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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  В О Ј В О Д И Н Е
LI год. од изласка
X X V III  год. непрекидног излажења

Нови Сад, јануар, 1979.
Број 1

Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Проф. др С л а в к о  Ц а р и ћ
редован професор Правног факултета у Новом Саду

САМОУПРАВНИ СПОРАЗУМИ И ДРУШ ТВЕНИ ДОГОВОРИ 
И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ У  САМОУПРАВНОМ РЕГУАИСАЊУ 

ОДНОСА У  УДРУЖ ЕНОМ РАДУ

Самоуправни споразуми и друштвени договори постоје 
Y нашем правном систему већ више од десет година. У прво 
време појавили су се ради регулисања ужег круга питан.а из 
области самоуправљања, да би се у каснијој употреби знатно 
пропшрила примена самоуправних споразума о свим областима 
друштвено-економских и друштвено-политичких односа. У  прво 
време примене самоуправних споразума и друштвених договора 
код нас постојала је  чврста повезаност самоуправних споразума 
и друштвених договора и \товора. Често су се идентификовали, 
нарочито самоуправни споразуми и уговори, тако да су се уме- 
сто уговора на тржишту почели употреблЈавати самоуправни 
споразуми, и ако се најчешће радило о неадекватној примени 
самоуправних споразума.

У  Уставним амандманима у периоду између 1968. и 1971. 
године први пут се код нас уставно-правно регулишу самоуправ- 
ни споразуми и друштвени договори. У  Уставу СФРЈ из 1974. 
године самоуправни споразуми и друштвени договори су регу- 
лисани као изузетно значајни правни акти и друштвени инстру- 
менти у регулисању односа у нашем самоуправном сисгему.

У  досадашњем развоју често су се мењала схватања_и 
концепције о самоуправним споразумима и друштвеним дого- 
ворима код нас. Веома интензиван развој се остварује нарочито
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Y последњих неколико година када су јасно разграничени одно- 
си који се регулишу уговорима од односа који треба да се 
регулишу самоуправним споразумима и др^тптвеним догово- 
рима. Посебно су значајна у том погледу одговарајућа правила 
у Закону о удруженом раду из 1976. године.

Y  досадашњој еволуцији значајније су се мењали и односи 
самоуправних споразума и друштвених договора. По ранијим 
схватањима постојала је велика разлика између самоуправних 
споразума који су били веома блиски уговорима и друштвеним 
договорима који су у прво зреме били веома слични подзакон- 
ским актима, и то како у погледу обавезности, тако и у односу 
садржаја друштвено-економских односа који су се регулисали 
друштвеним договорима.

Y  областима самоуправних споразума и друштвених дого- 
вора, првенствено полазећи од одговарајућих правила из YcxaBa 
СФРЈ 1974. године и Закона о удруженом раду из 1976. године 
треба терминолошки разликовати самортравно споразумевање 
и друштвено договарање као трајни метод самоуправног усагла- 
шавања различитих интереса у нашем самоуправном друтлтву, 
од самоуправних споразума и друштвеиих договора као посеб- 
них самоуправних аката, који су такође најчешће методолошки 
израђене различите тенденције и различити интереси у области 
друштвеноекономских и друштвено-полнтичких односа код нас. 
Затим, треба такође разликовати веома широк круг потенци- 
јалних и могућих носилаца иницијатива за закључивање само- 
управног споразума и друштвеног договора, од релативно ужег 
круга учесника и потписника самоуправних споразума и дру- 
штвених договора.

Посебно веома значајну ггроблематику у вези самоуирав- 
них споразума и друштвених договора представља уредно и 
благовремено извршавање обавеза и самоуправних споразума 
и друштвених договора као и скуп могућих санкција KOje се 
могу примењивати кроз неизвршавање преузетих обавеза и са- 
моуправних споразума и друштвених договора. Y  нашем прав- 
ном систему свакако предстоји доградња система код ових пи- 
тања јер постојећа правила у највећој мери полазе од тога да 
су наведена питања и побројани друштвено-економски и дру- 
штвено-политички односи регулисанп самоуправним споразуми- 
ма и друштвеним договорима, као и да се преузете обавезе 
благовремено и уредно извршавају. Веома је мало правила ме- 
hvTHM, за оне ситлације и односе који су требали али нису 
регулисани самоуггоавним споразлмима и друштвеним договори- 
ма као и за случа1еве да се ггоет^зете обавезе из самоутгравних 
споразума и дрллптвених договора нелредно извршавају или 
лопште неизвршавају.

Претежно птарока и често неодговарајлћа примена само- 
'/ппавних споразлма и ^^л^гrлтвeниx договора код нас до допо- 
тттења YcxaBa СФРЈ из 1974. године и Закона о удружепом раду 
1976. ходине је  знахно корихована и измењепа прецизчијим 
одређивањем обласхи примене самоуправних споразума и дру-



штвених договора. На тај начин је спречено неадекватно и дру- 
штвено неконтролисано примењивање самоуправних споразума 
и друштвених договора и ради регулисања оних односа који се 
не могу адекватно регулисати самоуправним споразумима и 
друштвеним договорима.

Посебна веома значајна област примене самоуправних спо- 
разума и друштвених договора је код нас област друшгвеног 
планирања. Самоуправне концепције планирахва привредног и 
друштвеног развоја се не могу код нас замислити без самоу- 
правних споразума и друштвених договора као основних обли- 
ка усаглашавања интереса и односа у ширим областима удру- 
женог рада, a и опште у нашој друштзеној заједници.

Уставно-правна концепција самоуправног споразумевшна 
и друштвеног до70варања и појам самоуправних споразума 

и друштвених договора

Y  Уставу СФРЈ из 1974. године предвиђа се знатно шира 
примена основног метода у регулисању односа у самоуправном 
друштву, метода самоуиравних споразумевања и друштвеног 
договарања у односу на домен примене самоуправних ciiopa- 
зума и друштвених договора.

Самоуправии споразуми и друштвени договори имају доста 
заједничких особина, јер их употребљавају радници и други 
радни људи ради самоуправног уређиватва међусобних односа 
и усклађивања интереса и регулисање односа од ширег дру- 
штвеног значаја. Постоје, међутим, и значајније разлике у 
домену примене. Док се самоуправним споразумима користе 
радници и други радни људи у  организацијама удруженог рада 
и заједницама да у оквиру својих самоуправних права ускла- 
ђују своје интересе о друшгвеној подели рада и друштвеној 
репродукцији, затим ради удрухсивања рада и средстава и обра- 
зовања удруженог рада и заједница и утврђивања основа и 
мерила за распоређивање дохотка, друштвеним договором орга- 
низације удруженог рада, коморе и друга општа удружења, 
самоуправне интересне заједнице и самоуправне организације 
и заједнице и органи друштвено-политичких заједница, синди- 
кати и друге друштвено-политичке заједнице обезбеђују и ускла- 
ђују самоуправно ^'ређивање друштвено-економских и других 
односа од ширег заједничког интереса за учеснике договора или 
од огаптег друштвеног интереса. Дакле, док су самоуправни 
споразуми релативно уже примене, друштвеним договорима се 
остварује самоуправно регулисање односа у ширим областима 
и заштита на1ширих друштвених интереса. Друкчији је и круг 
учесника у  самоуправним споразумима п друштвених договора. 
Код самоутгравних споразума је  знатно наглашенија самоуправ- 
на компонента овога акта, док је код друштвеног договора 
првепствено изражен и регулисан шири друштвени интерес.



Развој концепције у нашем правном систему о самоуправним 
споразумима и друштвеним договорима до данас 

и тенденције даљег развоја

У  прво време када су се појавили код нас било је  веома 
тешко разликовати самоуправне споразуме и друшгвене дого- 
воре од уговора јер су се општа правила о уговорима у великој 
мери примењивала и на самоуправне споразуме и друштвене 
договоре, у недостатку посебних правила у  самоуправним спо- 
разумима и друштвеним договорима. Управо у то време су у 
нашој стручној литератури најчешће бнла присутна схватања 
о томе да су по својој правној природи самоуправни споразуми 
и друштвени договори посебне врсте уговора. Каснијим разво- 
јем и све широм примено.м самоуправних споразума и друштве- 
них договора код нас све се чешће појављују схватања у тзв. 
нормативној природи самоуправних споразума и друштвених 
договора. По овим схватањима самоуправни споразуми и дру- 
штвени договори су општи правни акти као самостални извори 
права у нашем правном систему. Развојем нормативне концеп- 
ције о самоуправним споразумима и друштвеним договорима 
у  нашој самоуправној пракси, постепено се мења област при- 
мене самоуправних споразума и друштвених договора и у све 
већој мери се указује на разлике према уговорима. Међутим, 
и у нашем правном систему, и у  наишј самоуправној пракси 
a исто тако и у стручној литератури присутна су још увек оба 
ова схватања о самоуправним споразумпма и друштвеним дого- 
ворима. Поједини аутори у  већој мери код самоуправних спо- 
разума наглашавају да је то правни акт, док код друштвених 
договора негирају правка обележја показујући првенствено на 
друштвени карактер ових аката и на морално-политичке санк- 
ције због неизвршавања друштвених договора. Y  даљем развоју 
треба очекивати да ће се самоуправни споразуми и друштвени 
договори првенствено богаћењем нових сазнања и новим иску- 
ствима, у  све већој мери удаљавати и од утоворне и од норма- 
тивне концепције и да ће у све већој мери долазити до изражаја 
нова и посебна обележја самоуттравног карактера код ових 
аката. Класична правила о закључивању, тумачењу и о санкци- 
јама, која су сада у  примени код само\шравних споразума и 
друштвених договора, треба да буду замењена новим и ориги- 
налним самоуправним правилима о самоуггравним споразумима 
и друштвеним договорима. Очигледно је да је то релативно 
дуги процес који у  потп^шости мора да сазре и да добије своју 
самосталну физиономију, јер исфорсирано квазиноваторство и 
квазиоригиналност могу само да наносе велике штете и велике 
проблел1е у нашој самоуггравној пракси. Очигледно је да се 
ради о новим акти.ма и да су они првенствено самоуправног 
садржаја и дејства, а<\и исто тако у овом тренутку преурањено 
је  у потпуности се одрећи примене општих начела о уговорима 
и општих начела о нормативним актима када су у питању са- 
моуправни споразуми и друштвени договори. Исто тако је преу-



рањено, a самим тим и нереално и нетачно негирати самоуправ- 
ним споразумима и друштвеним договорима правна обележја, 
го су још увек правни акти и биће правни акти још релатпвно 
дуже време у нашем правном систему.

Сличности и разлике измећу самоуправних споразума 
и другитвених догозора

Нагласили смо већ да су самоуправни спвразуми и дру- 
штвени договори акти којима се користе радници и други рад- 
ни људи ради самоуправног уређивања међусобних односа, 
усклађивања интереса и peryAHcaft^a односа од ширег друштве- 
ног интереса. Самоуправни споразуми и друштвени договори се 
добровољно и равноправно закључују и пре него што буду 
примењени морају бити објављени.

Разлике су очигледне у погледу учесника код самоуправ- 
них споразума и друштвених договора као и у погледу садр- 
жине друштвено-економских и друштвено-политичких односа 
који се регулишу самоуправним споразумкма и друштвеним 
договорима. Значајније разлике постоје и у погледу домена 
примене јер се по правилу самоуправним споразумима регули- 
шу релативно ужа питања у односу на друштвене договоре ко- 
јима се првенствено остварује заштита најширих друштвених 
интереса.

Y  погледу санкције код самоуправних споразума су чешће 
правне санкције, док се код друштвених договора често појав- 
љују морално-политичке санкције, a доста је  друштвених дого- 
вора који уопште не садржавају санкцнје за оне учесникс 1соји 
не извршавају договоре и обавезе из друштвених договора.

По ранијим концешшјама коЈе су биле присутне у нашем 
правном систему, друш1 вени договори су могли стварати оба- 
везе за раднике и радне људе и друштвена правна лица који 
нису учесници у друштвено.м договору. Таква схватања су код 
нас нап\твтена јер се изричито на основу члана 126. Устава 
СФРЈ из 1974. године предвиђа да самоуправни споразуми и 
друштвени догбвори обавезују учеснихе који га закључе или 
који му пристуше. На овај начин се код друштвених договора 
уважава пренаглашено нормативно дејство које је раније по- 
стојало код нас.

Иницијатива за закључивање, закључивање и извршавшзе 
самоуправних споразума и друштвених договора

Y  Уставу СФРЈ из 1974. године и у  Закону о удруженом 
раду из 1976. године јасно се прави разлика између субјеката 
који су овлашћени за покретање иницијативе за закључивање 
самоуправних споразума и друштвених договора, од учесника 
који закључују самоуправне споразуме и друштвене договоре.



Синдикалне организације и друге друштвено-политичке органи- 
зације, као и друштвено-политичке заједнице су често носиоци 
иницијативе за закључивање самоуправних споразума и друштве- 
них договора, док најчешће ови субјекти не закључују само- 
управне споразуме, чешће су учесници закључивања друштве- 
них договора, али се тада, по правилу не истиче њихово посеб- 
но овлашћење у погледу иницијативе за закључивање тих дру- 
штвених договора.

Претпоставља се благовремено и уредно извршавање само- 
управних споразума и друштвених догозора од стране учесника 
у њиховом закључивању. Круг носилаца обавеза из самоуправ- 
них споразума и друштвених договора је често веома широк јер 
се многи самоуправни споразуми и дру1лтвени договори закљу- 
чују делегатским п\?тем. Међутим, изваи овога круга делегатске 
базе и овлашћења делегата самоуправни споразуми и друштвени 
договори на основу напред наведене и цитиране уставнс од- 
редбе обавезују једино учеснике у самоуправном споразулту и 
друштвеном договору.

Извршавање самоуправних споразума и друштвених дого- 
вора се увек претпоставља и у  самоуправној пракси су нај- 
чешћи случајеви уредног извршавања закључених самоуггравних 
споразума и друштвених договора. Међ^/тшч, самоуправна прак- 
са је  знатно разноврснија и знатно сложенија од линеарног 
дејства и линеарне примене ове претпоставке о уредности при- 
мене, и због тога је неопходно да се посебно проучи и регулише 
проблематика могућих санкција и њихових примена ако се 
самоуправни споразуми и др\титвени договори не испуњавају. 
Ово питање треба и шире поставити јер се често у самоуправ- 
Hoi пракси поједини самоуправни споразуми и друштвени дого- 
вори не закључују уогапте или не закључују благовремено па 
се као проблем поставља широко подручје нерегулисаних одно- 
са који треба да се регулипту самоуправним споразумнма и 
друштвеним договорима.

Проблематика санкција због неизвршавања преузетих обавеза 
самоуправним споразумима и друштвеним Ђоговорима

Проблематика санкција због неиззршавања преузетих оба- 
веза самотаравнил! споразумима и друштвеним договорима је 
изузетно сложена, a истовремено је од огромног друпЈтвеног 
значата. Јасно је и очигледно да је у  натширем друштвеном 
интересу да се преузете обавезе из самоуправних споразума и 
друштвених договора благовремено и \/редно испуњава1у н да 
ie и боље у име друштва да не мора доћи до примене сашсци1а. 
MebvTHM, нити се по1едини само^шравни спопазуми и друштве- 
ни договови закључу1У, нити се преузете обавезе увек уредно 
и благовремено испуњавају.

Уколико се поједини односи у одређеном року и на одре- 
ђен начин не регулипгу самоуправним споразумима или дру-



штвеним Аоговорима, у нашем правном систему се могу пред- 
видети други начини и облици регулисања тих односа. С лруге 
стране, без закључених самоуправних споразума и друштвених 
договора низ веома значајних и друштвено-економских и дру- 
штвено-политичких односа се код нас не могу регулисати на 
други начин. И тада се по правилу не остварују конститутивна 
дејства која се могу једино остварити закљученим самоуправ- 
ним споразумима и друштвеним договорима.

Значајније разлике у погледу санкција постоје између 
самоуправних споразума и друштвених договора. Док су код 
самоуправних споразума доста честе имовипске санкцијс, код 
друштвених договора су чешће морално политичке санкцијз a 
истовремено је све већи број друштвених договора у којима 
нису предвиђене никакве санкције у случају неизвршавања 
преузетих обавеза.

Треба нагласити да постојеће санкције које се примивују 
у самоуправној пракси због неизвршавања самоуправних спо- 
разума и друштвених договора најчешће нису довољно ефи- 
касне, нарочито су неефикасне код појединих врста самоуправ- 
них споразума и друштвених договора. Примера ради, уколико 
се на основу обавеза и самоуправних споразума од стране поје- 
диних учесника тога самоуправног споразума оствари потпуна 
преоријентација делатности a други учесници тога самоуправ- 
ног споразума не испуњавају своје обавезе, онда се овим раско- 
раком испуњавање и неиспуњавање обавеза из самоуправног 
споразума најчешће ствара огромна штета не само за учеснике 
самоуправних споразума него и у погледу најширих друштвених 
интереса која се често пе може надокнадити никаквим имовин- 
ским санкцијама због неизвршења обавеза из самоуправних 
споразума. Овакви примери су још очигледнији када се ради 
о друштвеним договорима. Због тога сматрамо да у будућем 
развоју ових питања треба основну пажњу посветити органи- 
зовању и остваривању одговарајуће превентиве којом ће се 
спречити неизвр1павање обавеза из самоуправних споразума и 
друштвених договора.

Y  самоуправној пракси појављују се појединн облици ова- 
ко организоване превентиве најчешће на тај начин да се само- 
управним споразумом и друштвеним договором констигуишу 
заједнички орган њш заједничко друштвено тело коЈима је 
основни задатак да прате, проучавају н преузимају мере ради 
обезбеђења уредности благовременог извршавања преузетих оба- 
веза из самоуправних споразума и друштвених договора.

Y  појединим областима друштвено-економских и друштве- 
но-политичких одиоса у  нашем првом систему су предв11ђене 
индивидуалне и колективне санкције и санкције статусне при- 
роде ако се поједине обавезе из сал1оуправних споразума и 
друштвених договора благовремено и уредно не испуњавају.



Области примене самоуправних споразума 
и друштвених договора

Пре доношења Устава СФРЈ из 1974. године и Закона о 
удруженом раду из 1976. године нису биле у нашем правном 
систему довољно одређене к прецизно разграничене области у 
којима се закључују друштвени договори и самоуправни спора- 
зуми. Већ смо казали да је то стварало низ негативних појава 
у нашој самоуправној пракси.

Y  погледу области примене друштвених договора од изу- 
зетног значаја је  став 1. члан 579. Закона о удруженом раду 
из 1976. године: „Друштвеним договором обезбеђује се и ускла- 
ђује самоуправно уређивање друштвено-економских и других 
односа од ширег заједничког интереса за учеснике договора 
или од општег друштвеног интереса, a нарочито у областима 
планирања, цена, распоређивања дохотка и расподеле средстава 
за личне дохотке и за заједничку потрошњу радника, међуна- 
родне размене, политике, запошљавања у Југославији, и у ино- 
странству, и заштите и унапређивања човекове средине” .

Y  погледу домена примене самоуправних споразума, треба 
нагласити да су основне области примене самоуправних спо- 
разума у члану 586. став 1. Закона о удруженом раду из 1976. 
године: „Самоуправним споразумом уређују се и усклађују дру- 
штвено-економски и друти самоухтравни односи и интерсси у 
друштвеној репродукцији и у  другим облицима остварквања 
друштвено-економског положаја радника и других радних људи 
и њихових самоуправних организација и заједница, a нарочито 
се: удружује рад радника у  основној организацији, удружује 
рад радника у радној заједници, удружују рад и средства у 
радне организације и друштвене организације удруженог рада, 
банке, и друге финансијске организације, заједнице осигурања 
имовине и лица, самоуправне интересне заједнице, као и у 
друге облике удруживања рада и средстава; утврђују основе 
плана, усклађују интереси у друштвеној подели рада и дру- 
штвеној репродукцији дохотка, утврђују критеријуми за само- 
управно уређивање цена, утврђују основи и мерила за распо- 
ређивање дохотка оствареног заједничким пословањем, уређују 
односи у оствариватву слободне размене рада, уређују међусоб- 
на права, обавезе и одговорности радника у  удруженом раду 
и мере за њихово остваривање, као и односи у  спровођењу 
општенародне одбране и друтатвене самозаштите” .

Треба нагласити да ово нису једине области само\шравних 
споразума и друштвених договора, јер су ове области примене 
самоуправних споразума и друштвених договора одређене и у 
низу других законских прописа. Ово су само основне и најзна- 
чајније области примене самоуправних споразума и друштвених 
договора које истовремено утврђују природу и карактер само- 
управних споразума и друштвених договора.



Самоуправни споразуми и друштвени договори као инструменти 
самоуправног планирања

Самоуправни споразуми и друштвеии договори су основни 
правни инструменти нашег система самоуправног планирања 
привредног и друштвеног развоја.

Полазећи од основних принципа и начела у области дру- 
штвеног планирања самоуправни споразуми и друштвени дого- 
вори су правни акти најјаче правне снаге у процесу усаглаша- 
вања различитих интереса и циљева у области самоуправног 
планирања са којима морају бити усаглашени самоуправни и 
друштвени планови.

Y  области планирања у удруженом раду у организацијама 
удруженог рада и заједницама основни и најјачи правни акт 
у процесу планирања је  самоуправни споразум о основама пла- 
на, који може бити различит у односу на поједине облике 
удруживагва рада и средстава.

Приликом израде друштвених планова друштвено-политич- 
ких заједница основни акт најјаче правне снаге са којим мора 
бити усаглашен и друштвени план, представља друштвени дого- 
вор о основама друштвеног плана.

Треба нагласити да се целокупни систем друштвеног пла- 
нирања код нас још увек налази у фази доградње одговарају- 
ћим републичким и покрајииским законима. Без обзира на ову 
чињеницу, треба очекивати доградњу у погледу прецизирања 
учесника у појединим самоуправним споразумима и друштвеним 
договорима, зати-М прецизирања садржаја самоуправних спора- 
зума и друштвених договора и одређивања броја и врста само- 
управних споразума и друшгвених договора који се закључују 
у фази самоуправног планирања. Значи, греба очекивати једино 
даље прецизирање и наглашавање осковног значаја самоуправ- 
них споразума и друштвених договора у целокупном нашем си- 
стему самоуправног планирања привредног и укупног друштве- 
ног развоја.



Др М и л и с а в  Ч и 3 м о в ић
ванр. професор Правног факултета у Титограду

ПРАВНИ ЉЕКОВИ Y  ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Структура и функционисање институција извршног по- 
ступка, као уосталом и свих других поступака, треба да су 
уређене тако да гарантују донопхење законитих и правклних 
одлука. To даље претпоставља да је извршни поступак цио је- 
дан процес, кога детерминишу у повратној спрези многи објек- 
тивни и субјективни разлози, разумије се, у  обиму како је то 
Законом* уређено. У том процесу нијесу искључене грсшке. 
Неке од њих —  то су оне битне и теже, и без разлике јесу 
ли намјерне или ненамјерне, подразумијевају корекције. Те 
корекције се чине посредством правних љекова. Као и у  сваком 
поступку и овдје се разликују на редовне и ванредне.

И у  извршном nocTiTiKy, као и иначе, израз „правни ,\ијек” 
има различита значеша. Једанпут је то хшсмени поднесак, други 
пут правно средство, да би трећи пут био одређен као процесна 
радња којом се побијају одлуке и закључци као облици одлу- 
чивања у извршном постртку. Ова различитост није тако по- 
стављена да претпоставл.а искључивост једних постојањем дру- 
гих. Напротив, она је таква да се значегва надопуњују до схва- 
тања правног лијека као процесне радње. Улагање правног лије- 
ка има за посљедицу да се побијана одлука подвргне преиспи- 
тивању, које се у  зависности од дејства лијека, одвија пред 
првостепеним, односно другостепеним судом.

Правни љекови су, правило је, резервнсани за странке у 
поступку. To је полазно опредјељење и у  извршном поступку. 
Но, како правило претпоставља изузетке (и то је безмало пра- 
вило: наша примједба), то они ни овдје нијесу изостали. Тако 
се трећа лица мшу противити извршењу, ако је омашком или 
намјерно —  свеједно је, извршни суд или његов извршни орган 
за предмет извршења узео туђу, a не дужникову ствар, У  пред- 
ратним правним правилима за такву могућност била је резер- 
висана излучна тужба.^ Против рјешења о извршењу могу се

* ,,Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/78.
 ̂ Др. И. Матијевић —  др Ф. Чулиновић, Коментар Закона о изврше- 

њу и обезбеђењу, књига III, стр. 1142, Београд 1939.
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борити и Аржавни органи, нпр. овлашћени јавни тужилац кад 
се користе захтјевом за заштиту законитости.

Према усвојеној концепцији Закона, редовни правни љ>е- 
кови су: 1. жалба, 2. приговор и 3. тужба.

Посљедње средство, у  дијелу Главе I, под насловом „Прав- 
ни љекови” , треба примијетити, није као такво децидирано 
предвиђено. Y  питању је  изузетно средство, које је предвнћено 
у оквиру неких других одредби. To је битно различито од онога 
како је било у предратним правним правилима. По тим прави- 
лима излучна тужба није била једина; тамо су још биле пред- 
виђене: 1. тужба прогив извршног наслова (опозициона) и 2. 
тужба против дозволе извршења (опугнациона). Стога се намеће 
питање: шта је законодавца опредијелило у новом тексту на 
друкчији однос према тужбама? Како тулсбе воде парници, то 
је њихово коришћење редовно водило одлагању извршног по- 
ступка поводом кога је парница покренута, које је трајало до 
окончања парнице. Таква одлагања су врло често била смишље- 
на у сврхе одуговлачења због којих су повјериоци вишестрано 
трпјели; у условима инфлације (у нас је скоро перманетна) 
одуговлачење је претпоставл.ало и материјалну штету —  разлика 
у вриједности прије и послије парнице. Све тим прије aico се 
има у виду да су и такве парнице знале дуго да трају. Жалбом 
као редовним правним МЈЈеком, или нијесу или су врло ријетко 
повлађиване погодности одлагања. Управо одсуством тих погод- 
ности ово средство, до Закона, врло ријетко је коришћено. To 
би могли поткријепити праксом сваког општинскот као изврш- 
ног суда у нас. Y  намјери да тој пракси дође краја, законода- 
вац се опредијелио на рјешеЈве по коме се тужба у извршном 
поступку може само изузетно користити, члан 54. и 57. Ту је 
управо прави одговор на постављено питање.

Према оном како је то у одредбама из члана 54. и 57. 
дужник и треће лице могу парницу покренути ако рјешеи.е о 
приговору зависи од неке чињенице која се односи на само 
потраживање a међу странкама је спорна, односно кад се тако 
односи странка према тврдњи трећег. Парница се покреће по 
упуту суда и без разлике да ли тужбу подиже дужник или 
треће лице и, разумије се, у  року који суд одреди. За наш из- 
вршни поступак рјешење је новина, но не и за наше право; 
у  оставинском поступку оно је  било предвиђено како у пред- 
ратним правним правилима тако и у Закону о насљеђивању из 
1955. год.  ̂ и даље редом у републичким и покрајинским за- 
конима.

Рок у коме је треће ли1т.е дужно да покрене парницу није 
преклузиван. Парница се може покренути и по истеку назна- 
ченог рока, но тада трошкове проузроковане прекорачењем 
сноси то лице. Кад тужбу подноси треће лице, онда њоме може 
бити обухваћен и дужник, разумије се, кад оспорава ираво 
трећег. To дал>е претпоставља супарнички однос повјериоца и

„Сл. лист ФНРЈ”, бр. 20/55, чл. 223.
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дужн11ка. Такав облик супарничарства у теорији се означава 
као ну^жно .̂ Иначе, трећа лица се користе тужбом кад на пред- 
мету извршења истичу неко својинско право. Тако у предрат- 
ном праву по излучној тужби.^ Кад парница почне, даљи посту- 
пак се одвија по правилима парничног поступка.

Парница поводом извршног постулка и по новом Закону 
је  разлог због кога се предлогом тужиоца може тражити одла- 
гање Y извршном поступку. Одлагање, кад се правноснажном 
одлуком нзвршење иа одређеном предмету прогласи за недопу- 
штено, води обустави поступка. Уосталом, тако је би.\о и по 
предратним правилима.*

На основу изложеног да се закључити да рјешење, по коме 
се тужба у извршном поступку изузетно користи, погодује циљу 
извршења и треба га фаворнзовати.

Жалба и приговор као редовни правни љекови су средства 
којима се нападају pjeuieFba у нзвршном пост\ттку као форма 
одлучивања. To не значи да закљ^^чци као посебан облик o,v\y- 
чивања у овом поступку не могу бити гтредмет ових средстава, 
но тада уз жалбу односно приговор на главну ствар. Иначе, у 
току поступка странке се закључцима могу супротставА,ати 
противљењем као посебном радњом. Y том смислу у Закону 
нема децидиране одредбе, али позипија странака и супсидијарна 
примјена одредаба Закона о парничном постуттку на такав 
закључак упућују. Y  предратним правним правилима против- 
љење је било предвиђено као посебно средство.’

Жалба

Жалба ie редовни правни лијек н у  извршном пост\ч1ку. 
Тако ie одрећена да се чини погодном за све одлуке у извришом 
поступку уколико не значе уттрављање посплттком („Пропге ре- 
шења донесеног v првом степену може се изјавити жалба, осим 
ако је овим законом др\тсчије одређено").

Жалба се подноси v  року од осам дана. Y  питању је краћи 
рок од уобича1еног. To ie у склалу са начелом хитности. Иначе, 
рок тече од дана достављања рјешења које се побија жалбом.

Као и у другам посптшима и овдје жалба има деволупшно 
CBoicTBo. Из тог својства слиједи да v  постлттку по жалби реша- 
ва окружни cv\ као суд инстанце. Због праизила двостепеиости, 
које у  нас важи независно од врсте постутпса, одл^тса донесена 
по жалби не може се нападати; она је правноснажна. Да.̂ >а 
борба протнв таквих одлчжа претпоставља vnoTpe6y ванредннх 
правних средстава. О томе више у дијелу: Захтјев за заштпт\  ̂
законитости као ванредни правни ли|ек у  извршном пост\т1ку.

* Др Б. Позннћ, Грађанско прмзцесно право, пето доггуњено издање, 
Београл 1976, стр. 353.

’ Као под 2.
‘ Ар С. Камхи, Извршни псхплттак (дактилографисано), Сарајево 

1963, стр. 35 и да.\зе.
 ̂ Члан 34. и 37. Закона о извршењу и обезбеђењу из 1937. годнне.
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Y  извршном пост\'пку жалби као родовиом правпом лнјеку 
не припнсује се, сем ако Закомом за појелнпс случајевс пије 
одређепо, суспензивно дејство, које дсјство жалба рсдовио има 
у парничном поступку. To не зиачи да иа захтјев подпосиоца суд 
не може одложити извршење. Напротив, суд је дужаи да то 
учини кад оцијени да укупне околностн указују иа сврху одла- 
гања извршења. Из toi слиједи да је o,v\aran>c у днскреционом 
праву суда, a не у природи жалбе као правпог средства.

Y Закону се не наводе разлози због којих се страике могу 
користитн овим средством. Из супсидијарне примјеие одредаба 
Закона о парничном поступку* слиједи да сс жалба у извршиом 
поступку мотивише истим оиим разлозима којима се то чини у 
парничном поступку: 1. битним повредлма одредаба извршиог 
поступка, 2. неутврђеним и погрешно утврђеним чии>ен11чним 
стањем и 3. погрешном примјеном материјалног права.

Y  поступку по жалби другостепеии суд је овлашћен да 
одлучи на једаи од начина како је ro предвиВеио Закоиом о 
парничном поступку.

Кад по жалби није дошло до OAлara^ba упркос да је подио- 
силац жалбе то тражио, a одлука другостепеног суда је заква 
да из ње слиједи да је жалба усвојена и рјешење о извршељу 
укинуто, онда је у тој одлуци разлог за противизвршен>е, ако је 
до одлуке по жалби извршење спроведено. Противизвршеил 
се може тражити у року од петнаест дана од дана уручења 
друтостепене одлуке, пошто су од тог даиа странке упознате са 
њеним садржајем. Тако упркос да је од.\ука самим доиоше1вем 
постала правноснажна.

Приговор

Приговор је правно средство резсрвисано за побијањс рје- 
шења о извршеЈву. За разлику од жалбе ово средство пема 
деволутивно својство; по њему поступа суд који је донио рје- 
шење о извршељу. Такво својство у теорији називају ремон- 
стративним.’

Одлука донесена по прнговору гшје, за разлику од оне 
по жалби, правноснажна; она се може чапалати жалбом. Стога 
се чини да је у односу на pjeiueibe о извршењу предвиђен и 
трећестепени посзупак. To није изузетак који важи само у овом 
поступку. Тако и за сл\'чај ириговора у посебиим парнмчпим 
постлшцима.'®

Y  односу на рјешење о извршењу приговор је искл>учив 
правни лијек \Ђнјек сем за случај кад се побија само одлука 
о трошковима о којима се одлучује уз рјешење о извршењу.

* ,,Y постлттку нзвршења и обезбеђеил схолно се примјен.ују олрел- 
бе Закона о парничном nocTiTiKv, ако ови.м или друпЈм савезиим закоиом 
није друкчије одређено”, члан 14.

’ Др С. Трива, Грађанско процесио право I, Загреб 1972, стр. 556.
™ Закон о парничиом псхгтупку. Глава 29. —  Издаван>е платног иа- 

■\ога, чл. 450. и 451. „Сл. лист СФРЈ", бр. 4 од 14. јануара 1977.
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Приговор на рјешење о извршењу се подноси из разлога 
који су као такви у Закону таксативно наведени. Ако би их 
груписа.\и, онда би то изгледало овако:

Прву групу чине повреде које се тичу надлежности, a 
прије свега стварне;

Аругу, чине недостаци који се тичу извршне исправе, као 
што су: одсуство извршности као својства извршне исправе, 
односно одсуство својства карактера извршности, претходно, 
ако то никад није бнла, и накнадно ако је укинута или преина- 
чена, односно кад је у питању поравнан>е, ако није наступио 
услов који је одређен поравнањем или није истекао рок назна- 
чен у поравнању као исправи;

Трећу групу чине разлози који се тичу предмета спора, 
нпр. кад је предмет ваљало изузети од извршења, или је извр- 
шење требало провестн само на одређеном днјелу новчаног 
потраживања;

Четврту грут^ чине разлози који се тичу рокова, нпр. ако 
је повјерилац одложио испуњење обавеза за вријеме које још 
ннје истекло, или ако је протекао рок у коме се по Закону може 
предложити извршеље односно ако је наст^тшла застарјелост 
потраживања о коме је одлучено извршном исправом;

Пету групу чине разлози који проистичу из односа повје- 
риоца према потраживању, односно дужника према обавези, 
тј. разлози ко1и говоре да потраживање односно обавеза нпјесу 
прешли на повјерноца односно дужника, и

n iecw  грутп" чине разлози који се тичу првјенства нами- 
рења на појединим предметима, тј. разлози који говоре о непо 
штовању тог прпоритета.

Приговор се доставља суду у онолико примјерака колико 
и.ма повјерноца више један, који суд уз доставницу ур\/чује 
повјерноцима. Повјериопи cv овлашћени да у одређеном року 
поднесу одговор на приговор. Даљи поступак по приговору и 
одговору се одвија на расправи ако суд не оцијени да о твима 
одлучу1е без расгграве. Оцјену суда опредјељују укупне окол- 
ности. Кад ie v погледу разлога све изв јесно, постлшак по приго- 
Bopv се одвнја ван расправе. Изузетно, суд неће поступити ни 
по једнот од могућности ако рјешење о приговору зависп од 
неке чињенипе ко1а се односн на само потраживање a међу 
странкама ie сполтта. Y  том случају дужник се \шућује на пар- 
ницу. П томе ie већ било рнјечи.

Пост\т1ајући по прнговору, извршни суд може одлггчити 
на један од начнна: 1. одбацити приговор као неблаговремен 
или непотт^н или недозвољен, 2. одбити приговор као неосно- 
ван и 3. усвојитп приговор као основан. Рјешењем којим се 
одлучује о приговору суд одлучује и о даљој судбини иззршног 
постлттка a у зависности од одлуке по приговору. С обзиром 
на ту завпсност о судбнни извршног пост\т1ка може се одлучити:
1. да се поступак наставн ако се са прнговором псхгтупа као 
под 1. и под 2; да се укину спроведене радње ако се са приго
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вором поступа као под 3. Тако поступаи>е може битн разлог за 
обуставу у цјелиии или дјелимичио.

Y  поступку обезбјеђења примјешују сс иста срсдства. 
С тим у вези, Закоп о извршном поступку ие позпаје протнв- 
љење против приврсмепе мјере децидирапо као што јс то било 
у предратним правним правилнма. To ие значн да јс противл>си.с 
као радња опонирања друге страие у том поступку искл>учсиа. 
Тако поготово, ако се прнвремеиа мјера изриче у присуству 
обје стране.

Ванредни правни љекови

Подјелу на редовне и ванредие правне љекове Закои иије 
слиједио у децидирапом смнслу. Па ипак Закои је ие искључује. 
Тако слиједи ако упоредимо одредбу из члана 9. по којој је 
недопустнва ревизија и поиављање поступка, као ваиредни прав- 
ни л>екови, са оним што је речено у чл. 14. којо.м одредбом 
је одрећена супсидијариа примјеиа Закона о парничиом по- 
ступку. Сходно тој одредби за све оио што није речено у Закоиу 
о извршном поступку, и.ма се примијенити Закон о париичном 
поступку. Из тог да<у>е сл.иједи, обзиром да су ревизија и понав- 
љање поступка као ванредни правни љекови искључени, да се 
у извршном пост\тгку као ванредии правии лијек може кори- 
стити само захтјев за захититу законитости.

Полазећи од супсидијарне примјенс одредаба Закоиа о пар- 
нично.м поступку, захтЈсво.м за заштиту законитости у извршном 
поступку се могу побијати одлуке из оних разлога који су 
предвиђенн у Закону о парничном поступку и, разумије се, на 
начин како је та.мо предвиђено. С обзиро.м да је овај (иззрити) 
пост\ч1ак, само фаза у реализацији повријеђсиог права и то 
она посљедња, то ће моп^ћност за примјену захтјева за заштиту 
законитости бити врло ријетка, јер је исправа као извршии 
наслов услиједила из једног претходиог поступка у ко.ме су 
ванредни љекови могли бити коришћеии. Y  то.м с.мислу и доса- 
дашња пракса.
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И в ан К р к љу ш 
адвокат у Новом Саду

ИЗВРШНИ СЕРВИС
Y ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Иза нас је  1. октобар 1978. године када је ступио на снагу 
Закон о нзвршном постуику.

Иза нас су, исто тако, деценијама дуга поштапања правним 
правилима Закона о извршењу и обезбећењу, из кога, као 
правно прави.\о, нис.мо оживе.\и само проказну'  ̂ заклетву и дуж- 
нички затвор.

Сада нема внше неизвесности и л\та1Ба. Нема их у  том 
смислу шта је позитивни пропис. Но, бнће, итекако, и неизвес- 
ности и лутања у погледу садржине и примене тог позитивног 
прописа. Пракса ће бити та која ће законску арматуру заливати 
и тиме је очвршњавати, живот ће показати колико је тај 
Закон добар, колико је ефикасан, ilvh ко;\ико је наследио спарих 
егзекутивиих институадаја.

Ипак, већ сада је евидентно да — уз респектовање свих 
начела о којима је др Ннкола Воргић, ту, недавно, дао веома 
значајну опсерваиију —  поверилац има тако „неравноправан” 
положај у односу на дужннка, да се, уз мало хумора, мирне 
душе могло прокламовати и начело трансформисане народне 
пословице о давању р\тсама, a тражењу ногама, односно — и 
рукама и ногама.

Пре него што наставимо да.\>е излагање, фиксирано у 
наслову, пок\члаћемо, илустрацнјама из Закона, уз уважавање 
примедбе да ће то бити изузетно неко.муникативан текст, ука- 
зати на многобројне Сцпле и Харибде које чекају повериоца 
на nyrv' реалнзацнје свога од ^ д а  верификованог права.

Ако се сложимо са констатацијом да су у парничном 
поступку обе стране —  тулсилац и тужени —  равноправни, онда 
морамо прихватити тврдњу, ла v извршном поступку те равно 
правности нема. Док је v парници спорпо да ли је једна страна 
дужна да нешто \фади или тшпт према др\тој страни, у изврш- 
ном nocTvnKv ie to ван дискусије. Извршни пост\чтак је снстем 
реализације оствареног ггоава, а.\и истовремено и систем прн- 
нуде, ннстртментариј којн, у  крајњој консеквенцн, актизнра 
санк1Џ1ЈУ правне норме.

16



Доћи AO правосиажне и изврише пресуде иијс, осим изу- 
зетних случајева, брз и једноставаи посао. Ни фииаисијска 
компонента, која није ирелевантпа, ие може бити искл>учеиа 
из напора који доводе до извршие пресудс. Управо радн тога 
морамо уложити иапоре да нзиађемо иајбоље пачипе да зашти- 
тимо повериоца, раиијег тражноца извршеша, јер та заштита 
не би значила никакву бенсфицнју, већ само допринос указн- 
вања на путеве и средства извршења, како би оно постало брза 
и ефикасна реализација права. Све ово, разу.ме се, ие у норма- 
тивно-правном смислу, јер их је рсгулисао Закои, Bch у извршно- 
-техничком смислу, где је, иако не постоје изричита законска 
овлашћења, могућа широка иницијатива.

Ако укажемо да је Закон о извршпом поступку био пред- 
мет интересовања Саветовања које је у току децембра 1978. 
године организовао Покрајински секретаријат за правосуђе и 
општу управу, онда мора.мо констатоваги да читав ииз чланака 
објавл>ених у Гласнику током прошле годппе, иије случајна 
коинциденција, већ заједнички напор свих правосудних после- 
ника да се један толико чекани и толико важан Закон, што 
брже и што потпуии је спровсде у живот.

И овај чланак је мали доприиос ти.м напорима.

Према чл. 23. ст. 4. Закона о извршиом поступку —  у 
далЈе.м тексту Закон —  сматра се да је поверилац обезбедио 
испуњење своје обавезе ако је  пред.мет обавезе положио код 
суда или у истом циљу поступио на други погодан начин.

Познато је каква је процедура потребиа да се „предмет 
обавезе положи код суда", али ако се у исто.м UH.v>y поступи 
на ,други погодни начин", онда се, пре свсга, барем за сада, 
не зна који је то други погодан начин. Ако сс начин покаже 
као подобан, постав.у^а се питан>е погодиог средства. Ако сс оба 
елемента реше, принципијелно, поставлЈа се питање како се тај 
предмет „полаже код суда", јер знамо да суд нема нити погодие 
просторије, иити одговарајућу службу која би чувала ствари 
у депозиту. Настрану правна компонента и питан,е да ли про- 
тивна страна може тражити одлуку суда о то.ме да ли је пола- 
гање предмета, или nocrynaibe на други начии „погодан” или 
није, да ли се против те одлуке може улагати правни лек итд. 
Практично-техничка страна проблема може, често, овај пропис 
„искључити" из примене, и блокирати извршење. Ако су у пита- 
њу ствари по обиму, врсти, количини, стока, на при.мер, са 
којима је манипулисање, и иначе, отежано и компликоваио, 
онда је  сасвим сигурно да се .чора тражити одговарајућа опера- 
тива која .може постгупити на др\ти погодан начип.

И код алтернативних обавеза, поверилац није у бол>ем 
положају. Ако је поверилац назначио пред.мет којим обавеза 
треба да буде извршена, „ . . .  дужник и.ма право избора све 
док поверилац није, ма и делимично примио пред.мет којн је у 
предлог\^ за изврше1ве захтевао” (чл. 24). To значи да дужник 
mia право избора и у вре.ме када је евидентио да чинидбу
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ниЈС испунио под пресиЈом ооавезности судске одлуке, алн то, 
истовремено, значи да поверилац који је обезбедио материјално- 
-техничке услове за прихват ствари које је назначио у своме 
захтеву, није сигуран да he све те припреме, као и ризик прет- 
ходних трошкова, бити потребне, и кодшензнране, будући да 
дужник још увек има права избора. To што ма и делидиЈчни 
пријем тражбине од стране поверпоца лишава дужника да.д>ег 
права избора, не мења ништа на ствари, јер ii делимични пријем 
није могућ без ставл>ања у функцију извршног механизма. 
Из законске формулације, npimuo предмет, произилазн закључак 
да ствари које, рецимо у транспоргу, од дужника до повериоца, 
нису још примљене од стране повериоца, те могу бити предмет 
накнадног избора дужника све док не дође до традиције. He тре- 
ба ни говорити колико тешкоћа искрсава пред повериоца, те 
колико су оне везане за материјалне издатке и временске 
компоненте.

Сличан је случај и са факултатнвршм овлашћењем дужни- 
ка из ч л .25. Закона.

Када поверилац одреди више средстава или више пред- 
мета извршења, суд ће на пред^дог дужпика и.\н по службеној 
дужности, извршење огранпчити само на нека од тих средстава 
односно пред-мета, ако су довољни за остварење потраживања. 
„Суд може, на предлог дужннка, одредити друго средство извр- 
шења, уместо оног који је предложио поверњдад ако је то сред- 
ство довољно за остварење потражнвања" (чл. 29. ст. 3). 
To значи да дужннк, у ствари, одређује друго средство извр- 
шења, јер суд, на његов предлог, треба да буде убеђен да је 
и то средство довољно за остварење потраживања. Y  ово.м 
мењању средства нзвршења, како видимо, не учествује повери- 
лац, нити га би.чо ко, било шта пита. Зна.мо да одговор на пи- 
тање да ли је неко средство доволно за остварење потражи- 
вања, даје дражба и продаја ствари. Тек купци заљдењених 
ствари дају одговор која је ствар и које је  средство и по.уобно 
н довољно, јер ако се испосгави да је ствар ван интереса купа- 
ца, онда цела процедура почн1Бе пспочетка. Поверилац поново 
одреди више средстава нлп више предмета нзвршења, дужник 
поново, по од.\уци суда, a без пптања повериоца исходује 
друго средство извршења. . .  и тако до.хази до почетка приче 
о црвено.м врапцу. . .  Ако ствар п крене даље, она, не.миновно, 
долази до оног фамозног кухнњског креденца зелене б о је .. .  
који, впше него снг^фно, одводи спис у архнву.

Јасно је да трошкове извршења претходно сноси повери- 
лац. Јасно је да noBepiL\au мора да предујми трошкове извр- 
шења. Јасно је —  јер тако шние у Закону —  да ће суд обуста- 
вити извршење, ако поверилац не предујми трошкове извршења 
у року. (Могло се очекивати законско решење да поступак до 
уњдате застане, јер повернлац, ако нема средстава за предујам 
у року одређено.м од суда, он их .може у разумно вре.ме обез- 
бедити, па се не би из.\агао поновно.м трошку, таксеном и дру- 
гом, за стављањем новог пред.\ога.) A.vh је исто тако и јасно
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да је поверилац v неповол>иијем положају од дужника, коме 
мора накнадити и трошковс извршења које му је „исосмивапо 
проузроковао” . Предујам трошкова траиси суд. Суд предујам 
тражи за рад1ве које су, свакако, потребие. Апсурд би био 
да суд тражи предујам трошкова за радЈве које су испотребие. 
To значи да уплаћујући средства за cnpoBobeibc извршеља, пове- 
рилац не зна који су трошкови „основаии” a који „неосиовани". 
Свакако је посебио nHTafbc како то поверилац, уопште, може 
неосновано проузроковати трошкове дужиику, када се цсо из- 
вршни поступак спроводи у делокругу судске контроле и нспо- 
средне ингеренције, и када суд nehe ии лозволити „неосновано” 
поступање, које може проузроковати исосиоване трошковс.

Ако поверилац проиусти да подиесе захтев за на1сиаду 
трошкова извршеЈва у року од 30 дана од даиа oKOHMaiba по- 
ступка (чл. 32. ст. 7) —  неукој страпци то може врло лако да 
се деси —  онда је то још једна преклузија више упереиа iipo- 
тив повериоца.

Када извршну радњу тр>еба спроводити у просторији која 
је закључана a дужник иије присутан, или просторију nehe 
да отвори, службено лице отвориће просторију у присуст.Ју два 
пунолетна грађанииа (чл. 40). Без обзира на законски тер.мин, 
то ипак није обично OTBapaibe. To је насилно отварање. To је, 
технички речено, обијаизС. Обити се не може прсто.м. Потребаи 
је одређени алат, одреВена сгручиост итд. што „сл\жбено лице" 
(иако би рађе употребили тер.мин извршни оргаи који не лелује 
тако адмииистративно) ие поседује. Чак да и мис.мо у праву, 
с.матрамо да службено лице, иако би било вично руковаљу 
одр>еђеним алато.м, не би смело, пре свега због достојаиства 
суда, лично „отваратн" просторију, јер би такво OTBapaibe, ис 
само на „два пунолстна грађанина” која морају присуствовати 
отварању, већ и иа јавност, деловало пише него дисквалифика- 
торно.

Посао о ко.ме је реч .може се обс.збедити или преко за- 
натске радионице у друштвено.м сектору, и.\и прско призатиог 
.мајстора. Аигажоватве било кога од њих је више него компли- 
ковано, поготово када им се саопшти сврха обавЛ'аша посла. 
Аргуменат да ће присуство суда, a често и органа милиције, 
дати пуни легалитст томе послу, де.лује дестимулативио, па је 
права мука наћи .мајстора, јер сзаки други начин отварања 
просторија .може да доведе до питања накнаде штете због 
нестручно обављеног посла.

Установа извршног сервиса, чије осниванЈе предлаже.мо, 
и.мала би, свакако, било сталног, било хонорарног, стручњака 
и таквог профила.

Поверилац, ако је то тражио, обасестиће се о вре.меиу и 
.месту пописа ствари дужника (чл. 73). Са.м поверилац, по пра- 
вилу, не жели да присуствује попису. To не же.ли, или нема 
вре.менских .моп^ћности, im гг^^номоћник, тако да се попис обав- 
л>а без активног учешћа иајзаинтересованијег за каснију реали- 
зацију тога пописа. Попис је не само непрнјатан, већ и, вео.ма
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често и ризичан, потеицијално конфликтан чин, па и ови мо- 
менти доприносе да попис протекне без повериоца. Нарочито 
негативне размере добија прнсуство повериоца код спровођења 
извршења у ширем смислу, деложација.

Све касније фазе —  облик пописа, чл. 75, чување погшса- 
них ствари, чл. 76, безуспешни покушај полиса, чл. 79, уз после- 
дице обуставе извршења —  претпостављају активно учешће 
повериоца, јер његово одсуство може имати далекосежне пега- 
тивне реперкусије по његово право.

Уместо посебног коментара указујемо на примедбу из тре- 
ћег, претходног пасуса.

Значајно је и питање процене (чл. 80) коју врши службено 
лице које спроводи попис, ако суд није одредио да процену 
врши вештак. Странка, иако га суд није одредио, може предло- 
жити да процену врши вештак. Но, иако суд усвоји тај предлог, 
трошкове вештаченЈа сноси та странка без обзира на псход 
швршног постутса. Овај члан остав^а диспозицији странака 
да могу у  року од осам дана од извршеие процене предложити 
суду да утврди вишу односно нижу процену, односно да одреди 
нову процену. Све ово омогућује, с једие стране, одуговлачење 
пописа, јер је процена неопходна претпоставка самог пописа, 
a  с друге стране доводи у даљу неповољт? ситуацију самог 
повериоца, који бесповратно мора финансирати трошкове вешта- 
чења, које може бити предмет даље оцене ако у року од осам 
дана од дана извршене процене, дужник предложи суду да 
одреди ново вештачење.

Реализација чланова 63. до 88. Закона — вре.ме продаје, 
начин продаје, продајна цена, обустава поступка, обавезе и 
права купаца, захтевају не са.мо ко.мерцијалнотехничку струч- 
ност службеног лица, него и претпостав.у>ају постојање посебних 
услова, обезбеђење продајног места, просторнје за смештај, 
транспортна средства и с.л.

Продаја ствари се врши п\тем ус.меног јавног над.метања 
или непосредном погодбом из.међу купца с једне стране и с.\уж- 
беног лица, или организације удруженог рада која обав.х>а 
ко.мисионе послове с друге стране (ч.\. 84. ст. 1). Ово говори о 
томе да и Закон претпоставља учешће стручних лица, или 
инстптуција, у реализацији извршења. Ово ca.\io потврђује да 
се наша теза о оснивању извршног сервиса уклапа у интенцијс 
Закона о извршном пост\ч1ку.

Начин продаје ствари одређује суд, водећи рачуна да се 
постигне најповољннја цена, а^ш свакако да у томе одређивању 
начина продаје активно х^чешће .мора и.мати и поверилац. Сама 
продаја огласнће се гг̂ те.м огласне табле суда, a .може се обја- 
вити и на други „уобичајени начин” . Који је то други уоби- 
чајени начин Закон не каже, али се поставља питање шга је 
са трошковима тога другог уобичајеног начина оглашавања 
(новински огласн, огласи гпте.м разг,\асних станица у .малим 
.местима и сл.) и да ли ће се, и када, такво or.vamaBaH»e сматрати 
нужним за успешну реализаиију потраживања. Ово, с обзиро.ч

20



на присуство већег броја купаца и иалметаил, обезбеВују про- 
дају ствари по вишој цени, чиме се побољшава положај како 
повериоца; брже и у целости добија своју тражбииу, гако и 
дужника: са што мањс ствари измирује своју обавсзу. Закои 
ништа не говори о мест\' продаје, али јг претиоставка из опште 
месне надлежности, само определила место, a пе и блпжу \ока- 
цију у месту.

Ако прво надмета^ве не успе, оида друго, или продају по 
слободној погодби, одређује суд на предлог повериоца, uito 
такође претпоставља једно допунско аигажовањс; евидепцију 
рока од тридесет дана итд. од стране повериоца, јер у против- 
ном прети обустава извришог поступка (чл. 85. и 86). Да бп 
избегао обуставу постуика, повсрилац lie бнтн принуђеи да на 
„своју опасност” да диспо.зицију службеном лицу да прода 
купцу ствар иако овај иије положио куповну цену, што потеи- 
цијално значи Bobeibe новог спора за нсплату дражбеие цеме 
са купце.м.

Даља законска претља обустапом пзвршења налазн се у 
чл. 94. Закона.

Из досадашњег излагања уочљиво је да смо у анализи 
ишли законским редоследом, али исто тако да смо се задржа- 
вали само на оним маркантнијим моментима релевантни.м за 
нашу тезу. Потгп^не и исцрпне анализе свих оиих ситуација 
које захтевају значајније аигажовање повериоца, односно које 
могу бити покривене сервисом који предлажемо, захтева.ле би 
и знатно више простора и релативно другачији прилаз материји. 
што би ионако монотон текст, учинило )ош одбојнијим.

Но, иако у пракси, барем за сада, представља доста ретку 
ситуаци1у, дозволите ми да се задржи.м иа чл. 106. Закоиа (Глава 
девета Извршење на иовчаном потраживању извршеника, оде- 
љак пети Преиос потражЈтвања).

„Потраживање које се заснива на хартији од вредкости 
која се преноси индосаментом или за чије је остварен>е по- 
тр^но подношење те хартије, и.\и која се из других разлога 
не може де.лити у пог.\еду преноса или оствареља, .можс се 
пр>енети са.мо у  његово.м шттом износу.

Ако Tai изиос прелази повериочевог потраживања, .забра- 
њено потраживање ће се пренети пошто поверилац положн 
јемство ла ће тај вишак предати суду.

Потраживање које је дели.мично шузето од извршења нли 
које је  већ забрањено у корист других лица, преноси се пошто 
поверилац по.ложи јел1ство да ће суду прсдати део који је изузет 
од извршења.

Ако је више поверилаца поднело предлог за пренос у разие 
дане, суд ће пренети потраживање на повериоца који је први 
поднео предлог, a ако је више поверилаца поднело предлог истог 
дана, потраживање ће се пренети на повериоца чије је потра- 
живање највеће.”
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Намерно смо цитирали цео члан да бисмо илустровали 
колико је потребно не само уско стручпог правног знања, него 
и вођење изванредно обимне и прецизне евиденције, знатног 
утрошка времена, што, ако ангажује рад адвоката, или не 
може бити признато у трошкове извршења, или га странка 
не може сносити.

Да ово није само намерно узета одредба, указаћемо и на 
следећу из чл. 107. ст. 2. Закона. „ГТренос потраживања .засно 
ван на хартији од вредности која се преноси индосаментом 
или за чије је остварење иначе потребно да буде поднесена, 
спроведен је кад суд на ту хартију стави изјаву о преносу и 
хартију снабдевену том изјавом преда повериоцу.”

Скоро је немогуће замнслити вр.хунац егзекуционе среће 
једног повериоца лаика када добије „ . . . хартију снабдевен\' то.м 
изјавом ..

Да ствари, ипак, нису тако једноставне, говори и чл. 112.
ст. 1.

„Ако обавеза дужниковог дужника да исп.\ати потражн- 
вање, зависи од обавезе дужника да му преда одређену ствар, 
која се налази у државини дужника, a та је обавеза утврђена 
правоснажно.м пресудом^ суд ће, на предлог поверноца на кога 
је пренесено потраживање ради наплате, решити да дужник 
изручи ту ствар суду ради предаје дужниковом дужнику.”

Ако смо добро разуме.хи ову одредбу, поверилац мора, 
у интермецу, водитп још једно, узгредно извршење, да би дуж- 
ников дужник дао ствар, које давање има само толико значаја 
да загвхењено потраЈкивање \’чини доспе.\им. To ca.\io под прет- 
поставком да поверилац зна за постојаље правоснажне пресуде, 
да је поседује, да докаже интерес да би је уопште прибавно 
итд., итд.

Ако се све успешно прпвреде крају, ипак остаје отворено 
питање ко ће чувати ту ствар, или те сгвари, које се на.\азе у 
„државини дужника", ко ће љ\аћати транспортне трошкове, 
трошкове предлога повериоца, као и све оне трошкове који су 
неминовни док не дође до „пред.\ога повериоца” , те да .\и ће 
ти трошкови бити признати у  трошкове извршења.

Пре но што завршимо овај део излагања навешће.мо још 
неко.\ико илустрација обавеза повериоца.

„Поверилац који је поднео т\’̂ жбу ради наплате пренесеног 
потраживања дужан је без одлагања да обавести дужника о 
покренутој парншди, a у протпвном одговара дужнику за штету 
која му је то.м пригмгком нанесена” (чл. 113).

„Поверилац ко ји се не стара како греба за нагв\ату прене- 
сеног потраживања, одговара за штету која је тиме наиесена 
другом повериоцу ради чијег је  потраживања дужниково потра- 
живање забрањено, н.\и дужнику. Y то.м случају суд може, на 
предлог другог повериоца, укин\ти решење о преносу потра- 
жпвања на неуредног поверноца и потражнвање пренети на 
другог повериоца" (чл. 114). И ако, после свега, остане г.лава на
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рамену, поверилац je намирсн „ .. . у висипи у којој je то потра- 
живаи>е иаплатио” (чл. 115).

Да се не стекне утисак како осиоваиост тсзе о пзвршиом 
сервнсу базнрамо само иа екстре.миим ситуацпјама, иавсшНемо 
примере нз свакодпевиог, пајчешћег поступаЈва сула у извртпн.м 
предметима.

Код извршења na потражнваљу да се прсдају илн нспоруче 
покретне ствари пли да се преда непокрстност (чл. 128. до 137), 
код извршен>а на други.м имовииски.м, одиосио .материјалинм 
прави.ма, код извришња над непокрстиостнма, затнм код прсдајс 
и испоруке покретпих ствари, испраж1всља н предаје иепокрет- 
ности, код обавеза на радњу, трпљења или нечин>ења, деобе 
стварн, у целом поступку обезбеђе1ва и прнвре.меиих мера —  
указује се потреба за разиоврсним Л1анипулисање.м стварима, 
за чуван:,е, транспорт, стручно оргаиизоваи траиспорт, који ис 
кључује квар, лом, и.\и оштећен>е ствари, обезбеђеи>е ствари, 
за продају ствари, .за процеиу итд., затим за иасилно отвараље, 
HceAjCFbe ствари, обезбећење чуван>а ствари у техничко.м смислу, 
од непогода и сл., даваи>е огласа и обезбеђоБе купаца, зати.м 
све зем.\>ишно-књижне манипуладије у вези продаје некретпииа, 
те да их још једном помене.мо, строги фор.малитет диспозпција 
хартија.ма од вредиости, где један пропуст, или неажурност 
може довести до губнтка права у .материјално-правно.м смислу.

Закон говори о продаји ствари nyxe.\i „ . . .  организације 
удруженог рада ко ја обавља комисиоие послове . . Закоп тако- 
ђе cnoMHii,e и оргаиизацију удруженог рада „ .. .за про.мет пепо 
кретности . . (чл. 84. и 185). Y  претходио.м излагању смо већ 
да.ли летимични осврт на овај део законске регулативе. Међу- 
тим, Закон такође помијвс и „д р у т  пачни” који.м ће се извр- 
шити продаја.

Управо тај „други начин" и јесте закоиско овлашће:ве да 
се може основати извршни сервис — да га тако назовечо у 
„радно)” верзији —  који би олакшао и убр.зао рад суда у вези 
спровођења извршења, a самнм тим убр.зао и реализацију траж- 
бина на начин који би био најефикасиији, a уједно и иајјефти- 
нији (како за повериоца, тако и за дужиика).

Неефикасност извришог поступка, пре доиошеи-а Закоиа о 
извршном поступку, не може се правдатн са.мо недостатко.м 
позитивних прописа, јер је Закон о извршен>у и обе.збеђењу, 
знатним делом, скоро интегрално, био инкорпориран у наш 
проиесни систем као правно правило, зећ је осиовни кореи те 
неефикасности био у недостатку струмиог и технички опре.м- 
љеног апарата, који бн, у оквиру судског поступања, или ваи 
њега, допринео оној суштииској сврси и.звршиог поступка.

Зато и предлажемо осниван,е изврпшог сервиса који бп 
брзо, економично, саврс.мено, оптнмалпо стручио, без вређања 
људског достојанства —  не само дужниковог, него и поверио- 
чевог —  a пре свега педагошки и превентивно, обезбеђивао и 
доприносио усавршавању правосудне фуикције.
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Сматрамо да би извршнн сервис морао имати статус уста- 
нове и свој пуни правни персоналитет. Оснивачи ове установе 
могли би бити како правосудни органи, тако и адвокатска ко- 
мора, односно адвокатске радне заједнице.

Персонални састав извршног сервнса могао би бити сведен 
на најмању могућу меру, што се тиче сталног кадра, јер бн 
све службе, за које се укаже повремена потреба, могле бити 
ангажоване или уговором о делу или кооперативним повезива- 
њем са осталим организацијаама удруженог рада.

Питање просторија такође би се могло решити у ск.\опу 
оснивача, с тим што би потреба за канцеларијским простором 
била минимална, a простор на коме би се трансфериране ствари 
чувале и продавале. могао би се обезбедити на тржници. Није 
неоснована претпоставка да би за такве просторије, па и иосао, 
биле заинтересоване радне организације које се баве агзнциј- 
ским пословима, или пословима робног промета.

Од основних средстава било би неопходно обезбедитп ми- 
нимум транспортних средстава, као и опрему која се покаже 
као неопходна, с тим што би егзистенција сервиса нахазила 
начине и путеве осавремењавања рада.

Извршнп сервис би имао своју тарифу услуга, која би 
могла бити конципирана или према вредности спора, односно 
извршења, или према обављеним радњама, или, комбиновано. 
Сви ови трошкови би улазили у трошкове повериоца, и суд би 
их, као неопходне, морао познавати.

Задатак и рад сервиса састојао би се у праћењу предмета 
од предлога за извршење, који, када ra странка добије, предаје 
сервису, па до достављања традкбеног износа, или реализације 
тражбене чинидбе, на име, или у корист повериоца, без обзнра 
да ли је у  гаггању физпчко, или правно лице. To значн да би 
представник сервнса присуствовао пле1П1дби, организовао пре- 
нос ствари, чуваље ствари, обезбеђивао објављивање продаје, 
прибављао купце, обављао формалности око поновне продаје, 
ако се првобитна не спроведе и сл. Та продаја би се могла обав- 
љати или у одређене дане и у одређено време, са аукцпјских 
места, или, ако је реч о продаји из слободне руке, као стална 
продаја. Све, разуме се, уз сагласност и одобрење суда.

Исти је слтеај и са делоисацијама где би ангаживање 
обухватахо све врсте занатских интервенција, до пакован>а, пре- 
носа и чувања ствари.

Сервис би могао вршити све манипулације са вредносним 
папирима, и уопште, сва права, a пре свега обавезе које закон 
експлицнтно налаже повериоцу.

Сигурни cAto да би трошкови сервиса, с обзиром на оче- 
кивану фреквенцију предмета, били незнатни, сигурни смо да 
би на тај начин максимално био олахсшан рад, пре свега суда, 
убеђени смо да би тиме незнатан број предмета одлазио у архи- 
ву као ненаплатив, a све би то довело до повећања друштвене 
дисциплине и адекватног респекта судсшгх одлука.
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Куповина из неке продавнице, неких ствари, ол непозпатих 
људи, у крајњој линији продаваца, је иешто сасвнм друго, 
нешто тако различито од куповине из кућс одређеиог, чссто 
познатог суседа, па је и то разлог uito је зиатан број извр1исња 
остајао неспроведен.

С друге странс, када виде човска у стисци, „иревозиици” 
уцењиваи>ем, користећи околности хитиости и неман>е других 
солуција, за своје услугс постижу несразмерио високе накпаде, 
које у крајњој линнји штете не само дужнику, Bch иредстав- 
љају изворе зараде без адекватног рада. Нису ретки предмсти 
деложација где су превоз и изношење стзари извршсиика далеко 
превазишли износе од 3.000 па и 4.000 дин. иако се ра.\и о 
превозу који под уобичајени.м околностима стаје 300 односио 
400 динара.

Сматрамо да би ангажовање услуга извршног сервиса било 
ефикасно како за повериоце који имају много истородиих извр- 
шења, због концентрације појединих фаза поступака, исто- 
времене реализације, тако и код поверилаца који имају мало, 
или незнатно извршних предмета, управо због нерентабилиости 
ангажовања на „терцијални.«" интервеицијама, која одузимају 
много времена, a не показују одговарајуће ефекте.

Овај чланак, како је речено, има задатак да покрене диску- 
сију, да преко Тласника подстакне заинтересоваие да кажу своје 
мишљење, своје предлоге, своје примедбе, да све то, ако Редак- 
ција прихвати ову улогу, буде сумирано и предато једној ко.ми- 
сији, радној групи —  састављеној од свих заинтересованих — 
која би израдила пре.лдог за осниваље извршног сервиса, са 
евентуалним нацртом са.моуправног споразума.

Ако би се за рад сервиса веза.\а и извршења управних 
аката, убеђени смо да би за његово осиивање била заинтересо- 
вана и општииа и поједини н>ени органи.
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A y  ш а н  Ш у п у т
судија Вишег суда у Новом Саду

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ ЗА СУБЕЊЕ
Y  ПРИВРЕДНИМ СПОРОВИМА Y  САП ВОЈВОДИНИ 

ПОСАЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРАВОСУБА Y 1978. ГОДИНИ

1. Yeod

Устав СФРЈ* Y члану 220. проаисао је да се редовни судови 
установљавају законом, као и да се њихова надлежност утвр 
ђује законом.

До 30. IV  1978. у САП Војводини постојали су окружни 
привредни судови, као облик редовних судова, чија је стварна 
надлежност била прописана члано.м 24. Закона о редовним судо- 
вима-, a постојао је и Привредни суд Војводние као другостепе- 
ни суд.

Законом о измена.ма и допунама Закона о редовни.м судо- 
вима^ престали су да постоје у САП Војводини окружни судови, 
окружни привредни судови и Привредни суд Војводине.

Окружни прнвредни судови спојени су са окружним судо- 
вима у  више судове, којих сада у САП Војводини има шест’’, 
a Привредни суд Војводине припојен је  Врховно.м суду Војво- 
дине. У  ВИШИ.М судовима и у Врховном суду Војводине постоје 
привредна одељења.

‘ Службени лист СФРЈ, бр. 9/74.
 ̂ Службени лист САПВ, бр 15/75, 16/77.
 ̂ Службени .шст САПВ, бр. 13/78.

■* Вишн судови у САП Војводинн су:
Впшн суд у Зрењаш1ну за територију општина: Зрењаннн, Кнкинда, 

Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нова Црња, Сечањ, Чока и Житиште,
Внши суд у Новом Саду за територију општина: Бач, Бачка Палан- 

ка, Бачки Петрнзвац, Беочин, Бечеј, Вр>бас, Жабаљ, Нови Сад, Србобран, 
Тите.\ и Темерин,

Вшлн суд у Панчеву за тершорију општина: А,игоунар, Бе.\а Црква, 
Ковачица, Вршац, Ковнн, Опово, Панчево и П.\анд1шгге,

Внши суд у Со.мбору за територију општина: Апатнн, Кула, Оџаци, 
н Со.чбор,

Виши суд у Сре.мској Митровнци за тернторнју општина: Инђија, 
Ириг, Пећпнци, Ру-ма, Сремска Митровица, Стара Пг1зова и Шид,

Виши суд у Суботици за територнју опшпша: Ада, Бачка Топола, 
Кањижа, Ма.\и Иђош, Сента и Суботица.

26



2. Новине у стварној надлежности отитипских судова 
и основних субова удруженог рада

Према наведеиом Закону о изменама и Аопупама Закона 
о редовним судовима у САП Војводини општински судови’ иад- 
лежни су да, поред раније стварне надлежности, издају платие 
налоге и када су обе странке субјекти привредног права, без

’ Општински судови у САП Војводини су:
1. Општннски суд у Ади за територију општнне Ада,
2. Општннски суд у Алибунару за територију општнне Алибунар,
3. Општински суд у Апатнну за територију општине Апатин,
4. Општннски суд у Бачу за територију општине Бач,
5. Општински суд у Бачкој Паланци за територију општине Бачка 

Паланка,
6. Општински суд у Бачко.м Петровцу за територију општнне Бачки 

Пет{Х)вац,
7. Општински суд у Бачкој Тополи за територију ипштииа: Бачка 

Топола и Мали ИБош,
8. Општинскн суд у Белој Црквч за територију оиштиие Бсла 

Црква,
9. Општински суд у Беочииу за територију општине Беочин,

10. Општннски суд у Бечеју за територију општине Бечеј,
11. Општински суд у Врбасу за територију општмне Врбас,
12. Општински суд у Вршцу за териториЈу општине Вршац,
13. Општннски суд у Жабљу за територију општипе Жаба.\>,
14. Општински суд у Зрењанину за територију општина; Зр>ења1шн 

и Житнште,
15. Општински суд у Инђпји за територију општине Ииђија,
16. Општински суд у Иригу за теригорију општиие Ириг,
17. Општински суд у Кањижи за територију општиис Кањижа,
18. Општински суд у Кикииди за територију општиие Кнкинда,
19. Општински суд у Ковачици за територију општине Ковачица,
20. Општинскн суд у Ковину за територију општине Ковин,
21. Општински суд у Кули за територију општипе Кула,
22. Општински суд у Новој Црњи за територију општине Нова 

Црн>а,
23. Општински суд у Ново.м Бечеју .за територију општине Новн 

Бечеј
24. Општннски сул у Ново.ч Кнежевцу за територију општина; Нови 

Кнежевац и Чока,
25. ОгшЈтински суд у Ново.м Саду за територију општине Нови Сад,
26. Општински суд у ОџацилЈа за територију општине Оџаци,
27. Општински суд у Панчеву за територију општина: Опово и 

Панчево,
28. Општински суд у Пећинцима за теригорију општине Пећиици,
29. Општински суд у План,\лшту за територију општине Пландиште,
30. Општипски суд у Ру.ми .за територију општине Рума,
31. Општпнски суд у Сенти за територију општине Сента,
32. Општински суд у Со.мбору за територију општине Со.мбор,
33. Општински суд у Сечњу за територију општиие Сечањ,
34. Општински суд у Србобрану за територију општиие Србобран,
35. Општинскн суд у CpevicKoj Митр>овицн за тернторију општине 

Ср>е.мска МитркЈвица,
36. Отитински суд у Старој Пазови за територију општиие Стара 

Пазова,
37. Општииски суд у Суботици за територију апштине Суботица,
38. Општински суд у Те.мермну за територију општине Темерин,

_39. Општински суд у Тителу за територију општине Тител,
40. Огаатински суд у Шиду за територију општиие Шнл.
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обзира на вредност износа из мандатне тужбе, суде споровс 
мале вредности из члана 502. Закона о парничном поступку^ 
и спроводе извршни поступак и то iie само према својим одлу- 
кама, већ и на основу извршних наслоза виших судова из САП 
Војводине.

Покрајински секретарнјат за правосуђе и општу управу 
донео је Упутство о преносу предмета из окружних, окружни.\ 
привредних судова и Привредног суда Војводине у општпнске 
и више судове, Врховни суд Војводине и основне судове удру- 
женог рада, о начину закључивања постојеће и устројавања 
нове евиденције и другим питањима везаним за рад нових судо- 
ва̂ . Y  смислу тачке I I I  наведеног Упутства отитински судови 
у САП Војводини, у вези са новом надлежношћу, воде ново- 
формиране уписнике:

„Плс” за платне налоге,
„Пс” за привредне спорове мале вредности и
„Ипс” за извршења у привредним споровима.
Виши судови за првостепене привредне спорове воде упис- 

ник ,JIc", a за другостепене спорове мале вредности уписник 
„Псж". Виши судоБИ наставили су да воде под досадаииБим 
ознакама привредне преступе (ознака „П К” ), за принудна порав 
нања (ознака „Пп”), за стечајеве (ознака „Ст” ), a за редовне 
ликвидације {ознака „Рл”).

Y  смислу наведеног Упутства у надлежност општинских 
судова пренети су и сви незавршени пр>едмети из окружних 
привредних судова до 30. IV  1978, али су странке о томе изве- 
штене. Разуме се, општинским судови.ма нису предати предмети 
за чије решавање су на.л.лежни виши судови, о чему ће.мо по- 
себно излагати.

Y  надлежност основних судова удруженог рада* пренети су 
сви послови судског регистра.

‘ Службени .\ист СФРЈ, бр. 4/77.
’ С.\ужбени .\ист САПВ, бр. 16/78, стр. 675.
‘ Основни судови удруженог рада у САП Војводини су:
Основни суд удруженог рада у Зрењанину за територију општнна: 

Зрењаннн, Кикинда, Новн Кнежевац, Нови ^ ч е ј,  Нова Црња, Чока, 
Сечањ и Житиште,

Основни суд удруженог рада у Ново.м Саду за територију општина; 
Бач, Бачка Па,\анка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Вр>бас, Жабал., Нови 
Сад, Србобран, Те.мерин и Тител,

Основни суд удруженог рада у Панчеву за територију општина: 
А.\лбунар, Бела Црква, Вршац, Ковачнца, Ковин, Панчево, Пландиште п 
Опово,

Основни суд удруженог рада у Сомбору за територију огшггина: 
Апатпн, Кула, Оцаци н Сомбор,

Основнн суд удруженог рада у Сремској Митровици за територију 
општина: Инђнја, Ириг, Рума, Пећннци, Сремска Митровшда, Стара Па- 
зова и Шид,

Основни суд удруженог рада у Суботици за територију општина: 
Ада. Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Сг^ботнца,

(Видети ч.\ан 31. Закона о судовима удруженог рг1да, Сл. л. САПВ, 
бр. 15/75).
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3. Стварна иадлежпост виишх cydoiia у САП Војводшш 
у привредгшм сгварима

Виши судови Y САП Војводини (привредна оделлња) пад- 
лежни су:

—  да у првом степену одлучују у споровима из ауторског 
права и споровима који се односе на заштиту или употрсбу 
проналазака, узорака, модела и жигова или права на упогребу 
фирме и назива,

—  да у првом степену одлучују о привредним преступима,
—  да спроводе истражне радње у предметима приврсдних 

преступа, кад је то законом одређено,
—  да у првом степену одлучују о привредним споровима,
—  да спроводе стечајни поступак, поступак принудног по 

равнања и поступак редовне ликвидације и
—  да у другом степену одлучују о жалбама против одлука 

општинских судова у привредним предметима.
Аругостепени н ревизиони суд за ову надлежност је Врхов- 

ни суд Војводине (привредно одељење).

4. Напомена

Хтели смо да упознамо заинтересоване са овим новинама 
у организацији правосуђа у САП Војводини. Постојећа пракса 
говори да се о овоме не зна довољно, пошто и сада стижу тужбе 
и поднесци на судове који не постоје, што успорава поступак.

Нисмо се упуштали у питања која су у вези с изложсним; 
сукоб надлежности, нарочито када је уговореиа надлежност 
привредног суда који сада не постоји, или о надлежности за 
извршеи.6 одлука бивших окружних привредних судова када су 
извршеници изван територије САП Војводине, a ни о надлеж- 
ности за суђење у споровима насталим поводом стечајиог по 
ступка, јер ова питања захтевају посебиа истраживања и друк- 
чији приступ.
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П Р А В Н А  ПРАКСА

И З  Б И Л Т Е Н А  
С У Д С К Е  П Р А К С Е

ГРАБАНСКО ПРАВО

Споразум брачних друтова о рас- 
полагању заједшпшом имовином по 
новом Закону о браку.

Поводом постављеног питања о 
Morv'hHocTH споразумевања брачних 
другова о располагању заједнич- 
ксм имовином по новом Закону о 
браку, Паршгчно одељење је  при- 
хватило на седници оде.\.ења од 
24. 10. 1978. године следећи став:

„Иако је Y ново.м Закону о бра- 
ку („Службени лист САП Војво- 
дине”, бр. 2/75) изоста.\а одредба 
ч.^aнa 2. ранијег pen\'6.vH4Kor За- 
кона о и.мовинским односи.ча брач- 
них другова („Службени гласник 
СР Србије", бр. 6/50) —  тј. да брач- 
Hii другови .могу уговарати да упра- 
Bv п располагање целокупно.м за- 
је,хничко.м И.МОВИНОМ њ\и њени.« 
делови.иа врши један од н>нх, има 
се узети да је  н по ново.м Закону 
такав споразум иззиеђу брачних 
другова .могућ. To произ1иази из 
олредбе ч.\ана 50. Закона о браку 
(,.Службени .\iicT САПВ", бр. 2/75), 
г.оја одређује да брачни другови 
управљају и располажу заједнички 
п споразухшо тговином при чему 
пе.ма пос^них одредаба о  природи 
тога споразума.

Према то.ме, приризда споразу.ма 
је одређена општн-м npaBiLUi.M a  
грађанског права. Из тога произ- 
.\азн да се брачни другови .моп  ̂
споразумети и о располагању и од 
стране једнога од њих, a псто 
тако н да тај споразу.м Ш1је везан 
за фор-му, што нада^\^ значн да он 
молсе бити и неф>ор-ма-\ан н нак- 
гшдии и прећутан.

Шта внше може се прихватити 
и претпоставка да је брачни друг 
којн живп у заједницн, a није се

противио располагању једног орач- 
ног друта, да је ткме дао приста- 
нак на pacno.varaH>e.

При то-ме је  важна и савес- 
ност друге странке.

Наведена претпоставка важи 
са.мо на случај да са^товарач није 
знао илн да пре.ма редовно.м току 
ствари, пре.ма редовни.м при.\ика- 
.ма нити је морао знати да други 
брачни друг ннје дао свој приста- 
нак.

Међути.м, V ситуација.ма када је 
у гаггању некретнина која је  у 
.зе.\1л>ишним кн>ига.ма \тсн>ижена на 
1шену оба брачна друга, би.\о као 
заједничка и.\швина у неопреде.^>е- 
ним деловима, било као сувласни- 
штво у опреде.д>ени.\1 а.\иквотнт1 
де.довтш за пуноважно распола- 
raifae од стране једног брачног дру- 
га потребна је пис.мена оверена 
nyHo.vioh другог брачног друга.

Из нзнетог би npoH3iL\a3RVo да 
је ранија одредба ч.\ана 2. репу^б- 
.дичког Закона о имовинским од- 
носима брачних друтова („Сл. 
r.vacHiiK CPC", бр. 5/50) изостала 
нз ч.\ана 50. покрајинског Закона 
о браку као из.ииина”.

ИЗДРЖАВАЊЕ

Свака странка у парници ради 
законског издржавања може након 
вравоснажности судске одлуке о 
правил1а једне и обавеза.ма друте 
странке захтевати новом тужбо.м 
измену те правоснажне одлуке у- 
колнко пос.де правоснажности дође 
до битнијих промена у њихови.м
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имовинским приликама, Moryhiioc- 
тима н потребама (члан 67. Закона 
о браку и чл. 58 Закона о одно- 
енма родител>а и деце).

Међутим, таквим захтевом не 
мсже се ранија правоснажна од- 
лука мен>ати и за период времена 

подношења захтева, већ само 
за време подношења захтева па 
надал>е.

И з  о б  р a 3 л о ж е н.а:

Пресудом првостепеног суда од- 
бијен је  туж ^ни захтев тужиоца 
да се ограничи дозвол>ено изврше- 
и»е pemeiteM истог суда бр. I 
3501/77 до износа од 850,00 динара 
и тужена обавеже на накнаду пар- 
ничних трошкова тужиоцу. Уједно 
је тужилац обавезан да туженој 
плати на име накнаде парничних 
трошкова 240,00 динара.

Аругостепени суд је \^ажењем 
жалбе првостепену пресуду преи- 
начио тако што је  поменуто из- 
Bpmeifce у смислу ту'жбеног захтева 
ограничио на износ од 850,00 дин., 
те уједно обавезао тужену да ту- 
жиоцу накнади и т{Х)шкове прво 
степеног поступка у износу од 
560,(Х) дин., те трошкове другосте- 
иеног поступка у износу од 350,00 
дин.

Решавајући о р>евизији тужене 
Врховни суд је  другостепену пре- 
суду пр>еиначио \толико што се 
установљава да дуговање тужиоца 
према решењу Општинског суда 
бр. I. 3501/77 од 10. I 1978. ro- 
дине износи 1.400,00 дин., па се 
дозво-va извршења 01Ј>аничава на 
тај износ и одр>еђује да свака 
странка сноси своје тркЈшкове у 
овој парници.

Y  разлозима пресуде се наводи 
следеће;

Погрешно је  правно схватање 
лругостепеног стда да одлазак ту- 
жиоца на издржавање казне зат- 
вора у КПД у раздобл.у од 15. ма- 
ја  до 24. децембра 1976. године 
^гредставља такву промену у окол- 
ности.ма које су v a n v ia H e  у обзир 
код доношења од,\уке о обавези 
тужиоца на љ\аћање супружанског 
издржавања туженој, тј. код до  
ношења извршног наслова, која 
-може бити основ за дели.мичио у- 
свајање тужбеног захтева тужиоца.

a Kora је он поставио тужбом од 
23. децембра 1977. годиие. Тужилац 
је Morao, чим је добио позив за 
издржава1ве казие затвора у од- 
pebeHOM xpajaiby поднети тужбу 
са захтево.м да се за тај период 
времсна његова обавеза по право- 
CHa'KHoj пресуди на плаћање из- 
др/Г.аваи.а сиизи или у (поступку 
укине) потпуности укине.

Тужилац је 9. .маја 1977. године 
и поднео тужбу ради укилања ње- 
гове обавсзе на плаћа1ве издржа 
B a iba  тужеиој за период од 1. .маја 
1977. године, па је у тој парници 
успео. Такву тужбу је могао под- 
нети и почетком .маја 1976. године 
у односу на овај период вре.мена 
кога је требао провести на издржа- 
вању казне затвора.

(Врховни суд Војводине, пресу- 
да Рев. 185/78 од 27. IX  1978).

Ако је током одвојеиог живота 
један брачни друг искл>учиво ко- 
ристио зајед1шчку имовииу и тиме 
обезбеђивао средства за живот, не 
може се сматрати обезбеВени-м у- 
колико део коЈи би њему припао 
за случај деобе, није био довод>ан 
да му обезбеди срсдства- за живот. 
Такав брачии друг и када је овак- 
ва сту'ација трајала неколико ro- 
д.нна, може у бракоразводиој пар- 
ници тражити да му други брачни 
друг даје супружанско издржа- 
вање.

(Врховни суд Војводине, реше- 
ње Рев, 1-31/78 од 27. IX  1978).

НАСЛЕБЕ

Y  супротности је са принудии.м 
прописи.ма и норл1ама социјвдис- 
тичког .морала такав споразум за- 
конских наследиика по коме ће 
се закоиски наследник који већ 
има зем.\>орадиички макси.мум об- 
радивог полгопривредног зе.мл>шпта 
одрећи од наследства пол>оприв- 
редног зем.\>ишта у корист дру- 
гог наследника, a уз обавезу овог 
да наслеђеио по/м>привредно зем- 
л>иште као једини законски на- 
следник прода и одговарајући део 
куповне цене преда наследнику 
који се одрекао наследства.
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И з  о б р а з л о ж е њ а :

Првостепеном пресудом усвојен 
је тужбени захтев тужиоца, којим 
је тражио да се тужени обавеже 
на исплагу 18.000,00 дин. главнице 
са припадајућнм трк)шкови.ма. Ово 
потраживање односило се на удео 
у продајној цени некретнина које 
је тужени као једини законски на- 
следник продао треће.м ..шцу, с тим 
да се претходно са тужиоце.м као 
другам законски.м наследнико.м 
споразумео да се овај одриче на- 
следства пол>опривредног земљи- 
шта â vH да ће му тужени након 
продаје земљишта исплатити сраз- 
мерни део куповне цене који би 
му иначе прнпадао за случај кад 
би наследио то зе.мљиште.

Решавајући о жалби туженог 
др\’гостепени суд је првостепену 
пресуду преиначио и тужбени зах- 
тев тужиоца као неоснован одбио.

Тужилац је изјавио ревизију 
против другостепене пресуде са 
пред-догом да се друтостепена пре- 
суда преиначи тако што ће се жал- 
ба туженог одбити.

Решавајући о ревизији Врховни 
суд је  ревизију одбио, из следећих 
разлога:

Првостепени суд је у својој пре- 
суди BćLV>aHO ^тврдно као чињешше 
поред оста.\ог и то да се тужи1\ац 
у оставинско.м поступку иза пок. 
X. Y. није прихватио наслеђа у 
погледу пољопр1шредног земљишта 
н да је свој наследни део уступио 
сада већ пок. оцу туженог, a об- 
зпро.м да је између тужиоца и пок. 
оца туженог пре овакве наследнич- 
ке изјаве постигн^т споразум да 
отац ту^женог као једини наслед- 
ннк то по.жзпрнвредно зем.\>иште 
ггрода и постигнуту' к\т10вну цену 
странке поделе на једнаке делове 
са тужиоцем и трећим наследни- 
K o.vi, a све то зато што је  тужи- 
лац већ поседовао зем^\>ораднички 
.максимум.

На основу ових утврђених чи- 
1веница другостепени суд је без 
повреде било којих одр>едаба пар- 
ничног поступка правилно извео 
зак.^учак о недозво^\>еној сврси и 
иемора.шости таквог споразума из-

међу тражиоца и пок. оца туже- 
ног. При томе је ирелевантно да ди 
би тужилац уступањем вншка по- 
љопривредног зе.млЈИШта у корист 
друштвене својине добио већу или 
-чању накнаду од 18.000,00 дин.

(Врховни суд Војводине, пресу- 
да Рев. 211/78 од 27. IX  1978).

имовински односи из
ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ако је током ванбрачне зајед- 
шше један ванбрачни друг са при- 
временог рада у иностранству слао 
другом ванбрачно.м другу девизна 
средства ради куповине ствари за 
заједничко домаћинство, њему за 
случај прекида ванбрачне заједни- 
це припада стварно правни захтев 
a не новчано потраживање пре.ма 
курсној вредности девиза на дан 
пресуђења.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Првостепеном цресудо.м усвојен 
је тужбени захтев ту^жиоца, те је  
тужена обавезна да .му плати из- 
нос од 102Д22,40 дин. (5.600 YCA  
долара) са 6% ка.мате.

Уважење.м жалбе тужене дру- 
гостепени суд је првостепену пресу- 
ду у побијано.ч досуђујуће.м делу 
укинуо и пред-мет вратио првосте- 
пено.м суду на поновно суђење.

Неоспорно је .међу странка.ма 
да се познају од 1959. године, да 
се након \чкЈЗнавања из.међу њих 
разви.\а .међусобна симпатија, те 
су би.\е спремне и расположене да 
закључе брак. Због тога су се по  
вре.мено виђа^\е у иностранству, a 
у Југос.чавији за Bp>e.\ie годшињег 
оддЈора. Тужилац је 1965. године 
почео да туженој шал>е новац у 
долари.ма који није био поклон, 
јер су се странке спораз\^1еле да 
т\'жена за тај новац купи кућу 
где би странке након ск^\алања 
брака настави,\е заједнички живот. 
До С1с \ а п а њ а  брака из.међу парнич- 
них странака није дошло.

Првостепени суд је \'важио теж- 
бени захтев којим је тражена ди- 
нарска проту-вредност за послате
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д о л а р е  п р с м а  курсн оЈ  в р ед н о сги  
на д ан  п р е с у ђ е њ а .

Y разлозима другостепене од- 
луке којом је укинута првостепена 
оАлука наводи се следеће;

Погрешно је схватање првосте- 
пеног суда да тужиоцу припада 
про^-вредност долара у динар- 
ској вредности по курсу на дан 
пресуђења.

Тужилац је наведене доларе по- 
слао путем чека са налогом да се 
iicTH  замене у дииаре код одређе- 
иих банака ради KVTioBHHe куће, a 
не као девизни штедни улог.

Пре.ма томе, ако би се утврдило 
да је тужена дужна тужиоцу вра- 
тити проту-вредност ових примл>е- 
иих долара, она би била дужна да 
врати само онај износ који је 
примила у динарима од банака, a 
no курсној листи важећој на 
дан подношења доларских чекова 
банци ради исплате.

(Врховни суд Војводине, реше- 
ње Гж. 287/78 од 7. IX  1978).

ПР01МЕТ НЕКРЕТНИНА

He може оиа уговорна сгранка, 
која Je без оправданог разлога од- 
бнла да овери свој потпис на 
склопл>еном уговору о промету не- 
покретиости и иа тај начин проуз- 
рок >вала псдостатак форме пропи- 
cai;c Y чл. 10. Закопа о промсту 
непокретности СРС, уживати суд- 
ску заштиту по тужби којом тра- 
жи реституцију датог у извршењу 
уговора. Ако Je такав уговор у 
целости или у претежном делу из- 
вршен, онда би даваи>е те судске 
заштите било противно правиим 
правилима о поштењу и савесности 
у правиом промету. Наиме, суп- 
ротно је начелу поштења и савес- 
ности да уговорна странка, која је 
крива за недостатак прописане 
фор.ме, успешно исходи реституци- 
ју  датог Y извршењу уговора баш 
позивајући се на такав недостатак 
форме.

(Врховни суд Војводине, пресу- 
да Рев. 159/78, од 27. IX  1978).
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C А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора, одржаној 22. деце.мбра 1978. године, 
донета су следећа решења:

1) Узет је на знгш>е извештај председника Управног одбора, изве- 
штај секретара Управног одбора о раду нз.међу две седнице и извештај 
благајника Управног одбора о стању финансијских средстава Адвокатске 
коморе Војводине.

2) ПОВОДО.М одржавгш>а X X V III  конгреса МеђунаркЈдне уније адво- 
ката у Кану од 9. до 14. септе.мбра 1979. године превод пис.ма гфедседника 
Међународне уније адвоката доставиће се Општннским организацијама 
адвоката ради \т103нава1Ба члансгва са садржином истог.

3) Управни одбор једногласно је усвојио пр>ед-\ог финансијског iL\a- 
на прихода и рас.хода Адвокатске ко.\1ор>е Војводине за 1979. годину и 
истн упућује на основу члана 85. став I. тачке 12. Статута Адвокатске ко- 
•море Војводине Скупштинн Адвокатске коморе Војводине на усвајање.

4) Управш! одбор одлучно је да се 10. I 1979. године у Адвокатској 
ко.мори нзвршн попис благајне и попис основних ср>едстава те је  1шеновао:

Комисију за попис благајне у саставу; Ботић-Ракић Бранис.\ава, 
члаи Управног одбора, Ашмпић Катица, ад.\шннстративни секретар, и 
Бабић Анка, радник Радне заједнице.

Комисију за попис ochobhi«  ср>едсгава у саставу: Слободан Бе.\»ан- 
ски, ДНСЦИПЛ1ШСКИ тужилац, A\iLMiiHh Катица, ад.мннистративни секретар 
II Поповић Драгољуб, радник Радне заједншде.

5) Решење.м број 327/78. уписана је у И.меник адвоката По.^ковнћ  
Miipa, са седиштем адвокатске канце.\арије у Суботици, у ул. М. Боговића 
бр. 10/А, са даном 1. фебруар 1979. године.

6) Решењем бркзј 376/78. бршпе се из Именика адвоката Жива C.vaB- 
ко, адвокат у Зрењанину, са дано.м 31. X II 1978. године због пензиониса- 
ња. MnMOiL\a3H се одЈЈеђивање пр>еузимате.\>а, јер је Жива С.\авко радио 
у Адвокатској радној заједннци ,ЈТравна по.моћ" у Зр>ењанину. Узето је 
на знање да задржава ч.\анство у Фонду посмртшше.

7) Решење.м број 377/78. брише се из И.меника адвоката Павлов 
Славко, адвокат у Темерину, са дано.м 31. децембар 1978. године, јер желн 
да ужива пензију. MiixioiLvaaii се од1>еђивање преузил1ате.\>а, јер не.ма не- 
довршени-х пред-мета. Узего је на знање да задржава чланство у Фонду 
пос.мртшше.

8) Решењем број 378/78. брише се из И.меннка адвоката др Федор 
-Лраницки, адвокат у Ср>е.мској Митрнзвици, са даном 31. деце.мбар 1978. 
године. За преузимате.ЛЈа одређен је  Ребић Слободан, адвокат у Ср>е.\1Ској
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Митровици, Маршала Тита бр. 9. Узето је на anaibe да др Федор Ара- 
иицки задржава чланство у Фолду посмртиине.

9) Решењем бр. 381/78. брише се из Именика адвоката Лакићсвић 
Милија, адвокат у Ново.м Саду, са даном 31. децембар 1978. године. Мимо- 
млази се одређивање преузимател>а јер нсма недовршених предмета. Узе- 
то је на знан>е да задржава чланство у Фонду посмртнине.

10) Реше1*ем бр. 357/78. брише се из И.меника адвоката Дејан Пбпо- 
внћ, адвокат у Дебел>ачи, са даиом 30. нове.мбар 1978. године, јер жели 
да ужива пензију. Мимоилази се одрећива1вс пр)еузимател>а, јер нема 
недовршених пр>едмета. Узето је на зна^ве да задржава чланство у Фонду 
пос.мртнине.

11) Решењем брнзј 380/78. наложен је  упис у Евиденцију Адвокатских 
радних заједница да Жива Славко, адвокат у Зрењанииу, са 1. 1 1979. 
године иступа из чланства Адвокатске радне заједнице „Правна помоћ” 
нз Зрењанина, јер се са 31. деце.мбром 1978. године брише из Именика 
адвоката због пензионисања.

12) Решењем број 270/78. евидентиран је уговор о пружању иравне 
помоћп и заст\'пању склопљен из.међу Ивковић Бе.ле, адвоката из Суботи- 
це, и СИЗ-а за становање из Суботице од 1. IX 1978. године.

13) Решењем број 338/78. евидентиран је уговор о пружању правие 
помоћи склопл>ен 26. V III 1978. године из.међу Попоски Андреје, адвоката 
из Новог Бечеја, и предузећа за израду обуће „Победа” из Новог Бечеја.

14) Решење.м број 339/78. евидентиран је уговор о пружању правне 
по.моћи склопл.ен 11. IX  4978. године из.међу Попоски Андр>еје, адвоката 
из HoBor Бечеја, и Индустрије трикотаже „Младост” из Новог Бечеја.

Управни одбор
Адвокатске коморе Војводине
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Н Е К Р О Л О Г

МИХАЈЛО РАМАЧ

Дана 11. јануара 1979. године трагично је изгубио живот 
-Михајло Рамач, пензионисани адвокат из Новог Сада.

Михајло Рамач је рођен 10. новембра 1906. године у земљо- 
радничкој породици у Бурђеву. Гимназију је учио у Новом Саду 
и Сомбору, где је  матурирао 1925. године. Права студира у 
Загребу, стекавши диплому 1931. године.

Од 1931. до 1937. обавља праксу у суду и адвокатури. П оло 
жио је адвокатски испит 31. децембра 1937. пред испитном ко.ми- 
сијом Апелационог суда у Новом Саду.

Од 1938. па све до 1975. године водио је адвокатуру у 
Новом Саду, када одлази у  пензију.

Животни пут Михајла Рамача кретао се линијом стицања 
знања за обављање радног позива и у обављању тога позива. 
Темељно се теоријски и практично припремио за адвокатуру, 
коју је озбиљно, савесно и са запаженим успехо.м обављао чита- 
вих педесет година. Живео је  у  сво.ме позиву и са своји.м пози- 
Bo.\i, исцрпљујући све своје снаге на овом послу. И његове 
друштвене преокупације биле су везане за адвокатуфу. Учество- 
вао је у  раду Адвокатске коморе Војводине, видно се истичући 
у настојањима да се адвокатура унапреди, a рад адвоката 
побољша, увек истичући етичку димензију овог занимања.

Из свог родног Бурђева понео је поштење, скро.мност и 
радљивост, које су га људске особине до краја красиле, a којима 
је кроз рад додао још и професноналну упорност и савесност. 
ЈРазвио се у одличног адвоката цивилнсту, прворазредног практи- 
чара. Увек ведар, чак весео, отворен пре.ма људима са којима је 
комуницирао и иначе, био је  Михајло драга и вољена особа 
како V кругу колега адвоката и правника, тако и у грађанству.

Поводом прославе педесетогодишњице Адвокатске ко.море 
Војводине 1972. године у групи одликованих адвоката од Пред- 
седника Републике одликован је Михајло Ра.\1ач високим одлико 
вањем —  Орденом рада са златни.м венцем.

Остаће трајна успо.мена на човека и адвоката Ми.хајла 
Ра.мача.

М. Б.



У р е ђ и в а ч к и  са ве т :

Председник:
Никола ВуЈпшковић 

судиЈа Врховног суда Војводине

Светозар Лракулић, за.меник јавног правобраниоца Војводине, Антоније 
Bopuh, савегник покрајинског секретара за правосуђе и општу управу, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калишки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Службе за скупштинске послове Привредне коморе 
Војводине Вијислав Маринков, адвокат у Вршцу, др Љубиша Милошевић, 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, Лушан Мићић, секретар 
Покрајинског друшгвеног правоораниоца самоуправл.а1ва, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, M ilioh Panajuh адвокат у Но- 
вом Саду Војислав Рашовић, адвокат у Сремској Митровици, Аасло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарневић, доцент Правног факулте- 
та на Ријеии, Аушан Шипка, стручно-политички сарадник у Покрајинској 

конференцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговории уредник 
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Борће Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адвокат у Н о  
вом Саду, Саетозар Лооросављев, судија Општинског суда v Новом Саду, 

Живко киселички, судија Вишег суда у Новом Саду.

Т е х н и ч к и  у р е д н и к :
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. —  Телефои: 29— 459. —  Годншња претплата 360.— дин 

за иностранство двсхггруки износ. Цена једног бр>оја 35.—  дин.
Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

На основу Mirarbeiia Покрајвског секретарнјата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
♦18—185 од 23. uaja 1973. године, Г.шсник је сгручна пуб.ликација ослобоћвна осиовног и

□осебиог пореза на проиет.

Штаипарија .^удућност”, Шу.мадијска, 12
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