
Поштарниа плаћена у готов\

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y А. П. ВОЈВОДИНИ

Година X V III Нови Сад, мај 1969. Број 5.

САДРЖАЈ

Др Љ. Милошевић:

Бл. Ранчић:

К. Месаровић:

М. Б.: (  )

К. Т.:

Позив на Гл. скупштину;

Извештај Управе коморе о раду;

Повреде на раду и грађанскоправна 
деликтна одговорност за штету 
радне организације према рад- 
нику;

Облици и начин престанка рада 
радника и запошљавање инвали- 
да рада;

Уговор о доживотном издржавашу;

Седница Председништва САКЈ;

Ин Мемориам Др Срећко Цулза;

Из судске праксе;
Службена саопштења;
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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.  П. В О Ј В О Д И Н Е

Година XVIII Нови Сад, мај 1969. Број 5.

П 03  и в

На основу чл. 81. тач. 1. и 2. Закона о адвокатури, и чл. 18, 19. Ста- 
тута Адвокатске коморе у АПВ, Управни одбор Адвокатске коморе у 
АПВ у Новом Саду, с a з и в a

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Адвокатске коморе у АПВ која he се одржати у с у б о т у 24. маја 
1969. године у Панчеву,  у сали Скупштине општине Панчево, са по- 
четком у 9,30 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор радног председништва;
4. Читање записника скупштине од 1. јуна 1968. године;
5. Извештај Управног одбора о раду органа Коморе у 1968. години, који 

је објављен у броју 5 „Гласника” за 1969. годину (Милорад Ботић, 
председник);

6. Завршни рачун Адвокатске коморе у АПВ за 1968. годину, који је 
објављен у броју 5 „Гласника за 1969. годину (Антоније Марић, 
благајник);

7. Извештај комисије за преглед финансијског пословања Коморе у 1968. 
години (Др Јосип Петерка, председник Комисије за финансијско пос- 
ловање Коморе);

8. Предлог финансијског плана прихода и расхода Адвокатске коморе 
у АПВ за 1969. годину (Антоније Марић, благајник);

9. Предлог повишење неких ставки Тарифе (Стефановић Борислав);
10. Дискусија по извештајима;
11. Р a 3 н о , —

Право учешћа на Скупштини имају сви чланови Коморе (адвокати), 
изабрани чланови Савета по Покрајинској скупштини АПВ у Новом Саду 
и делегирани представници Удружења адвокатских приправника у АГШ.

Ако се у заказано време не скупи довољан број чланова, Скупштина 
he се одржати, сходно чл. 20 Статута Коморе, са почетком један час 
касније, без обзира на број присутних.



Управни одбор позива све чланове Коморе да безусловно узму уче- 
шћа у раду Скупштине.

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

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ у Новом 
Саду, одржане дана 5. априла 1969. године.

Секретар 
Олга Царић с. Р-

Председник 
Милорад Ботић с.

Б И Л A Н С

АДВОКАТСКЕ КОМаРЕ У АПВ У НОВОМ САДУ НА ДАН 
31. децембра 1968 године

I. РАЧУН ИМОВИНЕ

A К Т И В A

БИЛАНСА

к о н т о НАЗИВ РАЧУНА ИЗНОС

001 Некретнине — пословне просторије 19.367,33
003 Инвентар 18.537,25
361 Ситан инвентар 2.925,76
367 Библиотика 23.255,75
110 Благајна 565,30
100 Народна банка — жиро рачун 51.354,71
105 Народна банка — стамбени фонд 4.733,95
125 Адвокати 33.607,75
126 Адвокати у пензији чланови ПФ. 

Дужници
7.207,50

21.432,37
313 Канцеларијски материјал 449,55

УКУПНО АКТИВА: 183.437,22

П A С И В A

125 Адвокати 593,23
120 Разни претплатници за „Тласник” 928,—
010 Исправка вредности инвентара 12.633,87
900 Имовина 59.722,62
901 Отписи неутериве чланарине 9.000,—
902 Покриће мањкова 7.987,20
903 Усавршавање материјалне базе коморе 33.426,08
904 Ванредне помоћи 8.000,—
940 Фонд посметнице 8.091,71
941 Стамбени фонд 4.733,95

7500 Обрачуната a не наплаћена чланарина 18.034,50
7502 Обрачунат a не наплаћен „Гласник” 2.200,—
7892 Обрачуната a не наплаћена казна 

Веровници
250,—

17.836,—

УКУПНА ПАСИВА: 183.437,22



II. РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА

7500 Наплаћена чланарина 81.527,23
7501 Наплаћен 1 %  к. допринос 100.573,75
7502 Наплаћена претплата на „Гласник” 22.705,20
7892 Наплаћене новчане казне 2.355,50
7893 Наплаћено од огласа у „Гласнику” 1.235,—
7894 Наплаћено од станарине 969,70
7899 Наплаћена разна примања 7.062,26

УКУПНА ПРИМАЊА: 216.423,64

460 
463
461
414 
40

412
408
451
430
425
415 
421
426 
429

435
4298
890

И З Д А В А Њ А

Укупни трошкови 157.520,06
Плате редовних службеника 37.618,—
Хонорар функционера 7.320,—
Доприноси на горња лична прима. 24.258,86
Фонд за оправку зграда 485,—
Огрев, осветљење, вода, смеће 2.212,10
Поштанско-телеграф. и тр. пл. промета 6.799,76
Канцеларијски материјал и часописи 2.933,59
Чланарина Савезу 25.015,—
Путни трошкови 24.104,15
Осигурање 146,22
Трошкови одржавања год. Скупштине 5.866,05
Стипендије 2.700,—
Оправка инвентара 4.156,—
Помоћ удовама бив. адвоката 3.600,—
Остали издаци 10.305,33
Трошкови уређења „Гласника” 41.517,—
Ауторски хонорари 14.644,—
Штампање „Гласника” и експедиц. 26.873,—
Вишак на примањима 17.391,58

УКУПНА ИЗДАВАЊА: 216.428,64

Шеф рачуноводства 
Гавриловић Игњат с. р.

Благајник
Марић Антоније с. р.

Председник 
Милорад Ботић с. р.

ИЗВЕШ1АЈ УПРАВНОГ ОДБОРА О РАДУ СВИХ ОРГАНА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ V АПВ Y 1968. ГОДИНИ

I

ОПШТИ ПРОБАЕМИ АДВОКАТУРЕ

У овом извештајном периоду услед постигнуте стабилиза- 
ције положаја адвоката као и услед измене услова за упис у 
именик адвоката знатно је порастао број чланова Коморе. Док 
је крајем 1967. године у именику адвоката ове Коморе било 402 
члана, крајем 1968. године било је уписаних 439 адвоката. То- 
ко.м 1968. године заправо је уписано 69 адвоката но, услед бри-



сања 32 адвоката (14 због пензионисања, 9 услед смрти) овај 
се број умањује. Треба напоменути да је 1968. године по броју 
угшса била најјача после другог светског рата. Исто тако упи- 
сан је и највећи број адв. приправника (24). На дан 31. деце.м- 
бра 1968. године било је уписано у именик адв. дриправника 56 
адв. приправника. Ове цифре добијају ти.\1 више у значају, што 
се у редове адвоката уписало само 10 пензионера (одкојих 5 из 
других служби, a 5 пензионисаних адвоката), a да је највећи 
брк>ј из редова адв. приправника (10), судија и судијских прип- 
равника (9), те правника из привреде (17). Управни одбор ову 
појаву оцењује као позитивну и као знак потпуне стабилизације 
паложаја адвоката и повол>но остварење процеса попуне и об- 
нове кадрова у адвокатури.

На годишњој скупштини Коморе прихваћен је пред.\ог 
Кодекса порфесионалне етике те је скупштина изгласала и до- 
нела овај значајан документ, начела и правила по којима адво- 
кати треба да се управљају у своме раду сагласно општим на- 
челима етике социјалистичког друштва и начела усвојених у 
адвокатури већине цивилизованих држава. Скупштина је под- 
вукла привремени карактер овог доку.мента кога треба усаврша- 
ватии попуњавати a првенствено у сагласности Кодекса профе- 
сионалне етике друтих Комора у земл>и и настојати да се дого 
вором свих комора преко Савеза адвокатских комора дође до 
јединственог кодекса за читаву Југославију.

Органи Ко.море су у ово.м извештајном периоду, било по- 
јединачно било заједничком акцијом, и.\и преко сталних и пов- 
ремених комисија, узима.\и видног учешћа у претресањима и 
дискусијама разних питања опште друштеног значаја по раз- 
ним друштвено-политички.м акција.ма и ангажовгцли се у раду 
на стручно.м плану, учешће.\1 на састанцима и конференцијама 
одговарајућих организација која су та питаља поставл>а.\а и 
третирала (органи правосуђа, социјалистички савез, и сл.).

Y  погледу материјалних питања у овом извештајном пери- 
оду донета је на годишњој скупштини допуна постојеће Тари- 
фе, пошто важећа Тарифа није би.\а обухвати.\а предходни 
поступак у кривичним предметима који је дошао до изражаја 
услед новеле кривичног поступка. Питање начина опорезивања 
и пореске политике било је раз.матрано и од стране Управног 
одбора и Савета Коморе, па је Ко.мора настојала да оствари 
уставно начело да се адвокати изједначују са људима из радног 
односа, па да у том с.мислу треба да буду третирани и у облас- 
ти друштвених обавеза и давања. С тога је Комора подржала 
акције Савеза адвокатских комора да се затражи мишљење и 
интервенција Уставног суда Југославије.

Крајем 1968. године дошло је најзад и до споразума изме- 
ђу Адвокатске коморе у Београду и Адвокатске коморе у Новом 
Саду са Републичким заводо.м за социјално осигурање о склапа- 
њу уговора за при.мену соција<\ног осигурања адвоката, којим 
се решава један горући проб.\ем адвокатуре. Постигнути су



максимално повољни услови који се могу остварити у данаш- 
њој ситуацији, тако да ће знатан број адвоката хмоћи користи- 
ти право на пензију по повољнијим условима него што је то 
до сада могло.

Адвокатска комора Војводине је била у тесним везама са 
свим Коморама у земљи. Активно је узамала учешћа у раду 
Савеза адвокатских комора Југославије тим пре што је у овом 
периоду председник Коморе био председник Савеза. Комора је 
узела пуног учешћа у прославама стогцодишњице Адвокатских 
комора Хрватске и Словеније. Нарочито су одржаване тесне 
везе и уска сарадња Адвокатске коморе Војводдне са Адвокат- 
ском комором у Београду па је у том цил>у одржано и неко- 
лико заједничких састанака и саветовања, по реду уобичајених 
учествовања на годишњим скупштинама Комора и другим сас- 
танцима. На позив удружења правника у Кишкунхалашу (Ма- 
ђарска) учествота.ш су на правничким данима од 3. до 5. II 
1968. године. Y Кишкунхалашу делегати Коморе (Др Варади, 
Олга Царић). Y склопу делегације Савеза адвокатских комора 
Југославије учествовао је Шарчевић Андрија на конференцији 
-чађарских правника у Будилшешти 8 до 12 октобра 1968, којом 
приликом су успостављени тешњи контакти са професионалном 
организацнјом мађарских адвоката у Будимпешти.

Преко Савеза адвокатских комора Југославије Комора 
одржава редовне односе са Међународном унијом адвоката, у 
чијем органу —  Савету има два члана (Ботић, Шарчевић).

II

РАД ОРГАНА КОМОРЕ

Рад YnpaBHor одбора Адвокатске коморе у АПВ у Новом 
Саду у 1968. години одвијао се нормално.

Y току 1968. године Управни одбор је одржао 11 редовних 
седница, a на тим седницама донео је 260 записничких решења. 
На седница-ма Упраног одбора редовно су дрисуствовали сви 
ч.уанови, сем када је неко од чланова био спречен из оправда- 
них разлога. На седнице Управног одбора на којима су рас- 
прављана општа питања адвокатуре и важнији проблеми п о  
зивани су и други органи Коморе, и то: председник дисциплин- 
ског суда, Аисцип.\ински тужилац, председник Комисије за пре- 
глед финансијског пословања, што се показало нарочито ко- 
рисно за координацију рада ових органа.

А д в о к а т и

Y 1968. години бројно стање адвоката у односу на 1967. 
годину повећа.\о се. На дан 31. XII 1967. године било је упи- 
сано 402 адвоката, a на дан 31. децембра 1968. године у име- 
нику адвоката уписано је 439 адвоката.



Y  току 1968. године угшсано је 69 аАвоката, и то: 10 из 
редова аАвокатоких приправника, 7 судија, 2 судијска приправ- 
ника, 3 из правобранилаштва, 5 из тужилаштва, 17 из привреде,
4 из службе правне помоћи, 5 из друтих служби, 5 пензионера,
5 адвоката у пензији, 5 из друшх Комора и 1 ван радног односа.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1967. годином у 
којој је уписано 63 адвоката порастао је са 6 адвоката.

Y  1968. години брисано је из именика адвоката 32 и то: 
9 услед смрти, 14 због пензионисања, 5 због заснивања раддог 
односа, 4 због преселења седишта адвокатске канцеларије на 
територију друге Коморе.

Y  току 1968. год. извршено је 8 преселења седишта адво- 
катске канцеларије.

Y  току 1968. године постављено је 33 преузиматеља адво- 
катске канцеларије, 3 привре.мена заменика оболелим и од- 
сутнил! адвокатима, 1 заступник, 4 бесплатна застугшика, до- 
нета су 2 решења о разрешењу дужности дреузиматеља адво- 
катске канцеларије, регистровано је 10 уговора о раду адво- 
ката са привредним организацијама, 2 уговора нису евиденти- 
рана обзиром да нису сачињена у духу прописа Закона о ад- 
всжатури.

Адвокатске канце.л.арије су углавном распоређене у се- 
дшвтима окружних и општинских судова, док 19 адвоката има 
седиште своје адвокатоке канцеларије у месту где нема суда.

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

Y именику адвокатских приправника Адвокатске коморе 
у АПВ у Новом Саду у 1968. години на дан 31. децембра 1967. 
године било је уписано 52 адвокатска дриправника, a на дан 
31. децембра 1968. године 56 адвокатских приправника.

Y 1968. години уписано је 24 адвокатских приправника од 
којих: 14 са факу.лтета, 6 из привреде, 2 судијска приправника, 
2 из друге Коморе.

Брисано је у 1968. години 20 адвокатских прилравника и 
то: 11 због уписа у именик адвоката, 9 због заснивања радног 
однсх;а.

Y току 1968. године 1 адвокатски пршгравник наставио је 
адвокатско лриправничку вежбу 1након одслужења кадровског 
рока у ЈНА, 2 адвокатска приправника прекинула су адвокат- 
ско приправничку вежбу због одслужења кадровског рока у 
ЈНА, 10 адвокатских прилравника променили су адвокатско 
лриправничку вежбу од адвоката код адвоката.

Адвокатски приправници обављају вежбу у 18 места у 
Војводини и то: 55 у седишту суда, a 1 ван седишта суда.

Број адвокатских приправника у 1968. години у односу 
на 1967. годину порастао је са 4 адвокатока дриправника, али



je и надаље мали. И у 1968. години услед малог броја адвокат- 
ских приправника Удружење адвокатских приправника није 
показало никаквих активности. Одржана је годишња конферен- 
ција адвокатских приправника 25. маја 1968. године на којој 
су изабрани представници адвокатских приправника у Управни 
одбор Адвокатске коморе у АПВ и Савет АК у АПВ, чланови 
већа Аисциплинског суда АК у АПВ, председник Удружења 
адвокатских прилравника и управа, и узели су учешћа преко 
својих делегата на годишњој скупштини Адвокатоке коморе 
Војводине која је одржана 1. јуна 1968. године у Суботици.

С A В Е Т

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

У току 1968. године Савет АК Војводине одржао је 8 ре- 
довних седница на којима је расправљао сходно чл. 87. Закона 
о адвокатури и чл. 27. Статута АК у АПВ, који је потврђен 
р>ешењехМ Извршног већа народне скупштине АПВ број 01-679/1 
1968. године, о свим питашима која спадају у његову надлеж- 
ност. Наиме, на овим седницама расправља се редовно о акту- 
елни.м проблемима адвокатуре, односно о новом Нацрту За- 
кона о адвокатури, о изналажењу начина за закључење уговора 
о соција.\ном осигурању адвоката, о питањима дисциплинске 
одговорности адвоката и етике адвоката, о пореским пробле- 
.миЈма адвокатуре и другим материја.^ним проблемима адвока- 
туре, као и о друштвеном положају адвокатуре и начелима за 
веће ангажовање адвоката за рад у друштвеном животу као 
и за тешње успостављање контакта са одговарајућим органима 
в.\асти. Поред тога Савет је на својим седница.\1а расправљао 
о уписима у именик адвоката, a његов рад се испољавао још  
и у томе што су представници Савета сходно одлуци донетој 
у прошлој години узимали активног \^ешћа у раду Радних 
одбора појединих већих радних колектива и на тај начин се 
упознавали са локалном проблематиком адвокатуре тих колек- 
тива. Надаље, Сгшет је преко својих представника на iLveny- 
iMHMa Савеза адвокатских комора Југославије који су одржани 
у току 1968. године активно учествовао у решавању пробле.ма 
адвокатуре Југославије. Ваља посебно истаћи да је поред ре- 
довних седница Савет ове Коморе у пуном саставу узео учешћа 
на заједничкој седници свих органа Коморе (Савета, Управног 
одбора, Дисцип.\инског суда, Дисциплинског тужиоца и пред- 
ставника организација адвокатских приправника) која је одр- 
жана у Новом Саду 11. јула 1968. године и на којој је донет 
Акциони програ.м адвокатуре Војводине ради спровођења и 
реализације смерница председништва и извршног комитета 
Савеза комуниста Југославије што је допринело потпунијем 
уклапању адвокатуре у друштвене токове живота наше за- 
једнице.



Y току 1968. године на иницијативу Савета заведена је 
корисна пракса повременог организовања заједничких састана- 
ка Савета Коморе, Управног одбора Коморе и представника 
радних колектшза, a ради третирања важних питања како из 
области адвокат^фе тако и области друштвеног живота, па су 
тако одржана два заједничка састанка, први 23. новембра 1968. 
године (претресање Нацрта Уговора о социјалном осигурању 
адвоката) и други 14. децембра 1968. године (дискусија о На- 
црту Уставног закона Социјалистичке Аутономне Пакрајине 
Војводине, амандманима Устава Србије и Савезног Устава). 
На овим заједничким састанцима ч.\анови Савета су дали зна- 
чајан допринос кроз дискусије, идеје и предлоге да ови састан- 
ци буду оцењени као веома успешни и корисни.

Сем тога Савет је у cboml редовном раду по извесним пи- 
тањима давао своја лшшљења и препоруке Удравном одбору 
Адвокатске KOAiope у  АПВ са којим је иначе као и са осталим' 
органима Коморе деловао у потпуној усклађености.

Што се тиче угшса у именик адвоката Савет је у 1968. 
години дао сагласност за \шис у именик адвоката за 64 под- 
носиоца захтева, док је за једног одбио издавање сагласности 
из разлога недостојности.

На крају се може констатовати да је рад Савета у овој 
години био знатно успеишији у односи на 1967. годину.

РАД ДИСЦИПАИНСКОГ ТУЖ ИОЦА АК и АПВ за 1968. годину

Y  току 1968. гадЈине на решавању је било укупно 125 пред- 
мета, од овог броја предмета 42 предмета су из ранијих година 
a 83 предмета је било на решавању по којима је дисц. поступак 
био покренут у 1968. години.

До 31. X II 1968. године укупно је решено 82 предмета.
Од решених предмета 18 предмета је решено подизањем 

сштужнице, 4 предмета су предата Ко.лшсији за мање повреде 
дужности адвоката док није било ни један против адвокатског 
приправника.

Судећи по броју дисц. пријава и покренутих поступака 
упоређењем са ранијим годинама a нарочито са 1967. годдшом 
iMopa се утврдити да дисц. предмети нису у порасту, ово наро- 
чито иА1ајући у виду да је у току 1968. године уписан знатан 
број адвоката у именик.

Кратка анализа поднетих пријава протав адвоката у 1968. 
години даје податке да се највећи број предмета односи на 
пропусте адвоката око сређивања земљишних књига, a да ве- 
ћина обустављених пријава, након извршеног проверавања, 
указује се неоснованим, те је највећи број обустављених пред- 
мета баш из ове групе поднетих пријава.

Другу групу би сачињавале оне пријаве које се односе на 
пропусте адвоката у поступцима улагања правних лекова против
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судских одлука и то из ооласти кривичног гоњења по дриват- 
ним кривичним тужбама, пропуштених рокова за покретање 
судског поступка у радним споровима и споровима сметан»а 
поседа и пропуштених рокова за улагање жалбе против донетих 
првостепених одлука, но оваквих предмета није велики број.

Y трећу групу би дошле пријаве које су подносиле про  
тивне странке које су највећим делом неосноване, нејасне и 
непотпуне. Пријаве које су стизале од стране судова, јавних 
тужилаштава и друтих државних органа.

У  току 1968. године није покренут ни један поступак због 
неудовољавања м.атеријалним обавезама адвоката према Комо 
ри, иако материјалне обавезе према Коимори нису редавно пла- 
ћене, али се крајем 1968. године велики број материјалних 
обавеза адвоката према Комо,ри регулРсао.

Нерешени предмети у току 1968. године се углавном од- 
носе на мање пропусте адвоката који још нису у потпуности 
окончани, јер је при крају године стигао знатан број дисци- 
плинских пријава, па услед давања истих на изјашњење и услед 
вођења претходног поступка нису могли бити окончани.

Остало је  нерешено 43 предмета од кога броја су само 
њих неколико онз ранијих година.

АИСЦИПЛИНСКИ CYA И КОМИСИЈА YO  
ЗА МАЊЕ АИСЦИПАИНСКЕ ПРЕАМЕТЕ

Y таку 1968. године на решавању код Аисциплјшског суда 
било укупно 31 предмета, од којих су 10 пренети из 1967. го- 
дине, као неовршених, 18 је било нових оптужница, док су 3 
предмета у Аисциплинском суду расправљана у другом степену 
поводом жалби на решења Комисије YO за мање дисциплинске 
предмете.

По поднетим оптужницама и ради решавања жалби про  
тив решења комисије YO за мање повреде дужности, дисцип- 
лннски суд је одржао укугтно 6 главних претреса и 1 нејгшну 
седницу на којима је решено укупно 19 предмета, док је  12 
предмета пренето као нерешени у  1969. годину. To су AiaxoM 
предмети по оптужницама које су подигнуте крајем године, 
или где чека на разјашн>ење извесних потребних чињеница или 
окончања судских предмета, или пак ради прикупљања нових 
до1каза.

Од завршених предмета у 1 случају је донета ослобађа- 
јућа пресуда у 7 случајева су донете дресуде којима су дисц. 
окривљени кажњени новчаним казнама, док је услед повлачења 
оптужница у 8 предмета поступак обустављен након разјаш- 
њења ствари. Од већ наведених предмета који су завршени 
доношењем осуђујућих пресуда на новчану казну у три случаја 
су дисц. окривљени поднели жалбу, те су у сва три случаја



пресудама Врховног суда Србије —  Одељења у Новом Саду 
првостепене пресуде у1кинуте, a након тога пошто је дисц. ту- 
жилац у сва три случаја повукао оптужницу поступак је обу- 
стављен.

Y решавању предмета у другом степену код Дисц. суда 
по жалбама на решења комисије за мање дисц. предмете у јед- 
ном предмету је решење преиначено, у једном предмету је 
нападнуто решење потврђено, док је у јвдном предмету донета 
ослобађајућа одлука.

Од завршених предмета по материји дреступа ради се 
углавном о несавесном и нестручном вршењу адвокатуре, a 
нарочито на нелодношење жалби у року.

Сама околност да је укупно 12 предмета остало нерешено 
у 1968. години показује извесну неажурност у раду дисц. суда, 
a што ice може тумачити с једне стране на непоптуно прикуп- 
љеним подацима поднетих оптужница, a са друге стране због 
тога што сами дисц. оптужени нису долазили спремни на пре- 
тресе са зсомплетним доказним материјалом, па је најчешће 
због тога долазило до одлагања претреса ради надопуне доказ- 
ног материјала, a поред овог као што је напред већ истакнуто 
известан број оптужница Je подигнут тек у децембру 1968. го  
дине, па су због тога пренети у рад у 1969. годину.

Код Комисије за мање дисц. пред.мете укупно је било на 
решавању 14 предмета од којих један из ранијих година и 13 
нових предмета.

На крају године је остао само 1 нерешен предмет док су 
13 окончани и то 12 изрицање.м новчаних казни, a у случају 
једнам је донето ослобађајуће решење. Највећи број ових пред- 
мета се односи на недавање изјашњења повадом дисц. пријава.

Пооматрајући у целини стање дисциплине у протеклој го- 
дини, може се утврдити стабилизација и учвршћење исте, што 
је свакако позитивна појава.

Значајна чињеница у протеклој години је доношење Ко- 
декса професионалне етике адвоката у Војводини, који је при- 
хватила редовна годишња скупштина. Приликом састављања 
нацрта овог Кодекса сви органи дисц. тоњење су активно учест- 
вовали дајући своје предлоге и сутестије. Са.мо постајање Ко- 
декса свакако да ће у будућности утицати на смањење дцсцип- 
линских предмета.

III

РАДНИ ОДБОРИ АДВОКАТА 
И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Радни одбари адвоката и адвокатских приправншса по- 
стали су све значајнији фактор у организацији адвакатуре. П о  
себно у већшм мести.ма радни одбори ове године показују наро- 
читу активност и успели су да постану не са.мо професионална
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арганизација адвоката, него и значајна друштвена организација. 
Поред решавања професионалних питања на локалном плану, 
неки радни одбори су се укључњш у мрежу друштвених орга- 
низација општине, a посебно са организацијом ССРНЈ. Треба 
посебно истаћи рад радних одбора адвоката и адвокатских при- 
правника у Суботици, Зрењанину, Срем. Митровици, Панчеву 
и Новом Саду.

Садржина рада радних одбора је  у протеклој години о бо  
гаћена тематикам и проблемима који су нашли своје место у 
дневним редовима радних одбора. Тако је већ после устаљених 
проблема: питања утовора о coaMjaAHOLM ооигурању, о новом 
пореском положају, питање етике, разних стручних тема —  
примећена појачана активност на политичком плану на спро- 
вођењу Смерница, дискусије о Уставном закону СР АПВ, спро- 
вођење уставних одредаба о употреби језика националности у 
поступку пред судом. Сарадња са удружењем правника је на- 
стављена и на састанцима радних одбора све чешће присуствују 
и колеге ван рвдова адвоката, када на дневном реду нису чисто 
професионална питања.

С обзиром на стални параст броја адваката, пред органи- 
ма Коморе и даље стоји задатак да се формирају нови радви 
одбори у местима где број адвоката до-ђе до најмање 5 адво- 
ката у месту, a сходно одредбама Статута Адвокатске коморе 
Војводине.

Радни одбори су нарочито допринели ефикасној дискусији 
и брзом прихватању нацрта Уговора о социјалном осигурању, 
које питање се поставило у хитној форми. Показало се као по- 
годно да се код таквих хитних питања одржавају састанци 
представника радних одбора са члановима Управног одбора, 
Савета и другах органа Коморе.

IV

Г А А С Н И К

„Гласник" Адвокатске коморе у АПВ завршио је са 12-им 
бројем у 1968. години XVII година излажења. Он је уређиван 
већ устаљеним наче.,дима без претензија да буде научни лист, 
већ гласило адвокатуре у Војводини, стручно-професионални 
лист, који третира свакидашње проблеме, који се појављују у 
адвокатури и нашем правном саобраћају.

„Гласник" је у 1968. години излазио сваког месеца, мање 
више тачно 5-ог у месецу, a објављен је на 424 странице, дакле, 
на неких 40 страница више, него што је у претплати предвиђено.

Управни одбор Адвокатске коморе није повећао цену прет- 
плати иако су и услуге шта.\шарије и остали трошкови се по- 
већавали, јер је разлику покрио из коморских прихода. Из 
истих разлога не повећава ни претплату за 1969. годину.
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Ha 424 странице „Глаоник" је објавио 22 написа у вези са 
питањима адвокатуре на 47 страница, 29 ч,\анака на 154 стра- 
ница из грађавско-правне материје. 6 чланака на 34 странице 
из кривично-правне 1материје, 7 чланака 56 страница из раАног 
права, на 7 страна донео је латинске сентенције, a на 40 страна 
чланак који третира Аруштвеноправну и политичку историју 
Војводине. Публиковао је 8 нек.ролога умрлих адвоката на 2,5 
стране, донео је на 37 страна судску пркаку, a на 26 страна 
службене вести наше Коморе.

Објавио је „Гласник" 107 одлука наших највиших судова, у 
рубрици „Из судске праксе" и то; 68 одлука Врховног суда 
Србије —  Оделење у Новом Саду (39 из граВанске материје, 
a 29 из кривичне) и 39 одлука Врховног дривредног суда.

V

Б И Б Л И О Т Е К А

Библиотека Адвокатске коморе у АПВ у Новом Саду броји 
2.672 дела, док је у прошлој години имала 2.511 дела, што 
значи да је у 1968. години набављено 161 дела.

Број читалаца библиотеке био је 138, a ван библиотеке 
219, коришћење часописа 87, a разних других листова 305.

АДМИНИСТРАЦИЈА КОМОРЕ

Рад администрације Комаре одвијао се нормално. Y дело- 
водном дротоколу администрадије залримљено је 423 дредмета, 
од којих су сви решени сем 1 представке задримл>ене 30. X II 
1968. године.

Књиговодство је имало 1.560 долиса од којих 164 радним 
адборима.

Укудан број лредмета који је администрација Коморе 
имала у раду износи 1.983 предмета.

Y администрацији Коморе раде 2 службеншса, односно 
од октобра 1968. године 3 службеника и 1 ломоћид службеник.

Нелосредни надзор и руководство рада администрације 
вршио је секретар Улравног одбора.

Секретар 
Олга Царић

Председник 
Милорад Ботић
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ПОВРЕДЕ HA РАДУ И ГРАБАНСКОПРАВНА ДЕАИКТНА 
ОДГОВОРНОСТ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ШТЕТУ 

ПРЕМА РАДНИКУ

„За случај несреће на послу Закон о радним односима 
указује на права која раднику припадају по прописима о соци- 
сима о соцјалном осигурању.. .  Организација је у обавези да 
заводу за социјално осипфање накнади штету причињену фон- 
довима социјалног осигурања у висини износа које завод за 
ооцијално осигурање даје унесрећеном на послу; но та обавеза 
постоји условно, уколико је пропуштена дужност да се предуз- 
му потребне мере заштите при раду, па је услед тога настала 
Heqjeha на послу, као и у другим случајевима противправних 
поступака организације о којима говори Зако« о организацији 
и финансирању социјалног осигурања. И раднику непосредно 
организација ( као и сваки други послодавац) одговара за штету 
која је последица несреће на послу настала услед пропуштања 
дужних мера заштите при раду. Иначе, ако није таква ситуаци- 
ја, раднику су обезбењена давања по прописима о социјалном 
осигурању a односе између радника као једне и организације 
као друге стране у радном односу треба посматрати са станов- 
ишта основних међусобних права и дужности из радног односа".

(Пресуда Опште седнице Врховног суда Југославије Гз 
36/63 од 3. 10 1963. —  Збир. 1суд. одл. књ. VIII/3, XI, с. 10.)

У образложењу одлуке суда разматра се питање грађан- 
скоправне деликтне одговорности радне организације за штету 
коју је претрпео радник те организације на раду и у вези са 
радом. Заузет је став да би радна организација могла да одго 
вара за штету коју би претрпео њен радник на раду само због 
тога што би биле прохгуштене да се предузму дужне мере зашти- 
те при раду, a да за сваку другу штету не би настала одговорн 
ност радне организације, већ би радник имао само права на 
давања по основу социјалног осигурања.

У нашем праву досад нису донети непосредни прописи о 
одговорности радне организације за штету коју је претрпео 
радник на раду и у вези са радо.м. A.vh зато посшје прописи о  
заштити на раду и прописи који регулишу питање накнаде 
штете фондови.ма заједнице соција.\наг осигурања.*) Стога је 
у нашој правној теорији и судској пракси продрло схватање да 
би радна организација одговара.\а за штету коју би претрпео 
радник на раду и у вези са радо.м само због непредузимања 
хигијенско-техничких заштитних мера при раду.^) По овом схва-

‘) В. Основни закон о заштити на раду — Сл. лист СФРЈ 15/65, 
измене 28/66, Основни закон о организацији и финансирању социјалног 
осигурања — Сл. лист СФРЈ 24/65, допуне 57/65, измене и допуне 29/66, 
52/66, 12/67, 54/67.

*) Позивају се при том на чл. 37, став 4. Устава СФРЈ и чл. 10. 
Основног закона о радним односима.
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тању излазило ои да ои радна органинзација одговарала само 
за штету по принципу кривице (субјективне одговорности), a 
да за друте штете не би настала никаква њена одговорност. To 
се правда давањи1ма из социјалног осигурања и постојањем рад- 
ног односа као новог односа између радника.

Изгледа ми да се овакав став не би могао прихватити.
Требало 5и поћи од општег правила о грађан1скоправној 

деликтној одговорности за штету да свако треба да одговара за 
штету која је другоме проузрокована. Радна организација би 
требало под једнакИкМ ycAOBHi\ia да одговара за штету коју је 
претрпео како њен радник тако и треће лице. Правити разлику 
збоЈг постојања радног односа не би било у складу са уставним 
принципом о једнаком положају човека и грађанина у нашем 
друштву и са принципом пуне заштите радног човека.

Позивање на прописе о заштити на раду не би се могло 
узети за оправдавање оваквог става. Ови прописи су организа- 
ционе природе a не материјалне норме које имају значај за 
имовинско право.

Исто тако не би се овакав став могао правдати ни прави- 
лима о социјалном осигурању. Накнада по основу осигурања 
је једно a накнада штете је друго. To су два р^азна основа за 
добијање накнаде.

A још мање би се могао бранити став да у случају штете 
коју би радник претрпео на раду услед делатности опасне ства- 
ри „тужилац не би имао право на накнаду штете према власни- 
ку односно кориснику опасне ствари као свом послодавцу, већ 
би се у том случају његова права ограничавала на права из 
социјалног осигурања."^) По овом ставу излазило би да би рад- 
на организација одговарала за штету коју је претрпео радник 
само по основу кривице, a када је у питању одговорност без 
кривице, она не би одговарала, већ би радник имао само права 
по сснову социјалног осигурања.

Изгледа нам да се овакав став наше судске праксе и дела 
наше правне теорије не би могао да прихвати. Излазило би да 
радник повређен на раду и у вези са радом због својства рад- 
ника не би уживао сва она права која ди имао, кад би био 
повређен као обичан грађанин од своје радне организације или 
према штетнику трећем лицу. Радник би требало да има под 
једнаким условима право на накнаду штете без обзира да ли 
је штету претрпео на раду или у вези са радом или као обичан 
грађанин (треће лице). Y противном прави.\а би се разлика 
између истог лица као радника и обичног грађанина и разлика 
између радника и осталих лица.

Стога би било сврсисходније да се у недостатку постојања 
позитивних прописа о одтоворности радне организације за ште-

В. пресуду Врх. суда Југославије Рев. 12538/61 од 8. II 1962. цити- 
рану према Др В. Круљу: Одговорност и накнада за штету у радним 
организацијама — Београд 1968. с. 110.
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ту KojY je претрпео раАник на раду и у вези са радом при1м:ене 
правна правила облигационог права по којима би радна орга- 
низација и приватни послодавац одгов1арали не само за штету 
због непредузимања хигијенско-техничке^х мера заштите већ и 
за све друге штете. Радна организација требало би да одговара 
према раднику и по принц1шу објективне одговорности и за 
штете проузроковане опасним стварима. Изгледа да се не би 
ничим могао бранити ‘став да радна организација не би требало 
да одговара за теже случајеве одговорности. To би било нега- 
тивно и са становишта усавршавања средстава заштите на раду 
и увођења мових и савршинијих машина.

Према томе, радник би имао права, када му штета буде 
нанета на раду и у вези са радо-м, да се обрати заједници соци- 
јалног осигурања и да по основу осигурања захтева давања ко- 
ја  му по том основу припадају, a да за остатак ненакнађене 
проузроковане штете обраћа радној организацији по основу 
њене грађанскоправне деликтне одговорности за штету. Он не би 
могао да кумулира oi6a захтева, већ би имао. права да од радне 
организације захтева онај део који није добио из фондова за- 
једнице co4 Hja.uior осигурања.

Данас би се код нас хмогло поставити питан>е: да ли би 
због све већег техничког развоја радних организација одговор- 
ност ових за штетне радн>е проузроковане раднику у процесу 
рада требало да почива увек на принципу објекхивне одговор- 
ности, одговорности без кривице које је схватање продрло де- 
лом и у нашу судску иракусу, када је штета проузрокована 
трећим лицима у процесу рада.

Изгледа ми да би и поред промењеног положаја радника 
у нашем друштву има<\о места усвајању правила о објективној 
одговорности радне организације за штету проузроковану рад- 
нику без обзира како је штета проузрокована раднику.

V правима која усвајају правила о објективној одговор- 
ности за В1тету на раду и у вези са радом као основ одговор- 
ности радне организагрЈЈе (приватног послодавца) за штету про- 
узроковану раднику узима се ризик и то или као створени 
ризик или као професионални ризик. Створени ризик везује се 
за идеју опасности обављања неке делатности, a професисшални 
се везује такође за идеју опасности с тим што се одговорност 
радне организације за штету не искључује ни у слу^ају лакших 
стелена кривице радника.

Изгледа нам да би и у нашем праву могли поћи од идеје 
ризика и то ризика управљања радним процесом као основа 
одговорности за штету коју претрпе како радници тако и трећа 
лица на раду и у вези са радом. Разлоге за то би могли наћи 
пре свега у измењеној улози радне оргонизације као организа- 
тора радног процеса

Радна организација код нас није више носилац једне про- 
фесије коју врши само у свом интересу. Она обавља једну фун-
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кцију Roja је и опште друштвено корисна. Радна организација 
није ROA нас послодавац каква је некад била. Она представља 
асоцијацију удруженог рада у којој се радник појавл>ује и као 
произвођач и као самоуправљач. Радна организација управља 
тим радним процеоом и зато би требало да сноси ризик таквог 
управљања како према радницима своје радне организације 
тако и према трећим лицима."')

Стота нам изгледа да би требало ићи на пооштравање од- 
говорности радне организације и за штету коју би трпе.ш рад- 
ници на раду и у вези са радом a не на слабљење те одговор- 
ности и свођење на одговорност због непредузршања хигајенско 
-техничких мера заштите на раду.

Ар Љубиша Милошевић

ОБЛИЦИ И НАЧИНИ ПРЕСТАНКА РАДА РАДНИКА И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВААИДА РАДА

I —  ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:

О облицима и начину престанка рада радиика у радној 
организацији до сада је било речи у низу написа и чланака у 
нашој стручној и осталој литератури. Међутим, ми се налазимо 
непосредно пред једном од веома значајних измена Основног 
3aRO«a о ради.м односима, ма да је он од свог изласка, тј. од 
обја1ВЛ>иван>а 7. апри.\а 1965. године у Службеном листу СФРЈ 
бр. 17/65, до сада претриео низ својих измена и доггуна.

Досадашње измене и допуне овог праписа нису се односиле 
на начине и облике престанка рада радника, али независно од 
тога пракса је изградила читав низ схватања, читав низ технич- 
ких решења a у вези са тим и судска пракса је до сада имала 
прилике да се о сваком об.\ику престанка рада радника изјасни. 
Y  очекивању садашњих измена Основног закона о радни^м од- 
носима, ваљало би учинити један пресек у овој материји, по- 
себно у материји престанка рада управо са разлога што ће се 
сдучајеви који су настали или који буду настали непосредно 
пре измена, односно они случајеви који оу већ у току, решавати 
према сада важећаад законском пропису.

Стога је и задатак овог излагања да на један целисходан 
начин институт престанка рада радника целовито изложи са 
извесним освртом на правно-техничка решења и са извесним 
освртом на судску праксу, наводећи при томе основне изворе 
судских одлука које се односе на поједина значајнија решења.

') Др Марија Тороман: Одговорност привредних организација за ште- 
ту коју претрпе радници при раду — Београд 1965, с. 54.
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II —  ПРЕСТАНАК РАДА РАДНИКА ПО СВОЈОЈ ВОЉИ:

Радник има право да по сопственој вол>и без образложења 
и Y свако доба престане са радом у радној организацији и ис- 
тупи из радне заједнице, под условом да о томе обавести, на 
несумњив начин, радну заједницу и да од дана саопштења своје 
намере остане на раду онолико времена колико је то статутом 
или другим огаптим актом те радне заједнице одређено. Ово 
решење се налази и садржано је у чл. 100. став. 1. Основног 
закона о радним односима.

Дакле, из овога се јасно види да радник слободно доноси 
одлуку о томе да ли ће наставити да ради у радној организаци- 
ји и.\и ће пак престати са радом. Но ма да је то право радннка, 
ипак из овог његовог гграва, за самог радника произилазе и 
одређене обавезе и то:

1. —  да обавести радну заједницу о својој намери да
же.\и престати са радом, и

2. —  да остане на раду у радној организацији онолико
времена колико је то предвиђено статутом \iAVi дру- 
гим општим актом те радне организације.

Y  пракси се поставило питање: који радник се може ко- 
ристити овим правам, да ли радник који је радни однос за- 
сновао на одређено (време иди и радник који је радни однос 
засновао на неодређено време?

Одговор на ово питање је јасан и сасвим разумљив да се 
тим дравом може користити само радник који је рани однос 
засновао на неодређено време. Надаље је уследило и питање: 
колико времена је обавезан радник да остане да ради у радној 
организацији по саопштењу своје намере да жели престати са 
радоад? Решење овог питања је врло јасно и изражено је  у| 
томе да је радник дужан да остане онолико времена колико 
је то утврђено статутом или другим општим актом радне орга- 
низације у којој је радник на раду. Законодавац је то још пре- 
цизније утврдио и то тако да ово време не може бити дуже 
од 6 месеци ни краће од 15 дана са извесном напомено.м да се 
тај рок може продужити највише још за месец дана.

Међутим, прилично потешкоћа у пракси је причињавало 
питање: путем ког органа односно ко.ме радник може саопштити 
ову своју намеру?

И овде је на веома јасан и недвосмислон начин дат одго  
вор да радник своју намеру да жели да иступи из радне ор- 
ганизације може саопштити радној организацији и путем јед- 
ног одређеног лица које је за то овлашћено статутом радне 
организације. Из овога јасно произилази да се овом лицу са- 
општава првенствено усмено, a писмено саопштење ове намере 
је редован пут саошптавања.

Имајући у виду чињеницу да се веома често догађа да 
радник после саопштења намере да жели ггрестати са радом
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не остане да ради у paAHOj организациЈИ онолико времена ко- 
лико је то утврђено статутом или другим 'Општим актом, па се 
поставља питање није ли то истовремено споразумни раскид 
радног односа? Међуим, ваља одмах истаћи да институт спо- 
разумног престанка радног односа не постоји. Међутим, вал>а 
имати на уму чињеницу да појединац у радној организацији 
није овлашћен да доноси никакве одлуке из области заснивања 
и престанка радног односа, па ни то да неко дице није обавезно 
да остане на раду онолико времена колико је то сама радна 
организација утврдила, већ да такву оддуку може донети само 
надлежан орган управљања радне организације уз услов да за 
то има овдашћење у нормативнО|М акту.

Примери из судске праксе:

1. Y  смислу чл. 100. став. 1. Основног закона о радним, 
односима радни однос престаје вољом самог радника, јер рад- 
ник има право да без образложења и у овако доба престане 
са радам, тако да у оваквим случајевима није потребна саглас- 
ност радне организације. Зато је „споразумни престанак радног 
односа" по преддогу радника у ствари престанак радног односа 
у смислу чд. 100. ст. 1. OcHOBHor закона о радним односима.

—  Оддука Врховног суда Србије —  Одељења у Новом 
Саду Гзз 41/67.

2. Одредбу чл. 100. ОЗОРО треба схватити тако да је радна 
организација дужна раднику пиомено саопштити колико је 
времена дужан да остане на раду. Радник има право приговора 
против таквог саопштења.

—  Окружни суд у Суботици, Гж. 252/66.
3. Законом није одређен пис.мени облик изјаве радника о 

престанку рада и иступа из радне заједнице и изјаве радне ор- 
ганизације да пристаје на иступ. Прихваћена изјава о престан- 
ку рада и иступу из радне заједнице не може се једнострано 
опозвати.

—  Врховни суд С.\овеније, Рев. 17/66.
4. Изјава радника да престаје са радом у радној организа- 

цији мора бити јасна, било да је дата писмено или усмено као 
и свака друга изјава воље која треба да произведе одређено 
правно дејство. Уко.лико није јасна изјава, права радникова 
вол>а не би се могда утврђивати ни из конкдудентних радњи 
и понашања радника, већ је радна организација дужна позвати 
га да се сам очитује.

Правне последице овог очитовања наступају од дана кад 
је изјава била саопштена радној организацији.

—  Врховни суд Србије, Оделење у Новом Саду, Рев. бр. 
81/67.
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5. Нема споразумног прекида рада ако радна заједница 
не прихвати захтев радника, већ једино престанак рада уз ис- 
пуњење услова из чл. 100. ст. 1. ОЗОРО.

—  Пресуда Окружног суда Сарајево, Гж. 2314/67.
Из rope изложеног и из законског прописа, на први поглед 

је овај институт веома јасан и не би имало шта да се расправ- 
л>а. Па ипак из илустрације наведених пресуда веома јасно се 
сагледава како у пракси искрсавају пробле.ми по питању праава 
радника да саошпти своју намеру о престанку рада, ма да он 
■и иначе има право да престане са радо.м у свако доба, као и 
чињеница да овај јасан законски израз завршава и коначно се 
расплиће пред судским органи.ма. Зато је свакако неопходно 
да се ово.м питању поавети посебна пажња не само у примени 
законске норме већ и у нормативни.м актшга радних и других 
организација при регу.шсању питања међусобнцх радних односа.

III —  ПРЕСТАНАК РАДА РАДНИКА САМО Y3 ЊЕГОВ 
ПРИСТАНАК;

Члан 100. став. 1. ОЗОРО предвиђа .лшгућност да радна 
заједница може донети одлуку о престанку рада радника само 
уз његов пристанак. To практично значи да се радник и радна 
ортанизација могу споразумевати о престанку рада радншса. 
Наиме, за доношење одлуке о престанку рада радника потребно 
је да је испуњен још један неопходан услов, a тај је да се 
радник пре доношења одлуке пита да пристаје или не на 
престанак рада, да се утврде услови под којима би радник 
престао да ради и да ди раник на те услове пристаје или не. 
Пошто се овде рада о сагласности воља, то би било целисходно 
да те сагласне изјаве воља буду обучене у одређену форму, да 
се сачини и одређени писмени споразум. Jep, у супротном, оте- 
жано је доказивање ггравног дејства сагласности изјава воље 
па самим тим и правног учинка ове.

Y пракси се је поставило питање: да ли је престао рад 
радника или не по споразуму, када се над^\ежан орган није 
изјаснио потребном већином гласова?

Случајеви из судске праксе:

1. Нема споразумног прекида рада, ако радна заједница 
не прихвати такав захтев радника, већ једино уз испуњење 
услова из чл. 100. ст. 1. ОЗОРО.

—  Пресуда Окружног суда Сарајево Гж. 2314/67.
Дак,\е, нема споразумног престанка радног односа ако је 

дошло до поделе гласања колективног органа управљања радне 
организадаје па је већина чланова тог колективног органа гла- 
cava против. Ово решење произи.\ази из законске норме да је
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радник Аужан да по саопштењу CBoje намере остане на раду 
онолико времена ко^шко је утврђено статутом или другим 
оппгшм актом те радне организације. Прел1а томе, орган уп- 
рављања радне организације надлежан за решавање питања из 
области радних односа може доносити ад.\уке и о томе да 
радник није дужан да остане на раду онолико времена колико 
је то предвиђено статутом или другим општим актом радне ор- 
ганизације, али само ако је на то овлашћен, иначе ни ова 
ОАлука не би била закошгга. To значи да се овде ради о саглас- 
ности односно о несагласности вол>а, па ако није дошло до са- 
гласне изјаве воља обеју страна онда је садшм тим и разухмљиво 
да нема споразума, односно да такав споразум није квалифи- 
кована правна чињеница која би могла да производи одређено 
цравно дејство, овде конкретно провно дејство споразумног 
престанка радног односа. Ово тим пре што над.\ежан орган 
већином гласова изјављује своју вољу супротно вољи радника.

IV  —  ПРЕСТАНАК РАДА РАДНИКА ПРОТИВУ ЊЕГОВЕ ВОЛ>Е:

Рад радника противу његове воље може престати у  радној 
организацији у три сл^^аја, и то:

1. —  ако дође до укидања радног места на коме радник
ради,

2. —  ако се трајније смањи обим рада односно послова- 
н>а, и

3. —  ако се утврди да радникова радна способност не за- 
довољава захтеве радног места на коме радник ради.

Сваки од ових случајева захтева посебно разматрање и то 
управо са разлога што сваки од њих пр>едставл>а специфичан 
случај за себе, a посебно са разлога што се код ових стучајева 
у пракси постављају деликатна питања и што има највише гре- 
шака.

Размотримо сваки од ових олучајвва.

А ) Престанак рада радника услед укидања радног места:

Одлуку о престанку рада радника услед укидања радног 
места на коме је радник распоређен доноси надлежан орган 
управљања радне организације на темељу акта о систел1атиза- 
цији радних места. Дакле, из овога и ггроизилази обавеза за 
применом у живот чл. 4. ОЗОРО да се радна места у радној 
организацији утврђују актом о систематизацији. Jep, апсурдно 
би било мислити да је могуће укинути радно место које прет- 
ходно општим актом није било установљено као радно место. 
Ако не постоји неко радно место онда се оно и не може 
укинути.
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Слунајеви из судске праксе:

1. Y радном спору покренутом противу одлуке радне орга- 
низације којом је раднику престао рад због укидања радног 
места, првостепени суд је уважио тужбени захтев и утврдио да 
је одлука туженог о престанку рада тужиоца незаконита, те је 
поништио ту одлуку. Решавајући по жа.\би тужене радне орга- 
низације другостепени суд је одбио жалбу и потврдио пресуду 
првостепеног органач:уда из следећих разлога:

„Према чл. 4. ОЗОРО, радна места се утврђују општИхМ 
актом радне организације. Црсхма томе и укидање радног ме- 
ста мора бити утврђено општИхМ актом радне организације, д о  
нетим на начин и по поступку предвиђеном за доношење оп- 
штих аката. Тек када такав акт стутш на снагу .може се донети 
одлука о престанку рада радника. Тужена радна организација 
није поступила на напред наведен начин, јер није општим ак- 
том утврдИх\а радна места, односно није општи.\1 актом укинула 
тужиљино радно хместо, па њено решење о престанку рада није 
законито.

Члано.м 103. ОЗОРО предвићено је да укидање радног ме- 
ста може бити разлог за престанак рада радника câ Mo ако је 
укидање радног .места проузроковано усавршавањем организ- 
ције рада, усавршавањехМ процеса рада и радних поступака у 
оквиру рдне организације, или услед посдовне сарадње одно 
сно спајања две и.\и више поСх\овних радних организација. Од- 
луку о престанку рада радника може донети радна организа- 
ција под условохМ да нехма могућнасти да радника расподели на 
друго одговарајуће радно место у радној организацији.

Тужени није пружио никакве доказе у чему се састоји 
усавршавање организације рада, односно процеса рада и рад- 
них поступака у оквиру радне организације. Исто тако није 
прулсио доказ да нема могућност да тужиљу распореди на друто 
радно место”.

—  Пресуда Окружног суда у Београду Гж. 6980/67.
2. Радно место чини један или више послова који се, ма- 

да су састав.ни део организованог рада у радној организацији, 
са гледишта техничког-радног процеса издвајају у псх^ебну 
це.л.ину. Једно радно место разликује се од другог према вр- 
сти посдова у оквиру целокупног организованог рада у оквиру 
радне организације, према спре.ми и другој радној способности 
које радник треба да има за вршење одговарајућег посла.

Отуда се разликују и врсте односно категорије радних ме- 
ста. ПрСхма наведени.м обедежјИхМа у некај радној организацији 
на послови.ма одређене врсте што значи и на радном .месту 
одређене категорије, Јиоже да буде распоређен cajđo један рад- 
ник, a може да буде распоређено и више њих. Ово последње 
је у случају кад су истоветни односно сродни послови толико 
обимни да их не може обављати само један радник.
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Укидање радног места у смислу чл. 102. ОЗОРО, предпо- 
ставља да се у радној организацији жш уопште више не врше 
послови односног радног места или да су ти послови у смислу 
техничко-радног процеса тако преиначени (укључивање у друге 
послове, усавршавање радног процеса итд.) да губе оно обе- 
лежје самосталности у раднам процесу о којима је било на- 
пред речи.

—  Пресуда Врховиог суда Србије Гзз 147/66.
3. На основу чл. 102. ОЗОРО раднику престаје рад једино 

ако је радно место стварно укинуто. Радно место на коме се 
налази члан радничког савета радна организација може уки- 
нути само ако га распореди на друго радно место које одго- 
вара н.егавим стручним способностима.

—  Пресуда Окружнот суда Љубљана 78/66.

Б ) Престанак рада радника због трајнијег смањења обима рада 
односно пословања радне организације:

Извесно је да се процес рада радне организације мора по- 
сматрати динамички a не статички. И управо ова динамика 
кретања радног процеса организованог рада намеће радној или 
другој оргнизацији да у радном спору поднесе доказе и да 
докаже —  терет доказивања лежи у овом случају на страни 
радне организације —  да постоје услави за престанак рада рад- 
ника по чл. 102. и 103. ОЗОРО, трајно смањење обима рада од- 
носно послова и др.

Извештаји радне организације састављени поводом кон- 
кретног случаја, поводом конкретног спора не могу се сма- 
трати доказима о овим чињеницама.

Случајеви из судске праксе:

1. Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев ту- 
жиоца, којим је тражио да се утврди да је незаксшита одлука 
радничког савета туженог ПЈзедузећа о престанку рада тужиоца 
и да је тужено предузеће дужно да врати тужиоца на дота- 
дашње радно место.

Тужилац је изјавио жалбу против ове пресуде због п о  
грешно утврђеног чињеничног стања.

Окружни суд је укинуо пресуду из ових разлога:
Првостепени суд није у потпуности и правилно утврдио 

чињенично стање. Није тужилац тај који треба да докаже да 
није дошло до трајног смањења обима послова, већ ]е дужност 
радне организације да докаже да је постојао основ за преста- 
нак рада, тј. да је дошло до трајног омањења обима рада, од- 
носно послова (чл. 102. ОЗОРО). Извештаји тужене радне ор- 
ганизације не могу се сматрати као докази за тврдње тужене,
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jep cy TO Y ствари наводи странке. Kao доказ може да се сма- 
тра документација тужене радне организације коју она са- 
ставља у свом пословању, на пример, књиге, периодични обра- 
чуни, завршни рачун, усвојени програм и план рада, пријаве, 
одјаве радника, разни прегледи, списжови исплаћених аконта- 
ција личних доходака, и сл. a не извештаји који се састављају 
када дође до конкретног спора. Тужена радна организација 
није поднела овакве доказе.

С обзиром да је тужилац био обрачунски радник, требало 
је утврдити, како се кретао број запослених радника у време 
доношења оспореног решења, као и неколико месеци пре тога 
и после тога, јер ће се из тих чињеница најбоље моћи закљу- 
чити да ли је дошло до трајног смањења обима рада.

Тужена страна треба да докаже какво је било кретање 
броја радника на основу овоје службене евиденције, коју је 
дужан да води на основу Ооновног закона о евиденхдаји у о-б- 
ласти рада (Сл. лист СФРЈ 15/65) или на основу извештаја за 
социјално осигурање коме море бити пријављен сваки радник. 
Извештај Завода за завошлзавање о тзв. „требовању” радника 
не може да буде поуздан за утврђивање чињенице.

—  Пресуда Окружног суда Пожаревац, Гж 1974/67.
2. Када се у радној организацији услед трајног смањења 

обима рада односно пословања од.\учи да се с.мањи број рад- 
ника онда радна заједница може донети одлуку колико ће и 
које раднике задржати, a којима ће престати радни однос.

—  Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 16/67.
3. Када раднику на основу чл. 102. ОЗОРО престаје радни 

однос због трајнијег смањења обима рада односно пословања, 
уколико је обим рада односно пословања трајније с.мањен у 
це.\ој радној организацији и.\и њеном самосталном погону није 
битно да је смањен и посао радног места или одељења на коме 
радник ради. Да би по том оонову престао радни однос исто 
тако није услов да услед смањења оби.ма пословања буде уки- 
нуто радно -\iecTO, или извршена измена у систе.матизацији рад- 
них места.

—  Пресуда Врховног суда Ср>бије, Оделење у Ново.м Саду, 
Гзз 69/67.

В ) Престанак рада када његове радне способности не задово- 
љавају захтеве радног места на коме он ради:

Да би се донела одлука о престанку рада раднику услед 
тога што овај не задовољава односно што његова радна спо- 
собност не задовољава захтеве радног .места на коме је распоре- 
ђен да ради, потребно је ту неспособност утврдити у процесу 
рада на објективан начин a не на те.мељу формалних доказа. 
Закон је допустио могућност покретања поступка за утврђи- 
вање радне способности радника само ако радник под редов-
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ним усло®има трајања рада не остваруЈе цросечне резултате 
рада. Стога је потребно да приликом пок,ретан>а овог поступка 
радна организација утврди односно оформи колиисију која ће 
утврдити радне способности радника. Комиоија мора бити од- 
говарајућа како би квалификовано и непристрасно могла под- 
нети одговарајући извештај о налазу и оцени при утврђивању 
радникове радне способности за рад на раднОхМ месту на коме 
је овај распоређен да ради. Но чак и када се на објективан на- 
чин утврди да радникова радна способност не задовољава за- 
хтеве радног места на кОхМе овај ради, радна организација има 
обавезу и дужност да претходно утврди да ли таквог радника 
|Може да распор>еди на друго радно место за које његова радна 
способност задовољава. Тек када се утврди и ова друга могућ- 
ност и види да таквог радног хместа нема, радна ортанизација 
маже донети одлуку о престанку рада радника у радној орга- 
низацији противу његове воље због незадовољавања услова рад- 
ног места.

Случајеви из судске праксе:

1. За доношење одлуке о престанку рада радника због то- 
га што радникова радна способност не задовољава захтеве рад- 
ног места није меродавна апстрактна оцена радникове способ- 
ности, него једино успех у извршењу захтева и задатака које 
је радник остварио на раднохМ месту на коме ради.

—  Пресуда Врховног суда Србије, Гзз 222/66.
Нагтред изложени случајеви престанка рада радншса су 

најчешћи у пракси. Код ових престанка рада радника управо 
и највише има спормзва у пракси. Делом до спорова долази и 
услед Tora што унутрашње друштвене снаге у радној органи- 
зацији не конкретизује норме које саме утврђују у својим оп- 
штихМ актима, a делом и из других разлога.

V. Остали случајеви престанка рада радника:

V остале случајеве престанка рада радника вал>а изло- 
жити оне случајеве који настају поводом више силе, због ис- 
пуњења одређених услова по другом основу, судске пресуде, 
инвалидитет и с.шчно.

А ) Престанак рада радника и испуњење услова за пензију:

Пре.ма чл. 108. ОЗОРО раднику може престати рад у рад- 
ној организацији и без његовог пристанка кад наврши 40. го  
дина пензијског стажа .мушкарац, или 35 година, жена.

Врло често се у пракси каже за пензијски стаж, радни 
стаж. Међутид! овде ваља правити врло јасну разлику, јер једно
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je пензијски стаж a друго је радни стаж. Пензијски стаж не 
мора да је испуњен радним, a радни стаж је категорија по осно- 
ву које се везују друга права и дужности радника независно 
од остварења права по основу социјалног осигурања. Пензиј- 
ски стаж је шири појахМ јер садржи и друге периоде времена 
који се или изједначују са радним стажом или се признају 
као посебан стаж за остваривање права на пензију. Радна за- 
једница не мора, а.\и може да одлучи да раднику који је ис- 
п\ч1ио услове како је rope изнето, пр«;тане рад у радној орга- 
низацији и противу н.егове воље. И у овом случају је потребно 
да радна организација саопшти овоју одлуку у пи1сменој форми 
раднику, и да овом омог\Љи да остане на раду, од дана саоп- 
штења одлуке још онолико времена колико је то утврђено 
статутом или другим нормативним актом радне организације. 
Y времену које остаје после саопштења одлуке радне органи- 
зације о престанку рада, радник има право на годишњи одмор 
у колико га већ за ту годину није искористио.

Б) Престанак рада радника услед поступка за укидање односно 
престанак рада радне организације у којој радник ради:

Поступак за престанак рада радне организације рег^^лише 
се посебним прописима, a сада чл. 268. Основног закона о пре- 
дузећима. Међутим, чињеница је да се покретањем тог поступ- 
ка, извеоне реперкусије у негативном смислу односе и на по- 
стојање радног односа запослених радника у тој радној орга- 
низацији. Ово стога, што за време поступка за престанак рада 
радне организације постоје битно другачији услови рада рад- 
ника и других колективних органа те радне организације. Стим 
у вези су и питања доношења одлука у вези са радним одно- 
сима, односно колективног органа у лицу ликвидационог од- 
бора. Осим тога, време које је радник обавезан да остане на 
раду у радној организацији по саопштењу одлуке о престанку 
рада, не регулише се више статутом и.\и другим општим актом, 
већ одлуком о престанку рада радника. Поред овога, раднику 
се не може ускратити право да престане са радом и пре тог 
утврђеног времена, ако је то за њега повол>није. Овде је основ 
за престанак рада сама чињеница да је поступак за престанак 
радне организације покренут, те да је тај поступак уписан у 
регистар предузећа и радњи код надлежног окружног привред- 
ног суда.

В ) Престанак рада радника у радној организацији због искљу- 
чења из радне организације:

Један од видова престанка рада радника у радној орга- 
низацији против воље радника је и мера искључења из радне 
организације. Мера иск.\>учења радника из радне организације
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изриче се према радншсу који je својим радом учинио тежу 
повреду радне дужности. To гграктично значи да је радна ор- 
ганизација дужна да својим нор1мативним актом утврди слу- 
чајеве које ће сматрати тежом повр>едом радне дужности рад- 
ника која би евентуално м ота да повуче за собом и доноше- 
ње одлуке о искључењу радника из радне организације.

Случајеви из судске праксе:

1. За одлуку о искључењу радника из радне организације 
потребно је да гласа !већина чланова радничког савета радне 
организације, a не већина присут1них чланова на састанку.

—  Пресуда Окружног суда Загреб, Гж 1228/66.
2. Код утврђивања тежине повреде радне дужности од 

стране радника, битно је установити како је оквалификована 
конкретна повреда нормативним актом радне организације.

—  Пресуда Окружног суда у Сарајеву, Гж. 2412/67.

Т)Престанак рада радника no сили закона:

Чланом 114. ОЗОРО предвиђено је да независно од вол>е 
радника и радне организације, рад радника престаје у радној 
организацији у следећим случајевима:

—  ако над.\ежан орган социјалног осигурања прогласи 
радника трајно неспособним за рад,

—  ако је раднику према одредбама закона, односно према 
правоснажној судској пресуди или одлуци другог надлежног 
органа забрањено вршење посдова радног .места на које је рас- 
поређен,

—  ако радниик буде осуђен на казну затвора у дужем 
трајању од три месеца, односно ако му буде изречена мера 
безбедности, (пример возачи моторних возила и др.), васпитна 
илл заштитна мера у трајању дужем од три месеца због чега 
мора бити одсутан са рада.

Ово су посебни случајеви престанка рада радника у рад- 
ној организацији, који како се види, наступају независно од 
вол>е и радника и радне организације, и то као последица чи- 
њенице које су често ван радне организације. Но, међутим, ове 
чтвенице .могу наступити и у процесу рада унутар радне орга- 
низације, те сем првог сдучаја, остале су последица нелојад- 
ног држања радника као грађанина. Њихаво изрицање има ви- 
ше превенције и преваспитавања, односно ако је то потребно 
и предузихмање лечења као посебне мере и као мере заштите. 
Но свакако оне дредстављају један веома значајан и важан 
фактор о коме је неопходно водити више рачуна у тренутку 
настајања, a често и пре тренутка настаја1ва, a нарочито при
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ступању радника на рад односно при доношењу одлуке о сту- 
пању радника на рад у радну организацију. Ово нарочито стога 
што је врло често магуће ове откј\онити пре.

А ) Пргстанак рада радника самовољним напуштањем:

Ставом 3. 4.vaHa 100. ОЗОРО утврђено је да ако радник 
престане са радом у радној организацији противно ОАредбама 
става 1. и 2. чини тежу повреду радне дужности. Ова повреда 
радне дужности повлачи за собом доношење одлуке о искљу- 
чењу радника из радне организације. Сматра се да је радник 
самовољно натгустио посао, престао да ради у радној оргакиза- 
цији ако је неоправдано изостао са рада у радној организа- 
цији онолико времена колико је то утврђено статутом или 
другим оппггим актом радне организације. Стога је и потребно 
да радна организација недвосмислено утврди број радних да- 
на, које кад радник изостане неоправдано чини тежу повреду 
радне дужнасти, те да та повреда повлачи за собом и да пред- 
ставља основ доношења одлуке о искључењу радника из радне 
организаци ј е.

Није редак случај да радна организација донесе одлуку 
о престанку рада радника због самовољног напуштања посла 
чим протекне одређен број дана које је радник неоправдано 
изостао са посла, без да се о томе у поступку утврђивања по- 
вреде радне дужности то на недвосмислен начин утврди, те да 
такву одлуку донесе надлежан орган за нзрицање мера због 
повреде радне дужности, a не овлашћени радник како се то 
чини или неки други орган који и иначе доноси одлуке из рад- 
ног односа. Није довољно да се само констатује појединачни.м 
актом да је радник самовољно црестао да ради због неоправда- 
ног изостанка са посла одређеног броја дана.

Из судске праксе:

1. Радник који самовољно престане са радом искључује 
се из радне заједнице што значи правни основ престанка рада 
LMopa да се налази у решењу о искључењу из радне заједнице 
a не само констатација радне организације у радној књижици 
радника и одјављивање радника са посла.

—  Пресуда Врховног суда Србије, Гзз 46/67.

2. СхМатра се да је радник самовољно престао са радо.м 
и кад пеоправдано изостане са посла —  радног места —  оно- 
лико дана колико је предвиђено статутОхМ. При тохме није битно 
да ли је радник имао намеру да самово.\ЈНО престане с радОхМ и 
нступи из радне заједнице.

—  Пресуда (решење) Окружног суда Загреб, Гж 6991/67.
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Б ) Престанак рада радника због одбијања рада на радном 
месту на коме је распорећен да ради у радној организацији:

Првило је да се радник распоређује на радно место онда 
кад ступи да ради. Међутим, динамика процеса рада често за- 
хтева да у току рада често дође до померања радника са јед- 
ног на друго. Наравно, да свако померање радника са једног 
на друго радно место захтева свестрано и брижл>иво испити- 
вање, a уз то join и право радника и дужност радне организа- 
ције, да овај буде распоређен на такво радно место које од- 
говара његовим стручним квалификацијама. Jep кад радна ор- 
ганизација не бн има.\а цраво да радника у току рада распо- 
реди са једног на друго радно место, тако би такав радник 
трајно остао на hctolm радном месту. To би пак с друге стране 
кочило процес рада, кочило усавршавање кадрова, онемогућа- 
вало да квалификованији радници дођу на одговарајуће радно 
место, итд. Није редак случај да радна места не заузимају увек 
ани радници који за та радна места имају и одтоварајућу ква- 
лификацију. V  оваквим случајевима, у  цŝ л>y ггравилног раз- 
мештаја кадрова, a у оврху'- техничко-технолошког процеса, че- 
сто се намеће нужна потреба за поновним размештајем радни- 
ка са једног на друго радно место. Но међутим, у пракси се 
често иаилази на потешкоће у то.ме што радник неће да при- 
хвати да ради на ново радно место које одговара његовим ква- 
лификацијама, па се тада пита: шта радити са таквим радни- 
ком? Радник који не прихвати радно место «а  коме је у току 
рада распоређен a то радно место одговара његовим квалифи- 
кацијама, сматра се да је ставио до знања радној организацији 
да же.ли да престане са радом. Y том случају такав радник jq 
дужан да остане на раду онолико времена колико је то пред- 
виђено статутом или другим ошптим актом радне организације.

Е) Престанак рада радника услед наступања инвалидности:

Чланом 116. ОЗОРО предвиђено је да раднику код кога је 
настуггала инвалидност у току рада не престаје рад у радној 
организацији ако према преосталој радној способности без про- 
фесиона.\не рехабилитације може да настави са радом на истом 
или другом одговарајућем радном месту у истој радној орга- 
низацији.

Ставом 2. истог члана је утврђено да ако у радноЈ орга- 
низацији нема одговарајућег радног места на коме би таквог 
радника распоредила, раднику престаје рад у радној организа- 
цији даном достављања правомоћног решења о утврђеној ин- 
ва.\идности.
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Питање је каква Аал>а обавеза радне организације у вези 
са тгравима радника по оснаву рада?

Из екстензивног тумачења наведеног прописа јасно про  
изилази, a на то се и пледира да су радне организације и други 
послодавци дужни да таквог радника задрже на раду. To исто- 
времено значи да су обавезне да радника који је био дуже на 
боловању за време док је код њих био у радном односу, па 
је касније од стране надлежне кохшсије утврђен инвалидитет 
и ови били проглашени инвалидима код којих је после дужег 
одсуствовања са рада дошло до побол>шан>а здравствених усло- 
ва и код којих је наступила одређена способност за рад на 
истом радном месту са пуним или скраћеним радним временом 
или на другом одговарајућем радном месту —  што је комисиј- 
ски и утврђено накнадним контролним прегледом таквог оси- 
гураника, па се овај упућује радној организацији код које је 
инвалидитет наступио, односно другом послодавцу, приме на 
рад.

Свакако овакав став праксе треба поздравити. Међутим, 
врло често се то избегава.

To пак с друге стране не значи да ако је радна организа- 
ција одбила да задржи радника на рад према преоста.\ој рад- 
никовој радној способности на истом или другом одговарају- 
ћем радном месту, или ако је одбила да прихвати радника који 
је контролним комисијским прегледом делимично оспособл>ен 
за рад на истом или другом радном месту са пушш или скраће- 
ним радним временом, a таквих радних места у радној орга- 
низацији има, да је ова скинула сваку одговорност са себе. 
Напротив, радна организација је дужна инвалида рада запо- 
слити, a ако код себе нема таквог радног места онда код друте 
радне организације која такво радно место има, и то на свој 
терет. Сем тога радна организација је дужна да сноси терет 
исплате приврехмене накнаде инвалиду све до запослења. Jep 
управо у томе је и сврха достављања решења о праву радника 
на запослење и праву на привремену накнаду, радној органи- 
зацији чији је осигураник био радник и код које је наступио 
инвалидитет код конкретног радника.

Што се пак трошкова професионалне рехабидитације тиче, 
ту ствар стоји другачије. Ове трошкове не сноси радна орга- 
низација. Међутим после рехабилитације, трошкови запослења 
и трошкови привремене накнаде терете радну организацију у 
којој се је догодио несрећни случај раднику, на послу.

Благоје Ранчић
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УГОВОР О АОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

(приказ књиге др Невенке Суботић-Констаитиновић)

Књита др Невенке Суботић-Константиновић, асистента при 
катедри за право Економског факултета у Београду, „Уговор о 
доживотном издржавању", која је изашла «з  штампе средином 
прошле године у издању „Научног дела" из Београда, је прва 
кшига те врсте у којој је овај уговорни институт на свеобухва- 
тан начин у целини обрађен, обзирО|М да су поједина питања 
из домена ове правне матер<ије само до сада парцијално рас- 
прављана tio нашим правним часописима. Сама та чињеница 
потенцира њену вредност, н представља новину у југословен- 
ској правној литератури.

Није лако писати о уговору о доживотнод! издржавању, 
јер је за то потребно имати шире теоријске видике и одређену 
рутину у научном раду, као и познаван>е великог броја судских 
одлука, па да се буде на потребном научном теоријскам нивоу 
и да се при томе не изгуби веза са стварношћу. Пријатно је 
констатовати да аутор поседује оба ова услова и да је у целини 
узев постигао овај двоструки циљ. Ставови судекс праксе наших 
врховних судова привукли су особито интересовање аутора, 
коју је исти детал>но проучио и по свим важнијим питањима 
анализирао је, уз критички осврт и своја мишљења. Све то 
чини ову књигу посебно корисном и занимљивом и за наше 
правнике практичаре.

Књита је подељена на увод и четири дела. Као критеријум 
за разграничење појединих делова писцу су послужила поједина 
основна питања која се у овој материји појављују и која око 
себе групишу читав сплет лроблема. Међутим, 'међу њима по- 
стоји логичка кохезија тако да се она врло складно стапају у 
једну целину.

У уводу је дат кратак општи историјат овог уговора, као 
и кратак дриказ овог уговора у француском, аустријском, не- 
мачком и швајцарском праву, a поменуте су и одредбе грађан- 
ских законика Чехословачке од 1950. године и Мађарске од 
1959. године. Након тога је детаљно изложена ситуација овог 
уговора на разним правним подручјима наше државе пре до- 
ношења Закона о наслеђивању од 1955. године.

Уговор о доживотном издржавању је био примењиван у 
нашој држави и пре доношења Закона о насдеђивању, нарочито 
у Србији, Хрватској, Црној Гори, Македонији и Босни, где је 
постојала веома честа пракса да се стари и самохрани људи, 
обично кад остану без деце, споразумеју с неким млађим лицем 
да их оно издржава, a они му у накнаду за то обећавају да 
му после смрти оставе цело своје имање или један део имања. 
И.\и се у исто.м циљу, уговара, поред ових двеју асновних оба- 
веза, и заједница живота и имања између сауговорника, да ће 
давалац издржавања чувати и пазити примаоца издржавања,
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да ће 'му имање обрађивати, после смрти га сахранити и т. сл. 
Овакви односи у нашем послератном праву нису имали у за- 
кони-ма никаквог ослонца, нити су постојала чаврста правна 
правила по којима би се они расправља^ш, a и судови су о 
њима неједнако судили. Неки судови су сматрали овакве уто- 
воре за ништавне и изједначавали их са уговором о наслеђива- 
њу, који се код нас није признавао као основ за наслеђивање. 
Савезни врховни суд је заузео по овом питању овој став који 
су доцније усвојили и остали судови: да овде нема уговора о 
наслеђивању и да такве погодбе треба сматрати као уговоре 
који се, што се предаје имовине тиче, имају извршити после 
смрти примаоца издржавања. Закон о наслеђивању је прихватио 
основну идеју ове праксе и у своме чл. 122. регулисао овај уго  
вор као теретно отуђење имовине, без обзира како се та нагод- 
ба назива и без обзира на то што је у њој реч о наслеђивашу. 
Дакле, овај уговор је схваћен као обичан те,ретни посао, што 
уствари гл јесте.

Први део садржи, прво излагања о закључешу, субјектима 
и објекту уговора о доживотном издржавању, a зати̂ м о питању 
његове форме. Ту се расггравља ко може све бити прималац из- 
државања и давалац издржавања, и каква ситуација настаје 
ако је једно од ових лица у браку. Што се тиче предмета уго  
вора то је с једне стране оно је издржавалац дужан давати и 
чинити примаоцу издржавања, a с друге стране имовина коју 
је прималац дужан пренети на издржаваоца после закључења 
уговора, ж\и коју ће овај моћи захтевати после смрти примаоца. 
Давања издржаваочева примаоцу могу бити у новцу или пак 
у натури што све зависи како је утоворено ово давање. A под 
имовином која је предмет овог уговора, аматра се, ако није 
Арукчије уговорено (чл. 122. ст. 6. ЗОН), да се односи само на 
непокретности које прималац издржавања има у тренутку за- 
кључења уговора. Према томе, ако би он у међувремену стекао 
и неке друге некретнине, оне неће бити обухваћене уговором. 
YroBop је даље ограничен на непокретне ствари, из разлога што 
су оне накнада за издржавање које се даје. Предвиђено је, ме- 
ђутим, да предмет уговора iMory бити одређене покретне ствари, 
ca'Mo је онда потребно да то у уговору буде изричито наведено. 
Ско,ро у свим правима форма за закључење ове врсте утовора 
је писмена уз учешће неког јавног органа, због важности самог 
правног посла и сложености односа који настају из њега. Y  
нашем праву се за закључење овог уговора захтева да треба 
да буде оверен од судије ако је предаја имовине даваоцу из- 
државања одложена до смрти примаоца издржаван>а уз псх:ебно 
упозорење на његове последице.

Други део ове књиге посвећен је међусобни.ч односима 
уговорника. YroBop о доживотном издржавању производи уза- 
јамне обавезе међу уговорачима. При.маочева главна обавеза 
је да пренесе на даваоца издржавања ствари обећане на име 
накнаде за издржавање. Аутор сматра да у случајевима из чл.
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122. Закона о наслеђивању давалац издржавања постаје влас- 
ник имовине која је предмет овог уговора у тренутку смрти 
примаоца. Прималац издржавања дужан је поред тога да прими 
од даваоца испуњење његове обавезе, иначе ће доћи у повери- 
лачку доцњу. Обавеза даваоца издржавања састоји се од низа 
разноврсних чинидби и давања у циљу подмириваша неопход- 
них потреба примаочевих. Од уговорника зависи које ће те чи- 
нидбе бити. Ако они то ниоу изричито одредили, одлучује се 
npe.via потребама примаоца издржавања. Излагању појединих 
обавеза даваоца издржавања посвећена је посебна пажња. Yro- 
вором о доживотном издржавању може се одредити даће се 
издржавање давати неком трећем лицу. По природи ствари, 
међутим, није могуће закључивање таквог уговора ако би из 
њега произилази,\а каква обавеза за треће ^шце, на пример: 
уговор којим би била углављена обавеза живота и рада између 
даваоца издржавања и трећег лица. Трећи стиче директно право 
према даваоцу издржавања.

Што се тиче трећих лица, чије би права била повређена 
закључењем овог уговора, на пример лица која имају право на 
издржавање од примаоца и примаочевих поверилаца, неки за- 
коници садрже посебне прописе о заштити њихових права. Y  
нашем праву не постоји законска одговорност даваочева за 
примаочеве дугове, али се она може уговорити. Ипак аутор на- 
лази да у неким случајевима давалац издржавања одговара 
хирограферним повериоцима примаочевњм. Најзад, обезбеђењу 
права угаворника посвећен је последњи одељак овога дела, и 
тиме је завршено поглавље о дејствима уговора о доживотнол! 
издржавању.

Трећи део је посвећен престанку утовора о доживотнол! 
издржавању. Овде су детаљно анализирани разни узроци iipe- 
станка овог уговора у нашем и у упоредном праву и то: раскид 
уговора споразумом странака, раскид уговора због неизвршења, 
раскид уговора због неподншљивасти заједничког живота, рас- 
кид уговора због тога што је његово ииспуњење постало знатно 
отежано због промењених прилика и престанак уговора у слу- 
чају смрти једног уговорника. Поводом сваког од авих узрока 
постављана су и расправлзана разна питања па је за свако од 
њих предложено и одговарајуће решење. Овај део је од посеб- 
ног значаја за наше правнике практичаре обзиром да су спо  
рови о раскиду овог уговорног односа саставни део наше жи- 
вотне стварности и најчешћи предмет разматрања од стране 
наших највиших судова.

Најзад, у четвртом делу изложена је правна природа уго  
вора о доживотном издржавању. Ту је изнесено како је овај 
уговор био с.матран у разним законодавствима и како га је 
теорија схватила. Y нашем законодавству дефиницију његове 
правне природе је дао сам Закон о наслеђивању у своме чл. 
122. у коме је изричито речено да овај уговор није уговор о 
наслеђивању него уговор о отуђењу уз накнаду. Аутор истиче
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и његов алеаторни карактер због његове неизвесвости. Због 
тога дефинише уговор о доживотном издржавању као облига- 
циони уговор sui generis.

Y посебним одсецима извршено је поређење овог уговора 
са уговором о наслеђивању и са уговором о доживотној ренти, 
истакнуте њихове сличности и разлике и дато посебно мишље- 
ње аутора.

Y закључку свога излагања аутор чини један кратак ооврт 
на цео овај утоворни институт са свим својим .специфичностима, 
и истиче да је H>eroBO уношење у савремене прописе најбол>и 
доказ о ‘нужности његовог постојања у новим условима друшт- 
веног развитка. Код нас је уговор о доживотном издржавању 
регу.шсан Законом о наслеђивању због специфичне ситуације 
која је код нас постојала услед недостатка законских прописа.

Аутор је све своје ставове изнете у овој књизи по поје- 
диним спорним питањима убедљиво и добро образложио. Миш- 
љења СхМО, да је писац правну проблематику овог уговорног 
института у целини савладао и учинио га јасним и доступнил! 
нашој широј правничкој јавности, што представља несумњив 
допринас нашој правној науци. Иначе књига је писана конциз- 
но, јасно и са чистим језиком, те се због тога лако и са задо  
вољством чита.

На крају поново истичемо да је тшсац овом књигол! дао 
овој области наше правне теарије и праксе у  којој је наша 
литература оскудна, један добро утемел>ен, солидан и користан 
допринос.

Коста М. Месаровић

СЕДНИЦА ПРЕДСТАВНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА JYPOCAABHJE

Дана 20. Л1арта 1969. године одржана је у Београду редов- 
на седнице председништва САКЈ. На седници је размотрен 
нацрт Општег закона о адвокатури и друшм видовима правне 
по-моћи, кога је израдио Савезни савет за правосуђе и доставио 
Савезнај народној скупштини. Стављене су примедбе на текст 
и одређени представници Савеза да представљају Савез ттред 
скупштинским тели.ма, који ће разматрати нацрт (потпредсед- 
ник Милован Јовановић и ген. секретар Бранко Жикић).

Ген. секретар Б. Жикић, поднео је извештај о стању раз- 
матрања закључака Плену.ма о порескол! систе.му и пореској 
политици. Y циљу покретања процедуре за измену Закона о 
доприносима и порези.ма грађана Савез је доставио Ко.мисији 
за представке и притужбе Савезне скупштине форма.\ан захтев
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за измену и допуну Закона, поред поднетог предлога Уставном 
суду Југославије за оцену уставности и законитости одредаба( 
овог закона. Савез је доставио информацију о положају и трет- 
ману адвокатуре у пореском систему и пореској политици, 
председнику Савезне скупштине, председнику СИВ-а, председ- 
ницима својих републичких скупштина и извршних већа и 
председнику Савезног савета правосуђе.

Претресено је питање предузимање конкретних мера у 
циљу решавања питања из области соција-хног осигурања и то: 
питања сразмерног плаћања доприноса и питања превођења 
адвокатских пензија остварених пре 1. јаш,'ара 1965. године.

Поднет је формалан предлог за увођење судских ферија.
Узет је на знање извештај др Балагије Абдуселама, пред- 

ставника Савеза у МУА о заседању бироа МУА у Лондону.
Расправл>ана су и друга текућа питања.

М. Б.

IN  MEMORIAM

Ар- Срећко Зуља, професор универзитета преминуо је 
25. марта 1969. у 81. години живота након дуге и тешке болести.

Губитак није само за Његову тугујућу родбину ненакна- 
див, већ је то и за све оне, који су умели и умеју да цене rrpa- 
вог радника науке и истински доброг човека.

He једанпут смо се дивили убедљивим аргументацијама 
садржаним у н>еговим комвнтарима-тумачењима. Колико пута 
смо цитирали-помиња.\и смеле критике из његових приручника 
( „Док.\е ће та ругоба остати у нашем законодавству" И збиља 
чл. 26 Осн. зак. о одн. род. и деце укинут је чл. 7 Ув. зак. за 
ЗПП. —  „Ово је једна обезглављена правна институција". До- 
иста чл. 259 ЗПП је -недоследан пропис, ако је заклетва код; 
сведока задржана, a често у недостатку другог доказа једна 
странка сама нуди другој заклетву —  као одлучујућу за спор).

Био је неустрашив, бескомпромиони стручни радник, a не 
опортунист. Био је опробан Југословен (био је по усташама 
лишен не само катедре, већ и слободе), али од тога није себи 
никада створио политички капитал.

Био је неуморни, велики научник, са топлим срцем.
Без намере да исцрпно набројимо, навешћемо овде само 

главне (веће-важније) плодове његовог рада: Из времена пре 
рата: Коментар Грпп са решидба.ма у сарадњи са Др. А. Веро  
ном и Ко.м. Стеч. зак., Систематска-волуминозна-опсежна дела; 
Грађ. проц. право Краљ. Југ., Стеч. право, Прегл. српског грађ. 
суд. ппост., Стање нужде, —  Из времена после рата Грађ.

34



парн. пост. ФНРЈ, Судови и остали орг. који учествују у врше- 
њу грађ. правосуђа, Ванп. пост. у остав., пород. зем. књ. и 
другим стварима, Принудна ^шкв. привр. предузећа, Ком. ЗПП 
у зај. обр. са С. Тривом, безброј великих студија у Зборнику 
прав. факулт. у Згбу, у „Наш. законитост“-и о нашем законо 
давству те о проц. законима других земаља итд. Ни по од^ласку 
у пензију није престао са научним радом (написао књижицу 
из области микологаје).

Његова дела служиће и каснијим правничким поколењима 
као неисцрпни драгоцени извори. Вреде и вредиће више од 
најскупоценијег мраморног споменика, јер ће трајније сачу- 
вати Његово светло име.

Слава Му!
К. Т.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Када је оптужени II реда оста- 
вио оштећеног на улици да лежи 
починио је кривично дело излага- 
н>а опасности из чл. 145 ст. 2 КЗ
(ВСС Од НС бр. Кж. 667/68).

Против пресуде I ст. суда уложио 
је жалбу Окружни јавни тужилац, 
која је основана, пресуда укинута, 
a из разгола:

Када су I оптужени и II опту- 
жени изнели оштећеног из кафане 
и оставили га на улици без зим- 
ског капута и у потпуно пијаном 
стању на температури од око 0 
степени, a оптужени II реда је по 
протеку једног часа прошао поред 
оштећеног a да му није пружио 
никакву помоћ, верујући да he то 
учинити оптужени I реда па је 
оштећени умро услед смрзавања и 
тровања алкохолом — тада је и 
оптужени II реда учинио кривично 
дело излагања опасности из чл. 145 
ст. 2 КЗ јер је оштећеног оставио 
без помоћи у стању опасном за ње- 
гов живот, a морао је у датој си- 
туацији пружити му помоћ или се 
уверити да му је помоћ већ пру- 
жена.

Одмеравање казне у случају пов- 
рата. (ВСС Од НС бр. Кж. 848/68).

Из службене дужности је I ст. 
пресуда преиначена a из разлога:

Чл. 40 КЗ не може се применити 
када је услед раније осуде опту- 
женог за кривично дело недозво- 
љене трговине ид чл. 226 ст. 1 КЗ 
ново учињено кривично дело не- 
дозвољене трговине квалификовано 
по чл. 226 ст. 4 КЗ, јер је у том 
случају ранија осуђиваност садр- 
жана као квалификаторна окол- 
ност у новом кривичном делу.

Тешко дело против опште сигур- 
ности. (ВСС Од НС бр. Кж. 805/68).

Против I. ст. пресуде уложили 
су жалбу оптужени и Јавни тужи- 
лац. Обе жалбе су одбијене али 
је из службене дужности I. ст. 
пресуда преиначена у погледуправ- 
не квалификације па је дело ква- 
лификовано као кривично дело из 
чл. 273 ст. 5 у вези чл. 271 ст. 3 
КЗ a не као кривично дело напуш- 
тан>е немоћног лица из чл. 146 
ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ, a из 
разлога:

У радњи оптуженог који је дете 
поверено му од његових родитеља 
провозао трактором, па га потом 
скинуо са трактора и оставио га да 
само прелази преко коловоза, иако 
је видео да је из супротног смера 
наилази моторно возило, те је де- 
те том приликом изгубио живот у
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саобраћајној незгоди, прегажено 
тим другим моторним возилом, сто- 
ји кривично дело, тешко, против 
опште сигурности из чл. 273 ст. 5 
a у вези са чл. 271 ст. 3 КЗ a не 
кривично дело напуштања немоћ- 
ног лица из чд. 146 ст. 2 у вези 
ст. 1 КЗ

Радно место утврђено општим 
актом радне организације може се 
укинути једино одлуком о измени 
општег акта, која одлука мора 
бити објављеиа да је ступила на 
снагу. (ВСС Од НС бр. Рев. 4/69).

Окружни суд је уважио жалбу 
туженог предузећа те одбио захтев 
тужитељице. Уложена ревизија је 
основана, жалба туженог предузе- 
ha одбијена, a из разлога:

Према неспорном чињеничном 
стању произилази да је општим 
актом о систематизацији радних 
места код тужене странке било 
предвиђено радно место секретара 
предузећа и да је на том месту 
био предвиђен један извршилац, a 
тај је био тужилац. Раднички са- 
вет тужене је дана 15. XI 1967. без 
измене општег акта о систематиза- 
цији радних места донео одлуку 
о укидању радног места секретара 
предузећа на коме месту је рад- 
ник тужилац a 16. XI 1967. донета 
је одлука о престанку рада тужи- 
оца. Радно место утврђено општим 
актом радне организације може се 
уклонити једино одлуком о измени 
општег акта, која одлука мора би- 
ти објављена да би ступила на сна- 
гу. Тек на основу тако измењеног 
општег акта, и када исти ступи на 
снагу, може радна организација 
донети одлуку о престанку рада 
радника због укидања радних 
места.

Како одлука од 15. XI 1967. о 
укидању радног места није била 
објављена па када би се и узело 
да оно у суштини садржи измену 
општег акта, она не може да про- 
изводи правно дејство због не об- 
јављивања такве одлуке, па како 
је решење о престанку рада тужи- 
оца донето на основу такве не об- 
јављене одлуке, то решење не мо- 
же се сматрати законитим.

Потрошачки кредит који је по- 
дигла тужиља a утрошен је у из- 
градњу спорне куће, предстваЈва 
средства једне и друге странке, бсз 
обзира што је кредит исплаћивалз 
caivio тужиља из свог личног дохот- 
ка. Величину удела брачних дру- 
гова у тим средствима утврђује суд 
према свим околностима датог слу- 
чаја. (ВСС Од НС бр. Гж. 1330/68).

Против I. ст. пресуде уложиле су 
жалбу обе странке. Жалбе су ува- 
жене и I. ст пресуда укинута a из 
разлога:

I. ст. суд није расправио и ут- 
врдио све правне релевантне чи- 
њенице које су од значајна за до- 
ношење правилне одлуке, a оне 
које је утврдио није узео у обзир 
код утврђења туженикове посебне 
имовине коју је унео у изградњу 
спорне зграде, бар то из разлога 
побијане пресуде јасно не произла- 
зи. Потрошачки кредит који је по- 
дигла тужиља a делимично је ут- 
рошен у изградњу спорне куће, 
представља средства једне и друге 
странке, без обзира што га је от- 
плаћивала само тужил>а из свог 
личног дохотка. Наравно треба 
утврдити колика је вредност од 
овога кредита утрошена у изград- 
њу куће, a колика за подмирење 
других потреба домаћинства.

Да се меша у парницу има пра- 
во лице које има правни интерес 
да једна од странака успе. (ВСС 
Од НС бр. Гж. 164/69).

I. ст. решењем одбијен је захтев 
предлагача да му се дозволи ме- 
шање у парници на страни туже- 
них, па је предлагач уложио жал- 
бу, која је као неоснована одби- 
јена a из разлога:

Правилно је становиште I. ст. 
суда да предлагач нема правног 
интереса за мешање уколико се 
установи да тужени није законити 
отац млдб. тужиље, та пресуда не 
утиче на могућност предлагача да 
у парници ради утврђивања очин- 
ства користи сва законска средства 
и доказе ради утврђивања да он 
није отац детета, јер ова пресуда 
сем чињенице да тужитељица није 
рођена у браку туженог не везује 
суд у париици ради утврђивања 
очинства против трећег лица.
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Ако је одређена забележба спора 
у земљишној књизи онда се не 
може по захтеву истог тужиоца 
дозволити и обезбеђеже забраном 
отуђења и оптерећења исте некрет- 
нине. (ВСС Од НС бр. Гж. 131/69).

I ст. решењим одређена је забе- 
лежба парнице и забележба оту- 
ђења и оптерећења. Жалбу је уло- 
жила тужена која је делимично 
уважена и укинут део решења ко- 
јим се одређује забележба забране 
отуђења и оптерећења a из раз- 
лога:

Ако један брачни друг у парни- 
ци против другог брачног друга, 
односно њихових правних следни- 
ка тражи утврђивање свога удела 
и признања права својине нане- 
покретности стеченој у току брач- 
не заједнице, те ако је по захтеву 
таквог тужиоца одређена забележ- 
ба спора у земљишној књизи на 
спорној некретнини у смислу прав- 
них правила из бившег Закона о 
земљишним књигама, онда се не 
може по захтеву овог тужиоца доз- 
волити и обезбеђење забраном оту- 
њења и оптерећења исте некрет- 
нине у смислу правних правила 
извршног поступка, јер су већ ин- 
тереси тужиоца забележењем пок- 
ретања спора осигурани.

Како је I. ст. суд утврдио да је 
зграда делимично била срушена 
од саме поплаве, то суд није узео 
у обзир, јер је досудио вредност 
зграде пре поплаве, ваљало је I. 
ст. пресуду укинути.

Општина одговара за рушење 
зграде по наређешу штаба за од- 
брану од поплаве (ВСС Од НС бр. 
Гж. 1378/68).

I. ст. пресудом осуђена је Општи- 
на на накнаду штете за порушену 
зграду по наређењу штаба за од- 
брану од поплаве. Уложила је 
жалбу која је као основана ува- 
жена, I. ст. пресуда укинута a из 
разлога:

Када је по наређењу штаба за 
одбрану од поплаве порушена 
станбена зграда ради изградње 
одбранбеног насипа, тада Општина 
одговара власнику за штету због 
рушења зграде, ако је у питању 
зграда која је подигнута са грађе- 
винском дозволом, или ако је из- 
градња зграде накнадно легализо- 
вана. У противном случају Општи- 
на одговара само за грађевински 
материјал који је приликом руше- 
ња зграде њеном кривицом униш- 
тен или оштећен.

Солидарна одговорност издвојеног 
погова није у зависности од извр- 
шене деобе и висине примл>ених 
средстава (Пресуда Врх. пр. суда 
Сл. бр. 2300/68-3)

Првостепени суд је обавезао ту- 
женог на плаћање дуга матичног 
предузећа на основу одредбе чл. 
222 Основног закона о предузећима 
(„Службени лист СФРЈ” бр. 17/ 
1965), јер је у поступку утврдио да 
је дуг настао пре издвајаша туже- 
ног у самосталну привредну орга- 
низацију тј. док је тужени био у 
саставу матичног предузећа као 
погон са самосталним обрачуном.

Поводом жалбе туженог друго- 
степени суд је предњу пресуду 
потврдио у целости a жалбу одбио 
из следећих разлога:

„Наводи жалбе су без утицаја 
на решење овог спора. Наиме, 
солидарна одговорност предузећа 
установљена је у циљу заштите 
поверилаца. Основ и обим одговор- 
ности издвојене јединице у односу 
на трећа лица не зависи од извр- 
шене деобе нити од висине сред- 
става која су му припала. Ове 
околности су од утицаја само на 
однос издвојене јединице и матич- 
ног предузећа у остварешу њихо- 
вих евентуалних регресних зах- 
тева.”

Купац не може истицати приговор 
на квалитет робе ако робу није 
прегледао (Пресуда Врх. пр. суда 
Сл. бр. 2301/68-3)

Тужилац је поднео тужбу за 
наплату протувредности робе коју 
је продао туженом на основу уго- 
вора о купопродаји.

Тужени је оспорио тужбени зах- 
тев наводећи да роба није одгова- 
рала уговореном квалитету и да 
је због тога робу вратио тужиоцу, 
после чега је тужилац спорну ро- 
бу ставио туженом на располагање 
на своме складишту. —
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Првостепени суд је туженог оба- 
везао на плаћање утужене купо- 
продајне цене, a поводом жалбе 
туженог на ову пресуду другосте- 
пени суд је жалбу овдбио и пре- 
суду потврдио из следећих раз- 
лога;

„Како тужени и сам признаје да 
квалитет није утврђивао, већ да 
је робу одмах вратио тужиоцу, 
дакле у смислу Општих узанси за 
промет робом бр. 37 и 150 није,

као купац, без одлагања утврдио 
квалитет робе и без одлагања са- 
општио тужиоцу, као продавцу, 
своје евентуалне приговоре на ква- 
литет, он — тужени у спору не 
може са успехом истицати да ис- 
поручена роба није одговарала уго- 
вореном квалитету. С обзиром на 
то, као и на чињеницу да је тужи- 
лац туженом робу стави на распо- 
лагање, тужени је дужан да му 
плати утужени износ.”

ИЗ СЕАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК у АПВ

На сеАници Управног одбора АК у АПВ која је оджана
5. IV 1969. год. донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, сеасретара, бла- 
гајника и референата Управног адбора о раду Коморе.

2. Удравни одбор изриче и одаје признање Савезу адво- 
катских комора Југославије на великохЧ труду и успеху око 
доношења Општег закона о адвокатури и другим видови.ма 
правне помоћи.

3. ГТосле Скупштине од 24. маја 1969. приступиће се изради 
преднацрта Закона о адвокатури Покрајине и Статуту Адвокат- 
ске коморе.

4. Упућен је захтев Републичком заводу за социјално оси- 
гурање у Београду ради тачне примене чл. 32 новог Уговора 
о социјалном осигурању.

5. Скупштина Коморе одређена за 24. .мај 1969. у Панчеву 
заказује се за 9 часова пре подне у са.\и Скушптине општине 
Панчево.

6. Скупштини се подносе на дискусију поједини предлози 
за измену и допуну Тарифе за рад адвоката.

7. Решење.м бр. 144/69 уписује се у именик адвсжата АК 
у АПВ са даном 1. IV  1969. Бадаревски Тодор, адвокат из Бео- 
града са седиште.\1 адвокатске канцеларије у Тителу. услед 
преселења.

8. Решење.м бр. 153/69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 5. IV  1969. Велибор Милутиновић, адвокат из 
Пећинаца ус.лед преселења на територију друге Коморе a за 
преузи.матеља се одређује Петровић Боривој, адвокат.

9. Решењем 149/69 узи.ма се на знање да је Вебер Борђе, 
адвокат из Новог Сада, закључио 1. I 1969. год уговор о пру- 
жању правне помоћи са Tpr. пред. „ФЕРУМ" из Србобрана.

10. Решење.м 135/69 брише се из и.меника адвоката АК у 
АПВ са дано.м 31. III 1969. др Шијак Никола, адвокат из Руме 
због пензионисања, за преузи.матеља се одређује Коларовић
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Радован, адвокат из Руме, a др Шијак задржава чланство у 
фонду посмртнине.

11. Решењем бр. \?>2I69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 31 март 1969. Козодеровић Борђе, адвокат из 
Самбора због пензионисања, за преузиматеља одређује се Плав- 
шић Миленко, адвокат из Сомбора a Козодеровић Б. задржава 
чланство у фонду посмртнине.

12. Решењем 142/69 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ са 31. III 1969. због пензионисања др Вујин Милан, адво  
кат из Кикинде, за преузиматеља је одређен др Рашков Маша, 
адвокат из Кикинде, a др Вујин задржава чланство у фонду 
посмртнине.

13. Решењем 148/69 брише се из именика адваката АК у 
АПВ са даном 31. III 1969. због пензионисања Мишков Душан, 
адвокат из Бач. Па.\анке, за преузиматеља је одређен Николић 
Араган, адвокат из Бач. Паланке, a Мишков Душан задржава 
чланство у фонду посмртнине.

14. Решењем бр. 149/69 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 31. III 1969. др Хабрам Нандор, адвокат из 
Сенте због пензионисања, за преузиматеља одређен је др Цаба- 
фи Шандор, адвокат из Сенте, a др Хабрам задржава чланство 
у фонду посмртнине.

15. Решењем 158/69 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ са 31. III 1969. због пензионисања Брашован Никола, ад- 
вокат из Вршца, за преузимател>а се одређује Алексић Трајко, 
адвокат из Вршца, a Брашован Н. задржаће чланство у фонду 
посмртнине.

16. Решење.м бр. 296/67 разрешава се дужности преузима- 
тел>а-пр. за.меника Вртипрашки Радован, адвокат из Кикинде 
оболело.м адвокату др Вујин Милану, адвокату из Кикинде.

17. Решењем бр. 138/69 разрешава се дужности преузима- 
теља адв. канц. Ристић Петра, адвоката из Сомбора др Машире- 
вић Никола, адвокат из Сомбора, a за преузи.\1атеља се одре- 
ђује Јеловац Никола, адвокат из Сомбора.

18. Решење.м 129/69 брише се из и.меника адвокатских 
припр. АК у АПВ са даном 15. III 1969. Даријевић Василије 
због заснивања радног односа.

19. Решење.м 141/69 брише се из именика адв. прип. АК у 
АПВ са даном 24. III 1969. Продановић Ми.\ица из Новог Сада 
због заснивања радног односа.

20. Решење.м бр. 145/69 брише се из и-меника адв. припр. 
АК у АПВ са даном 31. III 1969. Николић В.\ади.мир из Новог 
Сада.

21. Решењем 134/69 узи-ма се на знање да Зарић Борислава, 
адв. прип. наставља вежбу 20. III 1969. код адвоката Срећков 
Мирославе из Новог Сада.

22. Решавано је о молбама за упис као и о оста.\и.м текући.м 
послови.ма.

Управни одбор АК у АПВ
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УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y  АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адБоката, YnpasHH 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, Закона 
о правосудном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АК Y  АПВ, уписује 
се у именик адвоката са даном 8. IV  1969. године. С решењем 
број:

110/1969
111/1969
112/1969
115/1969
120/1969
124/1969
140/1969

Комненовић Милић —  Кикинда 
Попов Аушан —  Нови Кнежевац 
Калшпки Васа —  Панчево 
Сремац др Јован —  Кикинда 
Мњшвојев Видосава —  Нови Сад 
Михајловић Арагутин —  Бечеј 
Коробов Алвксандар —  Кикинда

Адвокатска комора АПВ

У др П. Д. Радомановом чланку „Кривица у бракоразводној пар- 
ници” (Гл, бр. 4/1969) поткрале су се штампарске грешке од којиХ треба 
исправити:

1) На страни 4. у последњем реду одоздо између речи „приликом” 
и „1965” треба уметнути реч НОВЕЛИРАЊА.

2) На страни 8. трећи пасус одозго треба да гласи:
„Свака странка има право да у бракоразводној парници захтева 

да се утврди кривица друге странке и да се она наведе у диспозитиву 
пресуде. Суд је дужан да удовољи таквом захтеву увек када је брако- 
разводни узрок објективно-субјектЈшне природе, што значи да суд неће 
УДОВолјИти  таквом захтеву ако је бракоразводни узрок чисто објективан. 
На пр., ако странка захтева да се утврди и наведе кривица душевно 
болесног брачног друга, том захтеву суд неће удовољити, јер је посреди 
обдективан бракоразводни узрок, a јасно је да душевна болест и неспо- 
собност за расуђивање не представљају и не могу представљати никакву 
кривицу на страни онога ко је њима оптерећен.”

3) На страни 9. у последњем реду првог пасуса одозго треба реч 
„снажна” заменити речју ИЗЛОЖЕНА.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра Y АПВ, Нови Сад, З.чај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Богић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 / Годишња претплата 20 нових динара / Цена 
једног броја 2. н. дин. / Штахша „Будућност”, Нови Сад, Шумадијска 12
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