, Турака 2,7% и мањи проценат 
оста.\их народа. Припадника народности у овом подручју од 
укупног становништва има 69,8%- Овакав састав становништва 
ових покрајина од утицаја је и на политички и друштвени жи- 
вот самих Покрајина. Како су демогравске разлике очите, то 
се и не могу тражити и изналазити истоветна решења за обе 
покрајине. Свака ће за себе a у оквиру републике Србије, као

Х° Према попису становнишва од 1961. год.



државе, на самоуправној бази решавати друштвене односе и 
питања друштвеног и националног живота свога подручја.

Скупштина републике на основу пр>едлога своје уставне 
комисије, a у сагласности са уставним амандманима, Савезне 
скупштине донела је на заједничкој седници свих већа, од 29. 
I. 1969. год. одлуку о проглашењу уставних амандмана репуб- 
личког устава.

Амандман "V. говори о аутономним покрајинама, a аманд- 
ман V I о равнаправности народа и народности у СРС.

На принцшшма уставних амандмана Савезног устава утвр- 
ђује се и обележава положај аутономних покрајина и њихов 
однос према републици Србији. Уређују се односи из норма- 
тивне области, примене закона, делатности управе и сл- Што се 
тиче питања положаја народности истиче се начело равноправ- 
ности свих народности, a посебно право на употребу језика 
народности, како код локалних органа власти и управе, тако и 
код републичких органа. Начело равноправности језика у  По- 
крајинама и оггштинама спровешће се у  живот уставним зако- 
ном покрајина, статутом општина и општим актима радних и 
других организација. Републички закони објавл>ују се поред 
српскохрватског и на албанском и мађарском језику.

Ал1андманом о народностима отклашају се нејасноће од- 
редаба Устава СРС —  чл. 84 —  86, a допуњују одредбе Устава 
из чл. 164 и чл. 169. До сада су по чл. 164 Устава републички 
закони објављивани само на српскохрватском језику, a no чл. 
169 државни органи и организације које врше јавна овлашћења 
водили су поступак на српскохрватском језику, док у  аманд- 
ману VI тач. 3. стоји „Државни органи и организације које 
врше јавна овлашћења воде поступак и на језшку народности 
који се одреди Уставним законом покрајине, статутом општине 
или општим актом радне и друге организације X*.

На гериторији републике Ср>бије живи већи број припад- 
ника националних мањина углавном у покрајинама, но и у 
ужој Србији има појединачно настањених припадника свих на- 
родности Југославије- Србија је  од увек била национално толе- 
рантно подручје па и према људима који се служе другим го- 
ворним језицима. У  Аутономној покрајини Војводини, бар зад- 
њих 50 година, не може бити ни говора о језичној искључиво- 
сти становништва овог подручја^ Измешано становништво толе- 
рантно се односило увек према језичној различитости и одли- 
кује се познавањем најмање два језика своје средине, a посеб- 
но готовошћу да прихвата као језик споразумевања онај којим 
се служи већина ужег подручја. Што се пак тиче подручја Ко- 
сова и Метохије, у  новој Југославији већ је остварена равно- 
правна употреба албанског и српскохрватског језика у пракси. 
Отуда неће бити неких већих потешкоћа, потреса и несопразума

X ’ „Сл. Гласник Србије” бр. 5/69.
X « Уставни аманА-чани: „Сл. Гласник Србије” бр. 5/69
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поводом ових уставних оАредаба оар не политичке природе, 
уколико се законски с мером, и реализују, се.м разуме се, тех- 
ничких и материјалних потешкоћа, које спадају у други план.

Било је, разуме се, у току дискусија о уставним амандмани- 
ма и положају аутономних покрајина, као и поводом третирања 
проблема народности изражавања екстремних схватања и теж- 
њи, које се не уклапају у  наш систем. Нису, нити се смеју тако 
окарактерисати нека иступања припадника народности који су 
у дискусијама на разним скуповима износили и нека митпљења 
и решења која су остала неприхваћена, a која су понекад ишла 
на дезинтеграцију Ср>бије као државе, на увођење обавезности 
језика народности и за друге националне групе, тражење по- 
себних амблема и сл. Оне акције које су изашле ван круга тео- 
ретских и начелних расправљања и добиле непријатељски при- 
звук (неке на Косову) осуђене су не само од политичких ф о 
рума, него и од средине у којој су се појавиле, те су на време 
обеснаежне.

Уставне измене у Уставу СРС везане за уставне промене 
савезног устава, које ће употпунити уставни закони Покрајина 
отварају и нека друга уставно-ггравна питања у систему наше 
федерације, a посебно положаја републике Србије. Покрајине 
су добиле пуно право самоорганизавања као и финансијску са- 
мосталност. Оне самостално регулишу друштвене односе на 
својој територији, одговарају за послове Федерације на њихо 
вој територији и сл. Са регг\/ б̂ликом имају само ограничен круг 
заједничких послова. Поставља се питање структуре републичке 
скупштине. Ако покрајине већину функција врше самостално, 
онда је дискутабилно питање учешћа посланика са територија 
покрајина у републичкој скупштини када се расправљају ова 
питања ван територије покрајина, за „треће подручје". Односи 
између Републике и Покрајина и разгранчење нор: 1̂атавних 
овлашћења регулише се у целини, па је одиста за дискусију 
садашња структура републичке скупштине и положај републич- 
ких посланика са територије Покрајииа. О овоме је било не- 
што речи и на комисијама, па и у  самој републичкој скупшти- 
ни, али се није ишло даље од констатације овог проблема. He 
отвара ли се можда процес претварања СР Србије у федератив- 
ну републику, са три федерална подручја, или је она још увек 
јединствена држава са две аутономне покрајине?! Елементи 
државности, које су добиле покрајине, доводе у питање доса- 
дашњу концепцију републике Србије, као јединствене државе. 
Свакако да ће ово питање, па и друга у вези насталих или мо- 
гућих, постати предмет научних разматрања па и политичких 
претресања.

Скупштина Аутономне покрајине Војводне формирала је 
покрајинску комисију за статут АПВ 29. III- 1968. год. Раду 
ко.мисије је претходила вишеструка активност на проучавању 
положаја и функције аутономије спровођене кроз разне научне 
и политичке форуме. Ко.миснја је користила резултате ових
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проучавања (симпозијум о аутономним покрајинама одржан 
1967., материјали Завода за јавну управу и др.) те формирала 
поткомисије за поједине области питања. Тако је дошло до из- 
ради нацрта статута АПВ-е који је  усаглашен са предложеним 
амандманима за измену Савезног устава и Устава HP Србије, 
коначно поднет надлежним органима Покрајине на разматрање, 
a јавности на дискусију под називом: „Нацрт Уставног закона 
социјалистичке аутономне покрајине Војводине". X®

Нацрт Уставног закона соц. аутономне покрајине Војво- 
дине базира се на схватању да Аутономна покрајина Војводина, 
као социјалистичка друштвено-политичка заједница, самоуправ- 
на заједница народа и народности, треба самостално да регу- 
лише друштвене односе на своме подручју, да се самофинан- 
сира као и да самостално располаже материјалним средствима 
које стварају радни људи овог подручја. Све ово у  складу са 
начелима Савезног устава и Устава републике Србије у чијем 
се државном склопу покрајина налази.

Уставни нацрт садржи преамбулу, која износи основне 
разлоге због којих се доноси Уставни закон Војводине. Преам- 
була истиче псх:тојање значајних промена у друштвено-поли- 
тичким односима у нашој заједници, потребу за јаснијим фор- 
мулисањем положаја и функције покрајине као социјалистич- 
ке заједнице равноправних народа и народности.

Нацрт Уставног закона има свега 125 чланова. Глава I —  
чл- 1 —  7 установљује основне одредбе. Овде се дефинише сама 
Покрајина, обележавају функције, права и дужности, начин 
остваривања права и дужности, истиче се начело равноправ- 
ности и равноправност језика, те обезбеђује постоЈећа граница 
покрајине. Утврђује Нови Сад као главни град Покрајине.

Глава II —  чл. 8 —  52 обухвата права и дужности Покра- 
јине с поглављима: друштвеноекономско уређење (чл. 8 —  18), 
друштвено-политичко уређење (чл. 19 —  27), права и дужно- 
сти (чл. 28 —  31), Покрајина и општине, —  права и дужности 
и сарадња (чл. 32 —  34), остваривање права народности (чл. 
35 —  43), остваривање уставности и законитости и покрајински 
прописи ( чл. 44 —  52). У  овој глави конкретизују се функције 
Покрајине из уставних наче.\а. Одредбе о друштвено-политич- 
ком и еконо.мском уређењу проистичу из начела савезног и ре- 
публичког устава, a остварују аутономна права Војводине као 
шире друттвено-политичке заједнице из области привредног и 
лруштвеног развитка. Пог.лавље о правима и дужностима утвр- 
ђује права и дужности Покрајине у различитим областима 
друштвеног живота: привреди, друштвеним делатностима, из 
питања лруштвено-по.лптичког систе.ма, друштвеног самоуправ- 
л>ања, те вршења фуикције власти, заштите уставности и зако 
интости, остваривање слобода и права грађана и сл- Говорн се 
о шнрокој нор.мативној делатности Покрајине и најширим 
л правиим овлатчћењи.ма. У  об.ласти савезног основног законо-

X’ Нацрт Уставпог закона САПВ —  Скупштине АПВ —  Н. Сад 1968.
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давства, као и области народне одбране и јавне безбедности, 
Покрајина уређује односе који су регулисани савезним зако 
ном, a може у потпуности уредити односе у некој области, ако 
нема савезног закона. Y  области огаитег савезног законодав- 
ства покрајина самостално уређује односе у тим областима у 
скдаду са начелима утврђеним у општем закону.

Глава III. регулише организацију покрајине углавном на 
досадашњој бази, прихватајући пастојећу организацију, како у 
погледу обележја, тако и функција, те односа међусобних и са 
општинама. Задржава постојећу структуру Покрајинске скуп- 
штине. Нешто проширује надлежност Организациоиополитич- 
ког већа, a сагласно променама савезног устава у односу на 
Аруштвено подитичко веће Савезне скупштине. Покрајински 
органи управе такође задржавају свој досадашњи организаци- 
они облик.

Значајна одредба је одељак о Врховном суду Војводине. 
Овај суд је суд опште надлежнсх:ти у Покрајини, са положајем 
републичког Врховног суда. Истовремено Врховни суд је и п о  
крајински орган коме је поверена функција заштите уставности 
и законитости. Предвиђа се посебно уставно судско одељење 
ради остваривања функције заштите уставности и законитости. 
Уставни закон одређује положај и функцију Врховног суда Вој- 
водине док ће се надлежност и организација одредити покра- 
јинским законом-

Глава IV. чл. 124 —  125 садржи завршне одредбе. Истичу- 
ћи да се уставни закон објавЛ)ује у  аутентичном тексту на срп- 
скохрватском, мађарском, словачком, румунско.м и русинско.м 
језиии у сдджбеном листу Социјалистичке Аутономне Покра- 
јине Војводине.

Аосадашња дискусија о Нацрту углавном је подржала 
концепт Уставног закона Војводине, a комисија ће вероватно 
неке предлоге и сугестије користити за касније форму.хисање 
или боља решења неких одредаба. Уставни закон је  конститу- 
тивно организациони акт и представља материју изразито устав- 
ног каракера за разлику од досадашњих статута који су по 
правној природи били само организациоии акт. Y  њему има нз- 
весних фор.мулација сувише дескриптивног карактера, но некад 
је то и потребно због чистије јасноће и .\акшег обухватања ма- 
терије. Ако се упореди са савезним и реупблички.м уставни-м 
а.мандманима, бар на први поглед изгледа, да је Уставни закон 
успешно конкретизовао постављена уставна начела.

Уставни закон представља важан догађај историјског зна- 
чаја за Војводину. Покрајина и.ма право самоорганизовања и 
самофинансирања, уређивања друштвених односа, пунот ути- 
цаја на економски развитак, на регулисање односа народа и 
народности који жнве на овој теритирији, са пуни.м овлашће- 
ње.м за усмеравањем културног живота етнички разноликог ста- 
новништва. Установљава се судска аутоно.мија. Тако се из осно- 
ва мења њен досадашњи аутономни положај- Истина да је до-
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салашња аутономија створила извесна искуства v  самосталном 
решавању неких проблема, али Покрајина није имала функцију 
регулисања и одлучивања коју добија сада. Покрајина ће мо- 
рати развити одговарајућу законодавну делатност која неће 
бити ни малобројна ни једноставна, обзиром на специфичности 
у којима се развија политички, економски и друштвени живот 
Војводине. Покрајина на себе узима врло озбиљну обавезу 
спровоћења у живот равноправности језика народности. Оства- 
рити равноправни статус пет језика није ни лака ни једностав- 
на обавеза, a cbitx ових пет језика по Уставном saKOHV равно- 
гтравна су на hhbov пократине. Ово ће за собом повучи потребу 
оснивања двојезичних школа, разних института, завода и уста- 
нова, које би вршиле потстицаље међусобних културних ути- 
цаја и повезиватБа свих остварених вредности. Остваривање пра- 
ва народности на језичком плану не сме значити утврђивање 
паралелног стагуса разних култура, што би довело до удаља- 
вања и отуђивања људи на овом подручју. Језик није само 
средство национално-ел1отивног изражавања културе, него и по- 
литичко-друштвени фе!1омен. Преко њега се врше и нужна по- 
везивања људи у веће целине, a и раздвајања. Y  иашем дру- 
штву и језици народности и културе народности треба да се 
осете у општој заједничкој култхфи (глобалног друштва). Треба 
остварити преовладавање различитости Х “ . Да ли ћемо ту наћи 
меру и средства и вољу? Што се тиче вишејезичне администра- 
ције т\/ законом лторају бити утврђени критерити v  услови која 
су и каква двојезична или вишејезичка подручја, те регулисати 
начин за спровођење. Вишејезично (сем двојезичног) школо- 
вање је утопија-неизводлзиво. Ово, и још много другог у  вези 
ових проблема отвориће се прел нашу покрајинску заједницу 
одмах по изгласавању Уставног закона, који несме остати де- 
кларација- Равноправност свих језнка народности или макар и 
само неких у материјалном смислу је и неостварива. Никад се 
неће постићи да припадници других народа једнако употреб- 
љавају два или више језика као и да ће припадници „већине" 
моћи или хтети учинити и научити језик или језике „мањине". To 
нигде у свету није остварено. Зато се у вишенаиионалним сре- 
динама прибегава језику међусобног с п о р а з у м е в а њ а ,  
или службеном, државном, међунационалном, међурепублич- 
ком —  језику с a о б р a ћ a ј а. Y  многојезичкој заједници 
разних народа н раса САД, државни језик и јавног и међуљуд- 
ског саобраћаја је (једнол^ договорени) језик —  еиглески-Y  Сов- 
iercKOM савезу међурепублички и међунационални саобраћајни 
језик је руски и тд. Ми смо наш\и другачија решења. Y  напшј 
Федерацији сва три језика југословенских народа равноправни 
су читавој територији Федепаиије, без међ\фепубличких језика. 
Обзивом да се ради о веома блиским језицима произашлим пз 
заједничког етно-језичког прајезика, то не представља веће по-

X'" Социолотја — редактор Гсоргсс Гурвитцх 
иких циљева” (Мнкел Дуфреме) Згб. 1966.

Психо.\огнја всл-
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тешкоће чак и у појединим контактима уз употребу свог језика. 
Увођење неких од језика народности (тражено је за албански) 
отежало би ситуацију, па би се морала тражити нова решења. 
Свођењем равноцравности језика народности ограничена под- 
ручја и на ограничен број избегавају се потешкоће споразуме- 
вања у нашој заједници, па и потреба за једним језиком међу- 
собног споразумевања „глобалног друштва", односно мећуна- 
ционалним.

Како ће се даље развијати у свету „мањински проблем" у 
процесу интеграције нација и држава, поготово у  наступајућем 
социјалистичком друштву сасвим је још неизвесно, па тако и 
на нашем простору. Међутим, сигурно је да југословенска за- 
једница нема интереса за присилним асимилирањем било које 
етничке скупине, a да у свом становништву, припадницима на- 
родности, види погодан мост за сарадњу и повезивање са сусед- 
ним државама (што је делимично и остварено ггутем мађарске 
и румунске народности)- Први балкански социјалисти сањали 
су о балканској социјалистичкој конфедерацији као остварењу 
слободе и равноправности балканских народа, a средњеевроп- 
ска либерална буржоазија је пропагирала стварање Дунавске 
конфедерације, која би удружила народе овог простора и ли- 
квидирала народоносна питања. Обе идеје су остале неоства- 
рене и преживеле, јер нису рачунале са моћним фактаром ме- 
ђународног одлучивања-онагом и вољом в е л  и к и х сила. 
Ове су имале, a и данас имају, своје концепције о интеграцији 
нација и подручја па и са наших ширина.

Посебно је за нас од интереса остварена могућност Покра- 
јине за регулисањем и утицајем у  привредној области. Покра- 
јина је до сада била спутавана на том сектору од Федерације 
и Републике, па је за промашаје и неуспехе пребацивала сву 
одговорност на ове. Међутим, настаје нова ситуација, у којој 
Покрајина треба да положи испит зрелости. Сигурно да се не- 
могу остваривати нити очекивати нека чуда, која носи при- 
вредна аутономија јер је привреда Војводине саставни део при- 
вреде Јутославије и зависна од њених општих кретања, те од 
економске политике савезних органа. Ако се ту подбаци онда 
се губи најзначајнији елеменат у  посебним интересима овог 
подручја и његовог становништва, без обзира на њихово етно-је- 
зичко обележје. Бићу слободан да испричам једну анегдоту: Y 
Буни (1848) дошао Банаћанин у Сремске Карловце у  сред зиме 
код патријарха Рајаћића, без опаклије, озебао и неугледан. Па- 
тријарх га запита, где му је опаклија, a Лалал му одговори: „Е, 
Ваша сјатости, не може и Војводина и опаклија"! Онда је мож- 
да требала Војводина по сваку цену, a међутим данас нам не 
треба (аутономија Војводине) без опаклије (привредног про  
сперитета)!

Милорад Ботић
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HEKA ПИТАЊА V ВЕЗИ ОБНОВЕ ПОСТУШСА Y  СТВАРИМА 
ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ ОДНОСНО ИНВАЛИДСКОЕ ОСИЕУРАЊА

Обнова поступака ванредно правно средство дозвољена је 
Y управном поступку ако су испуњени који од законских усло- 
ва предвиђени у члану 249. Закона о општем управном поступ- 
ку (у  дал>бм тексту: ЗУП-а).

По члану 250. став 2. ЗУП-а обнову може тражити странка 
a орган који је донео решење којим је поступак окончан може 
покренути обнову поступка по службеној дужности-

У  члану 252. ЗУП-а предвиђени су субјективни и објектив- 
ни рокови за покретање обнове поступка. Субјективни рокови 
из чл. 252. став 1. ЗУП-а предвиђени су само за странку, док за 
орган који је  по члану 2.50. став 2. ЗУП-а овлашћен да покреће 
ову обнову поступка по службеној дужности, важи само објек- 
тивни рок од 5 година из члана 252. став 3. ЗУП-а.

Коначио, када надлежни орган у обнови поступка заме- 
ifcyje раније решење новим, он је по члану 257. ЗУП-а овлашћен 
да то раније решење, a с обзиром на све околности појединог 
случаја поништи или укине.

Прописи ЗУП-а примењују се по члану 208- Основног за- 
кона о пензијском осигурању (у  даљем тексту: ОЗПО) односно 
по члану 213. Основног закона о инвалидоком осигурању (у  
даљем тексту: ОЗИО) у  ствари.ма из пензијског односно инва- 
лидског осигурања ако тим законима није друкчије одређено. 
To пак значи да се прописи ЗУП-а у наведеној материји при- 
мењују само супсидијарно и то у случајевима када неки про- 
цесни институт није регулисан прописима ОЗПО односно ОЗИО.

Што се тиче института обнове поступку, она је р>егулисана 
прописима ОЗПО односно ОЗИО али —  само дели.мично. Наи.ме, 
од разлога за обнову поступка из члана 249. ЗУП-а преузет је 
са.мо онај из члана 249. тачка 1. ЗУП-а тј. када се обнова пос- 
тупка тражи због нових чињеница или нових доказа. Поред 
тога, под институт обнове поступка сврстана је у члану 206. 
став 1. ОЗПО односно у члану 209. став 1- ОЗИО и једна одред- 
ба из члана 264. ЗУП-а, a наиме, да се раније може изменити 
када је тим решењем повређен закон на штету странке. Ту је 
додато још да се обнова поступка може тражити и ако је  по 
неком правном питању доцније заузето становиште повољније 
по странку.

Нема сумње да се и у  материји пензијског односно инва- 
лидског осигурања могу појавити случајеви који представљају 
разлоге за обнову поступка из члана 249. тачка 2. до 10. ЗУП-а. 
Пошто ови разлози за обнову поступка нису регулисани пропи- 
си.ма ОЗПО односно ОЗИО, очигледно је да се овде прописи 
члана 242. тачка 2— 10. ЗУП-а ИхМају применити супсидијарно 
кроз при.мену члана 208. ОЗПО односно 213- ОЗИО.

По члану 205. став 2. ОЗПО односно по члану 208. став 2. 
ОЗИО обнова поступка покреће се без обзира иа рокове који
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су предвићени прописима ЗУП-а. Занемарују се, дакле, субјек- 
тивни и објективни рокови из члана 252. ЗУП-а.

Поставља се сада питање да ли је странка односно служ- 
бени орган везан роковима из члана 252. ЗУП-а када обнову 
поступка у стварима из пензијског односно инвалидског оси- 
гурања тражи због којих од разлога из члана 249. тачка 2— 10. 
ЗУП-а?

Ако граматички тумачимо пропис члана 205- став 1. ОЗПО 
односно пропис члана 208. став 1. ОЗИО онда би странка од- 
нскно службени орган били везани овим роковима. Пропис чла- 
на 205. став 1. ОЗПО предвиђа само један случај обнове по- 
ступка и то на основу нових чињеница или доказа. Занемарива- 
ње рокова из члана 252. ЗУП-а односи се само на овај случај об- 
нове поступка, јер пропис члана 205. став 1. ОЗПО изричито 
тако и прописује: „обнова поступка у овом случају (подвукао 
В. Н.) покренуће се без обзира на рокове који су предвиђени у 
у ЗУП-у:“ . Значило би, дакле, да у оним случајевима када се 
обнова поступка тражи из разлога наведених у члану 249- тачка 
2— 10. ЗУП-а странка односно службени орган који покреће 
обнову поступка нема наведену привилегију, па макар да се 
ради о материји из пензијског односно инвалидског осигурања.

Међутим, ако институт члана 205. став 1. ОЗПО односно 
члана 208. став 1. ОЗИО посматра са ширег аспекта имајући у 
виду побуде због којих је донет, онда ствар не би могли тако 
поставити.

Свакако се морамо сложити с тим да су кроз пропис чла- 
на 205. став 1 —  ОЗПО, односно члана 208. став 1. ОЗИО, оси- 
гураници нарочито заштићени при остваривању права из соци- 
јалног осигурања. Тиме су само разрађена начела из члана 38. 
Савезног устава о заштити ових права.

Ако, дакле, осигураник може покретати обнову поступка 
без обзира на рокове у случајевима када обнову тражи због 
нових чињеница или доказа, зашто би он био ограничен роко- 
вима ако обнову тражи из других разлога? Ови други разлози 
могу бити још јачи и еклатантнији од оних из члана 249. тачка
1. ЗУП-а односно члана 205. став 1. ОЗПО. Узи.мамо на пример 
случај из члана 249. тачка 5- ЗУП-а. Ако је осигуранику на сх^но 
ву кривичне пресуде брисан стаж по члану 164. став 1. ОЗПО 
па та кривична пресуда по ванредним правним средствима буде 
касније измењена, онда би по члану 252. тачка 3. ЗУП-а оси- 
гураник за подношење предлога за обнову поступка био везан 
субјективним роком од месец дана, док међутим, ако би обнову 
поступка тражио због нових доказа, не би био уопште везан 
роковима.

Када се има у виду крајњи циљ сваког поднетог захтева, 
a то је одређено право из социјалног осигурања, онда мислимо 
да је иредевантно на којем се законском разлогу темељи за- 
хтев за обнову поступка. Битно је да се осигуранику што је 
могуће више и што брже олакша остварење овог крајњег циља.

i
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Због тога сматрамо да осигураник односно службени ор- 
ган када покреће обнову постушса у материји из пензијског од- 
носно инвалидског осигурања, није везан субјективним одно 
сно објективним роковима из члана 252. ЗУП-а и у  случају када 
захтев за обнову поступка темељи на којем од разлога иаве- 
дених у  члану 249. тачка 2. до 10. ЗУП-а иако ово не произилази 
из прописа члана 205. став 2. ОЗПО.

Аруго питање које нас овде интересује је oncer овлашће- 
ња надлежног органа који доноси решење по захтеву за об- 
нову поступка у стварима из пензијског односно инвалидског 
осигурања a посебно, да ли он може раније коначно решење 
поништити.

Ако би се држали искључиво прописа ЗУП-а онда би ствар 
била јасна. По члану 257. ЗУП-а надлежни орган може раније 
решење поништити или укинути. Како ће он у датом случају 
поступити зависи од његовог нахођења при чему он по наведе- 
ном пропису треба да има у виду „све околности појединог 
случаја". Ради се, у суштини, о слободној оцени органа који 
доноси решење како ће он у датом случају поступити. Према 
томе, ако је ранијим решењем странка стекла неко право ве- 
зано са одреЈзеним примањима, онда би она у случају поништа- 
вања тог ранијег решења дошла у ситуацију да примљене из- 
носе враћа, јер се по члану 268. ЗУП-а поништавањем решења 
поништавају и правне последице тог решења.

Ово је од нарочитог значаја у  стварима из пензијског оси- 
гурања у којима донета решења махом дају странци право на 
одређена примања.

Због тога је од интереса да се расправи питање наведеног 
овлашћења органа који доноси решење о обнови поступка из 
ове материје.

По ранијим прописима Закона о пензијском осигурању из 
1957. године (у  даљем тексту: ЗПО) у обнови поступка раније 
решење није се могло поништити него само укинути. Ово је ја- 
сно произилазило из прописа члана 187. став 2. и 3. те члана 
187. у вези члана 182. став 2. ЗПО. Тако је регулисано и пропи- 
сима Закона о инвалидском осигурању из 1958. године (у  да- 
љем тексту ЗИО) јер се пропис члана 208. ЗИО којим је руги- 
лисано питање обнове поступка позива на пропис члана 187. 
ЗПО.

Прописи пак ОЗПО о обнови поступка не садрже више 
наведене прописе ранијег ЗПО. Једино је одређено да у слу- 
чајевима из члана 206. став 1. ОЗПО тј. ако се обнова поступка 
покреће због тога што је  ранијим решењем повређен закон на 
штету странке или је по неко.м правном питању доцније зау- 
зето становиште повољније за странку —  право странци при- 
знато у ово.м поступку припада од првог дана наредног меееца 
по поднетом захтеву. Ово пак значи да се раније решење може
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само укинути a не и поништити. Y  осталим случајевима обнове 
поступка дошли би до примене кроз пропис члана 208. ОЗПО 
лрописи ЗУП-а дакле и наведени члан 257. који службеном 
органу даје овлашћење да раније решење, a с обзиром на све 
околности појединог случаја, поништи или укине.

Ово питање је слично регулисано и прописима ОЗИО али 
не кроз супсидијрну примену 3¥П-а. Наиме, за разлику од 
прописа ОЗПО који немају сличну одредбу, по пропису члана 
211. став 1. ОЗИО одредбе ОЗИО о ревизији и жалби важе и 
за решења која се доносе у обнови поступка. A no члану 202. 
став 1. ОЗИО у вршењу ревизије се раније решење може по- 
ништити односно укинути.

Из свега горњег можемо, дакле, извући закључак да се у 
обнови поступка по прописима ОЗПО, односно ОЗИО, за разли- 
ку од ранијих прописа ЗПО односно ЗИО, који су одређивади 
само укидање, раније решење сада може и поништити.

Међутим. поставља се питање каквог практичног значаја 
има ово ново овлашћење службеног органа?

Рекли смо напред да се у случају поништења ранијег ре- 
шења, a сходно пропису члана 268. ЗУП-а поставља питање вра- 
ћања примања која је странка остварила на основу пониште- 
ног решења. Међутим, за утврђење такве обавезе за странку 
није довољна чињеница да је поништено решење на основу 
кога је она била остварила нека примања.

Ствар је у томе што је питање враћања износа које је оси- 
гурано лице остварило на терет фонда заједнице регулисано 
посебним прописима Основног закона о организацији и финан- 
сирању соција.\ног осигурања.

По члану 164. поменутог Закона осшдфано лице дужно је 
вратити примљене износе под овим условима;

1) —  ако је на основу нетачних података, за које је знало 
или морало знати да су нетачни, или на други противправан 
начин остварило из социјалног осигурања неко примање на 
које није имадо право, или га је остваридо у већем обиму него 
што му припада;

2) ако је остварило неко примање услед тога што није 
пријавило настале промене које утичу на губитак или обим 
неког права, a знало је или морало знати за те промене;

3) ако је примало новчане исплате у износу већем од 
оног који му је одређен решењем завода.

Према томе, без обзира што су поништавањем ранијег ре- 
шења поништене и правне последице тога решења, враћање 
примљених износа везано је уз наведене услове и то по ч.\ану 
169. став 2. поменутог Закона у поступку пред наддежним су- 
дом опште надлежности.

По нашем мишљењу питање да ли је раније решење било 
у поступку обнове укинуто или поништено има значаја утодико 
што је за покретање пост\т1ка по члану 169. став 2. Основног 
закона о организацији и финансирању социјалног осигурања
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оитан предуслов да је раније решење којим је осигураник 
остварио одређена примања било поништено у оквиру обнове 
поступка.

Мислимо да заводи за социјално осигурање не би од оси- 
гураника могли у поступку по члану 169. став 2. Основног за- 
кона о организацији и финансирању социјалног осигурања тра- 
жити повраћај примљених износа и у случају када је раније 
решење на основу којих су та примања била остварена, било 
само укинуто у оквиру обнове поступка a не поништено.

Без обзира на то да ли су се, можда, стекли услови из 
члана 164. став 1. Основног закона о организацији и финанси- 
рању социјалног осигурања за повраћај остварених примања, 
таквом тужбеном захтеву би тужени могао супротставити при- 
говор да још увек постоје правне последице решења на основу 
којих је он остварио примања.

Без елЈшинисања тих последица у одређеном поступку ре- 
гулисаном фор.малним прописима, у нашем случају у поступку 
обнове по службеној дужности, странка примљене износе за- 
држава на основу решења чије правне последице остају иако 
је то решење укинуто.

Због тога је, ваљда, наведеним новим прописима ОЗПО и 
ОЗИО и омогућено да се у оквиру обнове поступка раније ре- 
шење на основу којег је сх:игураник остварио нека примања на 
терет заједнице, .може не само укинути него и поништити. Ор- 
ган 'који доноси решења треба да одмах одлучи и то да ли ће, 
за осигуранике предвидети и ту санкцију да врати при.\гљено 
или ће се, .можда, задовољити тиме да осигураник само у бу- 
дуће не прима из друштвене заједнице, али да примљено за- 
држи. Y  првом случају ће раније решење поништити, a у  дру- 
i ’OM само укинути.

Коначно се још једно питање намеће и то у вези при.мене 
члана 184. став 1. ОЗПО.

Поменути прогшс донет је одредбом члана 4. I II  Новеле 
ОЗПО (Службени лист СФРЈ број 1/67) и регулише случајеве 
када се тражи признање пензијског стажа навршеног пре п о  
четка примењивања ОЗПО тј. пре 1. I 1965. године, a тражени 
стаж доказује се сахмо сведоцима. Y таквим случајевима, одре- 
ђује овај пропис, захтев се .могао поднети ако је у питању по- 
себни стаж —  до 31. X II 1966., a ако је у питању стаж осигу- 
рања —  до 31. X II 1967. године.

Сличну одредбу садржавао је ранији пропис члана 177. 
ОЗПО који је укинут наведено.м Новелом.

Ради се, дакле, о вре.менско.м ограничењу употребе доказ- 
ног средства сведоци,ма у овој материји.

Y вези овога .мисли.\1о да треба расправити питање да ли 
се наведени пропис односи на случајеве када је захтев за при- 
зпање пензијског стажа као засебне управне ствари био поднет
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пре 31. X II 1966. године односно пре 31. X II 1967. године, али 
је коначним решењем надлежног органа тај захтев био одбијеи, 
јер тражени стаж није био доказан. Странка покреће обнову 
поступка захтевом поднетим после 31. X II 1966. године односно 
после 31. X II 1967. године и као нове доказе нуди само сведо- 
ке. Да ли наведено ограничење употребе доказа сведоци.ма 
важи и у поступку обнове?

Ово иптање било је изнето пред седницу Одељења за ynpa^ 
вне спорове Врховног суда Србије одржане 1. V II 1968. године 
па је на тој седници заузето становиште да се при решавању 
таквих случајева имају применити одредбе члана 205. став 2. 
озпо без обзира што се ради о поступку покренутом по захте- 
cTvnKy из гдаве X ОЗПО у којој се налази и пропис члана 184.
озпо.

Иако се пропис чдана 205. став 2. ОЗПО налази у глави X I 
ОЗПО која регулише нека питања процедуре по захтеву покре- 
нутом ради оставаривања права на пензију, тај пркзпис се може 
примењивати и у поступку покренуто.м ради признања пензиј- 
ског стажа као засебне управне ствари. Овакво становиште за- 
узето је у вези правног схватања ОделЈења за управне спорове 
Врховног суда Југославије број 4/66 од 20. X II 1966. године 
(Збирка судских одлука, књига X I —  свеска 3). Према ово.м 
правном схватању пропис члана 205. став 1. ОЗПО који дозво- 
љава покретање обнове поступка без обзира на рокове који су 
предвиђени у Закону о опште.м управном поступку (члан 252. 
3VIT-a) ггримењује се и у поступку утврћивања рани^ег пензиј- 
cKor стажа. Дато је образложење да одлука донета у поступку 
за утврђивање ранијег пензијског стажа може да буде одлу- 
чујућа за признање права на пензију па се указује нецели- 
сходним и нелогичним да се под повољнији.м условим може 
тражити обнова поступка у ствари из пензијског осихдфања, a 
да се то исто онемогућава у поступку за утврђивање пензијског 
стажа. Наводи се да нема оправдања за овакво разликовање у 
при.мени ових процед^фалних прописа.

Сдедствено наведеном правном становишту Врховиог су- 
да Југославије указује се оправдани.м да се у поступку утвђи- 
вања ранијег пензијског стажа при.мени пропис члана 205. став
2. ОЗПО, a наи.ме, да се у с.\учајевима када је захтев за обнову 
поступка покренут у року од 5 година од дана достављања ре- 
шења странци, примењују и у поступку обнове прописи који су 
важили у време доношења ранијег решења. Пре.ма томе, ако је 
захтев за обнову поступка поднет у оквиру наведеног петого 
дишњег рока, a раније решење донето је под режи.мо.м прописа 
који су важиди пре новелираног члана 184. став 1. ОЗПО, одио- 
сио и пре ранијег прописа ч.\ана 180. ОЗПО укинутог III Нове- 
лом ОЗПО, —  тада се имају применити ранији прописи \ч10тре- 
бе доказног средства сведоцима.

Ар. Владислав Недељковић
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ПРОБЛЕМАТИКА Y  ВЕЗИ СА ПРИГОВОРИМА ПРОТИВ 
ИЗВРШНОГ ЗАХТЈЕВА Y  МАТЕРИЈИ ИЗДРЖАВАЊА ДЈЕЦЕ

Y пракси судова се врло често поставлза питање како треба 
поступити, када у току извршног поступка у материји издржа- 
вања дјеце извршеник стави приговор да је право на издржа- 
вање престало услијед тога што се дијете запослило, што је 
прекинуло или довршило започето школовање, што је ступило 
у брак, постало пунољетно и сл.

Несумњиво је да су приговори у питању такве природе да 
могу довести до престанка права на издржавање односно до 
укидања извршног захтјева којег је дозвољено извршење.

Судови у оваквим случајевима поступају неједнако.
Једни поводом приговора одређују рочиште ради преслу- 

шања странака и након што утврде да је нека од напријед на- 
ведених околности наступила, обустављају извршни поступак, 
без обзира на евентуално противљење тражитеља извршења, 
док други редовно упућују извршеника да парничним путем 
тражи да се утврди да је извршни захтјев укинут, уколико п о  
водом приговора сам тражитељ извршења не повуче извршни 
приједлог.

При томе и једни и други бране своја становиштва аргу- 
ментима који нису за подцијенити-

Судови који заступају прво стгшовиште полазе од тога да 
се чињенице запослења, ступања у брак, довршегка или пре- 
кида школовања, и пунољетства могу врло лако доказати од- 
говарајућим исправама, те да би стога било нецелисходно, 
ради утврђивања ових чињеница упућивати странке на парни- 
цу. Осим тога указују и на одредбу правног правила из парагра- 
фа 39 бившег ИП којом је  предвиђена могућност обуставе п о  
ступка и без парнице, на основу самог опозиционог ггриједлога 
у извршном поступку, у случају исплате дуга, када се та чиње- 
ница доказује несумињвим исправама, те истићу да постоје 
исти правни разлози да се у наведеним случајевима аналогно 
поступи.

Они пак судови који заступају супротно становиште, ука- 
зују да се ради о приговорима против извршног захтјева, који 
се према правном правилу из параграфа 34 бившег ИП могу 
подићи са.мо тужбом код парничног суда, да не постоји исти 
правни разлог за аналогну примјену правног правила из пара- 
графа 39 и најзад, да супротно поступање колидира и са нашим 
позитивним прописима, јер је и одредбом члана 39 Основног 
закона о односима родитеља и дјеце, предвиђено да се издржа- 
вање досуђено правомоћном одлуком, може снизити, повисити 
или у к и н у т и, ако су се околности на основу којих је 
одлука донијета касније измијениле (а  то су управо околности 
о којима је ријеч), прн чему се подразумјева, да се измјена, 
сиижење или укидање издржава1ва може трал^ити само у пар- 
ипчном iiocrvnicv.
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Пошто се и једно и друго становиште упоредо проводи у 
судскбј пракси, у наставку написа покушат ћемо, полемишући 
са оба становишта, изложити своје мишљење о наведеном спор- 
ном питању из судске праксе, тиме што ћемо се претходно, у 
циљу лакшег приступа проблема, са неколико ријечи осврнути 
на одређене аспекте правног односа издржавања.

Будући да се обавеза издржавања протеже у времену, обу- 
хватајући и чинидбе у будућности, правни однос издржавања 
можемо сврстати у групу облигација са трајним (сукцесивним) 
престацијама.

Трајање обавезе издржавања везано је за наступање одре- 
ђених чињеница.

Када је у питању правни однос издржавања дјеце, те чи- 
њенице могу бити: пунољетство, ступање у брак, могућност са- 
мосталног издржавања дјетета властитим приходима и зарадом, 
прекид или завршетак школовања, битна измјена имовинских 
прилика и сл. Наступањем једне од наведених чињеница, право 
на издржавање у правилу престаје, те дијете неби могло путем 
парнице да присили родитеље да му дају издржавање.

Y  случајевима када је обавеза издржавања утврђена суд- 
ском одлуком, ствар је нешто другачија, јер постоји право- 
моћна судска одлука која има све елемнте ограничења у по- 
гледу трајања обавезе издржавања (у  изрекама пресуда обич- 
но стоји: да је туженик дужан плаћати издржавање. . .  „почев 
од . -.. па надаље" или „све док не наступи нека од чињеница 
која по заокну повлачи губитак права на издржавање" и сл.) 
извршни суд коме је поднијет приједлог за извршење једне 
такве пресуде није у ситуацији ни да посумња у постојност 
извршног захтјева пресуде.

Стога спорови и настају у фази започетог извршења. Из- 
вршни суд долази до сазнања да је  наступила нека од чињени- 
ца која за своју посљедицу може да има престанак права на 
издражвање односно, исправније речено, које укидају извршни 
захтјев, тек када се извршеник приговором успротиви спрово- 
Бењу дозвољеног извршења.

To је  управо моменат када пред судове искрсава уводно 
постављено питање.

Да би се могао дати правилан одговор на ово питање мо- 
ра се по нашем мишљењу поћи од анализе одговарајућих одре- 
даба Основног закона о односима родитеља и дјеце и утврдити 
механизам дејства сваке од чињеница, које по закону могу да 
доведу до престанка права на издржавање.

Према Основиом закону о односима родитеља и дјеце 
дужност издржавања дјеце од стране родитеља траје у начелу 
до дјечјег пунољетства, али се под одређеним условима та дуж- 
иост може продужити и послије дјечјег пунољетства (школо- 
Baibe лјетета и сл.) С друге стране, из наведеиог закона прои-
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зилази, a TO и судска пракса прихваћа, да право на издржава- 
ње може престати и прије навршеног пунољетства дјетета, ако 
се оно самостално са својим приходима и зарадом може издр- 
жавати.

Према томе, престанак права на издржавање и по једном 
и по другом основу не наступа аутоматски по навршеном п\шо- 
љетству дјетета односно након што се запосли, већ када се уз 
ове основне чињенице стекну још и одређене допунске чиње- 
нице (непохађање школе по пунољетству, слабе имовинске при- 
лике родитеља, могућност самосталног издржавања својом за- 
радом и сл.).

Стога, уколико би се прихватило да се наступањем ii\mo- 
љетства дјетета, долази до аутоматског гашења извршног зах- 
тјева из правомоћне судске одлуке, у ком случају би извршни 
суд био овлаштен поводом приговора да је дијете пунољетно, 
да обустави поступак, морале би се прихватити и консеквенце 
тога становишта, да је дијете, које је наставило школовање, 
дужно устати новом тужбом за издржавање након пунољет- 
ства, да би могло остварити издржавање за вријеме школовања. 
Сличне консеквенце морале би се прихватити и у  дрт^том слу- 
чају- Мећутим, колико нам је познато у пракси није забиљежен 
случај да је дијете на школовању по навршеном ггунољетству 
морало поново устајати са тд^жбом ради досуде издржавања, 
ако је право на издржавање досуђено ранијом пресудом.

Код приговора прекида или довршетка школовања ситуа- 
цнја је слична. Ни ту не може бити говора о неком аутомати- 
зму престанка извршног захтјева. Оцјена, дали је наступио пре- 
кид школовања зато што је дијете промијенило факултет или 
високу школу или ако се по завршној вишој школи уписало 
на одговарајући факултет, зависи од низа околности које се 
правилно могу утврдити само у једном контрадикторном по- 
ступку.

Ни чињеница ступања у брак малољетног дјетета по на- 
шем мишљењу не би могла аутоматски да доведе до укидања 
извршног захтјева. Постоји наиме, мишљење да ступањем мало- 
љетника у брак, престаје и право на родитељско издржавање. 
Оно се базира на одредби члана 16 став 2 Основног закона о 
односима родитеља и дјеце, према којој ступањем у брак, ма- 
лољетник стиће потпуну пословну способност. Указујемо на чи- 
љеницу да и пословно способно (тт^шољетно) дијете које је на 
школовању може под одређеним условима да има право на 
издржавање, те да стога чињеница наступања пословне способ- 
ности сама по себи не би могла бити разлог за престанак права 
на излржавање. Ово поготово када је малољетник с пристанком 
родитеља ступио у  брак с лицем које је малољетно и које тако- 
bep, нема никаквих средстава за издржавање.

Произилази према томе да се у свим случајевима приго- 
вора престанка права Fia издржавање у нзврпшом поступку,
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услијед наступања законом предвиђених основних чињеница, 
морају Y контрадикторном поступку утврдити и извјесне д о  
пунске чињенице од којих такођер у доброј мјери зависи дали 
је то право стварно престало или није. Те допунске чињенице, 
као на примјер имовинске могућности родитеља и сл. немогу 
се утврдити 5ез упоређења, извођења даљих чињеничних за- 
кључака и вредносних судова, дакле без употребе таквих миса- 
оних реквизита који захтјевају ангажирање судачког увјерења 
у најпунијем смислу те ријечи-

Несумњиво је да се поводом приговора са таквом ком- 
плексном чињеничном проблематиком, у извршном посгупку, 
као једној врсти ванпарничког поступка, не би могле доносити 
мериторне одлуке, па самим тим ни одлуке којим би се по- 
ступак обустављао услјед тога што је извршни наслов укинут.

Поводом таквих приговора извршни суд може одредити 
рсчиште ради преслушавања странака, али уколико странке 
устрају код својих захтјева, дужан их је упутити на парницу и 
евентуално одложити извршење до кончања спора.

По нашем мишљењу такав закључак произилази и из од- 
редбе члана 39 Основног закона о односима родитеља и дјеце. 
Није овдје сувишно још напоменути да према Закону о парни- 
чном поступку спорове о законском издржавању суди вијеће у 
саставу од једног судије и два суца поротника и да у извршном 
поступку могућности доношења одлука у вијећу не постоје, те 
да би се доношењем оддуке о обустави извршења, која прак- 
тички зиачи укидање раније одлуке о издржавању, учинила 
битна повреда одредаба парничког поступка из чл. 433 став 2 
тач. 1 Закона о парничном поступку.

Према томе наш је крајњи закључак да се у извршном 
поступку ни под којим увјетима не би могле доносити мери- 
торне одлуке поводом приговора истакнутих у уводном дијелу 
написа, и консеквентно томе да поводом таквих приговора, из- 
вршни суд не би хмогао обуставити поступак, све док приговор 
правомоћно не буде уважен по парничном суду.

На крају написа би још истакли да би се де леге ференда 
могло предвидјети да сами извршни судови мериторно расправ- 
љају о приговорима престанка права на издржавање досуђеног 
правомоћном одлуком услијед наступа пунољетства, ако није 
спорна читвеница да дијете неће или неможе да продужи ш ко 
ловање односно да остварује изнадпросјечни особни доходак, 
без обзира на то што тражитељ извршења и поред признања 
ових чињеница, не жели да повуче извршни приједлог, што пре- 
ма садашњем стању законодавства није могуће.

Жељко Миловић
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AYTOPCKO ДЕЛО CTBOPEHO Y  РАДНОМ ОДНОСД

Предмет заштите ауторског права је ауторско дело.
Под ауторским делом се подразумевају д- г̂ховне творевине 

из области књижевности, науке, уметности и других области 
AVXOBHor стваралаштва, без обзира н врсту начин и облик из- 
ражавања. Ово је ошттти појам ауторског дела. Y  већини закона 
се примера ради набрајају поједине врсте интелектуалних тво- 
ревина које престављају ауторска дела. Наш закон као аутор- 
ска дела наводи: хшсана дела; говорна дела; драмска и драм- 
ско-музичка дела; кореографска и пантомимска дела; вајарства, 
архитектуре и графике; дела примењене уметности; фотограф- 
ска дела; картографска дела; планови скице и пластична дела; 
затим заштиту уживају и збирке дела, ггоеводи, прилагођавања, 
музичке обраде и друге прераде итд.'). Овде су само набројане 
поједине врсте ауторских дела, која нису наведена. He само 
да заштитд  ̂ уживају она дела која нису набројана, већ зашти- 
ту могу уживати и оне врсте и облици интелектуалног ствара- 
лаштва који се појаве после ступања закона на снагу.

И закони земаља на сличан начин одређују појам аутор- 
ског дела.^). Овакав начин одређивања појма ауторског дела 
има ту предност што омогућава заштиту интелектуалним тво- 
ревинама без обзира на врсту и начин изражавања, без обзира 
на место, време и услове стварања ауторског дела.

Y  последње ввеме, ма да још \^ек има аутора који ства- 
pajv дела као слободни уметници, све већи број аутора ствара 
своја дела v  радном односу. Пошто се ауторска дела не реги- 
струју, то је број ауторских дела која се стварају у радном 
односу немогуће утврдити, али се са сигурношћу може тврдити 
да њихов број није мали и да је сваким даном све већи.

Поставља се питање каква треба да буде интелектуална 
творевина створена у радном односу па да се сматра а\пгор>ским 
делом и да ужива ауторску заштиту?

Норме о ауторском праву на делима створеним у радном 
однсх:у су врло оскудне, и оне се углавном односе на регулиса- 
ње оних ауторских права која престављају специфичности код 
дела створених у радном односу, јер се код ових ауторских 
дела појављују поред права аутора и права послодаваца. Ово 
је разумљиво када се зна да послодавци обезбеФују аутору ма- 
теријална средства, често дају аутору и идеју, или му одређују 
облнк, начин изражавања обим дела и друге услове.

Међутим, ниједан закон о ауторском праву не предвиђа 
посебне услове за стварање ауторског дела у радном односу,

Види чл. 3 Закона о ауторском праву, који је објављен у „СЛ. 
лист СФРЈ” бр. 30/1968 год. Сличне одпедбе садржи и чл. 3 закона од 
1967 год. и закона од 1946 године. О појму ауторског дела види и 
Др. Војислав Спајнћ, Ауторско право, Сарајево, 1957, ст. 45-50.

-) Види чл. 1 не.мачког, чл. 2 аустриског, чл. 2 еиглеског, чл, 2 
чехос.човачког, чл. 1 италијанског, чл. 2 и 3 француског, чл. 5 САД, чл. 4 
основн ауторског права СССР, чл. 2 Бернске конвенције итд.
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већ да би нека интелектуална творевина створена у радном 
односу престављала ауторско дело, она мора престављати ре- 
зултат интелектуалног стваралаштва, да изазива естетски осећај 
код гледалаца тј. она мора испунити исте оне услове који се 
траже и код дела створених ван радног односа. Y  радном одно- 
су се могу стварати ауторска дела свих врста и облика, a у  ком 
облику или које врсте ће дело бити створено зависи најчешће 
од послодаваца који стварају ова дела за испуњавање својих 
задатака или ради задовољења опште друштвених потреба.

Законодавство, како наше, тако и страно, не дају посе- 
бан појам ауторског дела створеног у радном односу. Ово је 
разумљиво, ако имамо у виду напред изложено, да се прили- 
ком стварања дела у радном односу не траже неки посебни 
услови, већ су то исти они услови који се захтевају и код аутор- 
ских дела која су створена ван радног односа.

Истина, већина националних закона о ауторском праву, 
садржи одредбе по којима се извесним интелектуалним творе- 
винама било да су створене у радном односу или ван радног 
односа, не признаје својство ауторског дела, или се ауторима 
таквих дела не признаје ауторска заштита. Ево неколико при- 
мера из којих се то види:

„Радник у радном однсх:у у радној или друтој организа- 
цији или државном органу односно запошл>ен код лица које 
самостално врши законом дозвол>ену делатност, који у извр- 
шењу својих радних обавеза изради стручни извештај, реферат, 
службени акт или сличан рад, не стиче никаква ауторска овла- 
шћења на тим радовима"^).

И први наш Закон о ауторском праву из 1929. године, 
предвиђао је (чл. 9) да ауторско правну заштиту не уживају: 
закони, наредбе, званичне одлуке и решења, списи израђени 
од званичних лица за званичну употребу, пословне ознаке, роб- 
ни каталози, ценовници, огласи, предавања и говори одржани 
на Скупштинама јавноправних тела, код суда и у друге сличне 
CBpxe."*).

Сличне одредбе садрже и други закони о ауторском пра- 
ву: „Према закону САД нема ауторског права на оригиналном 
тексту дела које је јавна својина на државним публикацијама 
САА“ .=).

Види 4jV. 24 Закона од 1968 године. Сличне одредбе садржи и чл. 
19 закона од 1957 године. Док закон од 1957 године, оваквим творевина.ма 
не признаје својство ауторског дела, као што смо навели нови закон 
не признаје ауторска овлашћења.

Y  вези све одредбе интересантан је коментар Шуман Јанка. 
(Види: Др. Шуман ЈанкоКоментар закона о ауторско.м праву и међу- 
народних прописа,Београд, 1935 год.), који истиче да су на овај начин 
изузета од ауторскоправне заштите дела, не због тога што не престав- 
љају умне творевине на пољу књижевности него из јавног интереса, јер 
акта законодавства треба да имају најшири публицигет. (ст. 97 п 98).

’) Види чл. 8 закона САД. Сличне одредбе садрже и ч.\. 7 аустри- 
ског и чл. 16 немачког закона.
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Овакве изузетке предвиђа и совјетско право као и Б. К.®)
Осим наведених изузетака, када су закони изричито пре- 

двидели, да се извесним творевинама, за које се не може рећи 
да нису интелектуалне и да не би могле престављати ауторска 
дела, неће признати својство ауторског дела или се аутору 
тих дела неће признати ауторско правна заштита, све остале 
интелектуалне творевине створене у  радном односу престав- 
љају ауторска дела и уживају ауторско правну заштиту под 
исгим условима као и слободна ауторска дела.

Навешћемо две пресуде из којих се види да наши судови 
нису признали својство ауторског дела интелектуалним творе- 
винама створеним у радном односу, које нису искључене као 
такве законом, само зато што су створене у радном односу:

„Давање негатива, које лице изради у радном односу ради 
производње разгледница и преда их своме предузећу у ту сврху, 
не преставља ауторско дело".^).

„Не сматра се ауторским делом фотографија фресака, које 
је снимио фотограф који се налази у радном односу код архе- 
олошког музеја, ако је то учинио у радном времену, за рачун 
и о трошку музеја и под непосредним руковођењем и инструк- 
цнЈама службеника музеја".®).

Сматрамо дасу судови у наведеним одлукама погрешили 
када нису признали својство ауторског дела творевини која је 
ствсрена у радном односу само зато што је створена у радном 
односу, јер је  неспорно да и негатив и фотографија фреске 
престављају ауторска дела уколико испуњавају опште услове 
да се призна својство ауторског дела и не престављају оне 
изузетке које закон изричито набраја. Овде се може само по- 
ставити питање обима ауторскоп1равних овлашћења која при- 
падају аутору пошто је дело створено у радном односу (право 
на објављивање, право на ауторски хонорар итд.) али се ни- 
]сако не може поставити питање да ли су то ауторк:ка дела или 
не само зато што су створена у радном односу.

Према томе, да би се једна интелектуална творевина ство- 
рена у радном односу сматрала ауторским делом, осим изузе- 
така предвиђених законима о ауторском праву, она мора да 
испуњава исте оне услове и за ауторска дела створена ван рад- 
ног односа, и никакве друге тј. то мора бити духовна творевина 
из области књижевности. науке уметности и других области 
духовних стваралаштва без обзира на врсту, начин и облик 
изражавања. Оним интелектуалним творевинама које испуња-

‘) Види Серебревски. В. И.-Вепреси совјеского авторского права, 
Москва, 1956 године, ст. 36., чд. 2 бис Б. К.

’ ) Види Одлуку Врховног суда Југосдавије, Рев 516/65 од 10 марта 
1965 г. Оддука је објављена у Бидтену бр. 15/1965, страна 15.

* Види Одлуку Врховног суда Југосдавије, Рев. 3227/64 од 19. II  65. 
Одлука је објављена у Бидену бр. 15/65 год.
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BaiY ове услове не може се оспоравати својство ауторског дела 
само зато што су створена у радном односу, већ од тога може 
зазисити само обим ауторскоправних овлашћења која припа- 
дају аутору на оваквим делима, као и обим и садржај права 
која припадају послодавцима.

Јездимир Митровић

СПОРОВИ ОКО МЕБЕ

Бројни примери из судске праксе општинских судова ука- 
зују на честу појаву спорова око малих међашњих (граничних) 
површина земљишта. Таква појава уједно на адекватан начин 
одражава и одређену проблематику судске праксе нарочито 
код оних судова, чије подручје карактерише ситна парцелација 
земљишта и несређено земљишнокњижно стање. За те судове 
је типично, да код стварноправних споркзва које р>ешавају глав- 
нину чине баш спорови око међе, без обзира што се увек и фор- 
мално не појављују у виду предлога за спровођење поступка 
ради уређења међа, већ у облику парнице због сметања поседа 
или власничке парнице за гранични део парцеле. Свакако је 
таквој структури ове категорије имовинскоправних спорова до- 
прииела и чин>еница, да је последњих година прометна вредност 
земљишта, нарочито пољопривредног, знатно порасла, a што је 
опет одраз одређених кретања у нашој привреди, посебно у 
области пољопривреде, која су проузрокована спровођењем у 
живот привредне реформе.

Решавање захтева за уређење међа искључиво спада у 
ванредни поступак, јер су материјалноправни прописи за уре- 
lieite међа садржани у чл. 24 и 25 бившег Уводног закона за за- 
кон о судском ванпарничком поступку (УВ П ), a прописи о по- 
ступку у § 275— 283 бившег Закона о судском поступку, (В П ), 
који се примењују у пракси наших судова на основу чл. 4 За- 
коиа о неважности правних прописа донетих пре 6. IV  1941. 
године и за време окупације.

Чак шта више, да би се избегло решавање спорова око 
међе и парници због сметања поседа или у власничкој парници 
§ 287 ВП садржано је начелно правило по коме суд има увек, 
ако се у било каквој парници покаже да се ради само о спору 
у погледу међа, поступити са тужбом као са предлогом за уре- 
ђење међа. Ово правно правило очигледно се руководи интере- 
сима процесне економије и тежњом за појефтињењем поступка, 
јер се у парници због сметања поседа или власничкој парници 
овакви спорови око међе у суштини не решавају. Наиме, треба 
имати у виду, да спорна међашња површина није идентична са 
самом међом, која најчешће у таквим парницама остаје неур>е-

29



ђена, a парнични поступак је скопчан са трошковима обично 
несразмерно великим у односу на вредност спора.‘ ) С тим у 
вези ваља указати и на одредбе чл. 18 ЗПП, које овлашћује 
суд, да до доношења одлуке о главној ствари решењем обуста- 
ви парнички поступак, ако утврди да би поступак требало спро- 
вести по правилима ванпарничког поступка. Ако дође до такве 
ситуације, поступак се после правоснажности решења наставља 
по правилима ванпарничког поступка пред надлежним ванпар- 
ничним судом, али радње које је до тада у поступку спровео 
парнички суд нису без важности само због тога, што су преду- 
зете у  парничком поступку. И поред тога у пракси је понекад 
врло тешко установити, да ли се у датом случају ради о захтеву 
за уређење међа или пак о захтеву постављеном у  тужби, сем 
у случају када границе нису спорне. Овај проблем нарочито 
долази до изражаја у парницама због сметања поседа када је 
сметање извршено на незнатној међашњој површини, тако да 
је често немогуће утврдити последње стање поседа. Због нео- 
браћања пажње и несхватања суштине овог проблема, код оп- 
штинских судова се врло ретко практикује примена напред по- 
(менутог правила ш  § 278 ВП у вези са чл. 18 ЗПП и преносе 
парнице због сметања поседа на ванпарнични поступак урећења 
међа. Без сумње је појави овакве праксе допринело и то, што 
сметање поседа и уређење мећа као правни институти имају из- 
весне сличности у  погледу псхл^ојања заједничког објективног 
момента, који се манифестује у промени досадашњег стања. 
Само је за сметање поседа карактеристично, да је таква прнзме- 
на праћена и одређеним субјективним моментом, који се огледа 
у постојању воље код починиоца сметања за измену ранијег 
поседовног стања (анимус турбанди) или бар свести, да извр- 
шење такве промене представља задирање у туђу поседовну 
сферу.

Међутим, потреба за спровођењем поступка уређења међа 
може настати и онда када је до поремећења међа дошло из 
било којих разлога, a не само као последица акта сметања по- 
седа. Из овога би се дало закључити, да парнични поступак до- 
лази до примене увек у оним случајевима када чином сметања 
није извршено и поремећење уништење међе, или ако сама 
граница међу странкама није спорна. Дакле, само у случају 
када је међа уништена или тако поремећена да се тешко рас- 
познаје, има места сггровођењу поступка за уређење међа. Но 
поново треба нагласити, да такво стање не мора бити проузро- 
ковано сметањем од стране поседника односно корисника су- 
седног земљишта, него из макојих околности, па следствено 
томе и нехотично или случајно.

За оцену питања код власничке парнице, да ли се ради 
само о спору око међе и због тога потребно претворити парни-

‘ ) Види чланак од истог аутора „Значај катастарске мапе и геоме- 
тарског вештачења у поступку за уређење међа” —  Правни живот бр. 5/66
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ЧНИ Y ванпарнични поступак за уређење међа, сматрам, да пре 
свега треба поћи од тога колика је величина спорне међашње 
површине. Уколико је у питању површина, која се према ката- 
старским техничким прописима може оформити као посебна 
парцсла, a границе тог земљишта нису спорне или су означене, 
онда има места власничкој парници под претпоставком тврђења 
тужиоца, да је спорно земљиште постало посебна правна и еко- 
по.мска целина на основу неког од правних наслова за стицање 
права власништва и услед тога престало да буде саставни део 
противникове суседне парцеле. Y случају да границе таквог 
земљншта нису обележене или их није могуће утврдити или су 
спорне, нема Схметње да се власничка парница пребаци на ван- 
парнични поступак уређења међа.

Наведени проблем се испољио и у пракси жалбеног по- 
ступка у виду питања, да ли постоји битна повреда одредаба 
парничног поступка из чл. 343 ст. 1 ЗПП, ако првостепени суд 
пропусти да примени чл. 18 ЗПП и правно правило из § 278 ВП 
у парници због сметања псх:еда или власничкој парници у оним 
сл^^чајевима, када се у суштини ради само о спору у погледу 
међа. Заузето је и афирмисано становиште по том питању у 
судској пракси, да међу жалбеним разлозима због којих се 
може побијати судска одлука (чл. 324 ЗПП) није предвиђено, 
да се може побијати само због тога што о ствари одлучено у 
парничном, a не ванпарничном псх;т\ч1ку. Из овога следи, да 
питање парничног или ванпарничног поступка није питање над- 
лежности у том смислу, као што је то било регулисано пропи- 
сима бившег југословенског грађанског парничног поступка, па 
суд не би Morao одбацити тужбу полазећи од тога, да реша- 
вање ствари спада у ванпарнични поступак. Ово правно резо- 
новање је у складу и са чл. 18 ЗПП и начелном одредбом из 
чл. 2 ЗПП по којој суд не може одбити да одлучује о захтеву 
за који је надлежан. Према томе, ако је о самом захтеву спора 
одлучено у складу са правилима материјалног права не би било 
оправдано да се таква у суштини законита одлука укида само 
зато, што се о ствари одлучило у парничном поступку, a могло 
се решавати у ванпарничном поступку. Овакво становиште, ме- 
ђутим, не оправдава праксу избегавања примене чл. 18 ЗПП у 
вези са правним правилима из § 278 ВП у власничким парница- 
ма и парницама због сметања поседа од стране општинских 
судова, када је у питању само спор у погледу међа. Очигледно, 
да таква у основи погрешна пракса иде на уштрб интереса стра- 
нака, јер питање међе у наведеним парницама најчешће остаје 
нерешено, a странке се непотребно оптерећују парничним тро- 
шковима. Од посебног значаја за рад суда је спровођење по- 
ступка урећења међа, ако то представља прејудиционо питање 
од чијег решења зависи потпуна или делимична одлука у некој 
парници, a без обзира да ли је предмет парнице стварноправни 
или облпгациони захтев. Према правном правилу из § 278 ст. 2 
ВП у таквом случају суд може, али не мора, по служебној дуж-
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ности одлучити да се поведе поступак за уређење међа код 
надлежног општинског суда и за то време одредити прекид 
парничног поступка (чл. 2Q1 ст. тач. 5 ЗПП). Ово правило пред- 
ставља изузетак од начела да захтев за уређење међа зависи 
од диспозиције странака, али при томе треба посебно истаћи, 
да је увек за уређење међа стварно надлежан општински суд 
у ванпарничном поступку. Повезано с овим мора се указати и 
на то, да странке, ако парнични суд одреди уређење међа као 
претходно питање, не морају то да прихвате. Y  том случају 
услед њиховог неучествовања ће доћи до обуставе поступка 
за уређење међа о чемл/ је ванпарнични суд дужан да обавести 
парничии суд, који ће у таквој ситуацији донети своју одлуку 
и без решења претходног питања о уређењу међа на основу 
осталог прикупљеног материјада.

Ретки су V пракси захтеви странака за обнављање међаш- 
них знакова. Ако поводом таквог захтева суд утврди, да су ме- 
ђашни знакови заиста тако повређени, да се ускоро неће моћи 
распознати и да је сама међа неспорна, онда је дужан на лицу 
места да обнови међашне знакове или постави нове, док ће за 
сдучај противног утврђења предлог одбити уз обавезу ггредла- 
гача да сноси трошкове противне странке.

Међутим, чешћи су у пракси случајеви захтева за исправ- 
лање међа. Према правом правилу из § 28Q ВП међа се уре- 
ђује на следећа три начина: 1) по јачем праву, 2) према по- 
следњем мирном поседу и 3) по правичној оцени суда. Дакле, 
суд у првом реду међу уређује по јачем праву и на тај начин 
се искључује уређење међа на остала два начина. Ако се јаче 
право не може доказати, онда следи уређење према последњем 
мирном поседу чиме се искључује примена уређења међа на 
поменути трећи начин. Тек, ако није могуће доказати такав 
посед, суд уређује међу поделом спорне међашне површине по 
правичној оцени. Уређење хмеђа по јачем праву у ванпарнич- 
ном поступку је дозвољено, ако ВЈзедност спорне међашне п о  
вршине према устаљеном ставу судске праксе износи до 5.000 
ст. дин., a било је и појава да се као гранична вреднос узима 
износ од 10.000 ст. дин. Међутим, правним правило.м, из § 280 
ВП та вредност је износида до 500 предратних дин. и обзиром 
да је код нас извршена валутна рефор.ма сматрам, да би тре- 
бало прихватити као границу износ до 500 нов. дин. про.метне 
вредности спорне међашне површине, јер то одговара и индек- 
су просечног повећања цене земљишта последњих година. Преко 
наведене вредности уређење међа по основу јачег права дозво- 
љено је са.мо онда, ако су се странке изричито сагласиде, да се 
доказ јачег права проведе у ванпарничном поступку. Ако не.ма 
таквог пристанка, .међа се уређује по последње.м мирном посе- 
ду, a у случају да се исти не може утврдити суд ће спорну 
површину подедити по правичној оцени. Y тим случајевима 
суд је дужан да упути странке, да своје јаче право .могу оства- 
ривати тужбо.м у редовној парницн, која се мора покренути у
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преклузивном року од 3 месеца рачунајући од дана правоснаж- 
ности одлуке о уређењу међа (§ 280 ст. 3 ВП). Могућност ова- 
кве парнице је искључена, ако је доказ јачег права провођен 
или се могао провести (површина испод одређене граничне 
вредности) у ванпарничном поступку.

Како је јаче право по коме се првенствено уређује међа 
право власништва или макар публицијански посед, то се у вези 
с тим поставлЈа питање каквог је правног карактера тужба за 
уређење међа по јачем праву. Нема сумње, да се та тужба не 
може идентификовати са власничком тужбом, јер је основна 
сврха њеног захтева утврђење међе по јачем гграву на спорну 
међашну површину. Међутим, код овог начина уређења међа 
(без обзира да ли се проводи у ванпарничном или парничном 
поступку) примарно је тежиште доказивања на јачем праву у 
погледу спорне међашне површене, јер од тога у суштини и 
зависи захтев за утврђење тражене међе. Стога сам мишљења, 
да је странка која истиче јаче право на ту спорну површину 
дужна доказати, како правни основ, тако и истинити начин 
стицања тј. да се она одн. њени правни претходници надазили 
у поседу спорне међашне површине и да им је тај посед бес- 
правно одузет од противне странке одн. њених претходника. 
Ово с обзиром на познато начело замљишнокнижног права, да 
земљишна књига не гарантује ни за облик ни за површину 
парцете- To значи, да би доказивање било уствари истоветно 
као и у власничкој парници о делу парцеде. Из овога се изводи 
као коначни закључак, да тужбени захтев код уређења међа 
по јачем праву у првом реду треба да буде у1травл>ен на утвр- 
ђење јачег права и предају спорне међашне површине, a затим 
на утврђење границе према тако установлЈеном јачем праву, 
те да је такво кумулирање тужбеног захтева обзиром на правну 
природу ове врсте тужбе и њену основну сврху неопходно. 
Треба истаћи и то, да у парници по таквој тужби суд није 
овлашћен на делење спорне међашне површине по правичној 
оцени, као што то може чинити у ванпариичном поступку.

За друти по реду начин уређења међа на основу послед- 
њег мирног поседа треба посебно рећи, да се не тражи квали- 
фиковани посед (законит, савестан и истинит), али се ипак тај 
посед разликује од поседа који се штити у парници због сме- 
тан>а поседа. Наиме, неистинит посед (стечен ви, клам иди пра- 
екарио) се не респектује, пасе према томе увек не сматра по- 
следњим мирним поседо.м онај фактички посед, који је несме- 
тано трајао преко 30 дана. To је сасвим разумљиво, јер не би 
било оправдано да се неистинит посед узима као основа за уре- 
ђење међа. Последњи начин уређења међа путем поделе спорне 
површине по правичној оцени суда од изузетног је практичког 
значаја, јер ваипарнични поступак о томе нема ниакквнх пра- 
вила, што значи, да суд ничим није везан код своје оцене. Стога 
ће оцена суда за правичну поделу спорне површине зависити 
од околности сваког конкретног случаја, па ће се узети у об-
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зир положај земљишта, конфигурација, величина земљишно- 
кшижне или катастарске површине земљишта између којих се 
уређује међа, доказаност јачег права када се ово не доказује 
у ванпарничном поступку и друго. Према изложеном отправак 
судске одлуке о уређењу међа у материјалноправном погледу 
треба да садржи означење како је суд на лицу места уредио 
међу са детаљним описом утврђење међе, тако да у  том погледу 
не буде сумвЕ>е у односу на друга лица, која нису учествовала 
у поступку. Стога није довољно у изреци одлуке навести, да 
„међа између земљишта странака има ићи како је то у нацрту
приложеном запионику о д .......сачињеном на лицу места озна-
чено и то улиниј и A— Ђ“ , као што се то по правилу погрешно 
чини у пракси општинских судова. Затим, та одлука треба да 
садржи решење о трошковима поступака и утврђење да лисе 
ради о међашној спорној површини вредности до 50 н. динара 
или преко тог износа, као и да садржи упуту, ако странке могу 
своје јаче право остваривати у парници. Y  образложењу одлуке 
потребно је да буду садржани сви наводи и приговори странака, 
оцена изведених доказа и утврђено чињенично стање са одго  
варајућим образложењем, како у  погледу главне ствари, тако 
и за трошкове поступка (§281 ВП). Одлука о уређењу међа је 
специфична и у процесном смислу, јер се она не може донети 
писмено у погледу главне ствари, будући да се међа може уре- 
дити само на лицу места. To уједно представља и извршење 
одлуке, па услед тога она у погледу главне ствари нема свој- 
ство извршног наслова, већ може бити само у односу на тркзш- 
кове поступка о којима се може одлучити и писмено.

Јован Л. Јерковић

ИЗМЕНА ИАИ AOnVHA ЧА. 254-а 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА - ОДУЗИМАЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИАА

Y  последње време у јавности води се дискусија о потреби 
измене одредбе Кривичног законика о одузимању моторног во- 
зила чл. 254-а. Полази се од чнњенице ,\а број ових дела, као и 
извршилаца, стално расте и да изречене казне нису довољно 
ефикасне. За сада се у предлозима истичу углавном мишљења 
да би за ово дело требало предвидети минималну казну од три 
месеца затвора, чиме би како истичу предлагачи, предвићена 
казна била довољно пооштрена за успешније сузбијање све 
чешћих појава овог кривичног дела. Y  том правцу су учињени 
конкретни предлози и очекује се дебата по том пита)ву у Са- 
везној скупштини.
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Предлагачи измене полазе од следећих података:*
V 12. наших градова са преко lOO.OOO становника: Бео- 

град, Љубљана, Марибор, Ниш, Нови Сад, Осијек, Ријека, Сара- 
јево, Скопје- Сплит, Суботица и Загреб —  Табела показује сле- 
деће стање:

Укупан број евидентираних Од тога, број дела за која 
кривичних дела су утврђени учиниоци

^ с о л . Индекс Апсол. Индекс
број 1965 =  100) број (1965 =  100)

1965. 2.894 100,0 1.347 100,0
1966. 4.095 141,5 1.840 136,4
1967. 6.005 207,5 2.333 1762
1968. 7.769 268,4 2.374 176,2

Табела о учиниоцима ових дела из наведених градова, уз
иапомену да je 1968. г. непотпуна, изгледа овако:

Укупан број учинилаца Од тога малолетници

Година Апсол. Индекс Апсол. Индекс
број 1965 -  100) број (1965 =  100)

1965. 1.032 100,0 743 100,0
1966. 1.013 982 726 97,7
1967. 1.752 169,7 930 125,7
1968. 1.992 193,0 1261 169,7

Сем тога истиче се да је у 1966. години било 153, a у 1967. 
r. 194. повратника.

Изнети подаци јасно указују да ова дела постају одређени 
проблем и по броју и по извршиоцима, међу којима има упад- 
л>иво велик број малолетника, a и повртаника за које се може 
рећи да постају специјалисти у вршењу ових дела.

Када се ради о тражењу ефикаснијих решења у закону, 
односно у примени репресивних мера мора се свакако имати у 
виду и стална потреба за јачање друштвене превенције у с.ми- 
слу све већег ангажовања родитеља ради надзора над малолет- 
ним деликвентима, школи и њеном утицају кроз вастштан рад, 
о.младинским и другим организацијама, које би ова питања 
претресала и предлагала одређена реваења. Y  циљу јачања пре- 
вентивне делатности у јавности се често по.\шње и потреба ув о  
ђења сигурносних уређаја у моторна возила, кључ за волан и 
слично, што је у основи прихватљиво, али треба имати у виду 
да се то не може брзо и стопроцентно спровести код свих 
возила.

Дал>е, међу грађанима се често поставља питање да .\и 
осигуравајући заводи, који због ових дела плаћају знатне од-

i) Цитиранн подаци узети из припремљеног материјала за савезну 
скупштину АС. бр. 1158. од деце.мбра 1968. године, уз напомену, да су 
непотпуни подаци за 1968. г., јер за градове у СР Хрватској узето за 
9 месеци, Скопју 10., a за остале градове 11. месеци.
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штете, покушаваЈу утужити поједине родитеље малолетних лица 
и на тај начин подстакнути њихову заинтересованост за живот 
и владање своје деце —  малолетних деликвената. Било би сва- 
како интересантно чути мишљење о овим питањима и пред- 
ставника осигуравајућих завода.

Међутим, када се траже и преддажу што бол>а решења у 
одредби Кривичног законика, има мишљења да за сада не би 
требало ништа мењати у овој одредби и да је казна до пет 
година строгог затвора довољна, да се не ради о тешким делима 
као што су тешке крађе и слично. При овоме се истиче да ве- 
ћина ових дела остаје без тежих последица, да се ради често о 
пролазним авантурама малолетних лица, те да се уз пооштрену 
примену постојећих санкција може постићи сврха кажњавања.

Свакако да се ова дела не могу изједначити са крађама, 
где се траже посебне намере присвајања и прибављања про 
тивправне имовинске користи, али се може истаћи да и ова 
дела по својим последицама и друштвеној опасности спадају, 
већ сада, у теже облике кривичних дела и да се са њима иза- 
зивају тешке психичке траоме и нансх;е штете власницима, како 
оштећењем или уништењем возила, тако и због губљења вре- 
мена у потрази за одузетим возилом и регулисању нанете штете. 
Сем тога, извршиоци ових дела угрожавају животе осталих уче- 
сника у саобраћају, па и органа милиције, који их откривају 
и хватају.

Истина је, да се у оквиру постојеће одредбе и предвиђене 
казне до пет година строгог затвора, може постићи ефикаснији 
прогон, уколико судови закључе да су до сада изрицане казне 
биле у оквиру предвиђеног распона благо изрицане, те да би 
требало изрицати строже казне.

Зато се са правом може поставити питање да ли тгредло- 
жена измена и увођење обавезног минимума казне од три ме- 
сеца затвора решава проблем у целини.

При овоме треба имати у виду и могућност судова да уз 
примену услова из чл. 42. и 43. Кривичног законика могу изри- 
цати и блаже казне, све до три дана затвора, што је често 
нужно и оправдано када се имају у виду посебне околности 
сваког случаја.

Затим, ако се код измена сви проб.\еми довољно не анали- 
зирају и саг.хедају, долази до честих измена појединих одредби, 
што је случај и са овим чланом, јер је ова одредба мењана 
1962. године и 1965. године, па се ево и сада траже боља, ефи- 
каснија решења.

Да би се проблем што потпуније решио и обезбедио ефи- 
каснији прогон свих изврши.\аца ових дела треба наћи таква 
решења која ће омогућити да се и према старнјим малолетни- 
цима примене казне, што по досадашњим прописима није било 
могуће, јер Кривични законик у одредби чл. 79-в тач. 2. пред- 
виђа да се старијем малолетнику може изрећи казна малолет- 
ничког затвора само за она дела за која је у закону прописана 
казна тежа од пет година строгог затвора. Пошто је за ово дело
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предвиђена алтернативно казна затвора или строгог затвора до 
пет година, то се старији малолетници извршиоци овог дела и 
када се ради о тежим случајевима не могу казнити, a примењене 
васпитне мере из низа углавном објективних разлога, нису биле 
ни довољне ни ефикасне.

Са правом се поставља питање да ли је друштвено оправ- 
дано да један број оваквих деликвената остаје без казне и да 
ли се на тај начин може остварити сврха Кривичног законика, 
тј. васпитно утицати на њих и на друге да не чине ова и слична 
кривична дела.

Размишљајући о овим проблемима и о евентуално могу- 
ћим решењима, која би поспешила борбу против овог вида 
деликвенције, мишљења сам, да би уколико се прихвати потре- 
ба измене, која је у садашњој ситуацији друштвено оправ- 
дана, требало унети нов став, који би могао да гласи:

—  ко је учинио више ових дела или их је учинио органи- 
зовано у групи или је дело учинио у  поврату или ако штета 
прелази износ од 10.000.—  динара учинилац ће се казнити стро- 
гим затвором до осам година.

При овом имам у виду чињеницу, да велик број ових дела 
врше удружено у групама млађа пунолетна лица и малолет- 
ници, чиме је друштвена опасност израженија, a степен кри- 
вичне одговорности већи.

Затим, не ретко, када се открије учинилац ових дела ут- 
врди се да је извршио већи број дела у  краћем временском 
периоду, те је оправдано за овакве случајеве предвидети стро- 
жу казну.

Чињеница је, да се вршењем ових дела наносе и велике 
материјалне штете, a често и уништавају возила, зато сматрам, 
да за оне случајеве где та штета, учињена једним делом a не 
кумулативно, прелази 10.000.—  динара, има оправдања предви- 
дети у закону и строжу казну.

На овај начин уз потпуније решење тј. допуну овог члана, 
постигло би се ефикасније кривично гоњење тежих видова 
овог дела, што је свакако друштвено оправдано, a уједно би 
се омогућило судовима, да изричу казну старијим малолетни- 
цима само за теже случајеве овог дела, што до сада како смо 
напред истакли нису могли.

Уколико Савезна скупштина не прихвати комплексније 
решење, приликом дискусије о садашњој измени, мишљења 
сам, да ће изнети проблеми и даље стајати и да ће се морати 
тражити одговарајућа решења бар у наредној ревизији Кри- 
Бичовг законика, која предстоји.

Свестан сам, да се само казнама не решавају пробле.ми 
овакве врсте, без обзира биле оне блаже или строже, али је 
сигурно да и оне могу на свој начин, уз садејство свих осталих 
фактора, утицати и доприносити опадању ових дела и њихових 
извршилаца у целини.

Араго Аамјановић
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A p  М И Л А Н  И В А Н Ч Е В И Е

Y  Новом Саду је 7. II. 1969. год- изненада, после краће 
болести, преминуо Др Милан Иванчевић, адвокат, у 74. год. 
живота.

Пок. Ар Милан Иванчевић био је врло заслужан и адво 
кат великог калибра. Као одличан правник, дубок познавалац 
живота и његових проблема као надасве озбиљан човек, при- 
ступао је решавању и најсложенијих проблема увек са вели- 
ком енергијом, залагао сво своје знање да би постигао што 
бол>и успех.

Y  друштву Новог Сада и Војводине играо је, нарочито пре 
рата, видну улогу. Био је дуго година уредник „ЗАСТАВЕ" која 
је била некада орган Ар Светозара Милетића и Јаше Томића.

Његов губитак тим је  болније одјекнуо у редовима адво- 
ката, што је др Милан Иванчевић и у Адвокатској комори 
играо значајну улогу.

Слава Му!

Ар ИВАН АРААСКИ

11- јануара 1969. умро је  Ар Иван Арадски, пензионисани 
адвокат у Сомбору. Рођен 19. септембра 1892. Адвокат је од 1. 
јуна 1922, па је адвокатуру вршио до 25. марта 1960. са неким 
прекидима.

Ар Арадски је као адвокат уживао леп углед, био је добар 
адвокат, који се свестрано заузимао за поверене му предмете.

Сл.ава Му!

Ар МИЛИВОЈ а р а г о м и р о в и б

28. јануара 1969. умро је  у Ново.м Саду, Ар Миливој Ара- 
год1ировић, адвокат.

Ар Арагомировић рођен је 16. децембра 1892- год. Прво 
је био банкарски чиновник, и вршећи ту службу дип.\омирао 
је и докторирао право. 1927. год. постао је адвокат, a пред 
рат је у Ново.м Саду био извесно време јавни бележник.

Пок. Ар Ми.\ивој Арагомировић био је адвокат високе 
културе, увиђаван, одмерен тако да је  око себе сејао највеће 
поверење. Његовим губитком наша адвокатура губи много.

Слава Му!
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Др. ВЕЉКО ГЕОРГИЈЕВИН

Дана, 10. фебруара 1969. год. Др. Вел>ко Георгијевић, један 
од најстаријих адвоката у А. П. Војводини.

Пок- Ар. Вељко Георгијевић рођен је 5. фебруара 1882. 
године у  Осијеку. Матурирао је 1900- год. у Српској прав. вел. 
гимназији у Новом Саду.

Правни факултет је завршио у Загребу, те је по по.\оженом 
адвокатском испиту, код Банског Стола у Загребу, отворио 
адвокатску канце.\арију у Руми 1908. године, коју је водио 
54 године.

Пок. Ар. Вељко Георгијевић одликовао се високом струч- 
ном спремом и огромном праксом коју је стекао дугогодишњим 
радом у адвокатури, са којом се бавио и његов отац, па после 
он, a после њега и његова кћи. Као правник и адвокат уживао 
је врло велики углед у свим правничким круговима, a као чо- 
век широке правне и опште културе уживао је врло велики 
углед у свим слојевима нашега друштва.

Слава Му!

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви чланови фонда посмртнине да уплате по 
10 н. д. за смртну случајеве Угорице Будишин, др. Ивана Арад- 
ског, др Миливоје Драгомировића, др. Милана Иванчевића и 
др. Вељка Георгијевића. Уплата се врши на тек- рач. 657-8^19 
Адвокатске коморе у  АПВ.

Књиговодство Коморе.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Принцип забране реформацио ин 
пејус. (ВССС Од НС. бр. Кж. 575/ 
68).

Оптужени је уложио жалбу про  
тпв I ст. пресуде налазећи да је 
1БОМ6 повређен чл. 348 ЗКП. Жалба 
је одбије a из разлога:

Када је оптежени оглашен кри- 
BiiM за тешко дело против опште 
сигурностп из чл. 273 став 5. Y  
нези са чл. 271 став 3 КЗ, како је 
квалифпковано у оптужници, кри- 
вично дело нз I ст. пресуде је

идентично са кривични.м делом из 
оптужнпце, па зато суд није пре- 
корачио оптужбу, иако је у изре- 
1ш пресуде изоставио пропусте ош- 
тећеиог као учесника у саобраћају, 
a које је садржавала изрека прве- 
укинуте-пресуде. Стога није пов- 
ређен принцип забране рефомацио 
HH пејус јер је суд у парничном 
чост\’пку везан за правоснажну 
пресуду кривичног суда у погледу 
nocTojaiba кривичиог дела и кри- 
г.ичиог дела и кривичне одгово 
рности учиниоца, a није везан у
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погледу постоЈања пропуста оште- 
ћеног, које је  оптужени увек ду- 
жан у грађанској парници дока- 
зати.

Тужба ¥ смислу чл. 62 a КЗ по- 
дноси се против оне друштвено- 
политичке заједнице која је  носи- 
лац фонда у који се уноси одузета 
имовина. (ВСС Од. НС. бр. Гж.
361/68.).

I. ст. суд је  дао места тужби. 
Жалбу је уложио јавнн тужилац. 
Жалба је основана a I. ст. пресуда 
преиначена, тужитељица са туж- 
бом одбијена, осуђена на плаћање 
трошкова, a из разлога:

Тужбу ради утврђења захтева 
који треба да се намири из одузе- 
те имовинске користи у смислу 
ч.\. 62 a КЗ оштећени подноси про- 
тив оне друштвено-политичке за- 
једнице која је носилац фонда у 
који се уноси одузета имовина, a 
не против извршиоца кривичног 
дела пре.ма којем је изречена мера 
безбедности одузи.мањем имовинске 
користи као ранијег власника те 
имовине.
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дит рачуна само као сво] допри- 
нос у стицању и.мовине, већ .може 
да тражи од другог брачног друга 
да му овај плати део кредита који 
је сразмеран његовом уделу. Ме- 
ђутим, уколико један брачни друг 
не жели да после раскида брачне 
заједнице даље учествује у отпла- 
ти кредита други брачни друг, та- 
да овај може да отплаћени кредит 
рачуна са.мо као свој допринос у 
стицању.

Радна организација која врши 
превоз путника у јавном саобра- 
ћају одговара само за онај део 
штете који није покирвен обавез- 
ним осигурањем. (ВСС Од. НС. бр. 
Гж. 1503/68).

Заједничку имовину брачних дру- 
гова представл>а и она имовина 
која је набавд»ена за време брака 
средствима до којих су брачни 
другови дошли путем кредита (ВСС  
Од. НС. бр. Гж. 1298/68).

I. ст. суд је дао места тужбн. 
Тужено предузеће Ж ТП  се жа.\ио, 
жалба је уважена, пресуда укину- 
та a из разлога:

Тужена је као привредна орга- 
ппзација која врпш јавни превоз 
путника у смислу чл. 6. ст. Закона 
о обавезном осигурању у саобра- 
ћају дужна тпгнике скигурати од 
пос.л.едица несретног случаја у пре- 
возу. Чак и кад тужени не би за- 
кључио уговор о осигурању путни- 
ка са осигуравајућим заводом, пу- 
тник се има пре.ма чл. 11. ст. 1 
тога закона сматрати осигурани.м 
по сили закона.

I. ст. пресуда је утврдила зајед- 
личку имовину. Туженик је  под- 
иео жалбу која је основана, пре- 
суда укинута, a из раз.\ога:

Према правни.\1 прави.лима имов- 
пнског права, заједничку имовину 
брачних другова представља и она 
имовина која је  набављена за вре- 
ме брака средстви.ма до којих су 
брачни другови дошли путем кре- 
лпта. Но ако дође до раскида 
брачне заједнице, пре него што је 
кредит отплаћен, остаје право и 
обавеза оба брачна друга да от- 
плаћују кредит сразмерно своме 
у.\елу V стеченој заједничкој имо- 
шпш. Тај удео одређује суд према 
cBiiM околностнма за вре.ме брачне 
за1еднпце. Један брачни друг не 
лтоже Apvror брачног друга против 
7т>егопе Bo.ve ,\а иск.\>\'чи о.\ отп.\а- 
'ie кредита, па да отп.лаћени кре-

Ако дође до несретног случаја 
унесрећени путник према одредби 
чл. 10 истог закона и.ма право зах- 
тевати непосредно од Осигурава- 
јућег завода осигурану суму, a од 
туженог према одредби чл. 13 ст. 
2 само онај део штете који није 
покривен износом осигуране су.ме 
коју је у обавези да плати оси- 
гуравајући завод.

Путник који је настрадао у су- 
дару два моторна возила може да 
тражи од оба власника накнаду 
штете. (ВСС Од. НС. бр.. Гж 
1482/68).

Против I. ст. пресуде уложили 
су жа.дбу тужиоци и тужени. Жа- 
лба тужитељице је де.лимнчно ос- 
новаиа, па је досуђени пзнос по  
вишен, a из разлога:
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1
Ако је путник једног моторног 

возпла настрадао v судару тог во- 
зпла са другим моторним во зИј\ом  
и услед тога претрпео штету, онда 
му за накнаду штете солидарно 
o,i,roBapaiv власници оба моторна 
вози.ла независно од сразмерне 
крпвице тих возила. Стога оштеће- 
но лицем оже затхеватн накнаду 
целок^тше штете и само од једног 
власника тих возила. Поменута 
сразмера крргвице може бити од 
правног значаја само у евентуал- 
ној регресној парници власника 
једног моторног возила против 
власника другог моторног возила. 
Како је ВСС нашао да досуђени 
износи нису у сразмери са учиње- 
ном штетом, то је износе донекле 
повисио.

Није недозвол>ен услов када тре- 
ће лице дарује неку ствар брачном 
другу под условом да остане у 
браку са одређеним лицем. (ВСС. 
Од. НС. бр. Гж. 534/68).

I. ст. суд је одбио т\'жбу тужи- 
лаца ради развргнућа даровног 
уговора. Уложена жалба је основа- 
на, пресуда укинута, a из разлога:

Није недозвољен услов када тре- 
ће лице дарује неку ствар брач- 
нм другу под условом да остане у 
браку са одређеним лицем. Такав 
услов је на линији одржавања 
брака и не противи се ни нашем 
правном систему у целини ни било 
KojeiM одређено.м правном пропису. 
Иако је предмет даровања стабена 
зграда, овај услов се може и ус- 
-мено утоворити.

Зајам дат у динарима не може 
се валорисовати услед промене 
вредности динара у односу на аме- 
рички долар. (ВСС—Од. НС. Бр.

Без обзира на признаницу коју 
је тужена потписала, она је обаве- 
зана да врати само онај дуг кога 
је фактички у динарима добила 
од тужитељице, a није дужна да 
врати већи износ од дуга који је 
добила, a због про.мене вредности 
динара у односу на амерички до- 
лар.

По члану 21 ст. 1 Закона о аутор- 
ском праву радна и друга органи- 
зација има искључиво право да у 
оквиру своје редовне делатности 
искоришћава ауторско дело, које 
у извршењу своје радне обавезе 
створи радник те организације, без 
тражења дозволе од радника ауто- 
ра тога дела и без плаћања накна- 
де за коришћење. (ВСС— Од. НС  
Бр. Гж. 1134/68).

I ст. пресудоЈи одбијеиа је туж- 
ба, па су тужитељи уложили жал- 
бу, која је као неоснована одбије- 
на a из разлога:

Утврђено је да су тужиоци про- 
извели вино „Цигањ баро", док су 
се налазили у радном однсх;у код 
туженог. Према пропису члана 21 
став 1 Закона о ауторском праву 
радна и друга организација има 
искљ\'чиво право да у оквиру своје 
редовне делатности искоришћава 
ауторско дело које у извршењу 
своје радне обавезе створи радник 
те организације без тражења дозво- 
ле од радника аутора тога дела и 
без плаћања накнаде за коришће- 
ња. Према томе под оваквим усло- 
вима аутори дела немају тзв. имо- 
вински правни захтев у погледу 
ауторског дела које је створено 
за вре.ме радног односа. Тај статус 
траје и тада, ако је дошло до 
преноса тога ауторског дела и на 
друго лице.

Напротив, такви аутори делаима- 
ју  само тзв. ауторска морална пра- 
ва из чл. 29 Закона о ауторским 
прави.ма. Наиме, ауторска морал- 
на права сачињавају: право аутора 
да буде признат и означен као аутор 
дела, право да се противи сваком 
деформисању, сакаћењу или другом 
мењању дела као и право да се 
противи свакој употреби дела к о  
је би вређало његову част и углед.

Продавац има права на наплату 
куповне цене ако је  купац одбио 
пријем робе стављене на располага-
ње (Пресуда Врх. пр. суда Сл. бр. 
1810/68-3)

Y  покренутом спору тужени је 
истакао приговор урачунавање сво- 
га протупотраживања са наслова 
купопродајне цене рачунајки у 
тужбени захтев наводећи да је  ту- 
жилац као купац одбио да робу 
стављену на располагање преузме.—
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Првостепени суд је уважио при- 
говор урачунавања па како је  из- 
нос истог премашио износ тужбе- 
ног захтева, то је тужбени захтев 
у целости одбио.—

Поводом жалбе тужиоца на ову 
пресуду другостепени суд је жал- 
бу одбио a побијану пресуду потвр- 
дио из следећих разлога:

„Правилно је  првостепени суд 
закључио да је  тужилац у доцњи 
са извршењем своје уговорне оба- 
везе те да је дужан да туженом 
плати куповну цену, и за свој став 
дао јасно и потпуно образло  
жење.—

Какав је  квалитет рачунаљкини- 
је битно је  тужилац и није одбио 
пријем рачунаљки због недостатака 
у квалитету. Битно је овде то да 
је тужиоцу стављена на распола- 
гање, односно да је он позван да 
је преузме што није учинио, чиме 
је пао у поверилачку доцњу, што 
даје право туженом да захтева ис- 
плату куповне цене. Питање квали- 
тега тужилац може решити при- 
ликом стварног преузимања рачу- 
наљки".

Из чињенице да је продавац 
спорне станове продао дал>е трећем 
лицу произлази да је уговор на 
конклудентан начин споразумно 
раскинут (Пресуда Врх. пр- суда 
Сл. бр. 1632/68-3)

Парнртчне странке су закључиле 
уговор којим се тужилац обавезао 
да за рачун туженог изгради 6 ста- 
нова по цени од укупно 360.000,00 
дин. a тужени да на овај износ 
плати 6% камата. —

Међутим, до извршења овог уго- 
вора није дошло, па је тужилац 
спорне станове даље продао трећем 
лицу за исту цену без обавезе пла- 
ћања камата, a туженог је теретио 
уговореним каматама. —

Првостепени суд је тужбени зах- 
тев у том делу одбио, a поводом 
жалбе тужиоца другостепени суд 
је ову пресуду потврдио из следе- 
ћих разлога:

„Из чињенице да је тужилац, ка- 
да је установио да је  тужени у 
немогућности да му плати цену за 
изграђене станове, те исте станове 
продао трећем ^шцу произ.лази да 
је међу странкал1а на конлудентан 
начин дошло до споразума да се 
уговор раскине. —

Воља туженог да дође до раски- 
да уговора произлази из његове 
немогућности и одбијања да плати 
цену, a воља тужиоца се изража- 
ва у  то.ме што је станове продао 
трећем лицу које је и исплатидо 
купопродајн\' цену станова. —

С обзиром да је уговор између 
странака споразумно раскинут, 
тужиочев захтев је без правног ос- 
нова."

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y  АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је  одржана 
8. II. 1969. г. донесена су следећа решења:

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

2. Узето је на знање да је председник 7. II. 1969. г- у име 
Коморе потписао нови уговор о социјално.м осигурању адвоката.

3. Заказује се оријентационо за 24. мај 1969. у Панчеву 
годишња скупштина Адвокатске коморе.

4. Решењем број 69/69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ услед смрти Др Ми.дивој Дратомировић, адвокат из Но- 
Bor Сада, a за преузршатеља његове адвокатске канцеларије од- 
ређује се адвокат др. Јосип Петерка из Н. Сада.
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5. Решењем број 61169 узима се на знање уговор о пру- 
жању правне помоћи који је склопио Др Федор Араницки, адво- 
кат из Срем- Митровице са предузећем „Срботекс" из Инћије 3. 
јануара 1969. г.

6. Решењем број 57/69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 1. II. 1969. r. због заснивања односа Иван Јунг, 
адвокат из Срем. Митровице a за преузиматеља се одређује Ра- 
шовић Војис.\ав, адвокат из Срем. Митровице.

7. Решењем број 62/69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ Славко Радић, адвокат из Срем. Митровице са даном 
1- II. 1969. г. због заснивања радног односа, a за преузиматеља 
се одређује адвокат Живко Весковић, из Срем. Митровице.

8. Решењем број 69/69 одређује се адвокату Кости Хаџи, 
мл. за време боравка у иностранству за привременог заменика 
адвокат Александар Пердух из Новог Сада.

9. Решењем број 59/69 брише се из именика адвокатских 
приправника Тодор Ачански из Новог Сада са 31. I. 1969. због 
заснивања радног односа.

10. Решењем број 63/69 узима се на знање дромене адв- 
припр. вежбе Дра Александра Буторке из Вршца с тим да веж- 
бу наставља 1. II. 1969. код адвоката Илије Гутеша, у План- 
дишту.

11. Решавано је о молба.ма за упис у именик адвоката и 
текућим пословима.

Управни одбор Адвокатске коморе

УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y  АПВ

Пошто су се оба органа, који одлу^ују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви 
услови за упис у именик адвоката, то су на основу чл. 93. тач. 
4, чл. 87 тач. 3, чл. 13 тач. 1, 2, 3, 6 и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2 Основ- 
ног закона о правосудном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АК у 
АПВ, уггисује се у именик адвоката са дано.м 12. II 1969- године, 
са решењем број;

29/69 Баштић Петар, Нови Сад
33/69 Узелац Хелена рођ. Хренар, Нови Сад
36/69 Узелац Душан, Футог
43/69 Цабафи Аасло, Зрењанин
47/69 Иванишевић Светозар, Сечањ
66/69 Ранисављев Борће, Ириг
68/69 Конц Иштван, Кањижа

Адвокатска комора у АПВ



CTOJAH JACHR: ЗАКОНИ СТАРОГ И СРЕДЊЕГ BEKA

Y редакцији и издању адвоката Стојана Јасића, из Бео- 
града, Бориса Кидрича 6, изишла је књига под насловом; „Зако 
ни старог и средњег века". Ова књига садржи шест закона из 
Старог и Средњег века и то; Хамурабијев законик, Закон X II 
таблица, Коран, Руска правда, Винодолски закон и Душанов 
заокник.

Ова публикација корисно може послужити свим правни- 
цима јер, доноси најважније законе писане у Старом и Сред- 
њем веку.

Цена књиге је 20. —  н- д. a може се поручити код писца.

АДВОКАТИМА АК АПВ

ИЗВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ АДВОКАТИ НАШЕ КОМОРЕ ДА 
ЈЕ КОМОРА ИЗДААА 5 КЊ ИГУ СВОЈИХ ПРОПИСА. ОВА КЊИ- 
ГА САДРЖАВА „КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКА- 
ТА Y ВОЈВОДИНИ" И „YEOBOP О СОЦИЈААНОМ OCHEYPA- 
HbV АДВОКАТА КОЈИ ВАЖИ ОД 1- JAHYAPA 1969. ЕОДИНЕ". 
— СВАКИ АДВОКАТ ЈЕ ПОШТОМ ДОБИО ЈЕДАН ПРИМЕРАК 
ТЕ КЊИЖИЦЕ. ЦЕНА КЊИЕЕ, СА ПОШТАРИНОМ, ИЗНОСИ 
4 НОВ. ДИН. КОЈИ RE АДВОКАТИ ПААТИТИ ЗАЈЕДНО СА 
ОСТААИМ YHAATAMA ЧААНАРИНЕ. АКО КОМЕ ТРЕБА ЈОШ 
КОЈИ ПРИМЕРАК МОЖЕ ДА HAPY4H, Y3 HCHAATY 4. HOB. 
ДИН. КОД КОМОРЕ.

ААВОКАТСКА КОМОРА V АПВ

„ГЛАСНИК” излазн сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска ко- 
мора у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни 
уредник: Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући 
рач\т1 код Народие банке 657-8-419 / Годишња претплата 20 нових ди- 
нара / Цена једног броја 2 нова динара / Штампа „Будућност”, Нови Сал
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