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После Уједињења настаје ера бурног политичког живота. 
Започиње велико политичко престројавање. Распадају се старе 
политичке странке, a формирају нове. Врши се прегруписавање 
и сврставање у нове политичке формације. Како је нова држа- 
ва замишљена као јединствена држава и по Крфској и Женев- 
ској декларацији и Прводецембарском акту то су разумљиво, 
изведена и нека престројавања у цил>у стварања политичких 
странака за читаву територију нове државе. МеђутиА!, нагло су 
јачале и политичке снаге које су заступале федеративно ypebe- 
ње државе, па је дошло и до формирања нових регионалних 
странка у којој су се утапале раније постојеће политичке стран- 
ке одговарајућих територија, a посебно у Хрватској и Словени- 
ји. Долази до наглог јачања Хрватске сељачке странке (Стје- 
пан Рад1ић). Појављују се и прве југословенске странке: Демо- 
кратска странка и Комунистичка партија. У Србији се губе ма- 
ње политичке странке, које су већ иначе биле преживеле: либе- 
рали и напредњачи. У првој заједничкој влади (Стојан Протић) 
још видимо и Стојана Рибарца, старог лидера либералне стран- 
ке и Милоја Ж. Јовановића напредњака. Из самостално-ради- 
калске левице јавља се републиканска странка (Јаша Прода- 
новић). Међутим, главну улогу у политичком животу Срби- 
је имају радикали и самосталци — радикали. Социјал-демо 
крати у већини улазе у Југословенску комунистичку пар- 
тију под називом Социјалистичка радничка партија Југо 
славије (комуниста). Србијанске странке настоје да за себе 
придобију ■ и сродне по програму „пречанске" политичке 
странке и групе. Јавља се низ комбинација, врше се раз-



на погађања и настају жестока политичка трвења. Акција се 
углавном води на окупљању пречанских Срба, који су пока- 
зивали заинтересованост за приступ србијанским политичким 
странкама (Босна и Војводина). Приликом оснивања демократ- 
ске странке у ову улазе самосталци^радикали (Л>уба Давидо 
вић) и остаци напредњака и либерала.

Затечене хрватске политичке странке такође доживљавају 
осетна пригруписавања. Хрватско-српска каолиција — која је 
нзвела Уједињење распада се иако је било покушаја да се обје- 
дини као политичка странка (Св. Прибићевић). Старчевићевци 
из каолиције се опредељују за федеративно уређење државе, 
па се коначно разилазе са Прибићевићевим самосталцима. На 
политичку позорницу избија у први план Стјепан Радић. По- 
ј\ итички борац из студеноких дана, човек великог знања и не- 
саломљиве енергије, изванредног политичког инстикта, одличан 
говорник, сугестивни демагог, сељачки син (Требарјево), блис- 
ки сарадник брата Антуна Радића, научника и сељачког идео  
лога — сада иступа као антиманархиста, антимилитариста, па- 
цифиста и носилац хратског национализма. Стјепан Радић је 
успешно искористио две доминантне околности: Незадовољство 
и невољан социјални положај сељачких маса и политички су- 
коб због унитарстичке платформе Уједињења, која је занема- 
ривала хрватоку националну индивидуалност. Уједињење 1918. 
изведено је без њега, a no концепцији н>еговог политичког про- 
тивника Светозара Прибићевића. Стјепан Радић користии ново- 
створене могућности за политичко окупљење Хрвата. Он је 
оспоравао ваљаност акта од 1. децембра 1918. год., истичући 
да је хрватски национализам реалност, и да се он може афир- 
1\шсати само кроз државу у којој се неће губити национални 
индивидуалитет. Радић своју дотадашњу слабу сељачку странку 
претвара у Хрватску републиканску сељачку странку, са прог- 
рамом стварања миротворне сељачке републике Хрватске. Стар- 
чевићанци и хрватски самосталци, те остале политичке групе, 
које су стајале иза Прводецембарског акта нагло губе политич- 
ки терен и осипају се. Они се колебају између покрета Југо- 
словенске демократске лиге и теденције задржавања и проду- 
жетка живота старих политичких формација. Отуда појава у 
ПривременО|М народном представништву политичке групе под 
називом „Хрватска заједница". У ову групу улазе и праваши 
из Истре, Дал.мације, Босне и Херцеговине. Франковци су се 
поцепали тако да су неки ушлн у Хрватску заједницу, известан 
део у Радићев покрет, a клерикалци „Ф^тимавзи" створили 
су посебну политичку организацију под називом „Хрватска 
пучка странка".

Централна политичка личност „пречанских" крајева по- 
стао је Светозар Прибићевић, ранији лидер српске самостални 
странке у Хрватској. Овај је међу срибијанским политичким 
странкама тражио себи савезнике, приближавајући се час ра- 
дикалима, час самосталцима — радикалима. Прво је покушао 
да дође до фузије свих пречанских политичких странака и гру-



па (српских и хрватских) a када је овај покушај ггропао нас- 
тојао је да окупи бар све пречанске Србе, што му такође није 
успело, утлавном због држања војвођанских радикала. Србијан- 
ске политичке странке су с неповерењем примале Светозара 
Прибићевића, схвативши да овај жели да уђе у врхунску поли- 
тичку елету, користећи и тадашње поверење регента Александра. 
Најзад је Светозар Прибићевић са својим самосталцима ушао 
у новоформирану демократску странку.

Још у емиграцији, и за време Конференције мира у Пари- 
зу дошло је између првака србијанских опозиционих странака и 
појединаца интелектуалаца из Србије и представника разних 
политичких група и појединаца интелектуалаца из јутословен- 
ских земаља Аустроугарске, до споразума о стварању једне гра- 
ђанско демократско-либералне странке, која би се простирала 
на територији читаве нове југословенске државе. Тако је ос- 
нована Јутословенска демократска лига (Париз — Женева). Y 
овој Аиги је показао велику активност и чувени научник Jo- 
Ban Цвијић. У Јутословенској демократској лиги, активно су- 
делују и Васа Стајић и Вељко Петровић. Југословенска демо- 
кратска лига је била претходница касније формиране демократ- 
ске странке (у пролеће 1919. год. у Сарајеву). Југословенска 
демократска лига није успела да пренесе свој рад у земљу и 
да се уклопи у бујне политичке токове у земљи. Светозар При- 
бићевић није био тешње повезан са Аигом, док су србијански 
самосталци били представљени у ве.ликом броју (Б. Влајић, 
К. Кумануди, М. Драшковић и др.). Y привременом главном 
одбору демократске лиге били су и Анте Трумић, Аорковић и 
Мештровић. Демократска странка је преузела неке идеје Југо- 
словенске демократске лиге, које су претрпеле озбиљне корек- 
ције, диктиране по.штичким опортунизмом. Стога се група по- 
литичара интелектуалаца, по доласку у  земљу, разишла, a само 
делимично \чпла у нову демократску странку. Васа Стајић, вра- 
тивши се у земљу са Конференције мира у Паризу, одржава 
везу са демократима, утлавном старим војвођанским демокра- 
тима, али се више ангажује у политичком раду социјал-демо- 
крата, a држи и са србијанским републиканцима. Вељко Пет- 
ровић није ни улазио у политичке борбе у земљи, иако је одр- 
жавао извесне личне везе са демократима.

Демократска странка прихвата унитаристичко државно 
уређење са административном децентргишзацијом по економ- 
ском критеријул1у, a не према историјским подручјима. Војво- 
ђански демократи такође улазе у ову странку (кикиндски демо- 
крати, новосадска група демократа, Тихомир Остојић и др.). 
Тако је Светозару Прибићевићу успело да створи широк демо- 
кратски блок који је у Привеременом народном представништву 
имао 82 посланика. Међутим, није успео да се наметне овом 
политичком 6.Л.ОКУ за вођу, па је касније и иступо из демо- 
кратске странке, успевши да собом повуче и један део демо- 
крата из „пречанских" крајева (самоста,\на демократска стран- 
1ка), па и из Војводине.



Словеначке политичке странке после уједињења стврст^- 
вају се у три политичке странке: Словеначка људска странка 
(Антон Корошец), Југословенска демократска странка (Алберт 
Крамер, Ар. И. Тавчар) и Социјал-демократска странка (са 
старим лидерима). Словенска људска странка окупља 1клери- 
калце и конзервативне елементе, Демократска либералну бур- 
жоазију, a Социјал-демократска радништво и ситне занатлије. 
Појавила се и Самостојна кметијска странка (Иван Пуцељ), као 
сељачка странка, али без већег успеха.

Прегруписавање политичких снага у Босни и Херцеговини 
није успело да изађе из ужих националних оквира. Отуда појава 
Југословенске муслиманске организације (Мехмед Спахо). Ради- 
кали и политичке групе, које су окупљале углавном Србе удружи- 
ли су се са србијанским радикалима (Сршкић). Демократи и на- 
предњаци ушли су демакратску странку. Већи део социјал-де- 
мократа устао је у новоформкграну Југославенску камунистич- 
ку партију. Политичке странке из Хрватске и даље траже упо- 
риште код хрватског живља у Босни и Херцегов1ши.

Y Црнај Гори нису постојале савремене политичке грађан- 
ске странке. До Уједињења било је две политичке групе: либе- 
рална („'клубаши'’) са програмом уједињења са Србијом и са- 
мосталци („праваши”) присталице владавине Краља Николе. V 
данима Уједињеша, (Подгоричка скупштина 25. XI. 1918.) „бје- 
лаши и „зеленаши". Неки прилазе радикалним, други демократи- 
ма, касније земљорадницима, или се повлаче (зеленаши после 
пропале Пламенчеве побуне). Y новој држави почиње да се јав- 
љају и прве радничке и синидикалне организације које су држале 
везу са Социјал-демократском странком Србије и одмах пршлле 
Југословенској комунистичкој партији х**—.

На иниција-шву Српске социјал-демократске партије са- 
зван је у Београду за 4. април 1919. године Конгрес уједињења 
свих социјалистичких странака и група Србије (са Македони- 
јом) Црне Горе и југословенских земаља бивше Ааустроугарске 
Монархије. Раднички покет у јутословенским земљама, чији су 
организациони облици биле социјалистичке странке и синди- 
калне организације после Уједњења настојао је да обједини сво  
је политичке акције кроз јединствену политичку партију и је- 
динствену синдика.\ну оргаиизацију. Расцепканост радничког п о  
крета по ранијим државним формацијама била је слабост коју 
је требало хитно отклонити, тим пре што су партијске органи- 
зације имале различиту организациону структуру па и различи- 
те уже циљеве, као и методе рада: тактику и стратегију. Потре- 
ба заједничке борбе против снажног притиска новог државног 
апарата, a у вре.мену бр>е.менитом револуционарни-м кретањима 
у свету и у зем.'ви, захтевала је уједињење свих псх:тојећих и
х‘* — Др. Драгослав Јанковић: Друштввни и  политички односи у кра-

љевству СХС — историја XX века, зборник радова I — Бгд. 1959.
Др. Федро Чулиновић — Југославија између два рата I — Згб.
1961. г.



рађајућих се организација раАничког покр>ета. Стога је дошло 
АО конгреса уједињења. Политичку платформу за уједињење раз- 
радила је једна комисија на челу са Филипом Фидиповићем. Y 
раду ове комисије учествовао је и војводђански леви социјлис- 
та Лазар Вукићевић. Конгрес је одржан у Београду од 20. до 23. 
априла 1919. год. На конгресу су учествовале све социјалистич- 
ке и социјал-демократске странке и групе сел1 словеначких (и 
десни.х социјалиста социјал-демократске странке Хрватске и 
Словеније). На Кошресу је учествовао 431 делегат. Конгрес је 
усвојио предложену „подлогу уједињења". На основу ове је про- 
глашено уједињење социјал-демократских партија и група које 
су узеле учепхће на Конгресу у политичку партију под називом 
„Социјалистичка радничка партија Јутославије (комуниста). Од- 
лучено је да се партија учлани у трећу комунистичку интерна- 
ционалу. Резолуција је позвала радништво Југославије на бор- 
бу против политичког утњетавања буржоазије и за остварење 
социјалистичких циљева. Осудила је социјалпатриотизам и ми- 
нистеријализам. Тражено је расписивање слободних избора са 
општим и једнаким правом гласа за оба пола. Затражено је хит- 
но спровођење аграрне реформе. Осуђени су покушаји буржо- 
азије да помаже контрареволуцију у Русији и Мађарској. Ство- 
рен је јединствен партијоки орган, Конгрес партије и Централ- 
но партијско веће. Пр>€двиђени су и покрајински извршни одбо- 
ри: у Београду (за Србију и Македонију) у  Загребу (За Хрват- 
ску, Славонију са Сремом), у Сплиту (за Далмацију) у Сараје- 
ву (за Босну, Херцеговину и Црну Гору) у Л>убљани (за Слове- 
нију) и у Новом Саду (за Банат, Бачку и Барању). За генерал- 
ног секретара Центра.дног партијског већа изабран је Филип 
Фплиповић. Истовремено је одржал и K O H ip e c  уједињења син- 
дикадлих организација. Основано је Централно радничко синди- 
кално веће Југославије. Савез комунистичке омладине Југо 
славије онсован је 10. актобра 1919. године у Загребу.

На конгресу уједињења из Војводине су учествовали и со- 
цијал-демократи (бив. Акциони одбор Срба и Буњеваца и 
други социјал-демократи Ни Словени) маћар>ске социјал-демо- 
кратске странке) и новооснована организација левих соци- 
јалиста под именом „Пелагићевци'*. Обе струје војвођан- 
ских социјалиста учествовади су у дискусијама на Конгре- 
су ује,днњења (социјад-демократи: Пал Ринањи из Суботице и 
Васа Кнежевић из Н. Сада), Пелагићевци: Лазар Вукићевић и 
Никола Ковачевић). Y Централно партијско веће ушли су из 
Војводине (БББ): Стипан Катринка и Фрањо Копиловић из Су- 
ботице и Влада Марковић и Васа Кнежевић из Н. Сада. х'’ —

И десни и леви социјалисти из Баната, Бачке и Барање 
учествовали су и у претходним приггремама за одржавање Кон- 
греса уједињења, учествовали су на Конгресу, a и прихватили 
одлуку Конгреса. На Конгресу уједињења учествовали су и

х‘* Радничке новине — Бгд. 1919.



представници организација социјал-демократа са ове територи- 
је које није обједињавао Акциони одбор Срба и Буњеваца со- 
цијал-^демократа, (Несловени). Наиме, и несловенске организа- 
ције социјал-демократа после проглашења оцепљења од Ма- 
ђарске ових територијиа по Великој народној скупштини у 
Новом Саду постепено успостављају везе са Српском социјал- 
-демократском странком у Београду, иако нису сасвим, или 
бар не све, прекинуле и своје везе са ранијом централом у Бу- 
димпешти. И у овим организацијама је било и деснж  и левих 
струјања, али су све више преовлађивали леви социјалисти. Ови 
су одржали Конгрес социјал-демократске странке за Банат, 
Бачку и Барању у Суботици, 2-, и 24. марта 1919. год. и иза- 
брали своје делегате за Контрес уједињења. Социјал-демократи 
који су организационо били повезани преко Акционог одбора 
Срба и Буњеваца социјал-демократа, одржали су Осми конгрес 
социјал демократа из Баната, Бачке и Барање у Новом Саду,
13. априла 1919. год. На Конгресу је присуствовало 42 делегата 
из 18 организација. На Конгресу су присуствовали и представ- 
ници левице у име којих је иступао Влада Марковић, оштро 
критикујући дотадашње руководство и учешће група социјал- 
-демократа у  влади (Кораћ — Букшек). На Конгресу је донета 
одлука да се учествује на Конгресу уједињења па се упућују 
све политичке и синдикалне организације да пошаљу своје де- 
легате на Конгрес уједињења. Изабрана је партијска управа 
за територију Бачке, Баната и Барање у ‘којој су имали већину 
људи из ранијег руководства. Одлучено је да у  управу и над- 
зорни одбор Мађари социјал-демократи делегирају своје пред- 
ставнике. На ово.м Конгресу се међутим, јасно запажао расцеп 
војвођанских социјал-демократа и појава нових снага које су 
себе назвале „пелагићевци". Појава ,д1елагићеваца“ на политич- 
кој арени Војводине изазвала је поларизацију снага у раднич- 
ком покрету и обе.\одани.\а десничарски карактер социјал-де- 
мократа око листа „Слобода" (бив. Акциони одбор Срба и Бу- 
њеваца). Ова нова по.\итичка група социјалиста окупила је 
углавном бивше заробљенике из Русије који су делом учество- 
вали у револуцији a неки и даље повезани са револуционарним 
бол>шевички.м ггунктови.\1а (Будимпешта). Пелагићевци су се 
формирали као посебна група у марту 1919. год. у Фрушкој 
Гори. Иницијатори су би.\и некадашњи припадници групе Фе- 
дерације интернационалиста у Москви (Вукићевић, Груловић 
и др.). Ова група је прва прок.\амовала припадност тек осно  
ваној Трећој интернационали од свих југословенских соција- 
листичких група. Y време Конгреса уједињења „пелагићевци" 
су били најреволуционарнији соција_\исти не ca_\io у Војводини, 
него и у читавој Јутославији. Њихова активност је нарочито 
запажена на Конгресу уједињења. Пелагићевци су успоставили 
и мост са Мађарско.м совјегоком револуцио.\1. Y Будилшешти 
је јанура 1919. год. основана Југословенска група комуниста 
(Аазар Вукићевић, Светозар Мошорински, Андрија Осуски —



Златанић и др. из Војводине, коју организацију је иначе водио 
Иван Матузовић из Босне). И ако су социјал-демократи око 
новосадске „Слободе" (Васа Кнежевић, Бура Хандађев, Др. Ми- 
лан Секулић, Др. Сима Алексић, Душан Тушановић и др.) при- 
хватили одлуке Конгреса уједињења, већ убрзо после Конгреса 
долази до њиховог повлачења из Социјалистичке радничке 
партије (Комуниста). Y том циљу се сазива ванредни Конгрес 
Y Новом Саду, 22. VII. 1919. год., на коме се коначно ова група 
издвајила из Социјалистичке радничке партије Југославије (ко- 
муниста). На јулском Конгресу у Новом Саду учествовали су и 
делегати социјал-демократа из Хрватске и Словеније (Кораћ, 
Букшек, Кристан). Изабрана је нова управа социјал-демократ- 
ске странке, углавном од ранијих руководилаца бив. Акционог 
одбора Срба и Буњеваца, у коју су ушли овога пута и Неславе- 
ни. Од тога времена у Војводини социјал-демократи и комунис- 
ти наступају као отворени политички пркзтивници. Социјал-де- 
мократи нагло губе терен док комунисти обједињују све нап- 
редније радничке организације. Војвођански социјал-демократи 
се повезују у будуће са другим социјал-демократским групама 
у Држави, a и у овој формацији представљају центрум и дес- 
Ницу. —.

Y бурној 1919. год. дошло је до озбиљних политичких 
сукоба између радничких организација и власти поводом про- 
славе 1 Маја, па и у Војводини. Y Банату, Бачкој и Барањи 
војна команда је забранила све јавне скупове упућујући позив 
месној власш да имају предузети све мере за очување реда и 
мира. Како су биле забрањене јавне манифестације, то се про- 
слава није могла извести јавним скуповима, него је спроведена 
обустава рада. Y Срему је ипак одржно и неколико зборова 
и манифестације (Рума, Земун и др.)

Појава пролетерске револуције у Будимпешти марта 1919. 
године и изјава Беле Куна, да Совјетска мађарска република 
не стоји на позицијама интегритета старе YrapcKe — имала 
је знатног политичког одјека у Војводини. Овим догађајима 
иначе су претходили штрајкачки покрети у Војводини, који су 
се протезали кроз читаву 1919. и 1920. год. Железнички штрајк 
у Вајводини фебруара 1919. год., као и штрајк радника у Пе- 
чују јасно су показивали револ^тхионарно расположење рад- 
ништва. Победа Беле Куна и његове изјаве о признању права 
народностима бивше YrapcKe на самопределење олакшала је 
приближавање радничких организација и група Војводине, па 
и организационо уједињење ових са Српско.м социјал-демократ- 
ском страшсом, односно за улазак у Комунистичку партију 
Југославије. Исто тако и повезивање комуниста са територије 
Бачке, Баната и Барање, па и саме партије, са међународним бол>- 
шевичким револуционарним пунктом у Будимпешти, који је нас- 
тојао да обједини све покрете маса ради стварања совјетских ре-
х” — Никола Гр>уловић; Југословенска комунистичка револуиионарна гру- 

па „Пелагић” — зборник МС бр. 22.



публика на рушевинама Аустроугарске које би ушле у једну сов- 
јетску (кон.) федерацију. Ову идеју су користиле власти у Југо 
славији, a посебно војне и полицијске властиу Војводини запро- 
гон комуниста, подмећући им велеиздају. Под удар власти су на- 
рочито пали .дтелагићевци" који су свестрано помагали Ма- 
ђарску совјетску револуцију.

Постојала је врло озбиљна опасност од увлачења Југосла- 
вије у акцију интерБенције савезгогчких сила за угушиван>е 
револуције Беле Куна. Контра-револуционарна мађарска влада 
у Сегедину покушавала је и сама да дође у додир са владом 
у Београду, па и војним командантима на запоседнутим тери- 
торијама Баната, Бачке и Баравве. Французи су стављали пред- 
логе за интервенцију српских трупа у Мађарској. Београдска 
влада са тешком муком извукла из ове опасне авантуре. 
Несређене прилике у земљи и појаве револуционарног покрета, 
нарочито на територији Баната, Бачке и Барање, диктирали су 
београдској влади опрезност, па је коначно одбила да учес- 
твује у интервенцији, за разлику од румунске владе која је у 
Мађарску послала трупе. Против интервенције у Мађарскрј и 
као подршку руској и мађарској револуцији Комунистичка nap- 
raja Југославије спровела је јулски генерални штрајк и масов- 
не протесне зборове у читавој држави који су извршили онаж- 
ни притисак на владајуће крутове у Југославији да се уздржи 
од интервенције.

Већ у дагшма ослобођења сељаци у Војводини су тражили 
деобу земље и сами почели запоседати и заузимати земљу. Стога 
је спровођење аграрне реформе захтевало хитаост. Слично је 
било и у другим крајевима бивше Аустроугарске Монархије. Сто- 
га је Регент Александар и Првог децембра и у Привременом 
народном представништву нагласио хитност спруовођења аграр- 
не реформе. Y свсше манифесту од 6. I 1919. год. поручује на- 
роду да је позвао владу да одмах образује комисију ради ps- 
шења аграрног питања и позвао сељаке да мирно сачекају да 
им држава „законским путем дреда земљу, која ће унапред 
бити само Божја и њихова, као што је то већ одавно у Срби- 
ји" х̂ '—. Влада је припремила 25. фебруара 1919. год. „Претход- 
не одредбе за припрему аграрне реформе". Y погледу аграрне 
р>еформе била су подељена мишљења грађанских странака у 
Привременом народном представнрпптву, a и иначе. Једино су 
cse странке у Војводини биле сложне у томе да аграрној ре- 
фор.ми неодложно треба приступити, Радикали са нешто ош- 
тријим захтевањем поделе великих поседа, демократи опрез- 
нијим, a социјал-демократи су подржавали радикалска схвата- 
ња. На основу „Претходних одредаба" донета је Ypeдбa о за- 
брани отуђења и оптерећења земљишта великих поседа 21. јула 
1919. год. На основу ове уредбе су стављени под свекестар 
сви велики поседи, те огаочете организационе припреме за
х̂ * — Лр. Фердо Шишпћ: — Документи о посганку Краљевина СХС — 

Згб. 1925.



спровођење саме аграрне реформе. Сељацима јр издавана у за- 
куп велепоседничка зешља, као привремена мера. Поверениш- 
тво за привреду Народне управе у Новом Саду за време свог 
краткотрајног деловања учинило је озбиљне припреме за спро 
вођење аграрне реформе, па је тако извршило и фискирање 
аграрнопоседовне структуре Баната, Бачке и Барање. Мини- 
старкл-во за аграрну реформу централне владе у Београду п о  
казало се зиатно мање ефикасним у припремама за решење 
овог питања што је охрабрило велопоседнике, a поготову због 
иступавке неких посланика и политичких људи, који су са ве- 
ликом резервол! прихватили аграрну реформу. Све је ово има- 
ло знатног утицаја на политичке прилике у Војводини 1919. год. 
и негатино деловало на држање сељака и расположење према 
новој власш, од које су сељаци очекивали, поред националног 
ослобођења и решења њиховог тешког социјалног положаја.

Ово би био у грубом пресеку преглед формирања постоја- 
ња и рада представничких и управних органа на територији 
Баната, Бачке и Барање, после оцеплЈења ових крајева од Yrap- 
ске, у историјиским 1918. — 1919. годинама, као и кратак осврт 
на друштвене и политичке прилике и догађаје у Војводини, у 
сложеном и неизвесном, бурном процесу, стварања прве југо- 
словенске државе — a поводом педесетогодишњице ових зби- 
вања.

Милорад Ботић
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не везе са Мађарском 1918—1919.

15. Чедо.мир Борђевић: Стварање и развој ко|Мунистичке пар- 
тије Југославије — приручник за историју Савеза комунис- 
та Југославије — Бгд. издање „Рад“.

16. Ар- Арагослав Јанковић: Аруштвени и политички односи у 
Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца уочи стварања Соци- 
јалистичке радничке партије Југославије (колсуниста). Исто- 
рија XX Beica, зборник радова I Бгд. 1959.

17. Kovago Laszlo; A magyaroszagi delszlavok 1918—1919. Bpest 
1961.

18. Б. Хабак: Запионик темишварског народног већа — збор- 
ник МС 10.

19. АР- Аушан Поповић: Војводина (општи део) Бгд. 1925 САН.
20. АР- Аимитрије Кириловић: Помарађивање у бившој Yrap- 

ској, Н. Сад 1935.
21. Ар- Аазар Марковић: Привремено представништво, (Југо- 

словенска држава и Хрватско питање) Бгд. 1935.
22. АР- Јоца Аалошевић: Аграрна реформа у Војводини, Сомбор 

1920.
23. Ар- Славко Шећеров: Из наше аграрне политике 1919—1929 

Бгд. 1930.
24. Милорад Ботић: Национално-политички и друштвеноправ- 

ни карактер и значај рада и одлука српског народног од- 
бора у Новом Саду и велике народне скупштине Срба, Бу- 
њеваца и осталих Словена 1918. године. — брошура Н. Сад 
1968.

25. Записници Великог народног савета и Народне управе ИА 
САПВ.

26. „Српски глас" 1918., „Застава" 1919., „Слобода" 1918—1919, 
„Невен“ 1918— 1919, „Јединство" 1919, „Радничке новине" 
1919.

И С П Р А В К А

Y чланку М. Ботића: „Велики народни савет Баната, Бачке 
и Барање" . . .  поред ситнијих штампарских грешака поткрале 
се и ове грешке које треба исправити:

„ГААСНИК" бр. 7. На страни 8, други пасус, осми ред, 
уместо „политичко правни", треба „државнополитички". На 
страни 11, у двадесетшестом реду иза „Мохач" (на Аунаву) — 
Вилањ" треба додати: — Шиклош (на Арави). На страни 12, у 
седмом реду уместо „да напусти дужност" треба: „да наступи 
дужност".
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„ГЛАСНИК" бр. 8. На страни 1, у петом реду, уместо „у 
посебну аудицију" треба „у посебну аудијенцију" на страни 9, 
четрнаести ред треба: „др. Јосип Хајдук — Војнић". На страни 
9, тридесетпрви ред уместо: „Марко Милић" треба „Марко Ви- 
лић“. На страни 10, девети ред иза речи: „на слогу и јединство" 
треба брисати „у“ a уметнути: „ове скупштине". На страни 11, 
у десетом реду уместо „радикала" треба „демократа". На страни 
11, у другом пасусу, трећи ред, уместо „Угарске" треба „Аустро 
Угарске". На страни 12, у осмом реду иза речи „Скупштину", 
треба брисати: „и правно и".

УРЕДНИШТВО „ГЛАСНИКА"

ПРАВНА ПРИРОДА ЗАСТАРЕАОСТИ НАСАЕДНО ПРАВНОГ
ЗАХТЕВА

Код установе застарелости протек времена који означава 
губљење неког права је основна чињеница. Одгонетнути постав- 
л>ени проблем значи поћи од основног питања које би овде 
означавало одговор на то шта је правна суштина рокова заста- 
релости наследноправног захтева, који су предвиђени у чл. 144 
ЗН. Кад почиње да тече, дали ток може да застане или да се 
прекине услед неког правно релативног догађаја, битно утиче 
на то, о којој се врсти застарелост ради. Све те битне елементе 
садржи рок застарелости. Зато, ако одговоримо на питање ко- 
је су карактеристик^ ових рокова, уједно смо добили јасно 
дефинисан одговор на питање постављено у наслову.

Али пре но што би пришли анализи правних обележја 
поменутих рокова, неопходно је размислити и о неким значај- 
ним прелиминарним питањима која су везана за захтев наслед- 
iie тужбе и предмет застарелости.

1. Неоспорно је, да се посредством hereditatis petitio тра- 
жи оставина — или као закон каже*, заоставштина. Она се сти- 
че мистичним и нама доста непогодним системо-м наслеђива- 
ња, али који је бол>и од друге познате конструкције стицања 
имовине мортис кауза путем установе hereditas iacens, где 
имовина прелази на наследнике тек после спроведеног оставин-

‘ Тај израз се доста недоследно употребљава у  ЗН, нпр., оставински 
поступак, и заоставштина.
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ćKor поступка у коме се утврђују сингуларни и универзални, 
законски или тестаментакни сукцесори. Тај систем је непого 
дан због низа тешкоћа око управљања таквом имовином, a има 
и Аруте значајне недостатке^. За разлику од овог механизма 
преласка имовине за случај смрти, наш (који је утврђен чла- 
ном 135) је много погоднији, и састоји се у стицању имовине 
ех tuinc, али отвара низ проблема баш поводом могућности да 
суд у оставинском поступку не утврди решењем о наслеђива- 
њу оно што се већ десило у тренутку делације. Jep у том тре- 
нутку се већ догодило наслеђивање, a то значи, да је гграво 
својине прешло на наследника већ у моменту смрти оставиоца^.

Предмет наслеђивања је заоставштина чији је оппгги гра- 
ђанскоправни смисао и израз — .дграво својине“4.

2. Предмет застарелости наследноправног захтева је упра- 
во право захтевати заоставштину, „право својине", које се сти- 
че у моменту смрти оставиоца. To значи да се овде ради о губ- 
љењу права на тужбу, a не „права својине". Том схватању има 
приговора да је и код једног и код другог објекта застарелости 
крајњи ефекат исти. Сматрамо да резултат доследног спрово- 
ђења и једног и другог схватања посебно у пракси није исти.

Ово становиште потврђује поред осталог и чињеница да 
постоје значајне разлике између застарелости у наследном и 
застарелости која се најчешће у једном другом виду појављује 
у облигационом праву, што је опет везано за објекат застаре- 
вања. У облигавионом праву застарују тражбена права, која су 
најчешће по свохМ карактеру таква да се после протека заста- 
рног рока губе у целости, што има оправдања у густини прав- 
них односа (правног промета) насталих у тој области права, 
и потребе што бржег рашчишћавања, консолидовања тих одно- 
са; за разлику од наследноправних односа, који су по својој 
учесталости ређи, и који су и значајнији не због карактера 
добара која се преносе thjvi путем већ због специјалног обележ- 
ја фактичких односа између субјеката наследноправних одно- 
са, de cuiusa и сукцесора. Ти фабрички односи се манифес- 
тују и кроз посебну афективну везу de cuiusa према имовини 
оставиоца и због тога губљење наследног права има и врло 
значајне моралне стране. Управо у овоме је смисао немогућ- 
носити застаревања наследних права у целости.

Но, то нису једини аргументи за наше схватање^
Треба истаћи још неке специфичности у вези објекта зас- 

тарелости у наследном праву. Право захтевати заоставштину
 ̂ Нпр. покретање оставинског поступка тек на захтев сгранака.

' Са свим последицама које из тога произилазе: земл>ш1шокњижни 
суд као датум стицања узима моменат смрти осгавиоца, па без обзи- 
ра што ће се тек касније сазнати ко је наследник и што ће се tq 
земљишнокњижно доциније спровести.

‘ Које по нашем лшшљењу не подлеже застарелосга — што је од 
битног значаја за овај проблем.

’ Види цели II ОАељак, који уједно и говори о карактеристикама 
застарелости и преклузије.
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ce код система hereditas iacens појављује као право свих оних 
који претендују на наслеђе да поставе тај захтев пред надлеж- 
ним судом, за разлику од нашег система, где је та радња изли- 
шна, с обзиром на то да у начелу не могу тражити да се ут- 
врде од стране суда као такви они који нису наследници* *. Али 
право захтевати заоставштину, „право својине" има један дру- 
ш основ. Тај основ се налази управо у контроверзама дејства 
члана 135 и могуће „погрешке" у утврђењу наследника (при- 
видног) од стране суда решењем о наслеђивању. Могуће је да 
је неко наследник по члану 135, a no решењу није. Зато је он 
сада у стиуацији да мора тражити засхггавштину, иако је прави 
наследник — с обзиром на то да онај други привидни сукцесор 
држи имовину по каузи једног и законски контрадикторног 
стања, a no начелу правичности — то у фактичком смислу речи 
и по правичности државина, a у правном смислу својина, је 
сасвим неосновно успостављена.

Према томе, та законска дилема и контрадикторност је 
основ постојања могућности да се ипак тражи заоставштина’ 
али у оквиру законом предвиђених рокова застарелости, што 
значи, да протеком одређеног времена ради рашчишћавања те 
ситуације треба коначно да се уреде евентуалне фактичке су- 
туације (или ако се тако жели — правне у смислу чл. 135) на- 
стале после смрти оставиоца, које није санкционисало решење 
о наслеђивању. Ако је то тако, онда протек времена у објектрш- 
ном и субјективном смислу има значаја за даљи исход правног 
односа. Услед протека времена се долази до застарелости, али 
чега? Ми смо већ у досадашњим разматрањима одговорили и 
на то питање. Нашме овде постоје две могућности; Да је у пита- 
њу застарелост права на тужбу или застарелост самог права. 
На овом проблему су аутори® ломили своја копља; неки су дош- 
ли до закључка да законски систем застарелости наследноправ- 
ног захтева није добро постављен.

‘ Но, то је ипак мотуђе; пре спроведеног оставинског поступка ни- 
ко не зна ко је постао наследник (то је један од битних недостатака 
трансмисије имовине тврђене чл., 135, a који се провлачи кроз целу 
установу застарелости права на тужбу).

’’  Могућност подизања тужбе је псх:реАно изражена у наслову главе 
VIII ЗН, као и чл. 232 ЗН.

* Досада су о  томе објављени следећи чланци и расправе: Др Еис- 
нер Бертолд: Неколико питања наследног права и поступка у оставин- 
ским стварима с обзирмзм на ЗН, Зборник Правног факултета у Заг- 
ребу, 1955., бр. 5, c ip . 128—193; Др Здравко Занинов1Љ: Закон о иас- 
леђивању. Одвјетшгк, Згб., 1955, бр. 7—5, стр. 1, бр. 5—6, стр. 2; Др Са- 
во Стругар: Нека питања из наследног права, Југословеиска адвокатура, 
1956, бр. 3—4, стр. 1, бр. 5—6, сгр. 34; Душан П. Мишић: Застарелост 
права (тужбе) и судови, Гласник Адвокатске комор>е за АПВ, 1956, бр. 
12; Др Фрањо Станковиђ: Стицање оставине и одрицање од наследства, 
Наша законитсхгг, 1957, бр. 3—4; II део: бр. 5—6; Радмило Лоренц: Пра- 
во својине и застарелост, Правни живот, 1957, бр. 4; Е. Хербут: Тешко- 
he око правилне примене чл. 145 ЗН, Гласеик Адвокатске ко.море за 
АПВ, 1958, бр. 6, стр. 4; Златко Мајтин: Проблеми застаре у ЗН (чл. 
144 ЗН); Наша законитост, 1958, стр. 512; Мијат Шуковић; О застарело- 
сти права из чл. 144 ЗН, Правни зборник, 1960, бр. 2, стр. 50; Мато Ле-
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Да би TO још боље објаснили, не улазећи у анализу меха- 
низма ових рокова, говорећи о њиховој правној прироАи, обу- 
хватићемо она питања која су по нашем мишљењу битна да 
боље расветлимо суштину ове установе.

Ако смо дошли до констатације да се овде ради о заста- 
релости права на захтев, онда то значи да су рокови предви- 
ђени у чл. 144 не преклузивни, већ застарни.

1. Један део аутора, који су писали о овом проблему, се 
слаже да су рокови из чл. 144 застарни a не преклузивни®; док 
би се из анализе текста расправа других''’ дало закључити да 
су ту посреди преклузивни рокови. Ово друго становшпте је 
нетачно. Суд на рокове из чл. 144 не пази по службеној дуж- 
ности већ на њих обраћа пажњу само у случају истакнутог 
приговора застарелосш од стране туженог. Ако он тај приговор 
не истакне, могуће је да суд да места његовом наследноправ- 
ном захтеву и ако је он застарео.

Затим, протеком преклузивних рокова престаје право као 
правни феномен уопште, оно нестаје, њега више нема, док код 
наследноправне застарелости, код прескрипције наследне тужбе 
протеком застарног рока настаје ссшо право на тужбу! — a 
лице које је постало наследник у тренутку смрти оставиоца 
не губи то својство него само захтев за практично остварење тог 
атрибута. Према томе, ако тужени предмет тужбеног захтева 
испуни својохч вољом, односно на неформално тражење „тужи- 
оца", онда он по нашем мишљењу не може тражити оно што 
је дао.

ваковић: Прилог дискусији о  застарелости из чл. 144 ЗН, Наша зако- 
нитост, 1960, сгр. 342; Др Желимир Шмалцев: Тужба о наследству и ЗН, 
Наша законитост, 1960, стр. 50, бр. 1—2; Васко Михајловски: О одржају 
као оргиналном начину прибављања права својине, Правни живот, 1960, 
бр. 3-^; Др Милош Стеванов: Наследноправни захтев и његова заста- 
релост, Наша законитост, 1963, стр. 21; Др Алојзиј Финжгар: Наследна 
тужба као облик заштите наследног права, Наша законитост, 1963, бр. 
9—10, стр. 385—395; Др Милош Стеванов: Судска пракса по ЗН, Збор- 
ник радова Правног факултета у Н. Саду.

Поред ових m ia и неких систематских дела која на одређен начин 
тЈЈетирају ово питање: Др Милан Креч — Буро Павич: Коментар ЗН са 
судском праксом, Згб, 1964; Др Борислав Благојевић: Наследно право 
СФРЈ, (са освртом на права других држава), IV издање, Бгд. 1964; Др 
Еорис Визнер: Грађанско право, кн>. II, Наследно право, Осијек 1967.

Осим тога треба обратити пажњу и на књигу др Арсена Чубинсжог, 
О зрелости у грађанском праву, Бгд. 1927., нар>очито стр. 153., као и на 
чланке који при.шко.м писања овог рада нису узети у обзир: Др А. Си- 
лајцић, чланак објав.ден у Народној управи, I960., бр. 3—4, стр. 183— 
185; и др Ф. Зекића, Неколико питања у  вези са застаром наследно 
правног захтева, I960., бр. 2.

’ Види, др Б. Бизнер, оп. цит., стр. 520; др М. Стеванов, Наследно- 
правни захтев и његова застарелост; но он у касније објављеном раду 
тврди да се услед застарелости губи и наследно право у целости.

Златко Мајтин; Желимир Ш-ма.\цел>; Мато Аеваковић; Душан П. 
Мпшић; no.vi. рнЈДОви.

II

14



Ho, TO није једини практични значај разликовања таквог 
фактичког испуњења фактичког захтева, и те исте ситуације 
у правном смислу. Ако се те две ситуације изједначе, онда се 
аутоматски прихвата теза о преклузивним роковима, са свим 
даљим консеквенцама. Jep у чл. 144 нигде не пише да заста- 
рева наследно право. To потврђује и формулације члана, јер 
се у Закону говори о застарелости „права захтевати" (подву- 
као C.J.) заоставштину као наследник оставиоца"". Или како 
Je презентирана у хрватскоч;рпском тексту закона‘̂  — „застара 
права захтевати оста1Вину“.

Поставља се питање шта је то захтев и какав је однос 
између захтева и застарелости. (а) Захтев је могућност да се 
од неког одређеног лица тражи извршење, односно остварење 
иеког имовинског ефекта на основу субјективног права при- 
нудним путем.’’ (б) Најважнији аспект одношења захтева и 
застарелости јесте губљење захтева услед протека времена у 
конкретној правној ситуацији, правном односу'^. Губљење зах- 
тева, односно тужбе у материјалном смислу због протека вре- 
мена зове се застарелост^ .̂ (подв. J. С.) Мислимо да су то до- 
волјно чврсти аргументи који доказују исправност заузетог ста- 
ва у овом раду.

2. Ако заступамо мишљење да су то застарни рокови a не 
ггреклузивни, онда из тога произилази да код њих може доћи 
до п р е к и д a . До тог закључка долази већи број аутора^. Али 
није се дао једндушан одговор на патање к a д долази до пре- 
кида тока времена застарелости пргша тражити заоставштину 
као наследник оставиоца. Била би грешка прекид застарелости 
одвојено посматрати од о д н о с а  о с т а в н с к о г  п о с т у п -  
ка и з а с т а р е л о с т и  н а с л е д н е  т у ж б е .  До прекида 
тока рокова из чл. 144 долази се аутоматски покретањем и мо- 
ментом покретања оставинског поступка*’. Ради се о прекиду

‘‘ To схватан,е валази свој ослонац и у највећем броју решења у  
старим законодавствима; вид. нпр. § 324— 327 Мађарског грађанског за- 
коника, као и § 1459 АГЗ.

Y совјетском законадавству је заступљено мишљење да право сво- 
јине застарева. To је доста усамљвно решење.

“ Текст закона у Креч-Павићевом Коментару ЗН.
“ Ар А. Гамус, Увод у  грађанско право, Бгд., IV издање, 1961; оп. 

цит., стр. 110.
'* Петит наследноправног захтева може да буде ефективан само ако 

садржи јаче или истоветно право у односу на право туженог.
“ Ар А. Гамс, оп. цит., стр. 235.
“ Нпр.: Ар А. Финжгар, пом. рад, стр. 392; М. Шуковић, стр. 63; 

Ж. ПТмалцељ, стр. 53; др Б. Визнер, стр. 520—521.
” И о томе кад треба сматрати кад је оставински поступак покре- 

нут има различитих мишљења. Ми .мислимо, да би то било потребно 
законски регулисати. Прихватљиво је гледиште по коме моменат п о  
кретања оставинског поступка је тренутак кад суд закаже прво рк)чиш- 
те. To становиште заступа др Миловд Стеванов (белешке аутора са ње- 
гових предавања).
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застарелости „у корист оног лица које није учествовало у ос- 
тавиноком поступку*®. Ово изгледа на први мах чудно. Али ако 
то сада повежемо да принципом официјелног поступања суда 
у оставинском поступку ради што бржег остваривања права 
странака, онда ће нам бити јаоно да ту ради прекида застаре- 
лости није потребна „радња ггред судом" пасивног субјекта за- 
старелости, јер ту радњу наш систем покретања и вођења ос- 
тавинског поступка управо као такав какав је, чини излипгаом. 
Таква радња, да би ток застарелости био прекинут, била би 
потребна ако би се оставински поступак покретао тек по инција- 
тиви странака. Из тога, по нашем мишљењу, нема изузетка чак 
ни у случају примене чл. 214 ЗН. Неки, разматрајући то питање, 
кажу да истицање захтева у томе поступку проузрокују прекид 
застарелости'^. Одмах се може рећи да је то у супротности са 
изнетим карактеристикама оставинског поступка.

Мислим да треба ићи друтим путем у решавању поставље- 
ног проблема: Застарелост не тече у оставинсом поступку због 
тога што покретање оставинског поступка аутоматски прекида 
ток застарелости. Таквим тумачењем смо постигли наш двос- 
турки циљ: нисмо негирали законом предвиђене моменте који 
означавају почетак тока рокова, a избегли смо и могућност да 
право неког претедента на тражење заоставиштине застари у 
току оставинског поступка пре него што би подизање тужбе 
било и правно и технички могуће. Ово последн.е може да се 
догоди тим пре што се оставински поступак често не покрене 
одмах после смрти de cuiusa, и пошто наследници за своје нас- 
ледно право и за држаоца ствари заоставштине најчешће д о  
знају одмах после смртног случаја, субјективни рок од годину 
дана почиње тећи одмах. Пошто је тестаментално наслеђивање 
ређе код нас, онда проглашење тестамента као моменат почет- 
ка тока застарелости и не морамо прикључити у те случајеве, 
пошто тада рок почиње тећи проглашењем тестамента^. — зна- 
чи наследноправни захтев не може застарити у оставинском

“ Аругачија је ситуација када се ради о  наследник” који је учес- 
твовао у оставинском поступку чији формални захтев (значи не ,Д1рет- 
постављени”) није усвојен. Ту прекид настаје предузимањем радње пред 
судом ако је наследнжк (или квази-наследник) у току поступка истакао 
захтев; међутим, ако он то није учииио и ако његово наследно право 
није у њему утврђено, његова ситуација треба да се третира на исти 
начин као и случај лица које није учествова,\о у  постушсу. Треба зала- 
зити да код првог случаја (кад је истакнут захтев у  току поступка од 
стране лица које није утврђено као наследник) карактер прекида носи 
у себи елементе преклузије.

” Ар М. Креч — Б. Павић, Коментар ЗН, стр. 493.
“ To гаггање је покренуто и у нас.\едној парншда Оиштинског суда 

у Ново.м Бечеју (П 481/67) и заузето је становшпте да почетак тока 
рока у  случају тестаменталног наслеђивања не може почети да тече од 
.чо.мвнта сазнања за садржину тестамента, насупрот садржшш тужбеног 
захтева.
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поступку зато што се он у истом тренутку када почиње оста- 
вински поступак и прежиАа̂ *.

Према томе, могли бисмо закључити да рокови предвиђе- 
ни у чл. 144 ЗН нису преклузивни, већ застарни.

III

Из таквог правног контекста застарелости наследноправ- 
ног захтева произилазе одговарајуће правне последице;

1. у току оставинског поступка право тражити заостав- 
штину као наследник оставиоца не може застарити јер момен- 
том покретања оставинског поступка настаје ггрекид тока р о  
кова застарелости;

2. то доказује да се ту не ради о преклузивним роковима 
(код којих нема прекида ни застоја и где се услед протека вре- 
мена губи право у целини);

3. да се овде не губи право у целости, већ остаје nudum 
ius, без судске заштите, што значи да ако неформално траже- 
ње наследства наследника (наследника у смислу чл. 135 ЗН) 
„ненаследник" — (привидни наследник, утвеђен као наследник 
решењем о наслеђивању) — иотуни, онда је испунио оно што 
је дуговао. To је логачно јер би се у супротном случају дошло 
до тгравно неоснованог обогаћења^.

Салма Јожеф

НОВЕ CYACKE И АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
— Критички осврт —

Преношењем компетенција државе као целине на општи- 
не пренесено је на њих и право да одлучују о  висини суд. и 
административних такса. И огаитине су више мање искористиле 
своја права у овој области. Исто тако поступиле су и републи- 
ке. Мада цео процес изгледа није довршен већ сада се могу 
уочити извесне појаве тсоје су скоро идентичне, једнообразне 
у свим досадашњим тарифама.

■' Ар А. Финжгар је у  свом поменутом раду то гштање схватио са- 
свим Аругачије:

Кад се приговор застаре истакне у оставинском посгупку, решење 
питања се крије у пропису чл. 224 ст. 2. ЗН. Оставина ће се расправити 
без обзира на захтев који сс због основног приговора не може уважити.

“ Земљоишно књижни суд би требало да у оваквкм случајевима — 
и по поменутом основу — пренесе право својине на ово лице, с тим што 
би решење о  наслеђивању у том случају било дерогарано са свим даљ- 
ним грађансковравним (материјалиим и процесним) консеквенцама.

17



Најкарактеристичније је да ни републике, a ни огаптине, 
стечена права да одлучују о суд. и администратинним таксама 
нису сватила као права да одлучују о постојању, или непосто- 
јању, тих такса, но само о њиховој висини. Поставила се озбиљ- 
но питање како то да нико није уочио да питање висине неке 
таксе у себи логички носи и питање њезине егзистенције, ње- 
зине нужности, опортуности, целисходности? Зашто стечено 
право о одлучивању о суд. и административним таксама без 
изузетака је сваћено као право п о в и ш е њ а  постојећих так- 
са? Зашто првношење једног права на органе који су ближе 
грађанима, па би се њима морали да имају ближи контакт, да 
за њихове потребе и хтења имају веће разумевање, је дао као 
резултат: веће захтевање личног дохотка, прихода, тих истих 
грађана?

Тешко је рећи ко је и на какав начин у којој друштвено- 
-политичкој заједници учествовао у прављењу ових тарифа. 
Сви су изгле,\и да су одлучујућу, ако и не једину, улогу одигра- 
ле службе тих заједница чији оквир је буџет и ошитински при- 
ходи. Само ова група људи по свом положају је могла бити за- 
интересирана за повишење тарифа. Само су они право на одлу- 
чивање о овом могли сматрати инструментом стварања буџет- 
ске равнотеже, јединим извором прихода. И само су они могли 
бити готови да тај извор нешто дубље црпе. „рационалније 
експлоатишу". За жаљење што се није чуо и неки други глас.

Буржоаско схватање из XIX века да таксе представљају 
накнаду за учињену услугу створено је у времену либералис- 
тичке политичке економије, сватања да су закони тржишта нај- 
потпуније објашњење свих социјалних односа. To схватање ни- 
када није у потпуности прихваћено, a у науци је одавно одба- 
чено. Са њим могу оперисати и, оперишу, у пркос свега и да- 
нас службеници огаптинских скупштина. Кад сам питао једног 
начелника за финансије једне општине како је дошло да тога 
да су таксе повишене, он је одговорио „да је све на тржишту 
поскупило

Ближе истини је схватање да су таксе у опште: пригодни 
порези, захватене од личног дохотка оних који су дошли, или 
су доведени, у положај да од друштва траже ову, или ону ак- 
тивност, па чак и неактивност. Висина таксе нема никакве 
везе са трошковима које заједница има у вези са активношћу 
коју грађанин тражи. Желећи да се менично обавеже грађанин 
је дужан да плати таксу. Од заједнице утоворене странке скла- 
пајући уговор о меничном дугу не тражи никакву активност, 
a заједница од њих тражи део њиховог доходка, таксу на ме- 
ницу.

Ови порези, таксе, могу бити инстурмент вођења одређеие 
политике, или стварања неког одређеног друштва, a могу бити 
и прости извори прихода, захватања личног дохотка. Ако неком 
таксом оптеретимо нпр. алкохолна пића, онда то редовно чини- 
мо: или у жељи да смањимо потрошњу тих пића (са таксом
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повећавамо њихову цену), или желимо да вршимо тиха захтева- 
ња личног дохотка (такса на дуван). Y овом задњем случају 
оправдање таксе се обично тражи у  факту да оно што је опте- 
рећено таксам није неопходно, често ни корисно, да га троше 
ани чији приходи су велики, па овај порез представља корек- 
туру расподеле личног дохотка, прихода. (такса на бензин).

Шта се стварно жели постићи са судским, или администра- 
тивним таксама? — Оне инструмент вођења неке политике очи- 
гледно нису. Ма колико да наследници могу желети оставински 
поступак, омрт оставиоца, они ту смрт не тфоузрокују. Бар не 
у далеко највећем броју случајева. Смрт оставиоца је факт који 
не може бити измењен постојањем, или непостојањем такса у 
ocraBHHCicoM поступку. Тих поступака ће бити толико колико 
буде лица која су умрла, a имају неку имовину. Тешко је прихва- 
тити мисао да ће нпр. бити мање бракоразводних парница зато 
што је такса за издавање извода из матице венчаних, или па бра- 
коразводну тужбу мања, или већа.

Као инструмент коректуре расподеле дохотка не можемо 
сватити ни суд. ни административне таксе. Активности друшт- 
вених служби које се траже, и, за које треба плаћати таксе, 
нису за кориснике тих активности нешто без чега се може, лук- 
суз, бес, но гола нужда. Постоји есенцијална разлика између 
,уМора“ повериоц да тужи дужника да iMy врати доспели дуг-и 
,д1ора“ да се пије нпр. пиво, или да се цртају обрве.

И суд. и административне таксе потичу од л е г а л и з о -  
в а н о г  о б л и к а  п о д м и ћ и в а њ а .  Тражећи од суверена да 
врши своју дужност заштите правног поретка у облику заштите 
субјективног права грађанин није одлазио „празних руку". Онај 
који „нешто носи" био је брже приман. Његова ствар је имала 
изгледа да буде брже „решена". A и повољније. Суд. такса је 
легализована дужнскт тужиоца да дадне суверену заједно са 
тужбом још „нешто" и то тачно одређено шта и колико. Сваки 
покушај да се ана повеже са трошковима поступка, са оним 
што су једна, или друга странка, дужне да у току поступка 
сносе, је покушај одклањања овог „укуса" подмићивања који 
нужно кроз читаву историју прати постојање суд. таксе. To је 
покушај стављања етичке етикете на садржину сумњиве етич- 
ке вредности.

Или је заједница друштвена организација створена у циљу 
стварања социјалног мира, правног поретка, или мора бити де- 
градирана до „великопродаје", или „малопродаје" „ггравде". Ма- 
теријална средства за вршење своје функције ,Аелења правде" 
она мора тражити у својим изворима прихода, или, она се нуж- 
но претвара активност индетично са привредном активношћу 
пружања услуга. Између ње и нпр. туристичке агенције остаје 
разлика само да она има монополски положај, a туристичка 
агенција то обично нема.

Ма како чудно изгледало у току задњих више од 1000 ro- 
дина државе, суверени, су увек били у новчашш потешкоћама.
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Расходи су увек били већи од гфихода и министр)и финансија 
су Бише мање увеки имали потешкоће Аа „уравнотеже" буџет, 
да нађу средства, изворе прихода. Што је ситуација бивала те- 
жа, то је број такса био већи. Најефикаснији извор прихода 
у облику такса је био онај када се такса могла павезати са 
неком ситуацијом грађана у  којој он, ако не плати таксу, се 
излаже далеко већем губитку. Школски облик за ово су суд. 
таксе. Ако тужилац, или тражилац извршења, не плати одре- 
ђену суд. таксу, он ризикује да његов дужник никада не испу- 
ни своју обавезу. И тужилац, тражилац извршења, чини сам 
напоре, набавља средства за таксу и доноси је, предаје, држави, 
суверену, државној заједници. He требају ни извршени органи, 
ни регистрације обавезе плаћања таксе, ни књиговодство, ни
евиденције........ Новац полако, али сигурно без застоја прити-
че, као какова мирна равничарска река. И пошто то тако дуто 
траје, грађави су на то навикли, па се ни не буне.

II

Чини се да ми више иисмо у тој ситуацији. Социјални 
експеримент стварања једног новог друштва, експеримент у ко- 
ме смо истодобно и експериментатори и објект експерименти- 
сања, тражи да поново испитамо исправност мишљења, схвата- 
н>а, која смо добили у насдеђе, да их реверифицирамо и револо 
ризујемо.

На том путу се нужно суочавамо са једном чињеницом: 
суд. и административне таксе из прошлости су инкопатибилне 
са појмом државе као организације за стварање унутрашњег 
правног поретка. Оне су створене под етички веома сумњивим 
околностима, инкопатибилне са појмом државе и правним по- 
редком. Одржаване су из разлога фискалних нужности државе. 
Стално је било присутно очекивање да ће оно исчезнути чим 
исчезне неуравнотеженост прихода и расхода заједнице. И у 
прошлости и Y садашњости оне су исчезавале у друштвима 
где је постигнута „буџетска равнотежа". Оне безусловио у дру- 
штво које желимо да изград|имо морају исчезнути без остата- 
ка. Заштита субјективних права, судска и административна ак- 
тивност око доделивања правде не може бити условл>ена пла- 
ћањем неких такса. To је цил> И то мора да буде теденција 
развоја, a не само циљ.

A TO право се не види код нових тарифа о таксама. Таксе 
се скоро без изузетка мултшгрицирају, повећавају. Чак се не 
види ни теденција да се по броју и врсти збијају, смањују, сли-
ваЈУ У једну.

Имам разумевања за финансијоки положај општина данас 
код нас. Само не схватам, ако већ имамо општине које су ви- 
шеструко богатије од других општина, (по једној статистици 
разлика између најбогатије и најсиромашније огаптине рачуна-
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јући no једном становнику је 1:19) како то да те најбогатије 
општине нису нашле могућности да се одрекну прихода од не- 
ких суд. и административних такса. Ако већ богате општине 
могу грађанима да обезбеде много што шта што сиромашне не 
могу (воду, канализацију, итд.) како то да ни једна једина 
од тих општина није у могућности да дадне нпр. бесплатну ле- 
гализацију подписа, или подизање прив. крив. тужби без пла- 
ћања таксе? Зашто ове општине, богате, или сиромашне, све 
једно, мисле да не могу одржати равнотежу буџета, испунити 
своје задатке, ако се одрекну прихода које им доноси такса 
за нпр. укидање имовинских заједншда? Или да је бар нека не- 
ку од ових такса смањила. Ништа од тога нема у десетак так- 
саних тарифа које имам при руци. Од куда то да ми у веома 
различитим и многобројним органима који су ове тарифе до- 
нели имамо људе који тако једноставно и монолитно мисле? 
Од куда та складност у  концепцији: таксе треба повећати? И 
не само повећавати, но скоро без изузетка м у л т и п л и ц и р а -  
т и.

Чини ми се да је ту пропуст не само у томе што су вер>о- 
ватно, како што је раније било речено, о овоме доносили одлу- 
ку на нивову схватања развоја нашег друштва какву могу имати 
начелници из финансије, нигде нису продрла друга схватања, 
схватања која су у складу са напшм напорима у стварању једног 
новог друштва. Зар сем „очију порежџија" нема других „очију" ? 
Ако их има зашто су у овом тренутку била затворена? Ми смо 
коначно у целини са иовим таксама дал>е но што смо били од 
идеала да „правда" не може бити ,д1лаћена“, да се не може 
продавати. To је факт коме треба отворено погледати у очи. 
Ако се погледа може да се „види", a ако се види може и да се 
„сагледа" њезина истина.

Ако су већ „финансијски стручњаци" овде имали одлучу- 
јући реч, онда није схватљиво што нико у овој новој тарифи 
није покушао да неколико разних облика такса сједине у јед- 
ну, па да му на тај начин, симулирајући, ускладе потребе да 
нетакнуте одрже изворе буџетских прихода и потребе смањи- 
вања такса, шиховог постепеног исчезавања. Ми нпр. код куп. 
утовора имамо: 1. таксе на уверење о плаћеној порези. 2. таксе 
на оверу потписа куп. уговора, 3. таксе на грунтну молбу; 4. так- 
су на промет некретнина.

Прве 3 таксе укупно редовно представљају испод 50®/о таксе 
на промет некретнина. Веома често представљају свега 5®/о, a 
и испод 5®/о. Зашто се ове четири таксе нису могле слити у јед- 
ну једину? Добили би осећање да постоји мања такса, да се 
приближујемо времену кад ће такса исчезнути, a истодобно 
количина прихода у огаптинском буџету не би била тиме ума- 
њена. Таксу на про‘мет некретнина би могли правдати тиме да 
она представља: а. у случајевима кад је куп. цена стечена ра- 
дом, резултат прерасподеле између друштва и грађанина, јер

21



je утврћено да су приходи граћана били већи но обим његове 
потрошње, па вероватно већи него његов дапрцнос у производ- 
њи, на радном месту; б. у случајевима кад је куп. цвна стечена 
поклонима настојање да се неравномерности у имовиноким при- 
ликама грађана проузроковане ванпривредном активношћу сма- 
ње В. у случајевима стицања путем продаје имовине, фактом 
да то најчешће не тфедставл>а нужност, но неку врсту луксуза 
(продао једну, па купио другу кућу.)

Зашто ие би могли спојити таксе у постугасу по прив. 
крив. тужбама са паушалним износом трошкова itoje суд одре- 
ђује у првостепеној пресуди? — И један и дрги износ нису 
велики. Ако тужени буде ироглашен кривим иема никаквог 
разлога не прихватити да тај паушални износ буде 100, па и ви- 
ше нових динара. Изгубили би тада један чудан призвук који 
увек осећа тужиоц. Тужени ra је „на пра Бога" „изударао", a 
друштво, кад је дошао да тражи заштиту, му 'каже: „Знаш, ако 
не платиш таксу на тужбу ја у овој ствари нећу ии прстом 
мрднути. Плати таксу, па да га судим".

Размотримо ту оитуацију не оамо рационално, но и ем о  
ционално. Тај тужилац одлазећи по таксу резонује од ирилике 
овако; „Какво је ово наше друштво кад онај ко жели да учини 
неку „неправАу", к.о некога „изудара", може ово да чини без 
да претходно плаћа таксу. Он, истина, ће ту „таксу" плати- 
ти после суд. пресуде, a можда је и неће платити. Ко то зна! 
A онај ко дође до суда и тражи „правду", он већ на улазу у 
суд. зграду мора да плаћа таксу. Зашто ми неправду приви- 
легишемо?"

Ми смо друштво у коме куповина на кредит постаје све 
више и више основни облик купопродаја. Опсуда то и зашто 
то да се ,д1равда“ одупире овом? — Ми омо организовали друш- 
тво у коме без мало човек може да купи све ш. кредит. Није 
мали број наших л>уди који већину своји ствари управо купу- 
ју на тај начин. Од колевке до мртвачког сандука све се купује 
на кредит. Зашто се .дтравда" не може „купити" на кредит? — 
Зашто „правду" мора претходно да плаћа онај ко је тражи, 
тужилац, кад је јасно да у принципу најчешће, a у пракси у ве- 
ћој половини случајева, тужилац са тужбом „успева", досуђује 
|Му се оно што је суду платио као таксу.

Без обзира који органи би били стварно надлежни за д о  
ношење одлуке који.м би се омогућило грађанима да добију 
„на кредит" „услугу", илв „одлуку" оуд. органа, или админи- 
стративних органа, намеће ми се питање зашто овакве одлуке 
нема? Или, можда боље, није ли време да се размотри могућ- 
ноо' и ефекат овакве одлуке? Ограничавам се само на разјма- 
трање ефекта у парничном и извришом поступку.

Ако би се прихватио став да у овим поступцима тужилац, 
одн. тражилац извршења, не плаћају никакву таксу за тужбу,
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пресуАу, молбу за дозволу ггринудног извршења, ми омогућује- 
мо грађанима да користе суд. апарат у циљу заштите својих 
субјективних права. Дошао је у положај у коме је угрожен и 
из кога правно не може изаћи сем да се обрати суду. Истодоб- 
но према тужби, молби за извршење, тужени угрожава својим 
понашањем правни поредак, ствара предуслове са социјалне 
сукобе. Y току поступка суд ће утврђивати дали и колико су 
тврдње тужбе, одн. захтев за принудним извршењем, ооноване. 
Резултат ове активности може да буде:

1. наводи тужбе, одн. захтев за извршење, су основани,
2. наводи тужбе, одн. захтева за извршењем, су делимич- 

но основани и
3. наводи тужбе, одн. захтев за извршењем, су неоснова-

'НИ.
У првом случају тужени, одн. извршеник, у друтом случа- 

ју тужилац и тужени одн. извршеник и тражилац извршења, 
a у трећем случају само тужилац, одн. тражилац извршења, су 
се понашали противправно већ пре покретања поступка, a често 
и у току поступка. Ако се овакво понашање буду кажњени у 
облику надокнаде трошкова каје су пЈУоузроковали оваквим 
својим понашањем, онда имамо правну основу за оно што сада 
зовемо суд. такса. Друштво организујући суд у погледу обима 
трошкова ове организације је у положај који указује да је ви- 
сина тих трошкова управо сразмерна броју и квалитету проти- 
правних понашања граВана. Кажемо брк)ју, јер дали ће бити 
1, 2, или 10 судија у једном суду зависи директно од броја пред- 
мета који ће тај суд имати. Кажелш квалитету, јер, ако парнич- 
не странке у току поступка кажу истину и само истину, посту- 
пак се скраћује и предмет се решава пресудом на основу при- 
знања, или се бар доказани поступак своди на саслушање стра- 
^ака.

Друштво добија правну основу за оно што се сада зове 
такса на тужбу, пресуду, жалбу, предлог за извршече итд. Изу- 
зимајући суд. погрешке, пресудом, одлуком, они који су про- 
глашени обавезним у парничном поступку, или они противу 
којих је дозвољено принудно извршење, представљају групу 
која својим понашањем ствара, повећава, троигкове друштва. 
Нема никаквог ни правног, ни логичког разлога, не прихватити 
концепцију да они који проузрокују друштвеној организацији 
неке издатке својим противправним понашањем нису дужни да 
друштву ово надокнаде. Пошто је веома тешко, a можда и не- 
могуће, вршити индивидуалне обрачуне тих трошкова, могуће 
је, и, разложено је, да друштво одреди унапред апЈхжсимативно 
висину тих трошкова. И суд остаје да пошто одлучи о предмету 
спора просто утврди колики су ти трошкови и ко ће их сно  
сити.

Ствар је друштвене заједнице да од онога ко је проузро- 
ковао ове трошкове исте и наплати. Технички то ће представ-
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љати извесну тешкоћу, али не и неку непремостиву тешкоћу. 
To је чисто организационо-техничко питање.

Решавајући проблем суд. такса на овај начин добијамо 
две ствари:

1. дискусија о висини добија битно други квалитет. Пош- 
то се такса везује за проузроковање издатака, штету, њезина 
висина, ма колика била има једну другу емоционалну вр>едност. 
Плаћа је проузроковач.

2. избегава се једна емоционално нездрава ситуација. He 
условљава се угроженом, тужиоцу, тражиоцу извршења, помоћ 
друштва за одклањање те угрожености предходним плаћањем 
неке таксе. Тужллац је позајмио туженом своју готовину. Мож- 
да све што је имао. Тужени одбија да аиу врати и, ако суд своју 
интервенцију условљава претходним плаћањем таксе, онда ту- 
жиоц реагује од хгрилике овако:

а. чудно је то друштво које за одбрану правде тражи да 
јој се плаћа унапред њезин рад. To ни угоститељи не раде. Или,

б. „неправду" човек може да чини без таксе, a кад се по- 
куша борити за „правду" не „може без новца у бој поћи“! Или

в. платио сам да суд донесе пресуду у смислу тужбе, a 
суд је доне пресуду којом тужбу одбија. Дао ми је оно што
нисам тражио........ "; или Тих „или“ је веома много. Нису то
само ирационалне, но су емоционалне и емотивне реакције. 
Њихова вредност није мања само зато што нису рационалне. 
А, Дс1ли баш нису рационалне? — Зашто је њихова рационална 
вредност мања од вреднсти сазнања да су таксе, такве какве 
су, да постоје пркхгго зато што суверен, држава жели, што оне 
њима донесе приходе, што представљају захватање дела личног 
дохотка грађанина у корист суверена, државе, друштва. Захва- 
тан>е без основа је у најбољу руку неосновано богЉење. A овде 
ваљаног основа нема. Има нешто друго. Трајући веома дуго 
навикли смо на њихово постојање и прихватамо их по инерци- 
ји не испитујући њихову основу. To је тако могло бити у ста- 
тичким друштвима у којима факт да нешто постоји идентифи- 
цира се са фактом да је оправдано да постоји. Наше друштво 
је далеко од тога да буде таково.

Упоређујући одлуке разних општина види се да висина 
појединих тарифних ставоа осетно варирају. Потребно би било 
ове тарифе, њихове висине повезати са неким друтим економ- 
ским факторима да би се добила представа о значају и смислу 
тих разлика. Ако би се за основицу узео просечни доходак по 
становнику једне ошптине као основно мерило, онда би се ви- 
дело да имамо „богатих" и „сиромашних" општина. Y Србији 
та раз^шка је скоркз 1:20. Има огаптина где је просечни доходак 
по становнику скоро 20 пута већи, но у некој другој огавтини. 
Има разлога веровању да би резултат истраживања потврдили 
ово:
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1. Што је доходак по становнику једне општине већи, то 
су и таксе за поједине радње суд., или адм. органа више.

2. Ако се мери по просечном дохотку по 1 једном станов- 
нику општине, онда вероватно становници општина где је тај 
доходак већи, богатијих општина, за исту суд., или администа- 
тивну радњу плаћају истина већи изнас, али мањи проценат 
тог просечног дохотка по 1 становнику.

3. Што је грађанин сиромашнији, што је његов доходак 
мањи, њему плаћање таксе представља све већи проценат лич- 
Hor дохотка, па му то субјективно теже пада.

4. Код истих личних доходака грађана проценат дохотка 
који грађанин мора да одвоји за неку суд., или адм. таксу рас- 
те сразмерно богатству општине (просечном дохотку по глави 
становника општине).

Све ову су за сада ире осећања, импресије, но неко одре- 
ђена тврдња. Y најмању руку ове импресије су вероватно дели- 
мично тачне. A то је управо оно што не вал>а.

Створили СхМо шаренило у висинама такса, шаренило које 
ствара не мале техничке тешкоће у примени. Када би ово ша- 
ренило представљало степене достигнућа хтења стварања друшт- 
ва у коме ће нестати суд. и административних такса, онда би 
то било цена тим хтењима. To је тешко овде наћи. Некако чо- 
век не може да се ослободи импресије да богаство огаптине је 
управо сразмерно, a богаство грађана који се обраћа суду, или 
адЈМ. органима обрнуто сразмерно висини дела која ће од свог 
личног дохотка грађанин морати да одвоји за суд., или админи- 
стративне таксе. Ако је то тачно, a не тврдим да је тачно, онда 
је то поразно.

Било, како било, остаје извесно да смо у овом подухвату 
у целини „промашили". Нисмо поступили у складу са развојним 
теденцијама нашег друштва које се безбр>ој пута зацртане.

Y свим друштвеним организацијама до сада такса је била 
нешто што је било увек у надлежности „министра финансије". 
Министар финансија је особа која је по свом положају профе- 
сонално деформисгша, или бар по положају онемогућена да 
представља снагу која је усмерена на изградњу визије „сутраш- 
њице". Она има превише мука са налажењем извора прихода 
за плаћање „јучерашњице", доспелих обавеза. Најчешће, про- 
блем, превише га окупира да ишта друго види сем прихода. 
Грађана деформише у пореског обавезника, до извора прихода. 
Нико паметан му то ни не замера. Он је зато и на месту на 
коме се налази. Осећање Смаил are да је срамота „такоме јуна- 
ку — купит харач не ск-̂ тгити харача" је основан. Ту се ништа 
не може. И мислим и због тога ово је пренесено у надлежност 
република, покрајина, општина. Очекива.\о се разложно да ће 
тиме ово бити отклоњено. На жалост, ова очекивања нису до- 
нела у целини одговарајуће резултате.. . .

Милош Кекез
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ОБЛИГАЦОНИ ОДНОС НАКНАДЕ ШТЕТЕ РАДНИКУ 
НАСТААЕ ПОВОДОМ ЊЕГОВОГ РАДА НА РАДНОМ MECTY 

ИАИ Y ВЕЗИ СА ДОААСКОМ НА РАД

I — ОСНОВ ОБАИГАЦИОНОГ ОДНОСА НАКНАДЕ ШТЕТЕ

Основ за накнзАу штете представља сама радња чињења 
или проггуштања која за своју последицу има учињеагу штету 
неком лицу. Међутим, извор права на накнаду штете учињене 
чињењем или проггуштањем још увек ггредстављају правна пра- 
вила грађанског права. Ово псх:ебно стога што ми за сада нема- 
мо један јединствени адатеријално-правни акт који би регулисао 
сва питања у вези са настанком штете и обавезом учиниоца да 
причињену штету његовим деловањем или пропупггањем нак- 
нади.

Према правилима Римског приватног права, облигације мо- 
гу настати:
1. из сагласности воља странака,
2. из деликата,
3. из дозвољених радњи, али радњи које иису сагласне вољи 
странака, и
4. из недозвољених радњи, али при том ове недозвољене радње 
немају карактер деликта.

Из прописа Општег имовинског законика Цене Горе од 
Валтазара Богишића, Грађанског законика Србије, Аустријског 
грађанског законика и друтих грађанских законика, види се 
да је опште усвојено правилно, ко другоме причини штету сво- 
јим делањем или проггуштањем, па без обзира да ли се ради 
о дозвољеној или недозвољеној радњи, о радњи сагласној праву, 
али противној вољи странка или не, дужан је да ову штету на- 
кнади.

Разумљиво је да ови a и други грађански законици, као и 
остали правна правила из области грађаноког права имају вео- 
ма развијен систем у вези са регудисањем појединих питан>а о 
проузроковању штете, о њеној накнади, о одговроности за ште- 
ту, о дефеницији штете и др.

И управо отуда, из самог делања, чињен>а или проггушта- 
ња, ако се проузрокује штета, тада је дице које је ову штету 
причинило одговорно за накнаду овако причињене штете.

Међутим, наше данашње радно, па и грађанско право ни- 
су овај вида права и обавеза развили, па се отуда и ми сдужи- 
мо у решавању ове пробдематике, правилима грађанског права.
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II — НАКНАДА ШТЕТЕ РАДНИКУ ПРИЧИЊЕНА Y ДРУГОЈ 
РАДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ У КОЈОЈ ОВАЈ НИЈЕ ЗАПОСАЕН

ИАИ ОД РАДНИКА ИАИ СРЕДСТАВА ДРУГЕ РАДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ВАН РАДНИХ ПРОСТОРИЈА ОБЕЈУ РАДНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

У систему развијених комуникативних односа, у систему 
привређивања уошпте, па и посебно у стистему гранспорта, м о  
гући су безбројни удеси. У овим удесима настају штете и то 
не само штете материјалне припроде за обе радне, или за више 
радних организација већ и штете које се причињавају радни- 
цима других радних организација. Тамо где пастоји осигурање, 
осигурање трећих лица, тамо се последице овако причињене 
штете појединцима ублажују једним ширим фондом солидар- 
ности. Међутим, тамо где нема осигурања трећих лица, тамо 
су последице далекосежене. Ове последице се, дакако могу ре- 
перкутовати непосредно на учиниоца штете, a и на радну ор- 
ганнзацију чији је радник учинилац штете или чије је средство 
са којим је учњена штета трећем лицу.

Мећутим, огапте-познато је правило да радна организација- 
-правно лице одговара за штету коју учини другом физичком 
или правном лнцу њен радник у вези са радом извршавањем 
одређених службених или радних задатака. У том случа1у та- 
кав непосредни учинилац штете је бар привремено ослобођен 
материја.хних последица, последица накнаде овако причењене 
штете, ма да је могуће и то сасвим успешно могуће да се у рег- 
реснОхМ праву и он терети. Међутим, на сдшрот овом схватању 
постоји и схватање по коме се непосредни учесник, непосредни 
учинилац материјалне или друге штете може теретити једино 
ако се ова може уписати у  његову кривицу. To дакле значи, 
да ако се деловање таквог учиниоца неможе сматрати његовом 
личном кривицом, па следствено томе се и не може Јвему упи- 
сати у кривицу, такав учинилац је поштеђен накнаде штете.

Доследно пратећи ову мисао испало би да лице коме 
је нанета штета није у могућности да се обештети. Међупш, 
такво схватање се мора редуковати, кориговати у правцу нала- 
жења могућности за обештећење.

Полазећи од претпоставке, која је у осталом и стварно 
могућа, да једно лице-возач хладњаче, превозећи производе рад- 
не организације у којој је запослен по унапред утврђеном пла- 
ну, примило у кабини свог возила радника друге радне орга- 
низације да га повезе на посао, када је овај радник полазио 
на посао, a на иуту се деси удес и том при.ччком повежени 
радник претрпи знатне повреде. Услед повреде буде пренет у 
болницу на лечење и задржи се дуже време, a потом се упути 
на амбулантно лечење, које траје и неколико месеци.

Дмбулантно лечење траје све дотле док се не установе 
коначне последице претрпљеног удеса у односу на радну способ- 
ност повређеног радника.
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Очигледно је овде, да је повежени радник претрпео неко- 
лшсо видова штете. Ови видови штете се могу манифестовати 
и то:

— материјалиа штета,
— нематеријална штета.
Материјална штета се манифестује у томе што тако по- 

вређени радник за извесно време не прима лични доходак из 
редовног радног односа који је заснован :на резултатима рада, 
већ прима накнаду услед привремене неспособности за рад ко- 
ја је сразмерно мања него лични доходак.

Неимовинска штета се манифестује у претрпљеном страху, 
болу и др. При утврђењу овако причињене материјалне штете 
може се поћи од аве поставке, и то:

1. да се узме просек зараде који чини основ за утврђива- 
ње накнаде која се исплаћује услед привремене неспособности 
за рад, те да разлика између основа и стварних дримања рад- 
ника буде стварна материјална штета за овако оштећеног рад- 
ника.

2. да се пође од тога колико је радник у последњем месе- 
цу непосредно пре удеса осгварио лична примања по основу 
резултата рада, те разлике између тог примања и примања по 
основу привремене неспособности буде установљена као висина 
штете.

Дакако, могуће је и једно, a и друго решење. Међутим, 
и једно и друго од ових решења имају и својих и позитивних 
и негативних страна. Y првом случају, могуће је да је основ 
знатно већи, јер да су на њега утицала и извесна ванредна при- 
мања из ранијих периода ма да на основу рада, али ипак не 
из периода који се има узети за утврђивање основа, a у другом 
случају такође је могуће да је у непскфедно ранијем месецу, 
месецу пре удеса радник остварио знатно више или знатно 
нижа ггримања од примања која редовно остварује.

Међутим, постоји и трећи вид утврђивања висине штете, 
a он би се могао базирати на утврђеном стартном основу рад- 
ника. Но и овај вид утврђивања материјалне штете има у себи 
добре и лоше стране. Стартни основ није гарантован лични 
доходак, већ његово остварење или неостварење зависи од ви- 
ше чинилаца.

Из свега овога произилаз да је утврђивање висине штете 
на овај начин претрпљено фактичко питање које ваља у сваком 
канкретном случају посебно утврђивати и оценити.

III — МОГУБНОСТ ОСТВАРИВАЊА НАКНАДЕ ВАНСУДСКИМ
ПУТЕМ

Могуће је да се покуша између рзАника који је претрпео 
штету и радне организације чијим је деловањем нанета штета 
раднику остварење накнаде и ван судским путем.
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Покушај за решавање овако настале ситуације ван суда 
могло би се сматрати веома разумно и целисходно решење. Ова- 
'кво решење има своје предности које се огледају У томе, што 
радник 'који је оштећен на један разумна начин, врло брзо, без 
покретања судоког или другог апарата остварује своје право, 
a с друге пак стране радна организација се не излаже неким по- 
себним процесима и трошковима који чак и нису нужни.

Разумљиво је да је за овакво решење потребно да се испу- 
не и извесни услови, a ти би били:
1. да радник који је оштећен поднесе предлог радној организа- 
цији чијим је деловањем претрпео штету,
2. да уз захтев поднесе лекарско уверење о ггривременој неспо- 
собности за рад,
3. потврду о личним примањима уназад за неколико месеци пре 
месеца у коме је претрпео удес, и
4. да свој захтев конкретизује на врсту и висжну штете коју 
тражи да му се накнади.

Y том случају, радна организација би се могла сматрати 
обавезном да са својим органима управљања узме у разматра- 
ње овакав захтев, a потом да донесе одлуку о прихватању или 
не предлога и за случај да се предлог прихвати позове оштеће- 
ног те са њим сачини одговоарајући докуменат у правцу пос- 
тигнутог споразума. Међутим, за случај да радна организација 
чијим деловањел! је неки радник претрпео штегу не прихвати 
предлог оштећеног за накнаду ван суда, тада је дужна да рад- 
ника у благовременом року обавести и одбијању његовог за- 
хтева.

Овакво решење ваља тражити, решен>е вансудске нагодбе 
увек када је оно могуће, па без обзира на чињеницу чији је 
радник у питању, како је до удеса дошло, на ком радном или 
другом месту и у каквом службеном односно радном својству 
је такав радник претрпео штету.

За случај, да се не наће решење за мирно и ван суда обеш- 
тећење, тада се свака накнада штете остварује у судском спору.

IV — НАДЛЕЖНОСТ CYM  И СТРАНКЕ Y CDOPY

Y сваком случају, a у зависности од висине штете, за ре- 
шавање у  вези са накнадом штете причињене раднику у вези 
са радом, надлежан је редован суд, односно општински или ок- 
ружни, што у 'конкретном случају зависи од оштетног захтева.

Све Y зависности од тога, до које мере је лице које је 
претрпело штету остало способно, мисли се на телесну и пос- 
ловну способност, зависи и то ко ће се појавити као странка 
у спору за накнаду штете.
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Y зависности од тога које странке имају активну односно 
пасивну легитимацију, у спору за накнаду штете могу се поја- 
вита:

— лице 'које је претрпело штету, о.днасно ако је оно постало 
пословнно неспособ|НО, или чак у току изгубило живот, тада 
се у спор на страни оштећеног наследници, однооно лица к о  
ја су са њим у најближем сродству или лица која је овај 
издржавао или било дужан да издржава, или њихови закон- 
ски заступнци.

— на другој страни увек, скоро увек се јавља радна организа- 
ција или друш орган чијим је деловањем или пропуштањем 
дошло до штете. Ова лица се јављају у својству пасивно ле- 
гитимисаних лица.

Захтев за накнаду штете упућен суду мора да садржи коју 
врсту штете оштећени захтева, имовинску, матријалну, морал- 
ну, или само једну од њих. Y том случају, захтев за утврђива- 
ње штете мора бити документован исправама и доказима, a 
суд по свом слободном судијском уверењу, на темељу проведе- 
ног поступка утврђује врсту и висину штете коју ће досудити 
као накнаду.

Благоје Ранчић

KONGRES MEĐUNARODNE UNIJE ADVOKATA

Međunarodna unija advokata (Union Itemacionale des avo- 
cats) održala je svoj redovni 23-ći Kongres u Londonu, od 21. do 
25. jula 1969. god. Na kongresu je učestvovalo preko 1200 advokata 
(sa nekoliko stotina pratilaca) iz 57 država svih kontinenata, čije 
su nacionalne organizacije učlanjene u Uniji. Iz Mađarske i Čeho- 
slovačke bili su prisutni posmatrači.

Otvaranje Kongresa izvedeno je na vrlo svečan način u velk 
koj sali Opštine (Great Hall of Guidhall) uz učešće gradonačelnika 
Londona (Sir Charles Trinder, Lord Mayor of London), kancelara 
Velike Britanije (Lord High, Chancellor of Great Britain) pred- 
sednika udruženja pravnika (Robert Payne, president of The Law 
Society) i drugih uglednih gostiju. Predsednik MUA, advokat Blač 
(Blatch) održao je kraci prigodni govor, posle koga su govorili 
gradonačelnik i drugi gosti predstavnici vlasti i organizacija.

Radni deo Kongresa odvijao se kroz tri sekcije u salama 
Kensington Close Hotela. Pretresane su tri kongresne teme: 1. Pro- 
tekcija kupca i prodavca u medunarodnim trgovačkim poslovima 
(La protection del’ acheteur et du vendeur dans la vente commero
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iale intemacionale) Generalni izvestilac: Baron Van der Felc, advo- 
kat iz Holandije. 2. Racionalizacija rada advokata (La rationalisa
tion du travail d’ advocat), 3. Pravo i tehnika; Zaštita čovekovelič- 
nosti (Drioit et technique: la protection de la personalite de 1, 
homme) Generalni izvestilac: advokat Т. Bucciarelli iz Italije.

U prvoj sekciji je zapaženo istupio i jugoslovenski nacionalni 
referent Dr. М. Kalođera, advokat iz Zagreba.

U drugoj sekciji prikazana je i savremena oprema advokat- 
skog biroa, sa prknenom elektronike. Izložen je vrlo zanimljiv 
istorijat razvoja advokatske kancelarije kroz vekove. Od srednjo- 
vekovne (sa guščijim perom, Biblijom, Magnakartom i Habeas- 
korpusom) do uzome savremene advokatske kancelarije (sa telek- 
som, diktafonom, mašinom za kopiranje, računarima, mašinom- 
-prevodiocem i sl.) Razgledajući ovu izložbu nametnula nam se 
predstava (nismo je saopšili!) ndkih naših advokatskih kancelarija 
u kuhinjama (primena elektronike, ukoliko takav adÂ okat ima 
električni štednjak!), te nametnula ozbiljna obaveza da se poradi 
na tome da se advokatske kancelarije izvuku iz kuhinje, predsoblja, 
spavacih soba i sl.

U trecoj sekciji se vodila vrlo zanimljiva diskusija o polo- 
žaju čoveka u tehničkom društvu i o potrebi zakonoskog reguli- 
sanja zaštite čoveka od tehničkih dostignuća i njihove primene u 
savremenom društvu. Veći deo jugoslovenske delegacije uzeo je 
učešće u radu ove sekcije, a posebno je zapaženo izlaganje u disku- 
siji advokata Balagije iz Banja Luke.

Za učesnike Kongresa prtredeno je vise prijema: Udruženje 
pravnika, Udruzenje advokata, Udruženje pravozastupnika (soli- 
citora). Grape mdustrijalaca i privrednika od kojih posebno treba 
istaci The Merchannt Taylors Company in the City of London, prin- 
cesa Margareta i dr. Dana 24. jula p>opodne svi učesnici Kongresa 
sa pratnjom, bili su kod Kraljice Elizabete na Garden Party u 
Bekingamskoj palati (Buckingham Palace). Priredena je i pozoriš- 
na (Aldwich Theatre: The Royal Shakespeare Compay in Toilus 
and Cressida) i baletska predstava (Coliseum: The London Festival 
Ballet in Coppelia). Nacinjen je izlet u Oxford, sa posetom 
nekohko poznati koledža: Queens College, University Co
llege, Magdalen College, Keble College, i dr. Ucinjena je poseta 
Blenhajmu (Blenhaim polace), dvorcu Vojvoda od Malrboroa (The 
dukes of Mallborough), u kome je roden i Winston Churchill.

Zavrsna plenarna sednica sumirala je rezultate radnog dela, 
a potom su izvršeni izbori za Biro MUA (predsednik, potpredsed- 
nici, sekretari i blagajnici) za naredni period od dve godine. Iduci 
Kongres održaće se u Parizu 1971. godine.

Za novog predsednika MUA izabran je prvi potpresednik 
Claude Lussan, advokat iz Pariza. Mesto jugoslovenskog predstav- 
nika u birou Unije, sa zvanjem potpredsednika, zauzimace po pred- 
logu Saveza AK Jugoslavije Dr. Aurel Krstulovic, advokat iz Za-
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greba. Novi predsednik Lisan čovek je izvanredne opšte i pravničke 
kulture, odličan govornik, svestrano upoznat sa problemima advo- 
kature u svetu, naš osvedočeni prijatelj i poznavalac naših pri- 
lika. Po zadacima Unije boravio je vise puta u Jugoslaviji, a na 
proslavi stogodišnjice advokature Hrvatske 1968. u Zagrebu izmedu 
ostalog je (slobodno prevedeno) rekao i  ovo: „Ako je zadatak 
držve da razvija ličnosti čoveka bez obzir-a na njegovo dmštveno 
stanje, zadatak je advokature — zbog toga ona i postoji — da 
brani čoveka i njegova dobra, bez obzira na njegov društveni po- 
ložaj. Angažovanost advokature u oblasti privrede je njen nacio- 
nalni i drustveni poziv”.

Na Kongresu je uzelo učešće oko 20 advokata iz Jugoslavije. 
Savez advokatskih komora Jugolsavije bio je predstavljen odgo- 
varajučom delegacijom, u koju su pojedine Komore uvrstile i svoje 
predstavnike. Sem ovih bilo je i advokata koji su po sopstvenoj 
inicijativi uzeli učešće na Kongresu, a koji su takode tretirani kao 
jugoslovenski advokati (svaka nacionaJna organizacija može imati 
20 zvanicnih delegata). Iz Vojvodine su učestvovali na Kongresu 
advokati: Milorad Botic i Olga Caric (N. Sad), Dr. Andrija Tisa i 
Zoltan Kohrec (Subotica), Dr. Fedor Aranicki i Đorđe Tajković 
(Srem. Mitrovica).

Kongres je bio inzvanredno dobro organizovan i j>ored veli- 
kog broja učesnika, kao i cinjenice da se advokati (u torn pogledu 
su jed n ^ i u svetu!) ne prijavljuju na \теше i prema programu i 
upustvima organizatora što obavezno pricinjava teško svladljive 
smetnje. Kolege iz Engleske su i ovo uspesno savladale, menjajuci 
i aranžmane i dopunjujuci zabavni deo programa uoči samog, pa 
i na dan, otvaranja Kangresa. Svaki im cast!

M. Botic
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