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А Д В О К А Т У Р А  И Д Р У Ш Т В О

ПОСЛЕ XXVIII КОНГРЕСА МЕБУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

Y времену од 9. IX 1979. до 14. IX 1979. године одржан је 
XXVIII конгрес MYA у Кану (Француска). На Конгресу су раз- 
матране следеће те.ме:

1) Међународни аспекти права расподеле (трговине);
2) Учешће адвокатских организација у законодавном раду;
3) Доказ страног права.

Наши национални референти су били по првој теми др 
Драгутин Сикирић, адвокат из Загреба, по другој теми Сеад 
Хаџиселимовић, адвокат из Сарајева, и по трећој теми Имре 
Варади, адвокат из Зрењанина.

Адвокатура Југославије је била заступљена бројном делега- 
цијом (трећа по броју иза Француске и Аустралије). Само физич- 
ко присуство оволиког броја југословенских адвоката је кори- 
стило, јер су успостављени пријатељски контакти са адвокатима 
осталих земаља света. Овом приликом треба рећи да је веома 
запажен национални реферат који је израдио адвокат Имре 
Варади, по теми „Доказ страног права”. Ово закључујемо из 
чшвенице да је на неколико места у генералном реферату 
помињан наш национални реферат, односно југословенска ре- 
шења у области регулисања односа са међународним елементом. 
Већи број наших адвоката је учествовао у комисијама, a нај- 
вгапе у комисији која је разматрала конгр>есну тему „Учешће 
адвокатских организација у законодавном раду”; најзапаже- 
нији је био Коста Николић, адвокат из Зрењанина, који је ушао 
и у редакциону групу за израду завршног документа.

Нема потребе да посебно истичемо учешће наших званичних 
представника у органима MYA, јер су они свој посао као и иначе
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коректно обавили. Целокупна расправа на XXVIII конгресу MYA 
у којој је учествовало око 1.500 адвоката из 40 земал>а света 
је на крају сведена у три препоруке, које би требале да буду 
одраз усаглашавања ставова адвоката из ових 40 земаља, самим 
тим и приказ позитивно правних решења у овим земља.ма у 
садашњеА! тренутку, с једне стране и предлози мера за дал>е 
унапређење правних области који су били предмет расправа.

За председника Mebyнapoднe уније адвоката изабран је 
Healy Harold Harris, адвокат из Њујорка. Следе1ш, XXIX конгрес 
MYA одржаће се у Њујорку 30. августа 1981. године.

На најбољи начин се може дати приказ рада и достигнућа 
XXVIII конгреса MYA ако се упознамо са препорукг1ма Конгреса, 
што овом приликом и чинимо.

Б. J.

МЕБУНАРОДНИ АСПЕКТИ ПРАВА РАСПОДЕЛЕ (ТРГОВИНЕ)

Ко-мисија за проучавање међународних аспеката права распо- 
деле на 28. конгресу Међународне уније адвоката, констатујући 
постојање — у многим зе.\1л>ама или групама земаља — закон- 
ских диспозиција icoje су надахнуте бригом било за одбрану 
њихових основних интереса, посебно економских, било заштито.м 
приватних интереса, днспознција које Morv̂  да утичу на извр- 
шење или последице једног међународног уговора о концесији 
или продајној агенцији, као и да оваква ситуација рађа — без 
обзира на постојеће међународне конвенције у материји једно- 
образног закона, закона који се примењује, судске или арби- 
тралне надлежности и егзекватуре — неизвесности које штете 
правној сигурности коју уговорне стране траже приликом сачи- 
њења једног уговора, a сматрајући да је ова сигурност основни 
цил> правних саветника, да се морају поштовати, истовремено, 
основни интереси држава или групе држава, принцип аутономнје 
волзс и легитимни интереси уговорних страна, изјављује да:

I. Правна сигурност је приоритетан циљ у стварању система 
који треба да руководи правилима која се примењују на мећу- 
народне уговоре у матернји расподеле.

Иако овај цил> не моисе да буде достигнут, без да се води 
рачуна о законским ограничењима која се односе на злоупотребу 
права, у случају међународних уговора и материји расподеле, та 
ограничења би нормално треба.\о да буду замишљена да не 
комгфомитују правну сигурност.

II. Y случају да уговорне стране не би изабрале закон који 
ће се применити, правна сигурност може да буде појачана захва- 
љујући огшЈтем прихват^  ̂ принципа по којем је то закон који 
је на снази у земљи где уговор треба да буде извршен, од стране 
агента или дистрибутера, који треба да уреди и управља уговор- 
ним односима.



III. Правна сигурност може нарочито да буде појачана за- 
хваљујући поштовању аутономије воље уговорних страна, тако 
да њихови односи буду уређени самим текстом НјИховог уговора, 
a према тумачењу које ће дати судије или арбитри, зависно од 
закона који је изабран.

IV. Поштова1Бе аутономије вол>е уговорних страиа може да 
буде појачано и посредством законског признања важности овога 
поштовања, но извесно је, са практичне тачке гледшите да је 
закључење међународних конвенција ефикасније.

V. Иако правна сигурност може да буде појачана усклађи- 
вањем закона, ово усклађивање је остварљиво једино међу зем- 
љама које имају сличне економске системе и правне структуре.

VI. Законска ограничења која систем треба да наметне 
аутономији вол>е уховорних страна да би спречио „злоупотребу 
права”, требало би углавно.м да се задовоље тиме што ће зашти- 
тити јавни интерес као, на пример, у материји конкуренције — 
a не приватне интересе.

Треба ипак констатовати да — у извесним при,\икама једна 
од страна се може наћи у таквој позицији да може систематски 
да намеће своју волзу другој — у ком случају би се једна посебна 
заштита показала као прикладна.

VII. Правна сигурност би била озбиљно компромитована 
ширењем тенденције да се примене диспозиције једног страног 
права на уговор, признавајући истовремено да је овај уговор 
уређен по закону једне друге земље.

Овакво становиште судија требало би да се ограничи на 
случајеве ,^лоупотребе права", или на заштиту важних јавних 
интереса ове друге земл>е.

УЧЕПШЕ АДВОКАТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Y ЗАКОНОДАВНОМ РАДУ

П р е д л о г (Препорука)

I. Псх:тојање слободне адвокатске организације, образоване 
од независних адвоката, захтева њихово учешће у законодавном 
раду баш у интересу правде и оних којима се суди (странака).

II. V извесним земља.ма, адвокатске организације су редовно 
консултоване о пројектима закона и чак позване да учествују, 
путем својих одговарајућих органа, у изради претпројеката за- 
кона по добро уређеном поспттку који обезбеђује уску сарадњу 
са представницима извршне власти и, исто тако, законодавне 
власти.

III. Y друти.м зе.мл>ама, сувише бројним, адвокатска органи- 
зација је остављена ван законодавне делатности која је постала 
искључиви делокруг министарстава, ад1министрације и парламен- 
тарних гр^ша, посебно када законске текстове даје извршна 
власт.



IV. Интерес странака захтева да адвокатске организације 
ових земаља, водећи рачуна о њиховом искуству, образују струк- 
туре које сматрају нужним и које ће, онда, тражити право да 
се изјасне о сваком пројекту закона, да буду консултоване о 
најважнијим и да активније учествују у изради закона, и то као 
привилеговани саговорници.

V. Независни адвокати који прихватају парлаЈиентарни ман- 
дат и изабрани су за посланике, тражећи у свему подршку својих 
адвокатских организација, не треба никада да изгубе из вида 
друштвену улогу коју имају у законодавној делатности у свој- 
ству правника—практичара и природних бранилаца странака.

VI. Стога, остајући у свему независни, адвокатске организа- 
ције (адвокатски редови) морају се наоружати структурама које 
ће омогућити бољу везу и ужу сарадњу између њихових власти- 
тих органа и посланика, да би боље обезбедили заштиту основ- 
них слобода личности и одбрану странака, посебно против сваког 
ширења државне моћи у законима и, уопште, у позитивном 
праву Y стварању.

VII. MYA позива адвокатске организације да предузму све 
мере како би ова препорука бњ\а узета у разматрање у земљама 
на које се односи.

ДОКАЗ СТРАНОГ ПРАВА

Комисија је водила рачуна о; 1. Непосредној актуелности — 
питања које јој се ставља у разматрање већ неколико година;
2. Привржености бројних земаља њиховом законодавству и њихо- 
вим традицијама; и 3. Одговарајућој обавези да се ограничи на 
неколико прецизних и одређених решења.

Y очекивању опште хармонизације законодавства и једне 
специјализоване међународне организације, a у жељи да се на- 
стави и продубљује проучавање које је већ предузето, Комисија 
је изразила, великом већином, жел>е:

1. Национални судија треба да примењује страно право она- 
ко како се оно тумачи у иностранству (у односној земљи).

2. Врховни судови треба да обезбеде контролу примене до- 
каза страног права.

3. Странке и судија сарађују у утврђивању доказа страног 
права.

4. Настојање за бољом обавештеношћу практичара и судија, 
a посебно њихов приступ званнчним центрима документације.

5. Потписивање и општу ратификацију Лондонске конвен- 
ције од 7. јуна 1968. године и њеног додатног протокола од 15. 
марта 1978. годЈше.

Превео са француског Коста Николић



Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Л у  ш а н  Ш у п у т

судија Вишег суда у Новом Саду

ДА ЛИ ЈЕ МОГУБ И СТЕЧАЈ НАД РАДНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ 
КОЈА Y СВОМ CACTABY ИМА ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

УДРУЖЕНОГ РАДА

YBOA

Закон о принудном поравнању и стечају,' који је сада на 
снази, не регулише стечај радне организације која у свом са- 
ставу има основне организације удруженог рада, јер је донесен 
у време када основне организације нису постојале, дакле пре 
Устава СФРР из 1974. Уставиим законом^ за спровођење Устава 
СФРЈ није изричито речено када ће престати да важи Закон о 
принудном поравнању и стечају, односно у ком року се мора 
донети нови закон којим ће да буде регулисана ова материја. 
Дакле, садашњи режим стечаја је из времена пре новог Устава 
СФРЈ из 1974.

Са санацијом није тако. Чланом 17. став 1. тачка 9. Уставног 
закона прописано је да се до 30. јуна 1975. мора ускладити са 
Уставом СФРЈ и Закон о условима и постутЈку санације органи- 
зација удруженог рада.'* Y поступку ус1с,\аћивања савезних закона 
са Уставом СФРЈ донесен је Закон о услови.ма и поступку сана- 
ције.®

Након усвајања Предлога за доношење закона о принудном 
поравнању и стечају, са Нацртом тога закона, на седници Савез- 
ног већа Скупштине СФРЈ од 25. XI 1976. заузет је став да се 
једним законом кодификују одредбе о принудном поравнању, 
стечају и санацији, као и о редовној ликвидацији. Тај закон 
имао би назив Закон о санацији и престанку организација удру- 
женог рада.‘

‘ Сл. л. СФРЈ бр. 15/65, 21/65, 39/72, 16/74.
' Сл. л. СФРЈ бр. 9/74.
’ Сл. л. СФРЈ бр. 9/74.
‘ Сл. л. СФРЈ бр. 39/72, 5/73 и 71/73.
’ Сл. л. СФРЈ бр. 58/76.
‘ Пр>ема Предлогу за доношење овог закона АС бр. 131/1 који са- 

држи и Нацрт овога закона.



Редовна ликвидација последњи пут била је регулисана Зако- 
ном о конституисању и упису у судски регистар организација 
удруженог рада^ али је овај закон престао да важи даном сту- 
пања на снагу Закона о удруженом раду*. Према томе, за редовну 
ликвидацију сада немамо важећих одредаба.

Y наведеном Нацрту закона о санацији и престанку органи- 
зација удруженог рада (члан 8) предвиђа се: „Стечај се не спро- 
води над радном организацијом која у свом саставу има основне 
организације и над сложеном организацијом удруженог рада”.

Није сиорно да ли је могућ стечај над сложеном организа- 
цијом удруженог рада. Има доста разлога за став да стечај над 
сложеном организацијом удруженог рада није могућ. Довољно је 
истаћи само тај разлог да делатност сложене организације удру- 
женог рада не представља збир делатности радних организација 
удружених у сложену организацију удруженог рада (члан З^. 
3YP) за разлику од делатности радне организације у којој постоје 
основне организације, где је делатност ове радне организације 
збир делатности основних организација у саставу те радне орга- 
низације (члаи 410. став 3. 3YP). Пре.ма томе, сложена организа- 
ција удруженог рада може да престане само у поступку статусне 
промене, тј. када све удружене радне организације то одлуче 
или кад престану да постоје удружене организације (члан 387. 
3YP).

Тешко је, без дубљег истраживаша, рећи да се стечај не 
спроводи над радном органнзацијом која у сво.м саставу и.ма 
основне организадије. Ово због тога што је радна организација, 
за разлику од сложене организације удруженог рада, обавезни 
облик удруживања рада и средстава (члан 34. YcxaBa СФРЈ).

Покушаћемо да, поводом цитиране одредбе ч.\ана 8. Нацрта 
закона о санацији и престанку организација удруженог рада, 
укажемо на неопходност да се овим законом реху^лише и стечај 
над радном организацијом која у свом саставу има осиовне орга- 
низације, под одређеним условима, што не би било у сртротности 
са чланом 160. 3YP. Наиме, на први поглед може да се закључи 
да 3YP у члан\' 342. дозвољава стечај само над основном органи- 
зацијом удруженог рада, где каже да „може бити укинута под 
условима и по поступку пропнсано.м законом", што даље уп\'ћује 
на следећи зак.^учак да радна органнзација која у свом саставу 
има основне организације .може да престане само по основи.ма 
из члана 377. 3YP, где није наведен и стечај као основ престанка. 
Али, из садржине одредаба члана 342. и 377. 3YP, када се правил- 
но тумаче, мора се закључити да су то посебне одредбе у односу 
на одредбе из члана 160. 3YP, где је речено да је стечај могућ 
над организацијом удруженог рада, дакле и над радном органи- 
зацијом која у свом саставу и.ма основне организације, разуме 
се, ако су за то испуњени законом прописани услови.

И YcxaB СФРЈ у члану 48. говори о томе да организација 
удруженог рада, дакле, и радна организација, може да буде

’ Сл. л. СФРЈ бр. 22/7^ и 63/73.
* Члан 667, Сл. л. СФРЈ бр. 53/76.



„укинута”. Притом, Устав СФРЈ, као ни 3YP, не прави разлику 
да ли у радној организацији постоје основне организације удру- 
женог рада или не постоје.

Радна организација која у свом саставу нема осиовне opra- 
низације има правни положај основне организације (члан 347. 
став 2. 3YP). Вероватно због тога Нацрт закона о санацији и 
престанку организација удруженог рада не говори да се стечај 
може спровести и над оваквом радном организацијом, пошто се, 
на основу ове одредбе 3YP, може закључити да се одредбе о 
стечају над основном организацијом могу применити и на стечај 
радне организације у којој нема основних организација.

He би се могло одбранити становиште да радна организа- 
ција која у свом саставу ил1а основне организације може да 
престане само по неком од преостала два основа; у поступку 
редовне ликвидације или због статусне промене. Према члану 14. 
Нацрта закона о санацији и престанку организација удруженог 
рада поступак редовне ^шквидације није могућ пре.ма радној 
организацији, a када би и био могућ, тај поступак спроводи се 
само ако постоје услови за потпуно намирење поверилаца. 
Преостали основ (статусна промена) у смислу члана 326, 376, или 
386. 3YP може, али и не Aiopa да уследи у вре.ме када би требало 
отклонити узроке насталих поремећаја у пословању и узроке 
због којих су настали губици у основним организацијама и на 
нивоу радне организације и када мере санације не доведу до 
успеха.

Могућност стечаја над радном организацијом која у свом 
саставу има основне организације требало би да зависи и од 
тога како су уређени и у судски регистар уписапи неки статусни 
елементи такве радне организације као што су делатност, овлаш- 
ћење у правном прс.мегу, врста и обим одговорности основних 
организација за обавезе радне организације, као и од тога да ли 
су основне организације у својој радној организацији пепосредно 
повезане јединственим процесо.м производње и да ли следствено 
томе остварују заједнички приход’ и да ли радна заједница радне 
организације води заједннчко књиговодство*® за основне органи- 
зације удружене у радну организацију.

Ови елементи, са одређеном садржином из са.\шуправног 
споразума о удруживању у радну организацију (члан 372. 3YP) 
могу у правно-економском смислу радну организацију која у 
сво.ч саставу има основне организације изједначити са радном 
организацијом без основних организација удруженог рада. Y том 
смислу може се зак.\>учити да тада постоји привредни идентитет 
између основних организација удруженог рада и радне органи- 
зације у чијем се саставу на.\азе, иако формално постоји више 
правних лица, јер је економски супстрат јединствен.

’ Члан 372. 3YP захтева да самогтгравни споразум о удруживању у 
радну организацију садржи и Одредбу „о начину распоређивања и иска- 
зивања заједничког прихода”.

Ч.\ан 7. Закона о кн.иговодству (Сл. л. СФРЈ бр. 58/76, 8/77).



Сличан значај некима од ових елемената дају и други ауто- 
ри. „Код послова које радна организација закључује у своје 
име и за свој рачун могло би се говорити о привредном иденти- 
тету свих основних организација и радне организације”.“

Изложићемо те елементе као разлоге који у одреБеним усло- 
вима могу да делују у правцу поистовећивања основних органи- 
зација са својом раднод! организацијом.

II

РАЗЛОЗИ, КОЈИ Y3 ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈА,
OMOPYRYJY ВОБЕЊЕ ЈЕДНОГ СТЕЧАЈНОГ nOCTYnKA НАД
РАДНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И ОСНОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Y ЊЕНОМ CACTABY

Из дефиниције радне организације (члан 16. став 2. 3YP) 
пронзилази да је и радна организација, a не ca_\io осиовна opra- 
низација, учесник у правном промету. 3YP не занемарује тржиш- 
ну функцију радне организације и дозвољава да основне органи- 
зације аутономно уреде тржипшу функцију'- радне организације 
која у свом саставу има основне организахшје.

Када је тржишна функција радне организације која у свом 
саставу има основне организације тако нормативно peryiVHcaHa 
да се у економском смислу губи разлика између радне органи- 
зације и основних организација у њеном саставу, елементи који 
су омогућили такав статус тој радној организацији у исто време 
су и разлози за вођење једннственог стечајног поступка над 
радном организацијом и основним организацијама у њеном са- 
ставу, уколико код сваког од тих субјеката постоје услови за 
отварање стечаја. Посматрајмо те елементе:

1. Аелатност

Радна организација која у свом саставу има основне органи- 
зације овлашћена је да обавл>а промет робе и услуга само у 
оквиру својих делатности уписаних у судски регистар (члан 415. 
3YP). Ако обавља послове ван регистроване делатности одгова- 
раће за привредни преступ (члан 650. 3YP). Делатности радне 
органнзације у којој постоје основне организације су основне 
делатности’̂  које обављају те основне организације (члан 410. 
став 3. 3YP). Дакле, избором делатности у основној организа- 
цији опредељена је и делатност радне организације. Међутим,

" Др Јакша Бардић: „Организација удруженог рада у правном про  
мету", Информатор, Загреб, 1977, стр. 119.

Више о овоме Шупут Душан: „Тржишна функција радне органи- 
зације која у свом саставу 1ш а основне организације", „Привреда и 
право”, бр. 2/78.

“ Закон о јединственој класифгасацији делатности, Сл. л. СФРЈ 
бр. 6/76.
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овако одређена делатност ове радне организације не значи 
истовремено да и радна организација самим тим има своју 
специјалну правну способност која произилази из овако одре- 
ђене делатности. Наиме, основне организације у саставу радне 
организације свој правни субјективитет стичу на основу Устава 
СФРЈ (члан 13. и 14) и 3YP (члан 244. став 1). Дакле, када је 
одлука о организоваљу основне организације, у којој је одређена 
и делатност те основне организације, постала пуноважна (члан 
321. 3YP) основна организација стиче својство правног лица, a 
своју делатност може обављати одмах по упису те делатности у 
судски регистар, јер има изворна уставна и законска овлашћења 
у правном промету, односно „има право располагања друштве- 
ним средствима. . . ” (члаи 244. став 1. 3YP). Међути.м, радна 
организација која у свом саставу има основне организације нема 
овлашћења располагања друштвеним средстви.ма по Уставу и 
3YP, већ их може стећи самоуправним споразумом о удруживању 
основних организација у радну организацију (члан 244. став 2. 
у вези члана 227. и 372. 3YP).

Ово значи да делатност радне организације која у свом 
саставу има основне организације из члана 415. 3YP долази до 
пуног изражаја тек ако та радна организација има овлашћења 
одређена самоуправним споразумо.м да располаже друштвеним 
средствима и учествује у правно.м промету. Укратко, радна 
организација у зависности од ових овлашћења и другах статус- 
них елемената о којима ћемо говорити, може да има потпуни 
правни субјективитет.

2. Овлашћење v правном промету

Чланом 454. 3YP и чланом 4. Уредбе о уписима организа- 
ција удруженог рада и других субјеката у судски регистар” и 
радна организација која у свом саставу има основне организа- 
ције уписује овлашћења у правном промету у судски регистар. 
3YP није прописао могуће облике тих овлашћења, али у пракси 
се појављују ова три могућа овлашћења радне организације:

у своје име и за свој рачун,
у своје и.ме, a за рачун основних организација у свом 

саставу,
у и.ме и за рачун основних организација.
He можемо сада потпуно анализирати еконо.мске разлоге 

због којих основне организације могу да се определе да својој 
радној организацији о.могуће најпотпунија овлашћења у правном 
промету, тј. да у правно.м промету учествује v своје и.ме и за 
свој рачун. Указујемо само на одредбу члана 7. став 2. тачка 2. 
Закона о промет^  ̂ робе и услута са иностранством*’ где је про 
писано да и радна организација која у свом саставу и.ма основне

” Сл. л. СФРЈ бр. 21 /77, 68/78.
“ Сл. А. СФРЈ бр. 15/77, 17/78.



организације може да вршн спољно-трговински промет на основу 
самоуправног споразума о удруживању у радну организацију.

Из овако утврђених овлашћења у правном промету, нарочито 
када се има у виду и спол>нотрговински промет, морао би се 
извући закључак да је могуће, уколико то законом буде пред- 
виђено, да и радна организаиија која у свом саставу има основ- 
не организације удруженог рада буде стечајни дужник. Такво 
законско регулисање било бн несумњиво могуће, нарочито у 
случају када је предвиђена неограничена солидарна или супси- 
дијарна одговорност основних организација за обавезе радне 
организације и када су се стекли услови за стечај и код свих 
основних организација у саставу те радне организације. Врста 
и обим одговорности основних организација за обавезе радне 
организације у чијем су саставу говори нам и о TOAte да је стечај 
над оваквом радном организацијом у одређеној снтуацији не 
само могућ већ и неопходан.

3. Врста и o6iLU одгоборности основних организација за 
обавезе радне организације^^

Самоуправни споразум о удруживању основних организа- 
ција у радну организацију (члан 372. у вези члана 254. став 1. 
3YP) мора да садржи и одредбу „о облици.ма и условима оства- 
ривања одговорности радне организаЈшје и и>еним овлашћењи.ма 
у правном промету који врши за основне организације”.

Радна органнзација је, у смислу члана 37. 3YP, друштвено- 
-правно лице, која за обавезе одговара средствима који.ма распо- 
лаже (члан 251. 3YP). Међути.м, друштвеним средствима распо 
лажу основне организације (члан 244. став !. 3YP) док на нивоу 
радне организације постоје само удружена средства за одре- 
ђене намене (члан 372. у вези члана 227. и 244. став 2. 3YP).

Могућа је ситуација да радна организација има широка 
овлашћења у правно.м промету (у своје илш и за свој рачун) 
a да су удружена средства на нивоу радне организације рела- 
тивно мала као и да је самоуправним споразумом из члана 372. 
3YP предвиђена одговорност основнпх организација за обавезе 
радне организације до висине удружених средстава. Тада, оби.м 
овлашћења у правном промету такве радне организације није 
у складу са врстом п обимо.м одговорности. Такве ситуације 
су веома ретке. Чешће постоји склад између ов.л.ашћења и врсте 
и обима одговорности основних организација за обавезе радне 
организације. Тако, уз овај облик овлашћења (у своје име и за 
свој рачун) предвиђа се неограничена солидарна или стосидијар- 
на одговорност основних организаиија за обавезе радне органи- 
заци1е (члан 254. у вези члана 372. и 420. 3YP). Није потребно 
посебно доказивати да основне организациЈе у таквој радној 
организацији деле судбину своје радне организације и онда

Шупут AvmaH: „Одговорност за обавезе организације удруженог 
рада према 3YP", Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, 2/77.
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када мере санације не доведу до успеха, a што значи да се тада 
стичу услови за отварање стечаја и над радном организацијом 
и над основним организацијама у н>еном саставу. Могли бисмо 
ићи још и даље, па посматрати и случај када и основпе органи- 
зације међусобно, једна за другу, одговарају неограничено 
солидарно или супсидијарно (члан 255. 3YP). Тада несумљиво 
постоји и међу њима привредни идентитет.

Арукчија ће бити ситуација, па такав јединствени стечај 
није могућ, када постоји различита одговорност основних орга- 
низација за обавезе радне организације тј. када неке основне 
организације за обавезе радне организације одговарају неограни- 
чено солидарно или супсидијарно, a друге одговарају ограничено 
солидарно или супсидијарно или до висине удружеиих средстава.

Неограничена солидарна или супсидијарна одговорност за 
обавезе радне организације, разуме се, првенствено долазе у 
обзир када су основне организације међусобно повезане проце- 
сом производље.

4. Мећусобно повгзани процес производње

Из појма основне организације удруженог рада (члан 320. 
у вези члана 346. 3YP) ироизилази да се основна организација 
удруженог рада организује не са.мо када се вредност рада може 
изразити на тржишту, већ и онда када се вредност рада може
изразити у радној организацији, дакле када ....... су основне
организације међусобно повезане процесо.м рада, односно про- 
изводње и пословања или другим заједничким интересима у 
остваривању заједничког резултата рада кад је њихов удео у 
раду радне организације услов да би радна организација .могла 
успешно да остварује радом радника у њој производну, односно 
друштвену делатност за чије је epmeise основана" (члан 346. 
став 2. 3YP).

Заједнички интерес основних организација удружених у 
овакву радну организацију је да се путем своје радне органи- 
зациЈе оствари заједнички резултат рада свих основних органи- 
зација у виду заједничког прихода, што је омогућено одредба.ма 
члана 4. Закона о утврђивању и распоређивању укупног прихода 
и дохотка," који је усаглашен са 3YP.

5. Остваривање заједничког прихода

Тешко је н претпоставити такву ситуацију да осиовна орга- 
низација у којој се вредност рада може изразити само у саставу 
своје радне организације, свој доходак стиче друкчије осим 
учешћем у заједничком приходу радне организације у чијем је 
саставу. Y том с.мислу је заједнички приход дефинисан у члану

” Сл. л. СФРЈ бр. 62/77 и 70/78.
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22. Закона о утврђивању и распоређивању укупног прихода и 
дохотка.

Дакле, када имамо радну организацију која у свом саставу 
има основне организације са тзв. фазном производњом, односно 
производгБОМ производа који се уграђују у јединствен производ, 
није могуће да се услови за стечај у гаквој радној организацији 
стичу само Y основној организацији. За јединствен производ 
радне организације требало би да је дужник, па и стенајни дуж- 
ник, само радна организација. Према томе, остваривање зајед- 
ничког прихода је разлог више за јединствен стечајни поступак 
над радном организацијом и основним организацијама у њеном 
саставу.

6. Воћење заједничког књиговодссва

Остваривање заједничког прихода на изложени начин књиго- 
водствено се евидентира у заједничком књиговодству радне 
заједнице овакве радне организације, што омогућује члан 7. 
Закона о књиговодству.** Y том заједничком књиговодству иска- 
зује се утврђени и распоређеш^ доходак и чист доходак основних 
организација као и евентуални губитак у његовом пословању. 
Овде имамо још једну специфичност. Закон о утврђивању и 
распоређивању укупног прихода и дохотка предвиВа могућност 
утврђивања губитка само у основној организацији удруженог 
рада (члан 42. и 52) a не и у радној организацији која у свом 
саставу има основне организације. Међутим, иако овај закон 
о томе не говори, могуће је да се губитак појави у свим основ- 
ним организацијама, чији збир представља губитак на нивоу 
радне организације, који уз све претпоставке о којима говоримо, 
може да води истовременом стечају над радном организацијом 
и основним организацијама у њеном саставу, уколико мере 
санације не доведу до успеха.

III

НЕОПХОДНОСТ РЕГУ.\ИСАЊА МОГУБНОСТИ СТЕЧАЈА НАД РАДНОМ 
ОРГАНИЗАЦИЈОМ КОЈА Y СВОМ CACTABY ИМА ОСНОВНЕ 
ОРГАИИЗАЦИЈЕ КАДА CY СЕ СТЕКЛИ ИЗЛОЖЕНИ РАЗАОЗИ

Када мере санације не доведу до успеха, сврха стечајног 
поступка је да се заштите права и интереси поверилаца, као и 
да се из привредног живота елиминише дужник неспособан за 
привређивање. Ннтерес поверилаца је да што потпуније и брзо 
намире своја потраживања. Услед неаж\фНог књиговодства, 
споре наплате потраживања и спорог уновчавања ствари стечај- 
ног дужника, стечајни поступак је спор, a због тога су и трош- 
кови стечајног поступка високи, некад толико високи да дости-

“ Сл. л. СФРЈ бр. 58/76 и 8/77.
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жу имовину стечајног дужника. Ова оцена односи се на доса- 
дашњи стечајни поступак.

Ако би члан 8. предложеног Нацрта закона о санацији и 
престанку организација удруженог рада, према коме стечај није 
могућ над радном организаЈШЈом која у свом саставу има основ- 
не организациЈе, постао законски пропис, тада бисмо имали још 
веће трошкове стечајног иоступка, a то значи и веће оштећење 
поверилаца, јер би се стечајни поступак морао водити одвојено 
над сваком основном организацијом, иако би, према изложеном, 
био могућ заједнички стечај над радном организацијом и основ- 
ним организацијахма у њеном саставу, разуме се, ако мере сана- 
ције према свима не доведу до успеха. За овакав стечајни rio- 
ступак требало би предвидети месну надлежност суда према 
седишту радне организације.

Очигледно је да би се трошкови стечајног поступка тако 
смањили: уместо више стечајних управника, постојао би само 
један стечајни управник, иродаја ствари из стечајне масе била 
би обједи1Бена, сахмо један стечајни дужник водио би спорове 
за наплату потраживања у корист стечајне масе итд.

Осим разлога економичности постоје и други разлози за 
овакво решење. Правне последице отварања заједничког стечаја 
над радном организацијом и основним организацијама у њеном 
саставу наступиле би у исто врсхме и дејствовале би једнако 
према свима повериоцима, a што значи да би сви повериоци 
таквог стечајног дужника имали исти положај и у једнаком 
проценту би остварили своја потраживања из стечајне масе.

Затим, Рудбину радних л>уди у основним организацијама 
делили би и радни л>уди из радне заједнице радне организације, 
a што није без значаја. Наиме, у смислу предложеног решења 
у члану 8. овога Нацрта закона о санацији и престанку органи- 
зација удруженог рада, радна орггшизација која у свом саставу 
има основне организације не може да престане по основу стечаја, 
a што значи да би хмогла да престане само на основу члана 377. 
став 1. тачка 2. 3YP, тј. престанком свих основних организација 
у саставу радне организације. Ово практично значи да би оваква 
радна организација могла престати тек након окончаног стечај- 
ног поступка над свим основним органЈизацијама. Када стечајни 
поступак може да траје и неколико година, нецелисходно је 
да радна организација чека могућност нестанка по овом основу.

Реч је, дакле, о заједничко.м стечају радне организације и 
основних организација у 1веном саставу под изложеним окол- 
ностима, a не о самосталном стечају такве радне организације.

Y време важења Закона о конституисању и упису у судски 
регистар организација удруженог рада из 1973. судска пракса” је 
дозвољавала сг1Мосталан стечај радне организације без истовре- 
меног стечаја над основним организацијама у њено.м саставу, 
ако се за основне организације нису стекле законске претпостав-

“ Решење Окружног привредног суда Загреб, број Ст. 19/73, Инфор- 
.матор, бр. 2049/73.
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ке за отварање стечаја. Али, теорија је и тада могућност стечаја 
над радном организацијохм која у свом саставу има основне 
организације доводила у везу са обликом одговорности^ основ- 
них органшација за обавезе радне организације.

IV

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК

Положај радне организације у правном промету која у свом 
саставу има основне органнзације може да буде самоуправним 
споразумом из члана 372. ЗУР уређен тако, у складу са одред- 
бама 3YP и Устава СФРЈ, да је оваква радна организација главни 
дужник за своје обавезе заједно са својим основним организаци- 
јама — неограниченим солндарним или супсидијарним дужници- 
ма, какву могућност предвиђа и члан 254. став 1. ЗУР. Могуће је 
да и из таквог пословања настане губитак на нивоу радне орга- 
низације, као истовремен заједнички губитак свих основних орга- 
низација, a да се не предузму мере санације или предузете мере 
санације не доведу до успеха.

За такве случајеве требало би у Закону о санацији и пре- 
станку организација удруженог рада предвидети и могућност 
вођења заједничког стечајног поступка над радном организаци- 
јом и основним организацијама у њеном саставу, јер су тада 
испуњени услови за истовремени стечај над радном организа- 
цијом и основним организацијама у њеном саставу. За овакав 
стечајни пост^ттак треба,\о би предвидети да је месно надлежан 
стварно надле;кан суд у седишту радне организације.

Овакво законско решење не би било у супротности са ЗУР, 
јер члан 160. став 2. 3YP предвића могућност стечаја над органи- 
зацијом удруженог рада. Сличну одредбу садрхси и члан 48. 
Устава СФРЈ.

Одредбу члана 244. став 1. 3YP не би требало тумачити тако 
да право располагања средствима пртада само основни.м орга- 
низацијама, па да због тога само основна организација може 
да буде стечајни дужник, јер следећи став истог члана говори 
да ово право располагања може да и.ма и радна организација, 
али на основу самоуправног споразул1а о удруживарву (члан 
372. 3YP) што произњ\ази и из члана 227. ЗУР где се каже да 
средства рада и пословања могу да користе радни људн у основ- 
ним и другим организацијама удруженог рада, дакле да се ова 
средства користе заједнички од свих основних организација.

Ово заједничко коришћење и располагање средствима рада 
и пословања је очигледно када имамо међусобно повезани rrpo- 
цес рада основних организација удруженог рада удружених у 
радну организацију и када тим средствима остварују заједнички

“ Проф. др В.\адимир Јовановић: „Искључење одговорности за оба- 
везе радне организације и њен самосталан стечај", „Привреда и право”, 
бр. 9/75.
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укупан приход. Логично је закључити да из таквог иословања, 
уз постојање ризика на тржишту, може да настане и заједнички 
губитак, који под одређеним условима, може да буде заједнички 
узрок за стечај. Због тога би и одредбе Пацрта закона о сана- 
цији и престаику организација удруженог рада о предсанацио- 
ном и санационом поступку требало изменити и допунити тако 
да се и предсанациони и санациони поступак молсе да води и 
у оваквој радној организацији.

Према томе, у ситуацији када је пуна тржишна функција 
(овлашћења у правном промету) неопходна радној организацији 
која у свом саставу има основне организације, са изложеним 
статусним и другим елементима који прате такву функцију, 
требг1ЛО би да постоје законске могућности за истовремени стечај 
над радном организацијом и основним организацијама у њеном 
саставу.

Такво регулисање било би у складу и са одговарајућим 
облигационим и процесним нормама, јер је таква радна органи- 
зација заснивала правне одпосе са трећим лицима (будућим 
стечајним повериоцима) у своје име и за свој рачун, иако ти 
послови стварно припадају истовремено свим основним органи- 
зацијама у н>еном саставу, сагласно одредбама о стицању зајед- 
ничког прихода из самоуправног споразума о удруживању у рад- 
ну организацију (члан 372. 3YP). Ово би аребало да важи без 
обзира на то да ли тај самоуправни споразу.м садржи одредбе о 
покривању евентуалних заједничких губитака од стране свих 
основних организација удруженог рада у саставу радне органи- 
зације, јер неограничена солидарна или супсидијарна одговор- 
ност за обавезе радне организације покрива све обавезе те радне 
организације. Услед тога таква радна организација, заједно са 
основним организацијама у свом саставу, требало би да буде 
стечајни дужник према свим повериоцима са којима је ступала 
у правне односе.
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М р J  о в а н  Г у ц у њ а
судија Основиог суда удруженог рада у Н. Саду

ПРАВНА ДЕЈСТВА ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА HPEIVIA 
3AKOHY О ОБ.\ИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТР1КЕ ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА

1) Јединственост права задржавања

1. Закон о облигационим односима прихвата право задржа- 
вања (ius retentionis) као правни институт и регулише га у од- 
редбама чланова 28&—289.‘

Право задржавања је, према нашем Закону о облигационим 
односима, право повериоца да задржи дужникову ствар, која 
се налази у његовој (повериочевој) детенцији, док му не буде 
исплаћено потраживање, a под одрећеним условима и да наплати 
своје потраживање из вредности задржане ствари. Оно је сред- 
ство заштите повериочевог потраживања, тј. средство реалног 
обезбеђења испуњегБа обавезе.

2. Основна карактеристика права задржавања у нашем пози- 
тивном праву је његова јединственост. Закон о облигационим 
односима уклања различит приступ овом праву и његов разли- 
чит третман, с обзиром на врсту субјекта у вези чијих се односа 
оно поставља, што је служило као основ за разликовање и 
раздвајан>е грађанске и трховачке ретенције. Оно је сада, по 
условима за примену и правном дејству, јединствено, како у 
међусобним односима грађана, тако и у односима друштвених 
правних лица.

Осим тога што је јединствено, право задрлсавања се за раз- 
лику од нашег ранијег облигационог права, и нпр, француског 
права, нормира као општи правни институт, применљив, у прин- 
ципу, на све случајеве. Напуштен је метод нормирања од случаја 
до случаја. Оно се више не третира казуистички.

„Службеш! лист СФРЈ" бр. 29/78 од 26. V 1978.
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1. Право задржавања може да проистекне из закона, уго- 
вора и тестамента.

Најчешћи начин настанка права задржаваша, одиосно нај- 
чешћи извор овлашћења за вршење тог права је закон. Y нашем 
праву поготово, јер се оно предвиђа као начелно признат општи 
правни институт. Y том случају је у питању законско право 
задржавања (ius retentionis legale). По правилу се оно има у 
виду при позивању на ово право. Закон о облигационим одно- 
сима регулишући услове његовог вршења (чл. 286. и 287), има 
у виду законско право задржавања.- На тај начин Закон с једне 
стране дозвољава право задржавања, даје му карактер законског 
односно законом признатог института, a са друге стране одре- 
ђује када се оно може вршити на основу самог закона тј. 
када настаје на основу закона као „законско право задржавања".

Поверилац би могао вршити право задржавања и на основу 
уговора. To ће бити случај када нема услова за вршење закон- 
ског права задржавања, нпр. с обзиром на околности из чл. 287. 
Закона о облигацнони.м односима, али су странке ипак својом 
вољом, споразумом, одредиле друкчије. Ваљан би био спора- 
зум КОЈИ.М дужник пристаје да поверилац има право задржа- 
вања на његовој ствари и у оним случајевима кад то право 
закон повериоцу не признаје, нпр. с обзиром на посебну сврху 
предаје — послуга, чување, итд. Y том случају би поверилац, 
дакле, вршио право задржавања на основу уговора, a не на 
основу закона. To је уговорно право задржава1ва (ius retentionis 
conventionale).

Најзад, могуће је да се вршење права задржавања заснива 
на тестаменту. Тада се ради о тестаментално.м праву задржавања 
(ius retentionis testamentarium).

Закон о облигационим односима не говори експлицитно о 
могућности постојања уговорног и тестаменталног права задр- 
жавања, али она произлази из диспозитивне природе законских 
прописа о праву задржавања.^

2. За правно дејство права задржавања није од значаја 
начин настанка тог права, односно правни основ овлашћегва 
повериоца да врши то право. Правна дејства су, за разлику од 
услова за вршење, увек једнака, без обзира о којој се врсти 
права задржавања, с обзиром на настанак, ради.

2) Основи HcicratiKa права задржавања

’ О условима за вршење права задржавахва внди наш чланак објав- 
,\>ен у „Гласнику Адвокатске ко.море Војводине", бр. 9—10/79, стр. 17—31.

’ Ар Борис Визиер: Коментар Закона о обвезним (облигационим) 
односима, Загреб, 1978, кн>. II, ci-p. 1147.
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1. Једно од основних начела Закона о облигационим одно- 
сима је диспозитивни карактер његових одредби. To начело је 
изражено у одредби чл. 20, према којој учесници могу свој 
облигационоправни однос уредити друкчије него што је тим 
Законом одређено, ако из поједине одредбе тог закона или из 
њеног смисла не произлази што друго. Претпоставља се диспо- 
зитивност одредби, коју отклања једино сама конкретна одредба 
својом садржином или смнслом. Зато, ако из поједине одредбе 
не произлази когентност, ради се о њеном диспозитивном карак- 
теру.

Диспозитивност одредби значи да је њихова примена услов- 
љена вољом странака. To значи да странке (овлашћеници) могу 
да такву одредбу уопште не примене, да не врше право које им 
она пружа, или пак да споразумно друкчије уреде однос који та 
одредба регулише.

2. Диспозитивност одредби Закона о облигаиионим односима 
којима се регулише право задржавања произлази из чланова 
286. и 289. Y првом се наводи да поверилац „има право задр- 
жати” дужникову ствар, a у другом да он „и.ма право да се 
наплати” из њене вредности. Поверилац, дакле, „има право", 
што не значи да мора и да га врши.

3. Диспозитивни карактер прописа о гграву задржавања се 
испољава у два вида.

Први вид испољавања диспозитивности је у томе да странке 
могу друкчије од закона, својом вољом, уредити вршење права 
задржавања. Y том случају се ради о уговорном или тестамен- 
тарном праву задржавања, о чему је већ било речи.

Други вид испољавања диспозитивности је  у то.че да се 
странке не морају служнти својн.м правима која им закон 
пружа. Тако нпр. поверилац, иако су по закону исп\'^њени услови, 
уогапте не мора да врши право задржавања. Уко.шко се, пак, 
определи за вршење тог свог права, поверилац може дужникову 
ствар само држати у детенцији чекајући исплату (ч.у. 286. ст. 1. 
300), без обавезе да приступи наплати потраживања из њене 
вредности (чл. 289. 300).

II

О ПРАВНИМ АЕЈСТВИМА ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА

1) Изједначавање правних дејстаеа

1. Y наше.м раније.м праву су постојале битне разлике из- 
међу правног дејства грађанске и трговачке ретенције. Правно 
дејство грађанске ретенције се исцрпљивало у принуди. Повери- 
лац није имао овлашћење да се намири из вредности задржаног

3) Аиспозитибност прописа о праву задржавања
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предмета, нити право првенственог намирења у случају да до 
продаје тог предмета дође на иницијативу трећег лица. Због тога 
је он био у положају да избегава сваку интервенцију суда, a 
задржану ствар упорно држи у својим рукама, све док дужника 
тим путем не прннуди на испуњење обавезе. To је могло да иде 
у бесконачност, ad infinitum, и да се уопште не заврши нами- 
рењем. Код трговачке ретенције је било дозвољено повериоцу 
(ретиненту) да, истина под нешто тежим условима од трговачке 
залоге, изврши и намирење свог пограживања из вредности 
задржаног дужниковог предмета.

Правна дејства права задржавања, дакле, у нашем ранијем 
праву, нису била регулисана јединствено у сфери грађанско- 
правних и привредноправних односно трговачкоправних односа.

2. Закон о облигационим односима, укидајући досадаппБИ 
дуализам правног режил1а у области облигационоправних односа, 
регулише право задржавања као јединствен правни институт, 
што се испољава не само у изједначавању услова за вршење 
овог права него и у изједначавању његових правних дејстава. 
Она су идентична, без обзира да ли у правном односу учествује 
физичко лшде, грађанин, или организација удруженог рада, na 
и она која обавља привредну делатност, без обзира да ли је у 
питан.у обичан облигациони уговор или уговор у привреди 
(чл. 25. Закона о облигационим односима). При изједиачава1Бу 
Закон се определио за шире правно дејство, na је тако дошло 
до проширивања правног дејства раније грађанске ретенције.

2) Авострука фушсција права задржавања

1. При дефинисању права задржавшБа, између осталог, је 
речено да оно представља право односно овлашћење повериоца 
да задржи дужникову ствар, док му не буде исплаћено потра- 
живање, али и да га, под одрећени.м условима, наплати из вред- 
ности задржане ствари. Право задржавања. према нашем пози- 
тивном праву, има двоструку функцију, двоструко правно деј- 
ство. Оно има функцију средства принуде на дужника, да 
уредно испуни доспелу обавезу, али и функпију средства нами- 
рења потраживања из вредности дужникове ствари, ако она 
прва функдија остане без ефекта.

2. Право задржавања је примарно, и у свим ситуаци^ама, 
правно средство принуде дужника, a секундарно, може да буде, 
и средство намирења, што зависи, с једне стране, од понашаља 
дужника (упорности у неисп\ТБе1Бу), али и. с друге стране, од 
воље и иницијативе повериоца (да предузме намирење). Обим и 
домашај правних дејстава права задржавања су, дакле, услов- 
љени не само законским ггрописима, него и вољом странака. 
Њихово законско регулисање ie извршено у одредбама чл. 286. 
ст. 1. и 289. Закона о облигационим односима.
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а) Право задржавања као правно средство принуде

1. Основна и примарна функција права задржавања је да 
принуди дужника на испуњење доспеле обавезе. Поверилац задр- 
жавајући ствар, као ретинент, не оспорава дужниково право на 
задржаној ствари нити претендује да је држи или стекне за себе. 
Он само привремено одбија љено враћање, што дужнику онемо- 
гућава не само државину, иего и употребу ствари. На тај начин 
ретинент врши принуду на дужника, која, поред психичког, 
може имати и одређене економске ефекте (услед некоришћења).

Привременост одбијања враћања и принудна функција задр- 
жавања ствари произлазе из одредбе чл. 286. ст. 1. Закона о 
облигационим односима, у којој се, између осталог, каже да 
поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази нека 
дужникова ствар „има право задржати је, док му не буде испла- 
ћено потраживање". Привре.меност и принудност произлазе 
управо из ових последњих навода, који значе да повернлаи може 
држати дужникову ствар све док не буде на.мирен. Што пре 
дужник испуни своју обавезу, то је краћа привременост. Испу- 
њење обавезе, исплата потраживања, као услов за враћање задр- 
жане ствари је, у ствари, принуда на испуњење. Колико ће тра- 
јати привременост одбијања враћања ствари, зависи од пона- 
шања дужника, које је свакако условљено и ефектношћу 
принуде.

2. Право задржавања не даје повериоцу на ретннираној 
ствари нека власничка или државинска права. Он и.ма право 
да задржи ствар и дужност да је чува као добар домаћин од- 
носно добар привредник. А.ш, он нема право на употребу задр- 
жане ствари. Задржана ствар остаје у детенцији ретинента, али 
ван употребе. Поверилац је дужан да врати задржану ствар 
дужнику чим му потраживање буде исплаћено.

б) Право задржавања као правпо средство намирења

1. Секундарна функција права задржавања је да омогућн 
намирење из вредности задржане ствари, ако ефекти принуде 
не буду довољни да утичу на дужника да испуни своју обавезу. 
Право ретинента да се намири из вредности задржане ствари 
долази до изражаја, дакле, тек у случају неефикасности оног 
примарног принудног дејства. Због тога је ово правно дејство 
права задржавања секундарног карактера, у другом плану, 
резервно.

2. Закон о облигационим односима дајући, у одредби чл. 
289, право ретиненту да се наплати из вредности задржане дуж- 
никове ствари, поставља услов да он, пре него што приступи 
остварењу наплате, о тој својој намери благовремено обавести 
дужника. Ово благовремено обавештаван>е је последња опомена 
дужнику, последњи позив да испуни своју обавезу и на.\шри
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повериочево потражива1ве. To још више указује на секундарност 
и супсидијарност намирујућег правног дејства права задржава- 
ња, тј. његове функције као правног средства намирења.

3. Закон одређује да се намирење, наплата, из вредности 
задржане ствари врши на исти начин icao да је ретинент заложни 
поверилац. При томе се не врше никаква посебна ограиичавања. 
Нити се остварење наплате ограничава само на одређене ситуа- 
ције, нити се неке изузимају. Намиривање из задржане ствари 
долази у обзир у свим ситуацијама, када су испуњени општи 
услови за вршење права задржавања. He прописује се ни неки 
временски рок, колико би поверилац морао да држи задржану 
ствар, да би могао приступити остварењу наплате. Закон, дакле, 
не одређује обавезну дужину трајања принуде, минимум, али 
ни максимум, трајања принудног дејства права задржавања. По- 
верилац сам цени колико ће дуго држати дужникову ствар, пре 
него што приступи остварењу наплате из њене вредности. Ради 
се о доспелом потраживахву, па нема ни сврхе ни оправдања 
вришти нека времеиска условљавања (нарочито минимумом тра- 
јања принуде), која би најчешће штетила повериоцу (нпр. пове- 
ћање трошкова одржавања ствари), a означавала ограничаван>е 
у остваривању наплате.

4. Веома значајно, ако не и најзначајније, решење, које даје 
Закон о облигационим односима (чл. 289), је изједначавање 
ретинента са заложним повериоцем при намирењу. На тај начин 
се елиминише дутотрајно, ако не и бесконачно, па и безуспешно, 
задржавање дужникове ствари.

Закопско опредељење да се ретипент има право наплатити 
из вредности задржане ствари „на исти начин као заложни 
поверилац" означава уиућивање на примену правила о намирењу 
заложног повериоца. Правила о намирењу заложног повериоца 
из заложене ствари, која ће се применити и при намирењу 
ретинента из задржане ствари, садржана су у одредбама чл. 
980—985. Закона о облигационим односима.

Анализа одредби чл. 289. и 980—985. издваја као најважнија, 
у оквиру ретинентовог права на наплату (на.мирен>е) из задржане 
дужникове ствари, следећа његова два права; право продаје 
задржане ствари и право првенственог намир>ења, пре осталих 
поверилаца, из постигн^^те вредности. Начин и поступак продаје 
су предвиђени у одредбама чл. 980—983, a на.иирење у одред- 
бама чл. 984—985.

Право првенствене наплате се испољава у праву ретинента 
да из цене постигауте продајо.м заложене ствари наплати пре 
осталих дужникових поверилаца своје потраживање, дужну 
камату, трошкове учињене за очување задржане ствари, као и 
трошкове око остварен>а наплате потраживања. Ово ретинентово 
право може бити угрожено једино постојањем неког раније 
стеченог обезбеђења на тој ствари у корист друтог повериоца 
(нпр. принудно заложно право), што значи пре момента у коме

2 1



су се стекли сви основни услови за вршење права задржавања 
(чл. 286. 300). На овакав закључак упућује одредба чл. 985. 
Закона о облигационим односима.

5. Давање повериоцу права да се наплати из задржане ства- 
ри, односно давање и намирујућег правног дејства праву задр- 
жавања, је оправдано и веома значајно за повериоце и правни 
промет. Ако би се примарно принудно дејство показало неефи- 
касним, у одсуству овог секундарног намирујућег дејства, и сама 
сврха права задржавања би могла бити доведена у питање, јер 
задржавање ствари ad infinitum не би дало обезбеђење испу- 
њења обавезе у правом смислу, a то је испуњење онако како она 
гласи. Зато овакво нормирање у Закону о облигационим одно- 
сима представља веома значајан корак напред у развоју правног 
института права задржавања, јер пружа веће обезбеђење пове- 
риоца (ретинента), те могућност бржег и ефикаснијег разреша- 
вања имовинскоправних односа међу странкама.

3) Право задржавања и сгечај

1. Разматрање односа права задржавања и стечаја дужника 
своди се, у стварн, на питање правног дејства отварања стечајног 
поступка на разлучна права. Зато је неопходно, најпре, нешто 
рећи о разлучним правпма уопште.

2. Разлучним правима се означава група веома значајних 
поверилачких права, која повериоци имају у постутци.ча стечаја 
и принудног поравнања против њиховог дужника. Путем тих пра- 
ва се остварује заштита поверилаца од последица дужникове 
инсолвентности. Разлучна права су таква права на основу којих 
њихови титулари, разлучнп noBepiiomi, имају право одвојеног 
намирења из одређених дужникових ствари пли права, и то 
на основу раније савесно стеченог обезбеђења свог потраживања. 
Те ствари или права припадају дужнику, чине његова средства, 
али се с обзиром на постојање разлучног права, одвајају од 
осталих дужникових средстава, како би се разлучни повериоци 
из њих намирилп првенствено, одвојено, a често и, ако то пружа 
њихова вредност, у потпуности.

Путем разлучних права се врши намирење разлучних повери- 
лаца мимо стечајних правњ\а и правила принудног поравнања, 
мимо стечајних квота и квота принудног поравнања, различито 
од стечајних поверплаца и поверњхаца поравнања. Отварање сте- 
чајног поступка или поступка принудног поравнања је без ути- 
цаја на право одвојеног налшрења из предмета разлучног права. 
Разлучна права се остварују под истим условима, на исти начин 
и у исто.и обпму, како би их повернлац остваривао да над 
дужником није отворен стечајнп поступак односно поступак 
принудног поравнања. Ово се, наравно, односи на она рг1злучна 
права која су, након отвара1ва неког од ових поступака, остала
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на снази. Нека, изузетно, могу и да престану услед OTsapaiba 
ових поступака.

Према томе, разлучни повериоци (сепаратисти ех iure crediti) 
нису стечајни повериоци нити повериоци поравнања. Они имају 
друкчији и повољнији статус у овим поступцима.

Право на одвојено намирење, у ствари, извпре из разинх 
самосталних правних института, из других самосталннх права, 
као једно овлашћење, па она чине основ разлучних захтева. 
Све су то права материјалноправног карактера, која, иако разли- 
чита по својој правној природи, воде обезбеђењу повериочевог 
потраживања.

По начину настанка, разликују се; добровољна (уговорна), 
законска и принудна (судска, стечена извршеЈвем) разлучна 
права.

3. Наш Закон о принудном поравнању и стечај\г* иије дефи- 
нисао шта се сматра разлучннм правом, односно није определио 
основе разлучних захтева, па је креативна улога поверена суд- 
ској пракси и правној науци.

Упоређењем изложених основних карактеристика разлуч- 
Hor права и правних дејстава права задржавања, несумњиво се 
може закључити да право задржавања спада у групу разлучних 
права. И по становишту наше судске праксе, у случају отварања 
стечајног поступка, право задржавања се „изједначава у свему 
са правом залоге — поверилац стиче разлучно право”.® Овај став 
судске праксе, применљив и за постушак принудпог поравнаЈва, 
је имао свог смисла, и није био излишан, пошто се у одредби 
чл. 25. Закона о принудном поравнању и стечају спомиње са.мо 
заложно право, које је некада било једини, a данас је ипак 
најчешћи основ разлучних захтева. Сада је ситуација сасвим 
јасна, јер Закон о облигационим oднocи.vIa у одредби чл. 289. 
изједначава ретннента са заложним повериоцем, који је увек 
несумњиво био третиран као разлучни поверилац.

4. Све изнето указује да отварахве стечајног поступка против 
дужника не.ма правног дејства на право задржавања. Ни стечај 
ретинента не би хтицао на право задржавања, јер би износи 
добијени оствареном нап.\ато.м задржаног предмета били унети 
у стечајну масу. Отварање стечајног поступка против ретинента 
би само подстакло брже предузимање остварења нањ\ате.

5. Према одредби чл. 99. ст. 2. Закона о принудно.м порав- 
нању и стечају разлучна права стечена извршење.м за последњих 
шездесет дана пре отварања стечајног поступка престају да 
важе. Ово дејство се не би односило на право задржавања, јер 
оно не настаје извршење.м (принудно, судским путем). На тај 
начин право задржавања даје јаче разлучно право у стечајном

* „Службени лист СФРЈ", бр. 15/65, 21/65, 55/69, 39/72 и 16/74.
’ Од.\\тса Савезног суда Гзс — 53/75, .Зилтен судске праксе", .март— 

април, 1976, стр. 3, одл. бр. 13.
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поступку него залога, јер се заложно право може стећи извр- 
шењем, што значи да ће заложна права стечена на овај начин 
у последњих шездесет дана престати.

4) Право задрзхавања и принудно поравнање

1. И у поступку принудног поравнања је основно правило 
да отварањем тог поступка, у принципу, не долази до престанка 
разлучних права. Ипак, истина само изузетно, престају разлучна 
права и то она која су стечена за последњих шездесет дана пре 
доношења решења о отварању тог иоступка. Овде се ово дејство 
не ограничава само на извршењем стечена разлучна права, из 
чега следи закључак да је дејство отварања поступка принудног 
поравнања у том смислу шире. To значи да ће, за разлику од 
стечајног поступка, отварање поступка принудног поравнања 
довести до престанка свих разлучних права стечених у спомену- 
том року од шездесет дана, па и добровољнпх (уговорних) и 
законских, a не само стечених извршењем.

2. Примењено на право задржавања, изложено значи да ће 
у поступку принудног поравнања доћи до престанка права задр- 
жавања, ако су се основни услови за његово вршење стекли тек 
у последњих шездесет дана пре отвара^ва тог поступка. To је 
последица једнаког третмана ових разлучних права у поступку 
принудног поравнања, без обзира на начин њиховог настанка. 
Тако ће овакав ретинент са својим потраживањем бити изложен 
дејству квоте поравнања приликом намиривања.

5) Право задржавања и застарелосг

1. Основно је правило да се у вези природне обавезе не 
може вршити право задржавања, јер само утуживо потражи- 
вање може бити правни основ за његово вршење. Зато се пове- 
рилац застарелог потрахсивања не би могао користити овим 
правом. Он не би могао задржати дужникову ствар вршећи пра- 
во ретенције, иако му је она доспела у детенцију („Y руке”)- 
Аужникова ствар је доспела у руке повериоца већ када је насту- 
пила застарелост његовог потраживања. Y том трен\тку поверио- 
чево потраж1геање није утуживо. Дакле, нису испуњенн основ- 
ни услови за вршење права задржавања, јер поверилац није 
титулар подобног потраживања за вршење тог права. Право 
задржавања не настаје у вези застареле обавезе, fj. застарелог 
потраживања.

2. Друго, веома значајно тштање је да ли може застарети 
потраживање у вези којег поверилац већ врши право задржа- 
вања. Овде су сви основни услови за вршење ретенције били 
испуњени пре истека рока застарелости потраживања. Поверилац
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je задржао дужникову ствар, која је доспела у његове руке док 
му је потраживање било утулсиво, iia је и дал>е држи, али се из 
ње не намирује. Ту се, у ствари, поставл>ају два nuxaiba, и то: 
прво, да ли и када може застарети повериочево потраживање 
у вези којег се већ врши ретенција, и, друго, да ли може заста- 
рети вршење права задржавања.

Y одговору на прво питање треба поћи од чии>енице да 
поверилац оног момента када су се стекли услови за вршење 
права задржавања има реално обезбеђење свог потраживања. 
Право задржавања пружа то реално обезбеђење. Због тога, по 
нашем мишљењу, повериочево потраживање не може застарети 
све док се задржана ствар налази код повериоца, тј. док право 
задржавања дејствује и реално обезбеђење ipaje. Ту се, у ствари, 
ради о прекиду застаревања у смислу чл. 387. Закона о облига- 
ционим односима, пошто ретенција има карактер обезбеђења. 
Тек губитком дужникове ствари, њеним изласком из поверио 
чеве детенције, долази у обзир могућност 3acxapeBatba похра- 
живања.

Изложено већ даје одговор и на друго пихаше, a хо је да 
већ посхојеће право задржавања, оно које се већ врши, не може 
засхарехи. Оно никад не пресхаје засхарелошћу. Оно само може 
да не насхане због већ насхупеле засхарелосхи похраживања.

3. После враћања задржане схвари дужнику могу да се 
појаве заххеви дужника према повериоцу за накнаду шхехе 
због евенхуалног погоршања схвари док је била у дехенцији 
повериоца, a хакође и заххеви повериоиа према дужнику за 
накнаду хрошкова учињених ради побољшања схвари, мада се 
схвар може задржахи све док се и ови хрошкови не исплахе. 
Ако се, дакле, након B p ah a ib a  схвари дужнику, посхави неки 
од ових заххева, чини се да би, у погледу засхарелосхи, важила 
сходна примена одредбе чл. 988. Закона о облигациони.м одио- 
сима. Према хој одредби оваква међусобна похражива1ва залого- 
давца и залогопримца засхаревају у року од једне године од 
дана када је схвар враћена, хј. у скраћено.м року.

III

ПРАВНА ЗАШТИТА РЕТИНЕНТА

Поверилац који врши право задржавања на дужниковој 
схвари (рехиненх) може бихи изложен одређеним заххеви.ма дуж- 
ника (прохивника рехенци1е) или хрећих лица у везн задржане 
схвари. Ilocxoie значајне разлике у погледу правне зашзхгге рехи- 
ненха од дужникових заххева и од заххева хрећих лица. Због 
хога је ове две врсхе правне зашхихе похребно разлучихи и 
одвојено размохрихи.
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Захтеви дужника (противника ретенције) према ретнненту се 
своде на повраћај, предају, изручење задржане ствари. Y односу 
на захтеве дужника да му преда, врати, изручи задржану ствар, 
поверилац (ретинент) може истицати одлажуће (дилаторне) при- 
говоре или противтужбе. Ycnex оваквих приговора или против- 
тужбе је условљен постојањем (испуњењем) основних услова за 
вршење права задржавања.

Конкретна заштита се огледа, не у одбијању тужбеног за- 
хтева дужника због основаности дилаторног приговора, него у 
доношењу узајамно дејствујуће пресуде, којом ће обе странке 
бити обавезане на истовремену чинидбу: ретинент да врати 
ствар, a дужник да исплати дуг. Иста је ситуација у случају 
ретинентове противтужбе. Y оба случаја ретинент би био одмах 
снабдевен извршном исправом (изврпгаим насловом), иа основу 
које би могао приступити намирењу из задржане ствари по 
предвиђеном поступку.

1) Заштита од дужникових захгева

2) Заштита од захтева трећих лица

1. Под трећим лицем се овде подразумева свако оно лице 
које није дужник, тј. противник ретенције. Према том лицу 
ретинент нема никакво потраживање.

Y односу на трећа лица треба разликовати два сл^^аја: 
први, када треће лице захтева предају задржане ствари и, други, 
када треће лице, као дужников повери.\ац, захтева намирење нз 
задржане ствари.

2. Правно је заштићено повериочево (ретинентово) одбијање 
предаје задржане ствари трећем лицу. Такав сл\^ај се може 
појавити нпр. када треће лице тражи од ретинента предају 
задржане покретне ствари, заснивајући захтев на купопродаји 
са дужником као њеним власником. To треће лице, према нашем 
праву, још није власник те ствари, јер је за стицање права 
власништва на покретности, поред правног основа, потребна и 
предаја ствари. Треће лрше има само облигационоправни, a не 
стварноправни захтев. Међутим, ни стварноправни захтев трећег 
лвда за преда1у, по нашем мншљењу, не би био основан, ако је 
реално обезбеђегве путем права задржавања стечено раније (нпр. 
код непокретиости се траже други услови за стицање права 
власништва).

Посебно је питање ако је треће лице већ било власник 
задржане ствари у моменту када је она дошла у детенцију 
ретинента. Дакле, ретинирана ствар није „дужникова ствар” 
(чл. 286. Закона о облигационим односима). До овога ће доћи 
када ствар трећег лица (власника), која се налазила у државини 
дужника (невласника), из те државине доспе у детенцију по- 
вериоца. По наше.м мишљењу, овде није било услова за вршење
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права задржавања/ па ретинентово одбијаЈБе да таквом трећем 
лицу преда ствар не би било правно заштићено.’ Међутим, ако се 
ради о тзв. материјалном конекситету, тј. ако се ради о noipa- 
живању које је у вези са задржаном сгвари (повећање њене 
вредности, трошкови одрлсавања и сл.), тада би то одбијање 
било правно заштићено, јер би, због тог конекситета, и то треће 
лице — власник ствари, у суштини било дужник. Тада је дужник 
свако ко захтева ствар, па и власник, без обзира што није ниу- 
каквом односу са повериоцем. Тиме се губи приговор да задр- 
жана ствар није „дужникова ствар".

3. Аруги случај постоји када треће лице, такође као дуж- 
ников поверилац, захтева намирење из задржане ствари од рети- 
нента. Овакав захтев не претендује да осујети ретинентова права 
која произлазе из вршења ретенције, већ напротив води реали- 
зацији секундарног ретинентовог права, секундарном дејству 
права задржава1Ба, да се ретинент наплати из задржане ствари. 
Зато се у овом случају заштита ретиненту пружа, не путем 
противљења за продају ствари, него путем права првенственог 
намирења, пре свих осталих поверилаца, из продајом постигауте 
вредности задржане ствари.

IV

ПРЕСТАНАК ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА

При разматрању престанка права задржавања увек се има 
у виду престанак н>еговог правног дејства, престанак ретенције 
која се врши.

Постоје две групе могућих начина престанка права задржа- 
вања. Прву групу чине несамостални начини, који су последица 
акцесорног карактера права задржавања, a другу групу само 
стални начини, који се заснивају на околностима везаним за 
задржану ствар.

1) Акцесорни престанак

1. Акцесорност је једна од најзначајнијих карактеристика 
права задржавања. Вршење овог права је увек условљено посто- 
јањем потраживања на страни повериоца. Без потраживања нема 
ни права задржавања, јер је сврха тог права да обезбеди поверио- 
чево потраживање. Стога, престанком потраживања, престаје и 
право задржава1Ба. Y nuxaiiy је несамостални, акцесорни пре-

‘ Види наш ч-\анак; „Услови за вршење права задржавања према 
Закону о облнгационим односима”, „Гласиик Адвокатске комор)е Војво- 
лине", Н. Сад, бр. 9—10/79, стр. 17—31.

’ Супротан став заузима др Б. Визнер: ор. cit., стр. 1154, полазећи од 
принудне функције права задржавања.
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станак права задржавања, пошто до њега долази због разлога 
који не произлазе из околности у вези са предметом на коме 
се то право врши. Могућност престанка права задржавања из 
таквих разлога је последица управо његове акцесорности, њего- 
вог акцесорног карактера.

2. Акцесорни престанак, дакле, произлази из акцесорног 
права задржавања, што се испољава у томе да престанком 
повериочевог потраживања престаје и његово право да и даље 
задржава дужникову ствар. Само потраживање може да престане 
на разне начине, као нпр. исплатом,* отпуштањем дуга, преби- 
јањем, преновом, итд. Сви ови начини хгрестанка потраживања 
доводе до акцесорног (несамосталог) престанка акцесорног права 
задржавања. Престанком потраживања на било који од ових 
начина, престаје и право задржавања.

Једино застарелост, као специфичан начин престанка оба- 
везе, или тачније престанак права да се захтева њено испуњење, 
не доводи, како је већ речено, до престанка права задржавања 
које је већ настало, које се већ врши и производи правна 
дејства.

3. Посебан случај акцесорног престанка права задржавања 
у нашем праву је када су услови за вршење тог права испуњени 
тек у последњих шездесет дана пре отварања поступка принуд- 
ног поравнања, о чему је већ било речи. Правно дејство отва- 
рања овог поступка треба тако схватити да оно доводи, не до 
немогућности захтевања наплате из предмета разлучног права, 
већ до потпуног престанка постојања разлучног права, што, у 
нашем случају, значи права задржавања.

2) Самостални престанак

1. Самостални престанак права задржаван.а се темељи на 
околностима које су у вези са задржаном ствари, тј. предметом 
(објектом) права задржавања. Y питању је пропаст ствари. На 
једној страни постоји апсолутна пропаст задржане ствари, у 
физичком смнслу, a на другој релативна пропаст, у правном 
смислу. Y овом другом сл^^ају ствар није физички уништена, 
али је изашла из руку (детенције) повериоца. To су случајеви 
враћања ствари дужнику, затим, дереликција ствари, и, најзад, 
губитак ствари.

Y сваком од изложених случајева долази до престанка права 
задржавања и то сах10ста<\ног престанка, јер потраживање и 
даље као неисп\'њено постоји. До престанка долази јер нема 
предмета на коме се право задржавања врши.

Акцесорни начин престанка права задржавања је, према томе, 
последица престанка потраживања због којег се оно врши, a

* Под којом се подразумева такође замена испуњења (дгшање уместо 
испуњења, datio in solutum) — чл. 308. 3 0 0 , и по.лагање код суда.
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самостални начин престанка последица престанка предмета на 
коме се оно врши.

2. Закон о облигационим односима (чл. 288) предвиђа оба- 
везу повериоца да у одређеним околностима врати дужнику 
задржану ствар и пре испуњења обавезе, што доводи, сагласно 
претходним ставовима, до престанка права задржава1Ба. Он је 
то дужан да учини ако му дужник пружи одговарајуће обезбе- 
ђење потраживан>а. Y вези ове обавезе повериоца, постављају се 
два значајна питања: прво, какво то обезбеђеЈве може бити и, 
друго, шта се подразумева под одговарајућим обезбеђењем.

Према новелираном Општем аустријском грађанском закону 
(§ 471. ОГЗ) долазило је у обзир једино реално обезбеђење, док 
је јемство било изричито исхсључено. Закон о облигационим од- 
носима нема никаквих ограничења у овом правцу, па би се као 
обезбеђење могло прихватити не сал1о реално, него и обезбеђење 
путем јемства.

Под одговарајућим обезбеђењем треба схватити захтев да 
оно по вредности одговара задржаној ствари, a не потраживању. 
To је разумљиво, јер се, у ствари, врши замена задржаног пред- 
мета. Изузетно би вредност потрамсивања била одлучујућа, али 
само ако је вредност задржане ствари знатно већа од потра- 
живања.

Разлози због којих дужник тражи врапање задржане ствари, 
уз пружање одговарајућег обезбеђења, могу бити различити. 
Најчешће ће му баш та ствар бити нужно потребна или јој је 
вредност знатно већа од потраживања.
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J o в а н  Л. Ј е р к о в и ћ  
судија Врховног суда Војводине

ПОНОВЉЕНО СМЕТАЊЕ ПОСЕДА

Основни циљ у парници због сметања поседа и повезано 
с тим основна карактеристика постигнуте судске поседовне за- 
штите огледа се у томе, да се пружи правна заштита задњем 
фактичком поседнику ствари односно права. Таква остварена 
заштита поседа је привременог, a не дефинитивног карактера, 
па услед тога судско решење којим се утврђује заштићено фак- 
тичко поседовно стање не спречава доцније остваривање права 
на посед и захтева у зависности од тог права (чл. 443. ст. 1. ЗПП). 
На тај се начин у поступку парнице због сметања поседа реа- 
лизује начело нашег правног система, да нико самовласно од- 
носно силом не може остваривати своје право, па чак и када 
је у питању прави сопственик ствари односно тнтулар одређеног 
права везаног за коришћење ствари. Из овога следи да посесорну 
заштиту ужива сваки фактички поседиик са ограниченим изу- 
зетком неистинитог (манљивог) поседника, јер се његов посед 
не штити ако га је у односу на њега прнгђашњи држалац само- 
власно повратио у року од 30 дана односно у законом прописа- 
ном року за подношење тужбе због сметања поседа. Y том слу- 
чају се туженик у парници може противити тужби због сметања 
поседа истицањем приговора неистинитости (манљивости) тужио- 
чевог поседа у непосредном односу према њему — туженом 
(exceptio vitiosae possessionis ab adversario). Стога ће суд пово 
дом таквог приговора туженог, a изузетно од правила садржаног 
у одредби чл. 441. ст. l. ЗПП којим се у парници због сметања 
поседа искључује претресање о прнговорима правног карактера 
(о праву на посед, о правном основу, о савесности или несавес- 
ности поседа илн о захтеву за накнаду штете), расправљати о 
том приговору туженог да га је тужилац на недозвољен начин 
лишио поседа тј. силом (vi), потајно (clam) или злоупотребом 
поверења (praecario), те да је због таквог поступања тужиоца био 
принуђен да самовласно успостави претходно поседовно стање 
(чл. 441. ст. 2. ЗПП). To је у ствари случај у којем закон изу- 
зетно, а<\и и изричито, легализује самопомоћ као средство посе- 
довне заштите чија употреба у успешном смислу завнси од испу- 
њења одређенкх услова, a то су:
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1) Доказаност чињениие да је тужилац на противправан иа- 
чин извршио одузимање поседа туженом, али не и да је тужилац 
на противправан начин лишио поседа исте ствари треће лице без 
обзира на који је начин то треће лице стекло посед.

2) Доказаност чињенице да је тужени нарушени посед повра- 
тио у року од 30 дана од дана сазнања да му је тужилац одузео 
посед, с тим да се овај приговор не може расправљати ако је 
протекло више од једне године од даиа када је туженом посед 
одузет (чл. 443. ст. 3. ЗПП).

Према томе, законо.м статуирано овлаш11Сње туженог иа 
истицање приговора неистинитости (л1анљивости) тужиочевог по- 
седа указује, да неисгинити поседник ужива само релативну суд- 
ску заштиту. Његов посед (clandestina possessio) се непосредно 
штити у односу на сва трећа лица према којима се не појав- 
љује као неистинити поседник, док му је таква заштита ускра- 
ћена у односу на лица од којих је непосредно прибавио посед 
на један од ненстинитих начина стицања.

С обзиром на изложене специфичне процесне карактери- 
стике поседовне заштите, која се може постићи у парници по 
тужби због сметања поседа, с.матрамо да су од посебног значаја 
са аспекта судске праксе случајеви поновног сметања поседа. 
Наиме, често се у пракси догађа да туженик понови већ једно.\1 
извршено CMexaibe поседа у циљу остварења своје већ раније 
манифестоване намере за с.метање поседа тужиоца, која .може 
бити мотивисана почев од упорне малициозности па до заблуде 
о постојању права на посед. До таквог поновљеног сметања посе- 
да може доћи још док је у току парница због с.метања поседа 
тј. пре правоснажности решења којим је одлучено о тужбено.м 
захтеву због сметања поседа, a такође и иосле правоснажности 
решења када је већ конкретизована тужиочева поседовна за- 
штита.

Данас важећи Закон о парничном поступку (ЗПП), a ни тај 
ранији закон из 1956. године, као ни правна правила предратног 
парничног поступка (ГРПП), не садрже одредбе које би изри- 
чито регулисале питање случајева поновљеног сметаља поседа 
у обе напред приказане могуће ситуације. Стога је у досадаш- 
њој судској пракси по аналогији са предратном јудикатуро.м 
било заузето и доследно примењивано становиште по коме се 
случајеви поновљеног c.Meraiba поседа и-мају решавати искљу- 
чиво у извршном поступку путе.м спровођења извршења, уко- 
лико у корист тужиоца постоји судско решење (извршни наслов) 
донето у правоснажно окончаној парници због сметања поседа. 
При томе је било ирелевантио да ли је првобитно поседовно 
стање било успостављено добровољно од стране туженог у остав- 
љеном му париционо.м року, или принудно путем спроведеног 
извршења. Y вези с тил1 треба посебно као значајно истаћи, 
да ни правна правила предратног Закона о извршењу и обезбе- 
ђењу, која су се у недостатку позитивних прописа при.мењивала 
у судској пракси до доношења Закона о извршном поступку 
(ЗИП) — ступио на снагу 1. октобра 1978. године —, нису садр-
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жавала посеоне одредое о извршењу за случај поновљеног смета- 
ња поседа. Због тога је по заузетом ставу судске ираксе то пита- 
ње решавано сходном применом правних правила извршног по 
ступка о остварењу трпљења или пропуштања садржаних у 
параграфу 309. до 318. бив. ЗИО, док је питање поновног сме- 
тања поседа учињеног у току поступка парнице због сметања 
поседа под предпоставком благовремено постављеног захтева од 
стране тужиоца решавано имајући у внду фактички стицај окол- 
ности у сваком конкретном случају. Полазећи од таквог стања 
ствари у погледу практичког решавања изложених правних про- 
блема сматрамо, да је такоБе и данас актуелно и од важности за 
судску праксу питање начина решавања случајева поновљеног 
сметања поседа. Његова важност не губи ни тиме, што нови 
Закон о извршном поступку у том погледу доноси значајну 
новину, пошто изричито регулише питање процедуре за случај 
поновног сметања поседа уследелог након успостављања пређаш- 
њег поседовног стања на основу извршне исправе (извршног 
наслова) донесене v поступку по тужби због сметања поседа 
(чл. 228. ЗИП).

Све то упућује на закључак о потреби, да се у првом реду 
размотри проблематика у вези решавања случајева поновљеног 
сметања поседа, који су наступили током поступка у парници 
због сметања поседа, тј. пре њеног правоснажног окончања.

Када је парница због сметања поседа у току, a туженик и 
поред тога предуз.ме радњу коју тужи.\ац квалификује као нови 
(поновни) акт сметања поседа, онда тужилац у таквој новона- 
сталој процесној ситуацији може реаговати на два начина. 
Y првом реду он је овлашћен, да своје против \̂>ење у вези са 
таквим понашањем туженика у току парнице манифестује поди- 
зањем нове тужбе због сметања поседа. Мишљења с.мо, да би 
такво реаговање тужиоца би;\о сасв1ш у складу са новонасталом 
фактичком ситуацијом, па чак и у случају да је радња туженика 
којом је по приказу тужиоца извршено поновно CMCxaibe поседа 
идентична, или се у суштини не разликује од оне туженикове 
радње која је предмет расправљања тужбе због сметагва поседа 
по којој парница већ тече (на пример: настављање са opaibCM 
земљишта или обављање сетве на претходно самовласно узора- 
ном земљишту тужиоца). Без обзира што је таква радња туже- 
ника почињена у односу на исту противну странку (тужиоца) и 
исти предмет сметања сматрамо, да је у тој насталој процесној 
ситуацији са практичког гледишта ис1сључена могућност успеш- 
ног истицања приговора litis pendencije од стране туженика, 
a на коју је процесну ситуаиију суд и иначе дужан да пази по 
службеној дужности (ч а . 194. ст. 4. ЗПП). Наиме, баш та чиње- 
ница да је туженикова радња поновл>еног с.метања уследила 
доцније тј. после првобитног акта сметања, као повода и пред- 
мета тужбе због сметања поседа по којој је већ парница у току, 
представлЈа сама по себи тахсву суштинску новину чије насту- 
пање искључује могућност постојања истоветности захтева о 
коме већ парница тече. Ово без обзира на чињеницу постојања
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идентичног правног основа тужбе, јер псти иреАставља само 
једну компоненту која заједно са адекватним чињеиичиим осно- 
вом као другом неопходном компонентом чини садржину посеб- 
ног и самосталног тужбеног захтева. Стога расправљање о томе 
новом тужбеном захтеву не би представљало процесну сметњу 
која за последицу повлачи постојање апсолутно битне повреде 
одредаба парничног поступка из чл. 354. ст. 2. тач. 11. ЗПП.'

Према томе, сваки поновљени акт сметања у току парнице 
због сметања поседа, било да је извршен на исти, сличаи или 
различити начин представља посебан догађај, чија је радња усме- 
рена на узнемиравање односно лишавање поседа тужиоца. Стога 
тужиоцу припада право да у току те прве парнице загражи судску 
заштиту због поновног сметања подношењем нове тужбе у року 
од 30 дана предвиђеног у чл. 349. ЗПП и то без обзира колико 
пута туженик буде починио нови акт сметања. Прн овом разма- 
трању треба имати у виду и могућност, да тужилац са тужбеним 
захтево.м у првој парници буде одбијен, a да другу или следећу 
парницу успешно оконча, те на тај начин ипак осгвари судску 
заштиту поседа чија је сврха привремено урсђење ф^ктичког 
стања поседа између странака (чл. 443. ст. 1. ЗПП). Све то упу- 
ћује на закЛ)\^ивање, да би прихватања става о могућности 
постојања litis pendencije за случај поновљеног сл1етаља учин>е- 
ног на истоветан или посве сличан начин директно ишло на 
штету угрожене странке (тужиоца), пошто би он у напред при- 
казаној, реално могућој процесној ситуацији остао лишен посе- 
довне заштите. Ограничаван>е овлашћења тужиоца у погледу 
могућности подизања нове тулсбе због поновл>еног акта с.метања 
применом процесног инсзитута litis pendencije, пракгички би 
довело тужиоца у стање да може једино поднети предлог за од- 
ређивање адекватне прпвремене мере против туженика. И то 
само уколико постоје услови из чл. 442. ЗПП, тј. оправдана по- 
треба за отклањање хитне опасности противправног оштећења или 
спречавања насиља или ненакнадиве штете. Y то.ме смислу 
суд може интервенисати и по службеној дужности без саслу- 
шања противне странке, ако је у условима конкретног случаја 
потребно хитно одређивање привремене мере. При томе није од 
важности само понашање противне странке (туженика), већ је 
довољно и постојање објективне опасности, која се везује за 
околности чије наступање није у узрочној вези са понашањем 
туженика.

Међутим, егзистенција привремене мере одређене у парници 
није временски неограничена и самостална у том погледу, да би 
.могла остати на снази и у случају ако тужилац изгуби парницу 
због сметања поседа. Она је процесно везана за судбину тужбе- 
ног захтева парнице у којој је одређена и.\1ајући у виду основну 
сврху, која се њо.ме жели постићи. Та се сврха огледа у оствари- 
вању са.мо фактичке заштите захтева (потраживања) тужиоца тј.

‘ И.ма аутора по чије.м лгашљењу постоји litis pendencia у  случају 
када ie поновљено сметање учињено на исти начин. Тако др Борис Виз- 
нер, Грађанско право у  теорији и пракси, 1962, стр. 208.
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да се кроз одређено време задржи једно постојеће конкретно 
стање ради обезбеђења будућег принудног извршења када тужи- 
лац (поверилац) исходи потребну извршну исправу. Ако тужилац 
парницу изгуби, онда ће суд у том случају привремену меру 
укинути на предлог туженика (чл. 273. ЗИП). Тужилац и у тој 
ситуацији остаје без судске заштите поседа и своје право може 
остваривати само у петиторној парници, која је скопчана са 
далеко већим трошковима. Поред тога тужилац остаје лишен 
поседа, ако му је сметањем туженика одузет, као и користи 
које из њега проистичу, све до правоснажног окончања те 
редовне парнице.

Ако тужилац користећи своје законско овлашћење поднесе 
нову тужбу због поновљеног сметања поседа извршеног у току 
постојеће прве парнице, онда је суд, под претпоставком благо 
времености те нове тужбе, дужан да из разлога целисходности 
одреди спајање парница ради заједничког расправљања и доно- 
шења заједничке одлуке (чл. 316. ст. 1. ЗПП). Свакако да од 
диспозиције тужиоца зависи да ли ће на поновљено сметање 
реаговати подношењем нове посесорне тужбе, или ће се послу- 
жити другом могућом алтернативом за подношење предлога суду 
ради одређивања одговарајуће привремене мере против туже- 
ника. Но, у потоњем случају тужилац очигледно преузима и 
ризик, да у случају по њега неуспешног окончања парнице 
дефинитивно остане без судске заштите поседа.

Мећутим, у случају кад тужилац добије од суда поседовну 
заштиту остварену принудним путем на основу правоснажног 
решења (извршне исправе) исхођеног у парници због сметања 
поседа, па упркос тога буде поново Схметан у том успостављеном 
поседу од стране истог лица (туженика-извршенпка), тада има- 
мо сасвим друкчнју ситуацију од оне, напред изложене, у којој 
је такође поновљено сметаље поседа, a.vn у току претходно 
вођене парнице због сметања поседа. Са тил1, a на основу спрове- 
деног извршења, насталим стањем поседа у свему се изједна- 
чује и она ситуација у којој је успостављање ранијег стања 
поседа уследило на основу добровољног поступања туженика- 
-извршеника, па овај и поред тога касније изврши поновно 
сметање поседа.

Y оба наведена у с\чнтини идентична случаја, као што је 
већ напред истакнуто, има места само примени извршног по- 
ступка, јер нови Закон о нзвршном поступку изричито регулише 
ту ситуацију и одређује на који се начин има спровести извр- 
шење за случај таквог поновљеног сметања поседа (чл. 228. ЗПП).

Пре него што пређемо на разматрање овог специфичног 
начина извршења сматрамо за потребно, да се нешто подроб- 
није каже и о посебним карактеристикама правоснажног решења 
донетог у парниии због сметања поседа као извршној исправи. 
Ово зато, јер успостављан>е ранијег стања поседа путем принуд- 
ног извршења или добровол.ним актом туженика на основу те 
извршне исправе представља примарну и неопходну процесну
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пр>еАпоставку за могућност тражења извршења за случај понов- 
љеног сметања поседа.

Главну одлуку у парници због сметања поседа суд не до- 
носи у облику пресуде, него решења којим се уређује фактичко 
стање поседа између странака (чл. 443. ст. 1. ЗПП). Како захтев 
садржан у тужби због сметања поседа може бити само кондем- 
наторан, то је и наведено судско решење којим се усваја такав 
захтев идентичног карактера. Њиме се налаже туженику успо 
ставл>ање поседовног стања какво је било пре почињеног сметања 
путем обавезивања туженика на извршење одређене радње. Та 
радња може да се састоји у чињењу (на пример; враћање ствари, 
уклањање постављене заграде, одношење остављене амбалаже 
итд.) или нечињењу (трпљ>ењу односно пропуштању туженика 
као на пример: дозвол>авање тужиоцу прелажење преко зе.м- 
љишта или прист\ша до одређене непокретности).

Према изложенол! уношење премисе утврђења о почирве- 
ном сметању (да је тужилац био у поседу и да је туженик извр- 
шио с.метање) у изреци решења није потребно. Уколико је 
тако урађено, a то се скорк) по правилу чини у судској пракси, 
тиме се парница због сметања поседа није трансформисала у 
парницу ради утврђења. Таква премиса као искључиво деклара- 
тивни елемент у суштинн и не спада у изреку решења, већ у 
његово образложење. Доследно томе, у случају када није могуће 
налагање успоставе пређашњег стања поседа односно изрицања 
забране будућег сметања поседа тужба би се морала одбити, 
пошто се решење у парници због сметахва поседа не може 
свести само на утврђеи>е да је почии>ено сметање тужиочевог 
поседа од стране туженика.

Поред кондемнације за успостављање ранијег стања поседа 
суд обавезно тулсенику изриче и забрану будућег сметања под 
претњом извршења. Тај део решења је од посебног значаја за 
случај да туженик поново наруши посед након што је пређаш1ве 
стање поседа реализовано принудним путем. Он има снагу изврш- 
ног наслова, па стога у поменутом случају тужилац може пред- 
ложити извршење у погледу изречене забране сметања. Постоји 
и такво мишлЈСње у теорији процесног права, да захтев за изри- 
цање забране будућег сметања треба усвојити и онда када туже- 
ник добровољно успостави раније стање поседа у току парнице 
пре закључења расправе, иако тужилац у том делу повуче тужбу 
односно тужбени захтев буде одбијен ако га пре тога не повуче. 
На тај се начин спречава опасност од евентуалног шиканозног 
псктупања туженика којем би тужилац био изложен у ситуа- 
цији да буде одбијен и са оним другим захтевом за изрица1ве 
поменуте забране, јер му тада преостаје само могућност да ини- 
цира нову парницу због сметања поседа.^

Принудно извршење решења донетог у парници због смета- 
ња поседа којим је туженику наложено извршење одређене

 ̂ Ар Боривоје Познић, Грађанско процесно право, Београд, 1978, 
стр. 372.
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радње ради успостављања раниЈег стања поседа, мора се под 
претњом губитка тог права захтевати у преклузивном року од 
30 дана рачунајући од протека париционог рока, који је реше- 
њем одређен туженику за добровољно иззршење дотичне радње 
(чл. 444. ЗПП). Када је суд одлучио да жалба не задржава 
извршење решења (чл. 443. ст. 4. ЗПП) тај рок за извршење 
почиње тећи од дана доставе тог решења. Овде је законодавац 
такође, имајући у виду радикалну разлику која постоји између 
посесорне и петиторне заштите поседа, предвидео релативно кра- 
так рок преклузивног карактера за извршење од 30 дана ради 
принудне реализације посесорне заштите. Пропуштање тог стро- 
гог законског рока основано асоцира на пресумцију да више 
на страни тужиоца не постоји интерес за постизање своје посе- 
довне заштите принудним путем, или пак да је спорни посе- 
довни однос међу странкама решен на други по њима сагласно 
прихваћен адекватан начин, те да стога то питање за тужиоца 
више није од значаја. Ово се правило доследно спроводи као 
став у судској пракси, па се тако и у случају одлагања извршења 
сматра за престало право на принудно успостављање поседа, 
ако овлашћена странка није у року од 30 дана након престанка 
разлога за одлагање извршења преддожила настављање изврш- 
ног поступка.

Поступак за заштиту тужиочевог поседа од тужениковог 
поновног сметања, које је учињено после успостављања ранијег 
стања поседа путем принудног извршења или добровољним актом 
туженика, по досадашњој судској пракси заснованој у недо 
статку позитивних прописа на примени правних правила из 
предратног ЗИО згшочињао је подношењем предлога за извр- 
шење од стране тужиоца (тражиоца извршења). Y њему је поред 
оног што садржи сваки такав предлог, посебно морало бити 
наведено да је противник (извршеник) поступио протнвно својој 
дужности одређеној у решењу (извршном наслову) донетом у 
парници због сметања поседа (пар. 309. ЗИО). Предузимање 
такве радње од стране извршеника представљало је неопходну 
претпоставку без које није било могуће дозволити предложено 
извршење, али тражилац извршења није морао доказати, нити 
учинити вероватним, да је извршеник извршио дотичну радњу, 
већ је било довољно да он само то тврди.

Пре доношења дозволе извршења суд је имао да саслуша 
извршеника, сем ако није постојала опасност од одлагања (пар. 
312. ЗИО), па према томе ово претходно саслушање није било 
обавезно, већ факултативно и препуштено слободној оцени суда. 
Уколико је дошло до таквог саслушања извршеник је .могао да 
изнесе само приговоре, да у извршном предлогу није садржана 
напред поменута претпоставка за дозволу извршења, да изврше- 
ње није предложено у оквиру извршног наслова, зати.м приго- 
воре да предложена извршна средства нису оправдана односно 
одговара1̂ ћа (пар. 30S, 309 ЗИО), призтив износа трошкова (пар. 
307, 310 ЗИО), против предложеног и одрећеног рока (пар. 308. 
ЗИО) и сл. Приликом тог претходног саслушања извршеник
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није могао истаћи неке друге приговоре управљене против самог 
извршног Зс1хтева, нити протнв дозволе нзвршења, јер је те 
приговоре извршеник могао једино истаћи у парници путем тзв. 
опозиционе тужбе (пар. 34. ЗИО) односно приговорне тужбе 
(пар. 35. ЗИО). Посебно треба истаћи да се није могао уважити 
приговор извршеника којим негира почињени акт сметања по- 
седа у поновљеној акцији, већ је такав приговор могао изнети 
само у приговорној тужби из пар. 35. ЗИО доказујући тиме, 
да нису наступиле чнњеннце одлучне за извршење извршног 
захтева. Након саслушаља односно без претходног саслушања 
извршеника суд је доносио одлуку којом се дозвољава предло- 
жено извршење у цњ\>у посзизавања гаквог понашаља изврше- 
ника да више не чини оне радње, које су му у нзвршно.м насло- 
ву забрањене. Стога се у извршној дозволи имало само навести 
на који ће се начин извршење спровести, тј. одредити врсте 
средстава извршења, која ће против извршеника бити приме- 
њена, ако и после дозволе љзврше1ва буде поступао противно 
својој обавези из извршног наслова.

Нови закон о извршном поступку (ЗИП) у односу на пред- 
ратни ЗИО као значајну новину доноси изричито регулисање 
питања извршења за случај поновљеног сметања поседа (чл. 228). 
По овом пропису за дозвољеност извршења због поновног сме- 
тања поседа потребно је да буду испуњени следећи услови:

а) постојање извршне исправе^ (извршног наслова) донесене 
у парници због с-метахБа поседа на основу које је већ извршење 
спроведено, или је дужник (извршеник) добровољно испунио 
своју обавезу;

б) постојање поновљеног с.метања почињеног од стране истог 
дужника на начин који се у суштини не разликује од оног 
наведеног у извршној исправи;

в) постојање предлога за извршење повериоца (тражиоца 
извршења) који се мора поднети у преклузивном року од 30 
дана од дана сазнаЈва за поновно сметање поседа, a најдоцније 
у року од једне године по поновљеном с.метању, дакле у исто.м 
субјективно.м односно објективном року прописаном за тужбу 
због сметања поседа (чл. 439. ЗПП). Y предлогу неопходно мо 
рају бити посебно садржани и образложени наводи о радњи 
дужника којом је починио поновљено сметање.

На основу таквог предлога за извршење и исте извршне 
исправе суд доноси решење о извршењу којим се дужнику на- 
лаже враћање ствари повериопу у посед односно решење којим 
се дужнику изрич\' казне за неизвршење радње коју може извр- 
шити само дужник (незамењива чинидба)^.

Y то.м новом решењу о извршењу (дозволи извршења) суд 
ће дужнику оставити примерен рок за испуњење одређене оба- 
везе у циљу успоставе поседа повериоца, који је нарушен понов- 
ним сметањем. Истовремено ће суд дужнику изрећи новчану * *

’ Значење појединих израза употребљених у  ЗИП-у дато је у чл. 15, 
a у загради су иаведени изрази из предратних правила ЗИО.

* Види ч \. 225. и 226. ЗИП.
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казну, ако не изврши наложену му обавезу у одређеном року, 
чији износ не може прећи 10.000 дин. за појединца односно 
20.000 дин. за правно лице. Суд по службеној дужности при- 
ступа спровођењу извршења решења о новчаној казни чи.м 
истекне рок одређен дужнику за добровољно извршење обавезе, 
док је по предратном правном правилу из пар. 308. ЗИО сваки 
пут био потребан посебан предлог тражиоца извршења за при- 
мену те принудне мере. Y таквом случају суд истовремено 
доноси ново решење којим оставља дужнику нови рок за испу- 
њење обавезе и уједно изриче нову новчану казну у већем из- 
носу од оне изречене претходним решењем, ако ни у том новом 
року не испуни обавезу. Уколико дужник и поред изречених 
казни не изврши наложену л1у обавезу суд ће даље поступати 
на изложен начин све дотле, док укупан збир новчаних казни 
по појединим решењима не достигне десетоструки износ прве 
изречене новчане казне (чл. 225. ЗНП). За случај ненаплати- 
вости изречене новчане казне према већ заузетом ставу судске 
праксе иста се не може претварати у казну затвора сходном 
применом одговарајућих одредаба Закона о парничном поступку 
које предвиђају могућност за,мене новчане у казну затвора (чл. 
14. ЗИП у вези чл. 110. ст. 3. ЗПП). Y противном то би заправо 
било увоћење притвора као средства извршења у извршном 
поступку, које у закону није предвиђено обзиром да не одговара 
нашем друштвеноправном систему и као такво је недозвољено.

На идентичан начин суд сггроводи извршење и кад се дуж- 
ник понаша противно обавези трпљења предузимања одређене 
радње, или да не учини одређену радњу (трпљење или нечи- 
њење). На предлог повериоца суд ће посебним решењем нало 
жити дужнику полагање јемства за штету, ако поверилац учини 
вероватним да ће му бнти нанета штета у случају да се дужник 
и даље буде понашао пропшно својој обавези. Извршење овог 
решења о полагању јемства спроводи суд само на предлог по- 
вериоца (чл. 226. ЗИП).

Понашање дужника (извршеника) противно обавези из из- 
вршне исправе може довести до такве стварне промене поседов- 
ног стања, које више није у складу са повериочевим право.м. 
Y таквом случају суд ће на предлог повериоца овог овластити 
да сам, a no потреби уз помоћ службеног лица и евент^^а.\ну 
интервенцију мнлиције, успостави пређашње стање поседа о 
трошку дужника и опасност (чл. 227. ЗИП)- Y погледу трош- 
кова примењују се одредбе о трошковима извршења радње 
коју, поред дужнпка, може да учини и друго лице (чл. 224. ЗИП) 
(замењива чинидба).

За разлику од правила из пар. 312. предратног ЗИО пре 
доношења решења о извршењу за случај поновљеног сметања 
поседа, суд није дужан да саслуша дужника. Но, ипак се не 
искљ \^је таква моху^ћност ако суд нађе да је то потребно ради 
разјашњења по1'единих питања, a посебно оних која се тичу 
правилне квалификације да ли се поновљено с.метање у суштини 
не разликује од оног из извршне исправе (чл. 26. ЗИП). Свакако
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ће Y TOM погледу бити посеоних потешкоћа у судској пракси, 
јер у закону нису дати никакви оријентациони критерији од 
којих би се могло поћи при оцењивању да ли се конкретна 
дужникова радња, која се у предлогу за извршење приказује 
као поновљено сметање, суштннски не разликује од оног ранијег 
сметања поводом којег је повериоцу већ пружена заштита посе- 
да. To је питање од посебног значаја за судску праксу, јер од 
његовог правилног решења у сваком конкретном случају зависи 
да ли уопште има места спровођењу извршења, или пак подиза- 
њу нове тужбе због сметања поседа. Стога смо мишл>ења, да 
ипак за основни критериј треба узети саму природу објекта 
сметања, без обзира што он мора бити идентичан. Ако је на 
пример код сметања поседа заштићенн објект стан, a имајући 
у виду нормативно дефинисање појма стана и станарског права, 
онда овај посед може бити нарушен на изглед сасвим друкчијим 
новим радњама дужника (извршеника), али и поред тога у су- 
штини оне не могу бити различите од ранијег сметања констато- 
ваног у извршној исправи и то баш с обзиром да је у питању 
као јединствени заштићеии објект стан. С друге стране сасвим 
је извесно, да ће се поновл>ено сметање поседа сматрати разли- 
читим од oH or ранијех' из извршне исправе ако је повериоцу 
пружена поседовна заштита ради отклањања узнемиравања по- 
седа одређене ствари од стране дужника, a он у cA’V’Majy понов- 
љеног сметања поседа одузме ту ствар и тиме лиши поседа 
повериоца. Y том случају сматрамо да спровођење извршења 
предвиђено у чл. 228. ЗИП не би било дозвољено, већ би пове- 
риоцу преостала могућност само да поднесе нову тужбу због 
сметања поседа.

Y новом Закону о извршно.м поступку систем је правних 
лекова уређен на радикално друкчији пачин у односу на пред- 
ратни Закон о извршењу и обезбећењу. За тај систе.м правних 
лекова је посебно карактеристично и то уједно представља једно 
од његових основних начела, да дужник са.мо и искључиво при- 
говором може побијати решење о извршењу (дозволу извршења). 
О том приговору одлучује суд који је донео решен.е о извр- 
шењу (чл. 48, 49. ЗИП), па стога он има све карактеристике 
ремонстративног правног лека. Из овога следи да суд о пред- 
логу за извршење због поновног сметања треба одмах и непо- 
средно да одлучи, a донето решење о извршењу дужник може 
побијати у року од 8 дана (чл. 8. ЗИП) приговоро.м, сем ако 
побија само одлуку о трошковима (чл. 48. ЗИП), из разлога 
који cv егземњ\арно наведенн у чл. 50. ЗИП, па према томе то 
може бити сваки разлог који спречава извршење. Поводом приго- 
вора суд зависно од оцене околности конкретног случаја може 
одредити по пријему одговора на приговор рочиште ради рас- 
прављања о приговору или ће о њему донети решење без одре- 
ђивања рочишта (чл. 53. ЗИП).

С обзиром на специфичност извршне исправе због сметања 
поседа (ч.\. 443. ЗПП), на основу које се одређу1е и спроводи 
извршење за случај поновног сметања поседа (чл. 228. ЗИП),
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TO ce поставља интересантно и за судску пргиссу значајно питг1ње 
да ли је услед тога ограничен број разлога из којих дужник 
може приговором побијати решење о извршењу. To се пре свега 
односи на оне међу странкама спорне чихвенице настале после 
закључења главне расправе односно после извршности одлуке 
односно закл>ученог поравнања на основу којих је престало 
потраживање (извршни захтев). Тако приговор дужника може 
да се заснива на чињеници свакој која има за последицу гашење 
потраживања као нпр. отпуштање дуга, испуњење обавезе, немо- 
гућност испуњења итд., a такве чињенице су правилима пред- 
ратног ЗИО представљале супстрат за опозициону тужбу (пар. 
34. ЗИО). Сада и нови ЗИП предвиђа за случај спора о таквој 
чињеници, која се односи на само потраживање (извршни захтев) 
директно \чгућивање дужника на парницу ради проглашења да 
је извршење недоп\чптено (чл. 45. ЗИП).

Полазећи од напред изнетог разматрања склони смо прихва- 
тању становишта да је број чињеница на којима може да се 
темељи наведена тужба знатно сужен код извршне исправе због 
сметања поседа, него када су у питању друге извршне исправе. 
Те чињенице пре свега могу бити постојање накнадног спора- 
зума странака о уређењу спорног поседовног односа и немогућ- 
ност извршења, које се као такве односе и на све остале изврш- 
не исправе. To може бити и посебна чињеница када је дужник 
у петиторној парници исходио извршну исправу којом се укида 
извршна исправа донета у парници због сметања поседа (при- 
мена познатог правног начела petitorium absorbet possessorium).
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П Р И К А З

Ар Момчило Грубач, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕОПРАВДАНУ 
OCYAY И НЕОСНОВАНО ЛИШЕЊЕ СЛОБОАЕ

Издан.е Савремена администрација, Београд, 1979.

Y нашој правничкој литератури 
се појавила монографија др Мом- 
чила Грубача Накнада штете за не- 
оправдану осуду и неосновано ли- 
шењс слободе, која испуњава једну 
празнину која се осећала у  нас.

Аутор је поделио свој рад у  че- 
тири главе.

Y првој се говори о оправданости 
и правној природи, као и о основи 
накнаде штете за неоправдану осу- 
ду и за неосновано лишење сл о  
боде.

При томе се износе гледишта 
која оправдавају институцију која 
је наслов монографије — различи- 
тим аргу.ментима: од аргумената за- 
снованих на оггштиа! принципима 
накнаде штете у грађанском праву, 
па преко гледишта о одговорности 
државе због неуспеха са тужбеним 
захтевом, те одговорности због не- 
законитог, односно неправилног ра- 
да својих органа, као и на основу 
осигурања грађана од судских за- 
блуда; помиње се и теорија о  оба- 
вези државе на накнаду по основу 
правичности као и нека друга гле- 
Д1Ш1та (аналогија са давањем од- 
штете у случају експропријације, 
давањем накнаде трошкова учесни- 
шдма у кривичном поступку, те 
дужности обештећења за несретни 
с.\учај) — да би аутор изнео и 
своје гледиште према којем се ос- 
нов накнаде налази у правно-поли- 
тичкој дужности друштвене зајед- 
шше да обезбеди слободе и права 
грађана зајемчених Уставом.

Y другој глави се наводе и ана- 
лизирају потребни услови да би се 
Morao поставити захтев за накна- 
дом како у случају:

а) неоправдане осуде и
б) у случају неоснованог лишења 

слободе.

При томе се имају у виду не 
само услови у судско.м, него и у  
прекршајно.м поступку.

У трећој глави се испитују врсте 
и облици могућих штета услед не- 
оправдане схгуде и неоснованог ли- 
шења слободе.

Детаљно се разматра пробле.м од- 
Еојено код

а) лица која се налазе у радно.м 
односу и у  случају да се ради

б) о лици.ма KOja обављају п ро  
фесионалну делатност или су неза- 
послена.

Према тој подели се анализирају 
случајеви штета услед губитка или 
умањења личног дохотка, као и ос- 
талих права у вези радног односа 
(неискоришћеност годишњег одмо- 
ра, обуставе исплате дечијег додат- 
ка, неоствареног права на стан), те 
признавање стажа осигурања.

Код лица која се не налазе у 
радном одиосу поред имовинско- 
-правног захтева због губитка за- 
раде, испитују се и негативне по- 
следице због евентуалног прекину- 
тог школовања и одлагања запо- 
слења, оштећеног или погоршаног 
здравља и трошкова лечења, з ^ г  
новчане казне и одузете имовине, 
због опозваног гкжлона или губит- 
ка наслеђа због неоправдане осуде, 
као и другах евентуалних штета 
(оштећења ствари проузрокованих 
претресом стана, издаци родбине 
услед посета и слања пакета нео- 
правдано осуђено.м или притворе- 
ном).

Поред ових наведених имовин- 
ских штета разматра се и случај 
накнаде неимовинске штете, услед 
повреде части, нарушеног угледа, 
душевних и физичких патњи и не- 
.могућности бављења друштвено-ко- 
рисним послом.
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C тим Y вези ce третира и пи- 
тање врсте накнаде и њено утврђи- 
вање.

У последњој — четвртој глави 
монографије изнет је поступак ка- 
ко се реализује накнада и то: ко 
cv лица која могу да поставе за- 
хтев за накнадом, као и то ко су 
лшда према којима се захтев може 
поставити.

Такође се излаже и ток поступка 
да би се добила накнада како пред 
органима управе, тако и судски п о  
ступак за накнадом штете.

Коначно се третира и питање р о  
кова застарелости за постављање 
захтева за накнадо.м.

Монографија третира проблем 
првенствено са становишта југосло 
венског права, али се служи и ком- 
паративном методом имајући у ви- 
ду и страна законодавства (аустриј- 
ског, немачког — како Савезне ре- 
публике, тако и Демократске ре- 
публике, енглеског, мађарског, че- 
хословачког).

Y раду је  аутор посматрао п ро  
блем пратећи поступни преображај 
нашег законодавства како пре, a 
нарочито после ослобођења.

Корисно и практично је што су 
на крају рада додати текстови за- 
кона који третирају проблем нак- 
наде. Наведен је законски текст 
Кривичног постугаса Краљевине Ју- 
гославије из 1929. године, те одред- 
бе Закона о кривичном поступку 
од 10. септембра 1953, о из.менама 
и допуна.ма овог закона из 1965, 
као и из 1970. године (када је при- 
зиата и по то.м закону накнада и 
за неимовинску штету), као и За- 
кона о кривично.м поступку од 24. 
XII 1976. године.

Рецензент монографије је  био 
проф. др Тихомир Васил.евић, a 
штампање је о.могућила Самоуправ- 
на интересиа заједница за научни 
рад Војводине.

Ова монографија отклања (као 
што је већ истакнуто на почетку 
овог приказа) једну празнину у  на- 
шој правној литератури.

Она ће свакако корисно послу- 
лшти у првом реду практичарима. 
Писана је разумљивим језиком, 
тврдње у  њој су доку.ментоване и 
често пбткрепљене наводима суд- 
ских пресуда.

Аутор наводи да је у  току три 
год1ше (1972—1974) у Војводини би- 
ло 106 захтева за накнадо.м штете 
због неоснованог .дишења слободе, 
a само 5 захтева за накнадом због 
неоправдане осуде. Рад би добио 
свакако на илустративности да су 
наведени и подаци из новијег вре- 
мена и из других реп\'блика, што 
међутим не умањује вредност уло- 
женог напора при гшсању овог 
рада.

На крају монографије наведена 
је и литература којом се аутор слу- 
жио како на наше.м, тако и на 
стргшим језицима. Рад ће и због 
тога корисно послужити и теорети- 
чарима, поготово ако се и.ма у виду 
да је аутор навео не са.мо моногра- 
фије, уџбенике, законике и законе, 
као и ко.ментаре, него да је  бриж- 
Л.ИВО навео и написе и чланке из 
ове материје, који су разасути по 
часописима и друтим публикација- 
-ма, који јавности нису лако до- 
ступни.

Др Карло Ковач
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XII заједничка седница Савезног суда, републичких врховних судова, 
покрајинских врховних судова и Врховног војног суда, одржана 23. маја 
1979. године, доне.ла је з a к љ у ч a к да се прихвати предлог скраћених 
назива за поједине законе у одлука.ма судова, и то:

УПОТРЕБЛ>АВАЊЕ СКРАНЕНИЦА ЗА НАЗИВЕ ЗАКОНА

I

а) Y изреци одлука увек се наводи потпуни назив закона уз уоби- 
чајену и опште прихваћену скраћеиицу (нпр. Кривични закон СФРЈ, Кри- 
вични закон СР Босне и Херцгговине, Кривични закон САП Војводине, 
Закон о парничном поступку).

б) На исти начин се поступа и у образложењу одлуке кад се први 
ггут помиње одређени закон, с ти.м што се у загради наводи скраћеница 
која ће се уиотребљавати у  да\>ем тексгу образложења (нпр. Кривични 
закон СР Србије (КЗС), Закон о кривичном поступку (ЗКП), и сл.).

в) Y уводу  одлуке .могу се употЈ>ебл>авати скраћенице.
г) Y случају цитарања закона који су престали да важе наводи се 

увек пун назив закоиа (нпр. Кривичии закон, Закоиик о кривичном по- 
ступку), по потреби са ознаком која указује да се ради о  раније.м закону 
(нпр. Закон о прнвредним преступима из 1966. године).

II

КЗ СФРЈ — Кривични закон СФРЈ
КЗ БиХ — Кривични закон СР Босне и Херцеговине
КЗ ЦГ — Кривични закон СР Црне Гор>е
КЗХ — Кривични закон СР Хрватске
КЗМ — Кривични закон СР Македоније
КЗ СА — Кривични закон СР Словеније
КЗС — Кривични закон СР Србије
КЗК — Кривични закон САП Косова
КЗВ — Кривични закон САП Војводине
ЗКП — Закон о кривичном поступку
ЗОПП — Закон о  привреднил! преступи.ма
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2. 3 0 0  — Закон о облигационим односима
ЗПП — Закон о парш1чиом поступку
ЗИП — Закон о извршном поступку
ЗСДК — Закон о служби друштвеног књиговодства

3. ЗОППИО — Закон о основним правима из пензијског и инвалид-
ског осигураља

ЗВИ — Закон о војним инвалидима
ЦЗ — Царински закон
ЗРСП — Закон о примењивању прописа и о решавању сукоба 

републичких односно покрајинских закона у области 
пореза, доприноса и такса

ЗПСП — Закон о прекршајима којима се повређују савезни 
прописи

3YC — Закон о управним споровима
ЗУП — Закон о општем управном поступку

4. 3YP — Закон о удруженом раду 
ЗСС — Закон о Савезном суду

(Из Билтена судске праксе, број 10, јануар— ј̂уни 1979, стр. 25—27; изда- 
ње; Савез1Ш суд, Београд, јула 1979. године)
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ГРАБАНСКО ПРАВО

Рад v^araH само ради одржавања 
имања не улази у обрачун прили- 
ком издвајања из заоставштине де- 
ла имовине по основу доприноса 
потомка који је живео у заједници 
са оставиоцем.

To би представљало просту репро- 
дукцију.

Виши
2917/78.

суд у Ново.м Саду, Гж.

Према одредба.ма чл. 37. Закона 
о наслеђивању, сада чл. 33. Закона 
о наслеђивању САПВ пото.\1ЦИ оста- 
виоца, a који су живели у зајед- 
ници са оставиоцем и својим тру- 
дом, зарадом или иначе по.магали 
у привређивању, имају право захте- 
вати да и.м се из заоставштине 
имовине — издвоји део који одго- 
вара њихово.\1 доприносу у повећа- 
H.V њене вредности.

Тако издвојени део не спада у 
заоставштину, те се не узима у  ра- 
чун при израчунавању нужног де- 
ла, нити се урачунава наследнику 
у његов наследни део.

Према наведеној законској од- 
редби, наследник на основу свог 
доприноса и.ма право захтевати да 
се из заоставштине издвоји дес 
који одговара његовом доприносу 
у  повећању вредности оставиочеве 
имовине. Има се дакле рачунати, 
фиксирати, вредност као део зао- 
ставштине и овако фиксирани део 
не улази у масу за поделу међу 
наследницима и не улази у састав 
наследног де-\а наследника који се 
позива на допринос. Допринос се 
рачуна на бази привређивања чла- 
нова уже породице оног наследни- 
ка који се позива на допринос. Уве- 
ћање вредности заоставштине не 
мора да се састоји у прибављању 
нових ствари, већ може да се са- 
сгоји и у инвестицијама. Међутим, 
рад улаггш у  одржавање господар)- 
ства не би требало да уђе у  обзир.

He спада у обавезу повериоца — 
тражиоца извршења да плаћа за- 
кугашну за просторије које се обез- 
бећују као нужни смештај a ако 
је тражилац извршења — повери- 
лац претходно те трошкове поднео, 
извршеник — дужник има да их 
накнади.

Извршеник није порицао да тро- 
шкови око плаћања закупнине за 
просторије које је тражитељица из- 
вршења изнај.мл.ивала ради обез- 
беђења нужног с.мештаја, износе 
10.500 динара. Међути.м, извршеник 
с.матра да је првостепени суд по- 
грешио што је њега обавезао да 
тражите.\>ици извршења те тркЈШ- 
кове накнади. Ово стога што извр- 
шеник с.матра да у оквиру обавезе 
обезбеђења нужног с.мештаја из чл. 
16. ст. 2. Закона о стамбеним од- 
носима спада и обавеза тражиоца 
извршења да он из својих ср>ед- 
става плаћа закупнину за просто- 
рије које обезбеђује као нужни 
с.мештај.

Погрешно је становиште изврше- 
ника, јер и по мишд>ењу овога су- 
да, у обавезу тражиоца извршења, 
да обезбеди нужни смештај, по чл. 
16. ст. 2. Закона о стамбеним од- 
носима, не спада и плаћање закуп- 
нине за просторије које он обезбе- 
ди као нужни смештај.

Наиме, и по схватању овога суда, 
обавеза тражиоца извршења по на- 
пред цитираном законскоЈ« пропи-
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су, се исцрпљује у томе да обез- 
беди нужни смештај који одговара 
законским условима, што утврђује 
у извршном поступку извршни суд. 
кад извршни суд утврди да обезбе- 
ђени нужни смештај испуњава ус- 
лове из закона, онда предузима исе- 
л>ење извршеника у тај нужни сме- 
штај, a обавеза тражиоца изврше- 
ња је тиме престала. Према томе, 
и по мишљењу овог суда никако 
у обавезу тражиоца извршења не 
спада да он из својих средстава 
плаћа закупнину за просторије које 
обезбеди као нужни смештај, те 
ако је он те трошкове поднео, онда 
извршеник и по мишљењу овог су- 
да те трошкове има да му накнади. 
Y конкретном случају, несумњиво 
је утврђено да је тражитељица из- 
вршења и.мала трошкове око пла- 
ћања закупнине за просторије које 
је покушала да обезбеди као нуж- 
ни смештај извршенику у износу 
од 10.500 динара па је стога првосте- 
пени суд правилно обавезао извр- 
шеника да тражитељици извршења 
тај износ накнади. He стоји такође 
навод жалбе извршеника да би оба- 
веза на страни тражиоца извршења 
п.уаћање закупнине трајала до 6 ме- 
сеци. Ово из ргизлога који су на- 
пред већ изнети.

Виши суд у  Новом Саду, Гж. 
1727/79.

Уколико ¥  OOYP-y нису утврђени 
услови под који.ма се може отка- 
зати уговор о коришћењу стана по- 
следице пропуста сноси сама OOYP.

Месна заједница као странка у 
поступку.

Кад тужену месну заједницу није 
у пост\т1ку пред судом заступао оп- 
штински јавни правобранилац, као 
што је законо.м прописано, има се 
сматрати да јој је  ускраћено право 
расправљања и да  је ти.ме учињена 
битна повреда одредаба парничног 
поступка.

Пресуда Врховног суда Хрватске, 
Гзз. 69/76.

Увођење централног грејања спа- 
да Y инвестшрионе трошкове зграде.

V инвестиционо одржавање могу 
спадати само радови на оправци 
или замени покварених или дотра- 
јалих (амортизованих) инсталација 
и уређаја у стану и згради, a не и 
уграђивање нових инвестиционих 
уређаја којих до тада у том стам- 
беном објекту није било. Такве ин- 
вестиције на уграђивању нових ин- 
сталација .могу падати само на те- 
рет власника односно корисника 
стана односно зграде.

Врховни суд Војводине, Рев. 331/ 
79.

Отказ уговора о  коришћењу ста- 
на — престанак радног односа по 
решењу стеч. управника.

Ако је станару ко.ме је стан дат 
на коришћење као раднику OOYP-a 
отказан уговор о коришћењу стана, 
јер му је престао радни однос, a 
у OOYP-y нису утврђени услови под 
ксји.ма давалац стана на коришће- 
1ве .може отказати уговор о кориш- 
ћењу стана, у такво.м случају не 
могу се супсидијарно применити 
одредбе Закона о стамбеним одно- 
сима, него последице тога пропуста 
сиоси OOYP, a то значи да не.ма 
услова да отказ уговора о кориш- 
ћењу стана.

Пресуда Врховног суда Хрватске, 
Гзз. 70/77.

Отказ уговора о  коришћењу ста- 
на који је дат носиоцу станарског 
права поводо.м његовог радног од- 
носа као даваоца стана на кориш- 
ћење -може се  дати само ако је 
раднику престао радни однос на 
основу његовог захтева, због ca.\io 
вољног напуштања посла, због ис- 
к^^учења из радне заједнице, или 
због осуде за  кривично дело на 
казну која по сили закона повлачи 
престанак радног односа. Y кон- 
кретно.м случају, туженом није пре- 
стао радни однос ни на један од 
наведених начина, већ му је пре- 
стао по решењу стечајног управни- 
ка умешача.
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Стога је правилан закључак прво- 
степеног суда да тужбени захтев не 
бн био основан чак и да је тужи- 
лац активно легитимисан у овој 
парници.

Виши суд у Новом Саду, Гж. 
561/79.

Повишење ренте и ка.мата на до- 
спела месечна плаћања.

Суд је одбио део тужбеног зах- 
тева за исплату ренте почев од 1. I 
1978. године из разлога што тужи- 
лац и.ма право тражити повећање 
ренте само од дана подношења ту- 
жбе.

Прилпком одлучивања о камата- 
ма, првостепени суд је погрешио 
када је одбио захтев тужитеља за  
накнаду камата, које у  ово.м слу- 
чају представљају затезне ка.мате и 
чија обавеза плаћања настаје мо- 
ментом када дужник падне у доц- 
њу, a обзиро.м да те ка.мате пред- 
стављају правну категорију за себе 
у потпуности независну од друге 
штете коју трпи оштећени. Према 
томе право тужитеља као оштеће- 
ног на ка.\1ату тече од дана подно- 
шења тужбе, однсх:но од доспело  
сти сваког појединог месечног рент- 
Hor плаћања.

Виши суд у Ново.м Саду, Гж. 
1941/79.

Куповина привремено увезеног и 
неоцарињеног возила — забрањен 
правни посао.

Приликом закључења поменутог 
купопродајног уговора тужилац је 
био упознат да је предметни ауто  
мобил привре.мено увезен у Југо- 
с.лавију и да није оцарињен, но и 
поред тога уговор је заклЈучен и 
извршен.

И.мајући у виду напред наведене 
чињенице, правилно је првостепени

суд примеиио материЈалио право 
кад је нападнуто.м пресудом одбио 
тужбени захтев тужилаца и кад 
је од туженог одузео износ од 
15.000— динара у корист друштвене 
имовине, који износ је тужени ос- 
тварио недозвољеним правним по- 
сло.м. Пре.ма правни.м правили.ма 
облигационог права, у случају ни- 
штавости уговора због тога што 
је уговор по свом садржају или 
циљу протнван принудни.м пропи- 
сима, установљеинм начелима дру- 
штвеног уређења или правили.ма 
социјалистичког самоуправног дру- 
штва, суд .може одбити захтев за 
судску заштиту при че.му може од- 
лучити да друга странка преда оп- 
штини оно што је по основу забра- 
њеног уговора при.мила. Уговор о 
купопродаји којег су странке скло- 
пиле је забрањен и ништав, јер је 
у с\'протности са одредбо.м чл. 304. 
ci. 3. Царинског закона (Сл. лист 
СФРЈ бр. 10/76) по којој је одред- 
би изричито прописано да се при- 
времено увезена роба не може оту- 
ђнти. Тужени је .морао, пре.ма од- 
редба.ча чл. 95. и 97. Царинског за- 
кона, привре.мено увезено возило 
вратити у року од једне године да- 
на или у противном као царински 
обвезник (чл. 24. Царинског зак о  
на) покренути поступак за цари- 
1Бен>е. Како тужени није поступио 
по цитирани.м одредба.ма, већ је 
продао неоцарин>ено возило, то се 
његова радња указује као продаја 
прикривеног прокријумчареног во- 
знла. Таква купопродаја по налазу 
овога суда није допуштена и не 
•може уживати судску заштиту, па 
како је тужилац знао да је возило 
привре.мено увезено и неоцарињено 
правилно је првостепени суд при- 
менио материјално право кад је 
иападнутом присудо.м тужбени зах- 
тев тужиоца одбио. Такође је прво- 
степени суд правилно применио ма- 
теријално право кад је  одл\^ио да 
се туженом одуз.му средства стече- 
на из таквог забрањеног правног 
посла.

Виши суд у Новом Саду, Гж. 
1870/79.

Праксу приредио: 
Добросавл>ев Светозар
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, на седници одржаној 
24. августа 1979. године, минутом ћ\тањ а одао је пошту преминулом ко- 
леги др Нико^ш Шијаку, адвокату у пензији из Руме, дугогодишњем 
члану и функционеру Адвокатске коморе Војводине.

На седници донета су следећа решења:
1) Узет је на знање извештај о раду органа Коморе између две 

седнице.
2) Решењем број 117/79. уписује се у Именик адвоката Адвокатске 

ко.море Војводине Хибш Рихард, са седиштем адвокатаке канцеларије 
у Новом Саду, у Ул Модене бр. 1 са дано.м 24. август 1979. године.

3) Решење.м бр>ој 209/79. угшсује се у  Именик адвоката Немет Јанош, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, у Ул. Народне револуције 
бр. 21 са даном 1. октобар 1979. године.

4) Решењем број 217/79. уписује се у  Именик адвоката Милаков 
Милорад, са седиштем адвокатске канцеларије у  Панчеву, у Ул. Њ его  
шева бр. 4 са даном 21. IX 1979. године.

51 Решењем борј 205/79. уписује се у  Именик адвоката Мезинка 
Илија, са седшпте.м адвокатске канцеларије у Белој Цркви, Змај Јовина 
бр. 47 са даном 24. август 1979. године.

6) Управни одбор под загшсничким бројем 140 прихватио је став 
Управног одбора од 30. марта 1979. године у погледу уписа у Именик 
адвоката лица која су стекла услове за старосну пензију, и поново донео 
одбијајућа решења у предмету угшса у Именик адвоката Пејовић Ни- 
коле, пензионера из Новог Сада, и Грабовачки Милоша, адвоката у пен- 
зији из Инђије.

7) Решењем број 202/79. наложено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун посмртнине иза преминулог др Бешлић Димитрија, адво  
ката у пензији из Сенте, који је умро 2. јула 1979. године и посмртнину 
исплати удовици премин\лог Б ет ш ћ  Маргити из Сенте, Трг 1. маја, бр. 6.

8) Решењем број 214/79. наложено је књиговодству Ко.море да из- 
врши обрачун пос.мртнине иза преминулог Мироницки др Ивана, адво- 
ката у пензији из Бачке Паланке, који је умро 15. августа 1979. године 
и посмртннну исп.\ати сину преминулог Мироницки др Звонимиру, лекару 
из Новог Сада, Хајдук Вељка бр. 7.

9) Решењем број 218/79. наложено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун пос.мртнине нза премннулог др Николе Шијака, адвоката 
у пензији из Руме, који је  умрк> 30. јула 1979. годдне и посмртнину ис- 
платп кћерки пре.мину.^ог Шијак Милани из Ирига, Иве Аоле Рибара 
бр. 1.
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10) Решењем број 220/79. на основу члана 32. став 3. Статута Адво- 
катске коморе Војводине евидентиран је уговор о пружању правне по- 
моћи склопљен 1. I 1979. године између др Николе Воргића, адвоката у 
Ново.м Саду и Псх:ловне заједнице за производњу и промет текстила, 
обуђе и коже .Југотекс" из Новог Сада.

11) Решењем број 221/79. на основу члана 32. став 3. Статута Адво- 
катске комој«  Војводине евидентиран је уговор о пружању правне по- 
моћи склопл>ен 17. IV 1979. године између др Николе Воргића, адвоката 
у Новом Саду, и СИЗ-а за основно уређење вода Војводине из Новог 
Сада.

12) Решењем број 210/79. брише се из Именика адвоката Адвокатске 
коморе Војводине Ранков Константин, адвокат из Зрењанина, са дано.м 
1. септембар 1979. године, .због заснивања радног односа.

13) Решењем број 211/79. брише се из И.меиика адвоката Вилушић 
Божо, адвокат из Шида, са дано.м 14. VIII 1979. године, због пресел>ен>а 
седшпта своје адвокатске канцеларије у Тузлу.

Управни одбор

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор Адвокатске ко.море Војводине, на седници одржаној 
28. септе.мбра 1979. године, донео је следећа решења:

1) Узет је на знање извештај председника Управног одбора и секре- 
тара Управног одбора о раду органа Ко.море између две седншде и бла- 
гајника Управног одбора о стању финансијских СЈзедстава Адвокатске 
коморе Војводине на дан 28. IX 1979. године.

2) Решењем број 178/79. уписује се у И.меник адвоката Адвокатске 
коморе Војводине у  Новом Саду Гајић Душан, са седиште.м адвокатске 
канцеларије у  Н. Саду у  Ул. М. Горког бр. 2, са дано.м 1. X  1979. године.

3) Решење.м број 223/79. уписује се у Именик адвоката Нешић Зоран 
са седиштем адвокатске канцеларије у  Сремској Митровици, у Ул. Бо- 
риса Кидрича бр. 35. са даном 1. X 1979. године.

4) Решењем број 224/79. уписује се у  Именик адвоката Коларски 
Славко, са седшптем адвокатске канцеларије у Кикинди, у  Ул. М. Тита 
бр. 25. a са дано.м 1. октобра 1979. године.

5) Решењем број 226/79. уписује се у  И.меник адвоката Лакић-Душић 
Рад.мила, са седиште.м адвокатске канцеларије у Новом Саду, у  Ул. М. 
Горког бр. 2ц/1П, са даном 1. октобар 1979. године.

6) Решењем број 268/79. брише се из Именика адвоката Милутиновић 
Бура са даном 25. август 1979. r. услед с.мрти. За преузи-матеља одређен 
је Зарија Корнел, адвокат у Панчеву.

7) Решењем број 254/79. упнсује се у И.меник адвокатских приправ- 
ника Будишин Мара, са адвокатско-приправничко.м вежбом код Будишин 
Иваиа, адвоката у Новом Саду, са даном 28. IX 1979. год1ше.

8) Решењем број 243/79. уписује се у Именик адвокатских приправ- 
ника Галечић Јасна, са адвокатскоприправничко.м вежбом код Галечић 
Александра, адвоката у Бачкој Паланци, са дано.м 28. IX  1979. године.
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9) Решењем бр>ој 251/79. брише се из И.меника адвоката Кујунџић 
Радован, адвокат у Суботици, са даном 30. IX 1979. године, због засни- 
вања радног односа. За преузпматеље адвокатске канцеларије Кујунџић 
Радована одређују се Стеванов Милан и Маријански Лазар, који воде 
заједничку адвокатску канцеларију у Суботици, у Ya. Енгелсова бр. 10.

10) Решењем број 225/79. наложено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун посмртнине иза преминулог др Момчила Миковића, адво  
ката у пензији из Србобрана, који је у.мро 27. VIII 1979. године, и п о  
смртнину исплати кћерки преминулог Верици Мушицки из Новог Сада, 
Аушана Васнљева бр. 3.

11) Решење.м број 240/79. на.шжено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун посмртнине иза преминулог Бошњак др Лазара, адвоката 
V пензији из Вршца, који је умро 30. VIII 1979. године, и посмртнину 
исш\ати сину пре.минулог Бошњак др Мирославу, лекару из Вршца, ¥л. 
Јаше Томића бр. 2.

12) Решењем број 241/79. на.\ожено је књиговодству Коморе да 
изврши обрачун посмртнине иза преминулог Прћић Лазара, адвоката у 
пензијн из Суботице, који је умро 27. VIII 1979. године, и пос.мртнину 
исплати његовој удовици Прћић Розалији из С\^ботице, М. Вуковића 9/А.

13) Решењем број 255/79. наложено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун посмртншЈе иза преминулог Кро.мгшћ Станка, адвоката у 
пензији из Новог Сада, који је у.мро 10. IX 1979. године и посмртнину 
исњ\ати супрузи пре.минулог Кромгшћ Ми.\ици из Н. Сада, Tpr Репуб- 
лике 13/1.

14) Решењем број 230/79. брисан је из Именика адвоката Бошковић 
Бошко, адвокат у Кикиндп, са даном 31. VIII 1979. године, јер жели да 
А/жива пензију. Истим решење.м узето је на знање да задржава чланство 
у Фонду посмртнине.

15) Решењем број 229/79. наложено је: у евиденцији Адвокатских 
радних заједница уписати промену да је  Ранков Константин са дано.м 
31. VIII 1979. године иступио из чланства Адвокатске радне заједнице 
„Пр.авна по.моћ” нз Зрењанпна, са дано.м 1. септембар 1979. године, јер 
је брисан из И.меника адвоката.

16) Решење.м број 228/79. на.\ожено је: у евиденцији Адвокатских 
радних заједница уписати про.мену да је Саичић Бранко, адвокат у Зре- 
њанпну, са дано.ч 1. IX 1979. године прист\чшо у  Адвокатску радну за- 
једницу „Правна по.моћ" у  Зрењаннну.

17) Решење.м број 233/79. узето је на знање да је Козомора М1в\ан, 
адвокзтски приправннк из Новог Сада, 1. IX 1979. године прекинуо адво  
катскоприправничку вежбу код Кецојевић Драгуиша, адвоката у Новом 
Саду, због одслужења редовног војног рока.

Управни одбор
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Н Е К Р О Л О З И

Ар НИКОЛА ШИЈАК

Ар Никола Шијак, пензионисани адвокат из Руме, умро је 
у Иригу 30. јула, где је и сахрањен 31. јула 1979. године.

Никола Шијак се родио у Батајници 26. децембра 1895. го- 
дине. Основну школу учио у Батајници, a гимназију у Новом 
Саду, где је матурирао 1913. Право уписао у Загребу 1913, али 
је студије прекинуо због рата (1914), па је наставио тек 1919. 
године. Аипломирао 1924. године.

Адвокатску праксу обављао код адвоката Стеве Сре.мчевића 
у Сремској Митровици и код др Прерада Прерадовића, адвока- 
та у Руми. Адвокатски исиит положио код Банског стола (Апел. 
суд) у Загребу 13. маја 1929. Отвара адвокатску канцеларију 
у Иригу 23. октобра 1929. године, коју води до 1941, одакле је 
јула 1941. избегао испред усташа за Београд. Y Београду се 
уписује у И.меник адвоката београдске Ко.море, где остаје до 
1946, када се враћа у Ириг. Из Ирига се пресељава за Ру.му 1947, 
где ради све до пензионисања 1969. године.

Никола Шнјак, као студент у Загребу, припадао је организа- 
цијама југословенски оријентисане омладине, па учествује на 
свим демонстрацијама ове, уперене против Аустро—Угарске. 
Одмах после сарајевског атентата полиција ra протерује из 
Загреба у Батајницу. Из Батајнице га интернирају у Петровара- 
дин, a пото.м у Вараждин. Из интернације (1915) регрутован је 
у Нађварад, те по обуци, бачен на фронт у Галицију, одакле је 
пребегао Русима са групом Срба војника. Јавл>а се у Српску 
добровољачку дивизију (Одеса). Учествује као командир чете 
на Аобруџи, a потом се преко Архангелска, Шведске, Норвешке, 
Енглеске и Француске са доброво.у>ачком дивизијом пребацује 
на Солунски фронт. Y саставу Првог југословенског пешадијског 
пука, као командир чете, учествује у пробоју Солунског фронта, 
па је и одликован Златно.м медаљо.м Обилића за храброст.

Y времену између два рата Никола Шијак, поред адвокату- 
ре, бави се и друштвеним радо.м. Један је од оснивача Савеза 
ратних добровољаца и предратни и послератни је функционер 
ове органи^ације; дуго година је био старешина Соколског дру- 
штва у Иригу, функционер Удружења резервних официра (чнн 
мајора у резерви). Развио је једну од најугледнијих адвокатских 
канцеларија у Срему.
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Y послератном периоду, као адвокат у Руми двадесетак го- 
дина, спадао је у ред наших најугледнијих адвоката. Y више 
махова биран је и у разне органе Адвокатске коморе Војводине.

Ар Никола Шијак био је човек натпросечне интелектуалне 
и физичке снаге, здрав човек и духом и телом, ведрог духа, 
чистог морала, друштвен и дружељубив, на послу савестан и 
одлучан. Имао је изванредну способност брзог и лаког комуни- 
цирања, па је био омиљен, како у редовима правника тако и у 
грађанству. Испољавао је посебан пријатељски однос према мла- 
ђим колегама, дружио се са њима све до краја живота. Волео је 
адвокатуру и пратио рад адвокатских организација и после 
одласка у мировину. Долазио је на адвокатске скупове, a посеб- 
но на све скупштине Коморе, a са колегама из Руме одржавао 
најинтензивниЈе пријател>ске односе. На последњем путу чика 
Николе кроз Ириг — на сахрани, пратили су га безмало сви 
адвокати Срема и велики број земунских и новосадских адво- 
ката.

Остаће трајна успомена на др Николу Шијака, дивног чове- 
ка и пријатеља.

М. Б.
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Др МОМЧИЛО МИКОВИБ

Ар Момчило Миковић, адвокат у пензији из Новог Сада, 
умро је после краће тешке болести 27. августа 1979. године у 
Новом Саду, a сахрањен 29. августа 1979. у родном Србобрану.

Ар Момчило Миковић рођен је 27. октобра 1905. године у 
Србобрану. Основну и сред1ву школу учио у Србобрану. Матури- 
рао у србобранској гилшазији 1927. године. Право студирао у 
Суботици, a акаде.мски степен доктора стекао у Печују.

Судско-адвокатску праксу обављао у Среском суду у Субо- 
тици и као адвокатски приправник код др Милана Лазића у 
Србобрану. Још као студент бавио се журналистико.м, па и за 
време праксе, све до другог светског рата. Као симпатизер НОП 
после ослобођења Србобрана ради у Народноослободилачком 
одбору, a потом у Војној \т1рави у Ново.м Саду. По завршетку 
рата ступа у ЈЖ, где ради у правној служби читавих 20 година. 
Аржавни стручни испит (железничарске правне струке) и адво- 
катски испит подаже у Београду. Од 1963. до 1973. године води 
адвокатуру у Србобрану, одакде се повлачи у пензију.

Мо.ма Миковић се још од ги.\шазијских дана бави друштве- 
ним радом, публицистиком и књижевношћу. Y србобранској 
гимназији је председник ђачке књижевне дружине „Бард”, a на 
студијама у Суботици председник је књижевног удружења 
студената „Нада". Аописник је београдског листа Време и субо- 
тичког листа Дневник. Y Србобрану је 1931. покренуо и уређивао 
недељни лист Србобрански ?ласник, који је излазио десетак 
година, углавном залагањем Мо.ме Миковића. Аок је био у 
жељезничкој служби писао је у жељезничарским листовима 
Жељезничке новине, Жељезпички илустровани лнст и другим. 
СарађиваоЈе и у Гласнику Адвокатске коморе Војводине. Писао 
је и пес.ме и приповетке. Године 1977. објавио је збирку песама 
Поезија вечне љубави, a пред с.мрт је припремао да објави и 
другу збирку песама, приповетке и монографију Србобрана.
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Мома Миковић је био напредан интелектуалац, до краја 
активан, прегалац, патриота и хуманиста. Такав је био и у адво- 
катури, којој је посветио последње године свог радног века.

To најбоље илуструју његови стихови:

„Хтео бих све невоље целога света да поделим, 
хтео бих сваку бољку и рану лако да зацелим, 
хгео бих да људи кроз живот иду, кораком смелим, 
хтео бих да чихаву земљу загрлим срцем целим!"

(Поезија вечне љубави, стр. 9)

Остаје нам светла успомена на колегу Мому Миковића.

М. Б.
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После XXVIII конгреса Мећународне уније адвоката — — 1

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

Аушан Ш\'пут, Да ли је  могућ и стенај над радном организа- 
цијом која у свом саставу има основне органшације удру- 
женог рада — — — — — — — — — — 5

Мр Јован Гуцуња, Правна дејства права задржавања према
Закону о облигационим односима — — — — — — 16

Јован Л. Јерковић, Поновљено сметање поседа — — — 30

ПРИКАЗ

Др Момчило Грубач: Накнада штете за неоправдану осуду и 
неосновано лишење слободе, Београд, 1979. (Др Карло Ковач) 41

Употребљавање скраћеница за називе закона — — — — 43

ПРАВНА ПРАКСА

Граћанско право (Светозар Добр>осавл>ев) — — — — — 45

САОПШТЕЊА

Из седнице Управног одбора — — — — — — — 48

НЕКРОЛОЗИ

Др Никола Шијак (М. Б.) — — —  — — — — — 51
Др Момчило Миковић (М. Б.) — —  — — — — — 53
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У р е В и в а ч к и  с а в е т :

Председник:
Никола Вујашковић 

судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулић, заменик јавног правобраниоца Војводине, Антоније 
Борић, саветник покрајииског 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, Војислав Маринков, адвокат у Вршц}[,др Љубиша Милошевић, 
р>едовни хфофесор Правног факултета у Н. Саду, Душаи Мићић, секретар 
Покрајинског друштвеног правобраииоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, Милан Ршшјић, адвокат у Но- 
вом Саду, ВоЈислав Рашовић, г1Двокат у Ср>емској Митровици, Ласло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факулте- 
та на Ријеци, Душон 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 одговорни уредншс 
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Ворће Вебер, адвокат у  Новом Саду, Будислав Вулетић, адпокат у  Но- 
вом Саду, Светозар Аобросављев, судија Огаптинског суда у  Новом Саду. 
Мирослав Здјелар, адвокат у Новом Саду, Живко Киселички, суднја 

Вишег суда у  Новом Саду.

Технички уредник: 
Мирјсша Јовановић

1ласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. — Телефон: 29-459. — Годишња прегплата 360.— днн., 

за иностранство двоструки износ. Цена једног броја 35.— дин.
Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

На основу мншљења Покрајннског секретаријата за  образовање, науку н icwnypy 
418—185 од 23. маја 1973. године, Гласник је  стручна публикација ослобоБена <

посебног пореза на промет.

културу САПВ б 
основног

РО Штампарија .^удућност”, Нови Сад. Шумадијска, 12.
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