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Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Ау ша н  Мићић
секретар Покрајинског друштвеног правобраниоца са.моуправ.\>ања 
САП Војводине

ОДНОСИ И САРАДЊ.\ ДРУШТВЕНИХ ПРАВОБРАНИЛАЦА 
С.АМОУПРАВЉАЊА

Друштвени правобрани.\ац са.моуправљања је нова инсти- 
туција и Y уставно.м cHCTe.viy и пракси нашег са.моуправног соци- 
јалистичког друштва и уопште у свету. За његово успостављаиЈС 
и функционисање потребно је сагледавање и обезбеђен>е одго- 
вора на низ питања, a ти.ме и усклађено присуство теоријске 
мисли и праксе, у мери у којој то дозвољавају резултати њего 
вог деловања.'

Y досадашње.м деловању и начину остваривања функције 
друштвеног правобраниоца самоуправ.\>ања, кроз јавност рада и 
ста.\иу могућност г^вида у његов рад од радних људи, органа 
самоуправних организација и заједница, друштвено-политичких 
заједница и друштвено-политичких организадија, уочено је низ 
вредности које извиру из уставно-законске позиције овог органа. 
Истовремено, бројна сазнања и драгоцена искуства формирана 
су у свакодневној пракси.

Границе објективно могућег деловања друштвеног право- 
браниоца са.моуправљања условљене су квантитативно-квалита- 
тивно.м законско.м регулативо.м којом су обухваћена самоупра-

‘ Увођење^друштвеног правобраниоца самоуправљан>а у савремени 
уставни систе.м СФРЈ извршено је 1974. г. „Устав уводи једну нову инсти- 
туцију друштвене контроле коју назива друштвени правобранилац само- 
\'11рав.\>ања", проф. Јован Борђевић, Уставно право, 1975, „Савре.мена ад- 
министрација”, Београд, 808 страна.
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вна права и друштвена својина, оствареним садржајем и оби- 
мом аутономног самоуправног права основних организација 
удруженог рада, других самоуправних организација и заједница. 
Равноправно са овим претпоставкама успех у остваривању функ- 
ције друштвеног правобраниоца самоуправљања зависи од орга- 
низованости и оспособљености органа друштвенополитичке за- 
једнпие и друштвено-политичких организаиија за вршење за- 
штитне 4’ункције из њихове надлежности.

To нас и опредељује да учинимо напор у ггравцу приказа 
садржине. обима и квалитета, начина и правца остваривања од- 
носа и сарадње друштвених правобранилаца самоуправљања. 
Немамо претензија да можемо дати одговор на све аспекте тих 
и таквих релација.

Желимо само да резимирамо остварене резултате и да кроз 
њих сагледамо могућности за успостављање нових садржаја и 
форми у односн-ма н сарадњи друштвених правобранилаца само- 
управљања.

Концепцпја овог рада налаже да сагледамо међусобне од- 
носе и сарадњу друштвеннх правобранилаца само\тфавл>ања. 
Значи, задржавамо се на „унутрашњим” односима и сарадњи, 
за разлику од „спољних”. Ова подела је условна, самим тим и 
терминолошкн непрецизна.

Спољни односи и сарадња значе бројне и разноврсне, сва- 
кодневне активностн са низом субјеката (сарадња са судовима 
удруженог рада, СУП-ом, јавним тужиоцем, јавним правобрани- 
оием, редовним судовима, уставним судовима, инспек1шјским ор- 
ганима, СДК, итд.).

Посебан вид тако разграничених односа и сарадње је оства- 
ривање функиије друштвеног правобранноца самоуправљања 
тсроз заједннчко деловање са органнма и радним телима дру- 
штве;10-полнтичкнх организација и дрхтдтвено-политичких зајед- 
нива која решавају представке и притужбе радних људи и 
грађана.^

Односи измећу друипвеннх правобранилаца самоуправ- 
љања заснивају се на начелу Јвихове међусобне сарадње. Ово 
полазиште садржано је у законима о друштвеном правобранн- 
ouv само\'прављања.^

 ̂ Закон о посттањл’ са представкама и предлозЈгма („Службени 
лист САПВ”, број 30/77). Види члан 18— ч̂.\. 20.

 ̂ Закон о ,\рлчптвеном правобраииоцу самоуправ.\>ан>а („Сл. лист 
СФРЈ”, бр. 36/75), Закон о Савезном дпуштвено.м правобраниоцу самоу- 
прав.д>ања („Сл. лист СФРЈ", број 36/75), Закон о др\тптвеном правобра- 
ниоцу само\т1рав.дања („Сл. лист САПВ”, број 4/75), Закон о друштвеном 
правобраниоцу самоуправ.\>ања (.,Сл. гласник СРС”, број 42/75), Закон о 
дттптвеном правобраниоцу са.мо\тграв.^аља („Сд. .\ист САП Косово", боој 
52/75), Закон о изменама и .vonvHaMa Закона о др\т1ггвеном правобрани- 
оц\̂  са.мо\т1рављања („Сл. .шст САП Косово”, број 24/78).



Општи основ за остваривање међусобне сарадње садржаи 
је у члану 19. став 1. савезног Закона о друштвеном правобра- 
ниоцу са.моуправл>ан>а:

„Аруштвени правобраниоци .меВусобно сарађују радн из- 
вршгвања послова од интереса за остваривање њихове функ- 
ције"

Y идентичном тексту ова одредба је садржана у члану 10. 
покрајинског Закона о друштвено.м правобрапиоцу са.моуправ- 
љања (САП Војводине), односно у чл. 8. став 2. покрајинског 
Закона о друштвеном правобраниоцу са.моуправл>ања (САП К о  
сова). Нешто конкретнија фор.мулација садржана је у члану 10. 
републичког закона, иако је први део ове одредбе истоветан 
са rope цитираним. Исто тако, односи из.међу Савезног, репуб- 
,\ичких и покрајинских дрчтлтвених правобрани.\аца са.моуправ- 
љања заснивају се на сарадњи у питањи.ма од интереса за оства- 
ривање њихове функције (чл. 9. Закона о Савезно.м друштвеном 
правобраниоцу са.моуправљања).

Y  циљу утврђнвања облика .међусобне сарадње и начина 
њеног остваривања, полазећи од ч.\ана 19. ст. 2. савезног Закона, 
Савезни, peny6.VH4KH и покрајински друштвени правобраниоци 
су закључили Договор о међусобној сарадњи.^

Интересантно је по.менути, да је сарадња из.међу означе- 
них субјеката развијаиа од првих ,\ана њихове ииституциоиа- 
лизације.

Y овом периоду вршена је међусобна раз.мена нацрта за- 
кона којима је уређен положај, права и дужности друштвених 
правобранњ\аца са.моуправљања како на нивоу федерације тако 
у репуб.\ика.ма и покрајинама. Истовремено, одржан је и „први 
круг” заједничких састанака, на који.ма је и.звршена размена 
.\шш.\>ења о низу питања из лелокруга рада дпуштвених право- 
бранилаца самоуправљања. За1е,\нички састанци организовани 
су по наизменичном редоследу .места одржавања, тако што је 
домаћин сваког састанка био други републички или покрајин- 
ски, односно Савезни друштвени правобраннлац самоуправљања.

Значајно је истаћи да су на заједнички.м састанци.ма тре- 
тирана питања од интереса за даљи развој социјалистичких са- 
моуправних односа и 1Бихову друштвену заштиту. Овде пре 
свега мислимо на раз.матран>е радних верзија и Нацрта Закона 
о удружено.м раду, као и на сумирање тока јавне расправе и 
уоб.дичавање примедби предлога и сугестија на Нацрт Закона, 
које су биле присутне у разматрању при фор.мулисању коначног 
текста.

Поред Tora, раз.матрана су решења садржана у новелама 
процесних закона, као и уогаите решења уграћена у нацрте 
других закона којима се уређују самоуправна права радних 
људи и друштвена својина (закони о радни.м односима и други). *

* ДогоБор ј е  потписан у ЛЈубљани, 18. .маја 1978. годгае и примењује 
се од дана потписивања. Исти је  објав.\>ен v Би.\тен\’ Републичког дру- 
штвеног правобраниоца са.мо\’прав.\>ања СР Србије, број 2/78. на стр. 23. 
Друштвеним правобраниоцима самотарављања са територије САП Вој- 
водине достав.\>ен је прега«; Договора.



Према томе, закључивање Договора је логична последица 
успостављених односа и међусобне сарадње његових потписника. 
За очекивање је да ће се сарадња остваривати у још пунијем 
обиму у складу са прихваћеним начелима.^ Y томе лежи и по  
себна одговорност потписника, који у сваком тренутку морају 
настојати да својим активним односом актуелизирају начела 
договора. Претпоставка за ово је развијање система међусобног 
пнформисања, договарања, уједначавања праћења друштвених 
односа и појава на основу статистичкнх података, итд.

Тако је, на задњем састанку Савезног, републичких и по- 
крајинских друштвених правобранилаца самоуправљања, одр- 
жаном у Суботици и Палићу, 16. и 17. маја 1979. године обра- 
зована заједничка радна група која ће изучити досадашње про- 
блеме у статнстичком праћењу резултата активности друштве- 
них правобранилаца са.моуправ.л>ања.* *

Y  остваривању мећусобних односа, ннтересантно је овла- 
шћење републичког односно покрајинског др\чцтвеног право 
бранноца са.моуправљања садржано у ч.\. 19. ст. 3. савезног 
Закона:

„Републички, односно покрајински друштвени правобра- 
нилад са.\1оуправ.\>ања може ра.хи успешног обављања своје 
функције, давати упутства другим друштвени.м правобранио- 
цима са.моуправ.\>ања у републици, односно аутономној покра- 
јини”.

Y с.мислу чл. 44. републичког Закона, цитирано овлашћење 
у односу на друштвене правобраниоце самоуправљања у рет^б- 
лицн и.ма републички др^читвени правобранилац самоуправ- 
,\>ања. Покрајински Закони не предвиђају ово овлашћење покра- 
јинског друштвеног правобранноца са.чоуправљања.

Анализом ове одредбе долази.мо до закљх^чка о њеној дис- 
позитивности. Пре свега републички, односно покрајински дру- 
штвени правобранилац самоторављања у зависности од кон- 
кретне ситуације процењује да ли ће, на који начин, у којој 
садржини и форми (v  зависности од природе поступка), кори- 
стити ово овлашћење. To претпоставља да је он већ упознат са 
одређеним захтево.м и садржином навода субјекта који се об- 
раћа. По правилу, већ је претходно остварена сарадња са над- 
лежним друштвеним правобраниоием самоуправљања.

Са.мо упутство, је по ггрироди инструкција са ци.Лае.м да 
друштвени правобрани.лац самоуправлаања на кога се односи 
на најефикаснији начин оствари своју функцију. To значи, да 
оно .мора бити пре свега, стр\'чно и аргументовано образложено. 
По правилу, угдчство се даје у усменој фор.ми, не ретко те.ле- 
фоном.

* Y  том с.\шс.\у поздрав.\>а.мо идеју и резултате досадашњих прн- 
пр>ема за организоБање првог југос.\овенског саветовања дргтптвених пра- 
BoopaHjLvaua са.моуправљања, чије се одржавање планира у IV  кварта\у 
ове године.

* Ло.лазећи од Прогара.ма статистичких истражнвања од интереса за 
целу зе.МЈду, Радна гр\ша ће у сарадњи са Савезнн.м заводом за статн- 
стику припремити пред.\ог за тмеиу решења садржаних у обрасцу ДПС-2.



За неизвршење упутства није предвиђена саикцијз- V изу- 
зетним случајевима, када такво понашање надлежпог друштвс- 
пог правобраниоца самоуправљања има за последицу не оства- 
ривање нли неблаговремено остваривање његове фуикције ре- 
публички, односно покрајинскн друштвени правобраиилац само- 
управљања би требао да обавести скупштину друштвено-поли- 
тичке заједнице о свим последицама неизвршавања његовог 
упутства. Такво обавештење представљало би својеврстан осиов 
за покретање поступка за утврђнвање друштвенополнтичке од- 
говорн(х:ти друштвеног правобранноца са.моуправљања. На сре- 
ћу, нису нам позната таква понашања, са свим последицама 
које би могде из њих проистећи.

Из овога произилази да је неопходна пуна сарадња репуб- 
личког, односно покрајинског правобраниоца самоуправљања са 
друштвеним правобраниоцем коме је Упутство издато. Y нзвр- 
шавању упутства мора се обезбедити најдиректније присуство 
републичког, односно покрајинског друштвеног правобраниоца 
самоуправљања који ће на тај начин пратити његово оствари- 
вање, отклањати недоумице у његовој реализацији и кроз непо 
средно пружену помоћ допринети да се функција др^читвеног 
правобраниоца само\чтрављања оствари на најквалитетнији на- 
чин. При томе он ће настојати да са.мосталнсх:т у постушању 
надлежног друштвеног правобраниоца самоуправљања не до  
веде у питање.

За положај друштвеног правобраниоца самоуправљања и 
вршење његове функције битна су овлашћења садржана у чдану 
43. реп^гбличког закона, и члану 32. став 2. и став 3. покрајин- 
ског закона (САП Војводине).

Y по.менути.\1 одредбама садржано је начело супституције 
(деволуције њ\и авокације). Сигурно је да се ие ради о начелу 
супституције онако како га познаје крив1гчно-процесно право, 
из простог разлога што .међу друштвени.м правобраииоци.ма са- 
моуправлзања није успостављен хијерархијски однос.’ „Функција 
свих друштвеиих правобранилаца самоуправ.^Јања у основи је 
иста, јер н.мају једнака права и дужности”.'

Обзиром да републички, односно покрајински друштвени 
правобранилац самоуправ.\5ања и.ма изричито законско овлаш- 
ћење за предузи.ман>е правних мера и средстава у појединој 
ствари коју је започео други друштвени правобранилац са.мо- 
управ.^ања у републици, односно општински др^тлтвени право- 
бранилац самоуправљања у покрајини, он са.ми.м ти.м има овла- 
шћења да изврши све потребне радње у то.м поступку.

За вршење с^чтституције реггублички, односно покрајински 
друштвени правобранилац самоуправл.ања оггределиће се када 
процени да није рационално давати упутство за поступање у 
појединил! ствари.ма друштвеном правобраниоцу са.моуправ- *

’ Bh.vh члан^З!. Устава СФРЈ.
* Тиосав Ве.\имировић и Дани.уо Врачар, ,Лр\титвена заштита само- 

управних гграва и др\читвене својине", 1976, „Савремена адмннистрација”, 
Београд, 223. страна.



љања. Такође, до примене овог начела доћи ће и онда када се 
стекну усдови који би доведи у питање самосталност друштве- 
ног правобраниоца самоуправљања. На пример: брачни друг 
или блиски сродник друштвеног правобраниоца самоуправљања 
подноси њему захтев за заштиту самоуправних права или дру- 
штвене својине или се накнадно појави у поступку који је већ 
покренут.

Покрајински друштвени правобранилац самоуправљања не- 
посредно ће вршити све послове и радње за које је по закону 
овлашћен општинскп и.\и заједнички друштвени правобранилац 
самоуправљања у случају када исти није установљен за скуп- 
штину дате друштвено-политичке заједнице, када је дуже време 
одсутан, када је на војној вежби и у другим случајевима. Исто  
времено он ће вршити послове и радње из надлежности општин- 
ског друштвеног правобраниоца самоуправљања када овај под- 
несе захтев да буде изузет у поступању у одређеној ствари од- 
носно поступку полазећн од реалне могућности да мере и сред- 
ства које намерава предузети неће успети.

Применом начела супституције обезбеђује се са једне 
стране остваривање функције друштвеног правобраниоца само- 
упраЕљања, a са друге обезбеђује се његова пуна самосталност 
и независност у ггредузимању правних мера и средстава на које 
је законом овлашћен.

Посебан вид супституције (слободно речено) представља 
ситуација у којој друштвени правобраниоци самоуправљања во- 
дећи пост\т1ак у предметима од ширег интереса за остваривање 
функиије, обавештавају покрајинског друштвеног правобрани- 
оца самоуправљања, a овај преузима вођење даљег тока пред- 
мета у смислу координатора и обједнњавања постртка.

Покрајинским законом (САП Косово), члан 27. била је 
предвнђена могућност супституције. Обзиром да је чланом 6. 
Закоча о изменама и допунама покрајинског Закона брисана 
цитирана одредба отпала је правна .мог^^ћност за при.мену овог 
начела од стране Покрајинског друштвеног правобраниоца са- 
моуправљања САП Косово.

II

Ради уједначавања поступања друштвених правобранилаца 
самоуправљања у остваривању њихове функције посебан значај 
има реализација члана 33. покрајинског Закона (САП Војво- 
дине) и члана 35.ц Закона о изменама и допунама покрајинског 
Закоиа (С.АП Косово). Цитирани.м одредбама предвиђено је да 
покрајински друштвени правобранидац самоуправљања, уз прет- 
ходно прибављено мишљење општинских друштвених правобра- 
нилаца самоуправљања доноси упутство о раду друштвеног пра- 
вобраниоца самоуправљанЈа и упутство о прикупљању, евиден- 
тирању, сређивању н достављању података о појава.ма у вези 
са друштвеном заштитом самоуправних права радних људи и 
друштвене својине.



Поступајући no овом овлашћежу Покрајппски друштвспи 
правобраннлац самоуправљања САП Војволине доиео је 30. мар- 
та 1976. године Упутство о раду друштвеног правобрапиоца 
самоуправљања, које је за.мењепо нови.м Упутство.м донетим 27. 
деце.мбра 1978. године.

Упутством је дат основ за административно-техничко во- 
бење канцеларијског пословаша друштвеног правобраииоца са- 
•моуправљања, за његово .материјално-финансијско пословање, за 
евидентирање, класификацију и архивиран>е регистратурског ма- 
теријала који настаје у његово.м раду, прописани су одређени 
обрасци и евиденције којима се врши једнообразно праћење 
активности друштвених правобраннлаца самоуправљања на те- 
риторији САП Војводине.

Поменуте евиденције односно обрасци израђују се на јези- 
ци.ма пис.ма народа и народности САП Војводине, у складу 
са уставним начели.ма и одредбама Закона о равноправној упо- 
треби језика н писма народа и пародности.

Упутство је у знатној .мери унапредило унутрашње посло- 
вање друштвеног правобраниоца са.моуправ.\>ања и на тај начин 
љегова при.мена свакодневно даје допринос успешно.ч оствари- 
рању функције др\^штвених правобрапилаца са.моуправљања.

Чланом 26. Упутства о раду друштвеног правобраниоца 
са.моуправ \зања предвиђене су узајамне обавезе покрајинског 
друштвеног правобраниоца са.моуправљања и општинских одно- 
сно заједничких друштвених правобранилаца самоуправ.д>ан>а у 
смис.\у остварнвања .међусобне сарадње кроз раз.мену извештаја 
о раду, информација, и других доку.мената од интереса за успе- 
шно остваривање ове функције на нивоу САП Војводине.

У  циљу адекватне примене одредби Упутства о раду дру- 
штвеног правобраниоца са.моуправ.д>ања, Покрајински друштве- 
ни правобранилац самоуправљања органи.зовао је лва инструк- 
тивна састанка са адмииистратнвно-технички.м извршиоци.ма по- 
с.\ова и задатака у стр^^чним службама општинских, односно 
заједничких друштвених правобранилаца са.моуправљања. На 
тај начин отк.\он>ене су нејасноће до којих је неизбежно у до- 
садашњој пракси до.\азило.

III

Посебан вид сарадње републичког, односно покрајинских 
дргтптвених правобранплаца самоуправ.\>ања представ.\>а opra- 
низовање састанака и саветовања са друштвепи.м правобрани- 
оцима самоуправљања који своју функцију остварују на тери- 
торији републпке. односно покрајина.

Ова саветовања показала су се као необично корисна за 
уједначавање приступа др\титвених правобранилаца самоуправ- 
л>ан>а V спровођењу одрећеиих активности од ширег друштвеног 
интереса. При ово.ме, морамо и.мати у виду хетерогени кадровски 
састав др\/штвеннх правобранилаца самоуправ,%ања у смислу 
стручне спреме коју поседују, претходног радног искуства и уоп- 
ште искуства у остваривању ове функције.



Ha овим саветовањима и састанцима поред осталог про  
грамира се рад друштвених правобранилаца самоуправљања у 
одређеном временском периоду. Истовремено, врши се оцена 
остварених резултата у раду што представлЈа својеврсну анализу 
пређеног пута уз усвајање закључака за даље унапређивање 
функцЈЈЈе друштвеног правобраниоца самоуправљања.

Међусобна сарадња друштвених правобранилаца самоу- 
прављања одвија се и кроз њњхове непосредне контакте, одла- 
ске републичког, односно покрајинског друштвеног правобра- 
ниоца самоуправљања код друштвених правобранилаца самоу- 
прављања. Те посете користе се за најнепосреднију размену ми- 
шљења како са друштвеним правобраниоцем самоуправљања 
тако и са најодговорнијим функционерима у конкретној дру- 
штвено-политичкој заједници. Ово се показало врло значајним, 
јер је у низу случајева допринело правилном схватању функ- 
ције друштвеног правобраниоца самоуправљања и најдиректни- 
јем обезбеђењу кадровских, материјално-техничких и других ус- 
лова за његов успешан рад.

Позитивно је искуство Покрајинског друштвеног правобра- 
ниоца самоуправљања САП Војводине који је у непосредним 
контактпма са огаптинским, односно заједничким др^титвеним 
правобраниоцима самоуправљања сагледавао односе и стање 
који су узроковали подношење предлога за предузимање при- 
времених мера друштвене заштите самоуправних права и дру- 
штвеие својине у одређеним самоуправни-м организацијама.

Сарадња друтптвених правобранилаца самоуправљања на 
територији САП Војводнне у поступку пред судовима удруженог 
рада одвија се кроз међусобне размене мишљења у појединим 
предметима. Y  другостепеном поступку Покрајински др^тптвени 
правобранилац самоуправљања САП Војводине узима редовно 
учешће у свим предметима у којима је огаитински, однсх:но за- 
једнички друштвени правобранилац самоуправљања х^ествовао 
у првостепеном поступку или је изјавио жа.\бу на првостепену 
одлуку.

IV

Неоспорно је да је за даљи развој соција,\истичких самоу- 
правнпх др'^тптвеннх односа неопходно обезбедити остваривање 
јединствене заштите самоуправних права н др^тптвене својине 
кроз остваривање укупног механизма друштвене заштите у чи- 
јем склопу делују др\тптвени правобраниоци само^чфављања.

Да би функција друштвеног правобраниоца самортрављања 
била досладно остварена неопходно је да. се њихови међусобни 
односи непрекидно пзграђују полазећи од њихове уставно-закон- 
ске позицнје. To подразумева координирану активност у чему 
подједнаку одговорност miajy како републички, односно покра- 
јински друштвенп правобрашЈлац самоуправљања тако и дру- 
штвени правобраниоци само^чтрављања који остварују функцију 
на територији реп\?блике односно покрајина.
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УЛОГА САМОУПРАВНИХ СУДОВА УДРУЖЕНОГ РАДА ПРИ 
РЈЕШАВАЊУ СПОРОВА ИЗ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИХ 

И ДРУГИХ САМОУПРАВНИХ ОДНОСА

Закон о удруженом раду у члану 40. посебно има у виду 
спорове који настају из др\титвено-еконо.мских и других само 
управних односа у организација.ма удруженог рада и одређује 
да се спорови из тих односа рјешавају путе.м арбитраже, одно- 
сно нзбраних судова, судова удруженог рада и других са.мо- 
управних судова. Облиаи рјешавања могућих несагласности у 
организацијама удруженог рада у практичном раду су у све 
већој -мјери подруштв.л>ени. Тако одредба овог члана поред ин- 
тервенције редовних судова, предвпђа прије свега облике уса- 
глашавања, споразумијевања, договарања и посредовања као 
облике рјешавања спорова. Истовре-vieHO се предвиђају и интер- 
венцпје судова удруженог рада и других самоуправних судова. 
На овај начин закон изражава са.моуправну димензију у одно- 
си.ма из.међу удруженог рада и судства, која води приближа- 
вању ових организација и њихово повезивање у оквиру једног 
јединственог самоуправног социјалистичког друштва —  у чему 
судство добија активно мјесто у општем друштвено-економско.м 
развоју. У  члану 41. став 2, Закон о удруженом раду истиче 
значајно .мјесто које и.ма друштвени правобранилац са.моуправ- 
.д>ан.а као важан орган уведен у систе.м судова одредбама новог 
Устава. Он, као самосталан орган друштвене заједнице који 
предузи.ма одређене .мјере и правна средства, и.ма све значајније 
.мјесто у систе.му друштвене заштите, па у том с.мислу сви др- 
жавни органи и органи са.моуправних организација и заједница 
лужни су да .му пружају потребне податке и обавјештења. Са 
тог аспекта, веома је значајна директна повезаност овог органа 
са самоуправни.м организација.ма и заједница.ма у пракси одно- 
сно његова непосредна активиост у датој ситуацији.

Буд^ћи да је ч.\ан 40. ЗУР-а прилично јасан, сматрам да 
се на његово.м разјашњавању не треба задржавати. Довољно је 
рећи да се сви социјалистички друштвено-еконо.мски и други 
самогшравни односи између радних људи и радника у са.мо-



управном удружбном раду успостављају на основама мећусобне 
повезаности и солидарности, па је природно да се и несагласност 
односно спорови у таквом успостављању односа отклањају у 
првом реду усаглашавањем и посредовањем.

Ови методи рјешавања несугласица и спорова имају свој 
природни ослонац у меуђсобним интересима проистеклих из ме- 
ђусобне зависности и солидарности, као и међусобног повје- 
рења којим треба да су прожети самоуправни односи у свом 
заснивању и остваривању. Овдје свакако треба да су од утицаја 
и правила социјалистичког морала.

Законодавни акти који регулишу поступак пред самоуправ- 
ним судовима треба да садрже конкретније одредбе о методима 
усаглашавања и посредовања, укључујући и извјесне гаранције 
да неуспјели покушаји усаглашавања и посредовања не буду 
од штете за даље нормално вршење судске функције у судском 
рјешавању спора.

Јасно је, да спорови који настају из друштвено-економских и 
других самоуправних односа у организашуја.ма удруженог рада, 
ако нијесу разријешени усаглашавањем (члан 40. 3YP-a) излазе 
на рјешавање пред самоуправне судове, што значи да је Закон 
о удружено.м раду овдје само начелно установио надлежност 
самогттравних судова. Овакво успостав.\>ан>е надлежности само- 
\т1равних судова у складу је и са опредјељењем Устава СФРЈ 
(у  члану 224) да спорове из друштвено-економских и друтих 
самоуправинх односа рјешавају само\т1равни судови.

Да би се правилно разу.мјеле ове искључиве надлежностн 
самоуправних судова треба, прије свега, имати у виду да је ријеч 
о споровима у организацијама у;5руженог рада, али не и о спо 
ровима у које организахшја може да буде ур\^ена ван својих 
оквира. Ч.\ан 40. 3YP има у виду \чх\трашн>е спорове какви 
могу да настану код радних људи.

Међути.м, такви споровн могу да настану и у сложеној 
организацнји удруженог рада, као и у другим облици.ма удру- 
живања рала и средстава. Повезивањем друштвеног рада и дру- 
штвене својине засннвају се друштвеноекономски и други само- 
\ч1равни односи v законом инститлтшонализованим облици.ма 
организовања удруженог ра\а п сваки од тих облика улази у 
појам организације удруженог рада, a таквн односи се засни- 
вају II у об.мшима који немају карактер инстит\'ције, као на 
npiiMiep, закључење.м са.моуправног споразума. Y сви.м тим об.ди- 
ци.ма удруживања рада и ср>едстава настају ун\трашн>и само- 
управнп односп н када дође до спора о правима, одговорно- 
стима и дужностима из тих самоуправних односа, такве спорове 
рјешпвају самохттравни судовп.

Спорови о којима ie ршеч v члану 40. 3YP као што се 
види из нпза даљих одрелаба Закона о х^друженом раду, као и 
из законодавних аката федерације, рет^б.дика и адп-ономних по  
крајина који.ма се \феђ\п‘у гоггања фгтнкционисања самоуправ- 
них судова —  вр.ло су различити у погледу предмета спора. Y  
оквиру овог саопштен.а набројаћемо само неке еле.ментарне 
врсте спорова. По сво.м значају са г.делишта ширег др^тптвеног
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интереса у организовању удруженог рала, прво треба иавести 
спорове о правима и дужностима из одиоса са.моуправиог opra- 
низовања удруженог рада који се тичу услова за организова1ве 
основних организација удруженог рада и радних заједиица, за- 
тим заштите права рада друштвеним средствима и других само- 
\/правних права и друштвене својине; остварнвање права издва- 
јања основних организација удруженог рада, спајања, припа- 
јања и подјеле основних организација удруженог рада и спро  
вођења Самоуправног споразу.ма о удруживању у међусобиим 
односима у удруженом раду. Дакле, увијек је  ријеч о статусном 
односу који може да буде споран у оквиру организације удру- 
женог рада, због чега се та врста спорова назива статусним 
спором.

Y организацији удруженог рада може да дође до спора 
о расподјели дохотка на фондове, a најчешће о расподјели до- 
хотка у оном дијелу који се издваја за задовољавање личних 
потреба радних л>уди сагласно начелу расподјеле прсма раду, 
гдје суд треба да утврди да ли је одлучива1Бе радиих људи који 
стварају доходак, најчешће у односу на поједине раднике, у 
складу са међусобном одговорношћу и друштвено утврђеним 
основима и мјерилима за стицање и расподјелу дохотка.

Функција суда удруженог рада и овлашћења која има у 
рјешавању одређених врста спорова законо.м су предвиђени и 
у случају спора о самоуправном утврђивању услова стицања и 
престанка својства радника, услова рада и стицања личног до  
хотка, a ту су и друга самоуправна права, обавезе и одговор- 
ности из радног односа појединих радника у основној органи- 
зацији удруженог рада. Спор о самоуправном односу настаје 
и у вези с повредом радних дужности радних л>уди и радника 
у удруженом раду. Мјере које се овдје при.мјењују ради суз- 
бијања кршења дисциплнне у раду не могу се узсти као кри- 
вичне санкције, већ о њиховој законитости суд удруженог рада 
одлучује као о мјерама самозаштите радних људи међу који.ча 
је н најтежа —  искључење из радне заједнице, којом се одстра- 
њује радник који другим радницима угрожава остваривање ци- 
љева њиховог удруженог рада понашањем које је у супротности 
с положајем радних људи као слободних и равноправних произ- 
вођача и стваралаца. Овоме треба додати и Закон о удруженом 
раду, установљену надлежност Суда удруженог рада у споро- 
вима о накнади штете из рада и у вези с радом радника у opra- 
низацији удруженог рада.

Према одредбама члана 40. 3YP, спорове у организацијама 
удруженог рада рјешавају не само судови удруженог рада, већ 
и арбитраже, односно нзбрани с\?дови и други са.моуправни су- 
дови. Суд удружгног рада није, према то.ме, овдје искључиво 
надлежан суд, већ је његова надлежност изричито одређена за- 
конски.м одредбама за поједине врсте спорова. Тако је Законом 
о сх^довима удруженог рада установл>ена и специфична улога 
ових самоуправних судова и уређиваЈву самоуправног односа о 
којем између учесника у поступку који се пред судом води по- 
водом тог са.моуправног односа није постигнута сагласност, a
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предмет спора су одређени односи радне организације у осни- 
вању и посебне јединице у тој организацији, удруживање у 
радну организацију, право на организовање основне организа- 
ције, друго, самоуправно право или дужност радника да само- 
управне односе уреде самоуправним општим актом, као и кад 
је предмет спора закључење самоуправног споразума у вези са 
самоуправним организовањем у организацији удруженог рада. 
Судска одлука којом се овдје уређују самоуправни односи за- 
мјењује односно допуњује Самоуправни споразум односно други 
самоуправни општи акт.

Посматрајући установљење, организацију, састав, начин из- 
бора судија, надлежност у цјелини и поступак пред судом удру- 
женог рада није тешко запазити да је законодавац имао у виду и 
шири друштвени интерес који постоји за друштвеноекономске 
и друге самоуправне односе у свим облицима удруживања рада 
и средстава у друштвеној својини и да је тај интерес присутан и 
кад се јавља спор из тих односа, па нак и кад такав спор покреће 
појединац. Функција судова удруженог рада посебно је прила- 
гођена потребама заштите самоуправних права у ширем дру- 
штвеном интересу.

Ово прилагођавање извршено је Савезним законом о судо- 
вима удруженог рада у одр>едбама о постутхку пред судовима, 
друкчијим од одредаба о парничном поступку. Иако се посту- 
пак пред Судом удруженог рада не може да покрене без пред- 
лога законом овлашћеног учесника, тај предлог има да садржи 
само означење спорног односа о коме Суд треба да донесе од- 
луку и наводе о чињеницама и доказима од значаја за доно 
шење одлуке. Сваки учесник у поступку може да захтијева да 
стави најдаље до закључења расправе као свој предлог за раз- 
рјешење спорног односа. Истина, Суд удруженог рада, у начелу, 
није везан за те захтјеве већ може да донесе одлуку која више 
одговара саЈМоуправном уређењу конфликта од пред.Уоженог 
рјешења.

Поред тога, друштвено-политичка заједница, друштвени 
правобранилац самоуправљања и овлашћена синдикална под- 
ружница могу бити учесници и у сваком поступку који је по- 
кренут њиховим предлогом, ако пријаве своје учешће, a Суд 
удруженог рада пред којим се води поступак дужан је да оба- 
вјештава друштвеног правобраниоца самоуправљања о том по- 
ступку у случају кад овај није покренуо пост^ттак.

Ако се пажња усмјери само на оне захтјеве којима поје- 
дини радници, један или више њих, настоје да остваре неко 
индивидуално самоуправно право, смисао свега овог што се 
јавља као специфична функцнја Суда удруженог рада управо 
је у томе да спор који се на први поглед испољава као спор о 
повреди или оспоравању индивидуалног права из самоуправног 
односа буде оцијењен, па ако треба и ријешен, у складу са инте- 
ресима које има и друштвена заједница у конкр>етно удру- 
женом раду.

Оваква овлашћења Суда удруженог рада својом садржи- 
ном показују да то није класичан суд који у парничном пос-
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тупку разрјешава спорне односе између страиака и који иема 
овлашћења да спор расправи изван и изиад захтјева странака. 
Кад је ријеч о споровнма у организацијама удружеиог рада и 
у другим облицима удруживања рада и средстава у друштвеној 
својини, Суд удруженог рада расправља и одлучује о разио- 
врсним конфликтним интересима учесника у поступку, али уви- 
јек с истом улогом да ради остваривања Уставом, законом и 
самоуправним општим актом утврђених друштвено-економских 
и другах самоуправних односа у свим облицима удруживан>а 
рада и средстава у друштвеној својини обезбиједи поиашаЈве 
радних људи и радника које је у складу с друштвеним интере- 
сима у удруженом раду.

Очигледно, улога судије удруженог рада је врло сложена, 
одговорна и правно деликатна. Она захтијева од судија одлично 
познавање врло сложеног система самоуправног права. Нова 
правна свијест, као израз нове произвођачке, самоуправне соци- 
јалистичке свијести и сазнања о положају човјека удруженог 
у раду с другим људима, са средствима у друштвеној својини 
као материјалном основом удруженог рада, развија се у дру- 
штвеној пракси, поред осталог, и ауторитетом законитих одлука 
Суда удруженог рада.

Закључак о улози суда удруженог рада у примјени основ- 
них одредаба члана 40. 3YP несумњиво говори у прилог опредје- 
ЛЈСња закона да спорове из друштвено-економских и других са- 
моуправних односа у OYP повјери самоуправним судовима. Са- 
дашње рјешење у Савезном закону о судовима удруженог рада 
о примјени одредаба главе прве до двадесетчетврте Закона о 
парничном поступку пред судом удруженог рада, уколико одго- 
варају природи спора о ко.ме тај суд одлучује и ако нијесу су- 
протне одредбама самог Закона о судовима удруженог рада, 
треба чим прије мијењати, јер спорови о друштвено-еконо.\1ски.м 
и другам самоуправним односи.ма у удружено-м раду, по својој 
природи, нијесу парница. Расправљање и одлучивање у ти.\1 спо- 
poBKLMa треба да се одвија по новим правилима поступка.

Приликом доношења нових законодавних аката о органи- 
зацији судова удруженог рада и поступку пред ти.м судови.ма 
неопходно је да се нађе боље рјешење у одређивању њихове иад- 
лежности. Садашње набркЈЈавање над.\ежности у више од 6С 
предвиђених врста спорова и то у различитим врстама законо- 
давних аката не одговара доброј законодавној техиици, a до- 
носи и тешкоће само^тхравној правној пракси. Цио низ законо.м 
побројаних врста спорова из друштвеноекономских и другах са- 
моуправних односа у организацијама удруженог рада .могао би 
да буде обухваћен формулацијом да, сви унутрашњи спорови 
из друштвеноекономских и других самоуправних односа у opra- 
низацији удруженог рада спадају у надлежност суда удруженог 
рада, уколмко нијесу по закону у надлежности арбитраже, из- 
браног суда или другог самоуправног суда.

Већ је речено да члан 40. 3YP изричито помиње и „арби- 
траже, односно избране судове" као са.моуправне судове који
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РЈешаваЈу спорове из друштвеноекономских и других самоу- 
правних односа у организацијама удруженог рада.

Арбитраже и избрани судови као самоуправни судови на- 
ведени су у Уставу СФРЈ (у  члану 225), али сг у Уставу дал>е 
не опредељује о чему одлучују и које спорове рјешавају, као 
што је то учињено за судове удруженог рада (у  члану 226). 
Њихова функција налази се у општој формулацији којом Устав 
СФРЈ (у члану 224) одређује дјелокруг самоуправних судова да 
би у судском систел1у разграничио функције самоуправних су- 
дова од редовних судова.

Према цитираној уставној одредби произилази да и арби- 
траже и избрани судови, као самоуправни судови, могу да рје- 
шавају спорове из друштвено-економских и других самоуправ- 
них односа. Судови удруженог рада рјешавају одређене врсте 
спорова из тих односа, јер је тако одређено Уставом и законом, 
ти спорови нијесу повјерени од радних људи. To није случај са 
арбитражама н избраним судовима, па се .може закључити да 
о споровима из др\ш1твено-економских и других самоуправних 
односа рјешавају арбитраже и избрани судови, кад и-м то по- 
вјере радни људи под условом да самостално уређују такве 
спорне односе или да из њих нроизилазе права којима слободно 
располажу.

Уколико су у питању арбптраже, оваквом зак.\>учивању 
иду у прилог одредбе Закона о удруженом раду у којима се, 
и то само у два случаја, предвиђа рјешавање спорова од стране 
ових самоуправних судова. Према члану 578. 3YP, самоуправ- 
ним споразумом и друштвеним договором може се предвидјети 
арбтраж а или други начин рјешавања спорова који настану у 
спровођењу споразума, односно договора. У  члану 599. ЗУР 
предвиђено је да са.моуправним споразумом буде утврђена арби- 
тража за случај да учесници самоуправног cnopa3y.via нијесу 
сагласни да је настао догађај усљед којег споразу.м престаје да 
важи. У  оба случаја предвиђена је истовремено и надлежност 
суда удруженог рада ако арбитража није предвиђена, a у првом 
случају остављена је и могућност да се умјесто арбитраже 
утврди други начин рјешавања спора.

Ту су и одредбе о спољнотрговинској арбитражи при Са- 
везној спољнотрговинској комори, Војној привредној ар>битражи 
и арбитража.ма при привредннм ко.\1орама. Према ти.м одред- 
ба.ма овлашћења арбитража да одлуче о спору заснивају се на 
споразуму странака, a не на закону.

Прије доношења Закона о удруженом раду, Савезни закон 
о конституисању и упису у регистар организација удруженог 
рада из 1973. годнне уређивао је питања ун^трашње арбитраже 
која је, поред осталог, рјешавала и спорове из ун\трашњих од- 
носа у организацијама удруженог рада, a организова.\а се са- 
MOvnpaBHHM споразумом. Одредбо.м Закона о удруженом раду 
овај закон престао је да важи, али у позитивном законодавству 
унутрашње арбитраже егзистирају и даље у вези с функцијо.м 
судова удруженог рада. Савезни закон о судовима удруженог
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рада из 1974. године садржи одјељак о HcnuTHBaity одлука уну- 
трашње арбитраже пред Судо.м удруженог рада првог степена.

Што се тиче избраних судова, њих Закон о удружсиом 
раду нигдје непосредно ие предвиђа као суд за рјешавање спо 
рова у удруженом раду. Пре.ма тексту члана 40. ЗУР-а, може да 
нзгледа као да су избрани судови исто што и арбитража (у томе 
постоји преседан у члану 1. Правилиика о спољно-трговииској 
арбитражи при Привредној ко.мори Југославије, гдје се сползно- 
-трговинска арбитража узима као стални избраии суд).

Међути.м, Закон о парничном поступку, одредба.ма члана 
469. изрнчито предвиђа овај суд на сљедећи начин: „Организа- 
ције удружепог рада, са.моуправне интересне заједнице и друге 
са.моуправне организацнје н .заједнице .могу спорове из међу- 
собних односа које самостално уређују или које произилазе из 
права којима слободно располажу, ако законо.м или са.моуправ- 
нн.м ОПШТ1Ш акто.м у складу са Законом није утврђеио да одре- 
ђене врсте спорова рјешавају нскл>учиво редовии судови, су- 
дови удруженог рада и.ли други са.моу^правни судови, износити 
пред сталне избране судове сх:новане при привредни.м комора.ма 
и другим организачијама предвиђени.м законо.м".

Y  сљедећа два става члан 469. 3YP-a има у виду стално из- 
бране судове и у односи.ма изван удруженог рада, тако што 
уставну кониепцију из члана 224. став 2. Устава СФРЈ о кори- 
шћењу H.36paHTfx судова од стране грађана, разрађује с пог.\е- 
дом на спорове из .међусобних одиоса друштвених оргаиизација, 
удружења грађана и грађана и.малаца радњи, па и тада упућује 
на стално избране судове при привредним коморама. О избпа- 
Ho.v суду које.м би грађани повјеравали своје спорове о пра- 
вима којима с.\ободно располажу према одредбама у Закону о 
париичном поступку.

Са овим напнсо.м жеља на.м ie била да на одређени начин 
укаже.мо на нејасне (J^xTiKunje арбитраже и избраног суда и да 
нчјесу у потребној .мјери спроведене у живот одредбе Устава о 
арбитражама и избраним судовима као посебиим облицима са- 
.MOvnpaBHHx судова у судском систему. Ов,\је не улазимо у пи- 
тање, зашто у нашој науци не.ма тасних теоријских опредјел>ења 
о раз.\икама између арбитраже и и.збраног сула. Садашње стање 
и.ма са.мо донекле оправдање v то.ме што процес трансфор.\1а- 
ције др^чптвеноекономског систе.ма на све институције удру- 
женог рада ни1е још довршен, a посебно ла повезивање органи- 
зација удруженог рада у hh3v међусобно неизбјежних друштве- 
но-економских односа \д1вт)шћено праксом самоуправних спора- 
зу.ма и друштвених договора.

Y садашње.м тренутку нас интересују критерији на основу 
којих се разграничава улога суда удруженог рада од улоге ар- 
битраже, иабраног суда и другог начина рјешавања спорова из 
друштвено-економских и других са.моуправних односа. Тај кри- 
териј уко.\ико смо на правом путу, треба тражити у друштве- 
Ho.\i интересу који постоји за конкретне односе у удружено.м 
раду.
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Тамо гАЈе постоје друштвени интереси изражени у норма- 
тивном уређивању односа у удруженом раду због којих радни 
људи права и дужности у OYP не могу да уређују самостално, 
већ само на начин који је у складу са Уставом и законом, или 
својим правима не могу слободно да располажу, спор из дру- 
штвеноекономских и других самоуправних односа рјешава се 
пред судом удруженог рада. Кад радни људи у организацијама 
удруженог рада своје међусобне односе нормативно самостално 
урећују и правима слободно располажу, спор из тих односа рје- 
шава се арбитражом, избраним судом или другим начинима са- 
моуправног рјешавања у систему самоуправних судова. Дру- 
штвени интерес за ове друге спорове, који не излазе пред суд 
удруженог рада, своди се на легалитет у судском одлучивању, 
тј. на интерес друштва да се судска функција врши на начин 
утврђен Уставом и законом. У  овим другим споровима дру- 
штвени интерес је готово идентичан са интересом које друштво 
има за законито вршење судске функције у парничном поступку.
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И в ан Кр к љу  ш

СУПОСЕД СТАНА 
ИЗ АСПЕКТА ОДРЕДАБА ЗАКОНА 

О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА

Општински суА Y Новом Саду донео је пресуду којом је 
усвојио захтев за предају супоседа стана.

Диспозитив пресуде гласи:
„Обавезују се тужени . . .  да тужитељици . . .  предају у су- 

посед стан који се . . .  састоји од две собе, пр>едсобл>а и купа- 
тила ..

Изостав.\>ена су имена странака, технички подаци и лока- 
ција стана, али без икаквих последица на суштину ствари.

Реч је о породичној стамбеној згради која има улични сег- 
мент, дворишни и иза овога још један грађевински сегмент који 
је адаптиран у стан. Y првом станују тужени, у другом станари, 
a у трећем тужитељица.

Прворедна тужена је сувласник целе зграде у 3/5 дела, 
a тужитељица има доживотно гграво плодоуживања на целој 
згради.

Тужитељица се из стана тужених иселила 1970. године и 
преселила у адаптирани стан.

Закон о стамбеним односима САП Војводиие ступио је на 
снагу 26. нове.мбра 1974. године.

Како се, према ово.м Закону, станарско право стиче са.мо 
на станови.ма у др\т1Јтвеној својини, a признаје се и у становима 
у грађанској својини, ако је стечено по ранији.м прнзписима —  
чл. 1. и 78. ЗСО, то с.матра.мо да би анализа ове пресуде била 
двоструко интересантна; како с обзиро.м на огаите прописе rpa- 
ђанског права, тако и на одредбе из Закона о ста.мбеним од- 
носима. *

Иако је у наслову чланка Закон о стамбеним односима 
стављен у други план, почеће.м10 од анализе његових одредаба 
везаних за наше излагање.
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Евидентно је да присуство једног лица, или породице, у 
друштвеном стану, ако је оно у складу са Законом, повлачи 
статус носиоца станарског права. Исто својство су стекла лица 
на становима у приватној својини ако су га имала пре 26. но- 
вембра 1974. године. Поставља се питање да ли се својство носи- 
оца станарског права стиче и по ово.м Закону уговоро.м о закупу 
стана у својини грађана који се закључује на одређено време. 
Рецензент Закона пледира на такву солуцију, истина не катего- 
рички, али када имамо у виду да је трајност један од битних 
елемената станарског права, a у режи-му грађанске својине, на- 
против, привременост, онда морамо на ово питање одговорити 
негативно.

На стану у друштвеној својини станарско право грађанин 
стиче даном законитог vceлeњa у стан —  чл. 11 ЗСО —  a уговор 
о коришћењу стана који се закљ\^'^је између лица које је до- 
било стан и самоуправне интересне заједнице у ста.мбеној обла- 
сти, је само ннструменат регулисања њнхових међусобних од- 
носа везаних за коришћење стана. Дакле, овај уговор не даје 
право, док, напротив уговор о закупу стана пма материјално- 
-правну, конститутнвну ко.мпоненту, јер је он креатор легали- 
тета становања у стану у грађанској својини. Ово је грађанско 
правни инструменат који садржи и елементе присутне и у уго- 
вору о коришћењу стана, a.VH је од овог „старији”, јер садржи 
и одобрење за усељење у стан.

Једном дато одобрење даваоца стана на коришћење стана, 
не може се —  осим у случајевима дисквалификације —  опозвати, 
илн ограничаватн, a уговор о зак\чту noecTaie истеком заклттног 
рока, када се тужбом може тражитн предаја исггражњених ггро- 
сторија, што мења материјално-правну структуру ових права. 
Зато и сматоамо да поред осталих елемената —  He.viorvhHOCT 
за.мене стана који се користи према v roB on v  о закхшу итд. —  
прнвременост чини главни елел1енат који из уговора о закупу 
искључује категорију станарског права.

2.
Суд није нн пок^тпао да у Закону о стамбеним односи.ма 

наће решење, него је решен>е тражио у „правни.ч правилима 
стварног грађанског права".

Ради тога ћемо се, пре но што прећемо на ана.шзу саме 
пресуде, са неко.\ико речи. задвжати на поседу и уживању.

Ирелевантно је, за ово разматрање, да ли је посед прави 
или Аактички однос. Нас интересује посел као елеменат права 
свопше. Koia. како знамо, претпоставља ius utendi, fruendi и 
abutendi. Занемарнћемо obv пос.чедњу компоненту, па ћемо ис- 
питати само ггове две, Јер се v нашем c.-u^aiv посед и право 
п.\одоуживања, —  дак.ле ius utendi и ius fruendi —  појав.\>ују 
као конк\фентна права.

1.
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Када бисмо имали два титулара права својине па једној 
ствари, могли бисмо говорити о правима истог квалитета и 
ранга, о сувласницима, али то још не би значило да би и њи- 
хова поседовна ситуација била идентична. Но, у зависпости од 
физичких својстава ствари, ово сувласништво се може довести 
и до супоседа.

Посед, даље, може, али не мора, имплицирати и ius fruendi, 
тако да овај може да егзистира самостално и независно од 
поседа.

Поставља се питање при )ритета ова два конкурснтпа права 
—  поседа и уживања —  јер код поседа постоји могућност исто- 
времене егзистенције више титулара, т. з. супоседника, док код 
плодоуживања, будући да је у питаЈву строго личио право, та- 
ква могућност, по правилу, не постоји, или је веома ретка.

Поред приоритета ваља испитати и проблем истовремено 
сти, јер се исто тако поставља питање да ли титулари ова два 
елемента права својине, могу истовремено, и под каквим усло- 
вима маннфестовати своја права. (Када говори.мо о њиховом 
праву, мислимо, пре свега, на овлашћење из секторског права 
својине и сматрамо да у том погледу не би требало да буде ни- 
каквог неспоразума.)

Ова питања су од интереса, будући да је судска пракса, 
видимо, суочена са њиховим решавањем, што значи да није у 
питању само академска хипотетичност из које би се исфорси- 
рао проблем који треба „решавати". Ради тога смо и дали река- 
питулацију релевантних одредаба Закона о стамбеним односима 
и доктрине, јер пресуда коју расматрамо, a са чијим станови- 
штем се не слажемо, позитивно одговара на ова питања, јер је 
успоставила поседовно стање и власника и плодоуживаоца, исто- 
времено на истом објекту.

Иако се изричито позива на „правна правила стварног гра- 
ђанског права” пресуда не помиње ниједно правно правило, што 
нам даје основа да закључимо да су то правиа правила ОГЗ-а, 
па ћемо их, у следећем одсеку и цитирати.

3.

To је, пре свега § 509. ОГЗ —  право плодоуживања —  који 
гласи:

„Плодоуживање је право: уживати туђу ствар чувајући 
њену суштину, без икаквог ограничења.”

Даља диспозиција је у § 521. који гласи;
„Службеност стана јесте право служити се ради своје по- 

требе деловима какве куће који су за становање. Она је дакле 
службеност ЈрЈотребе куће за становање. Али ако се ко.ме пре- 
даду сви делови куће, који су за становање, да их, чувајући 
суштину, ужива без ограничења, онда је то П1\одоуживаи>е куће. 
Пре.ма овоме rope изложени прописи примениће се на правии 
однос из.међу овлашћеника службености и власника."
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Сличне одредбе садрже и Општи имовински законик и Гра- 
ђански законик за краљевину Србију.

Y даљем излагању, дакле, пор>ед станарског права, поседа 
и плодоуживања, морамо оперисати и са категоријом службе- 
ности.

О томе пресуда каже:
„Тужитељнца је стекла доживотно право уживања на по- 

родичној стамбеној згради . . .  Ово право тужитељице је врсга 
службености које се састоји од права уживања стамбеног дела 
породичне зграде a оно подразумева и право коришћења оста- 
лих објеката уз породичну стамбену зграду.. .  Према правним 
правилима стварног грађанског гграва једна од карактеристика 
службености је и та да су службености неделЈИве. Тужитељица 
има право службености на наслеђеним деловима некретнина I 
тужене a те некретнине представљају .. . породична стамбена 
зграда и остали побројани објекти па и две просторије које 
сада корпсти тужитељица као стамбене просторије. Користећи 
те две просторије тужитељица врши своје право уживања наве- 
дених некретнина па и пр>едметних просторија будући да је 
службеност недељива па се не може ни претпоставити да се 
тужитељица одрекла тог свог права тиме што се споразумела са 
туженима да изађе из предметних прнзсторија a настани се у 
адаптиране просторије. Такође се не може претпоставити да је 
тужител>ици престало доживотно право уживања због некори- 
шћења предметних просторија јер коришћењем спорних просто- 
рија које служе главној згради, ту^жител>ица се користи својим 
праводМ службености ..

Из цитата су, као и раније, изостали само технички по- 
даци: број улошка, број парцеле на којој се налази зграда, 
улица и број куће, и.мена странака и сл. На ово указујемо ради 
тога што би се могло помислити да је парцијалност цитата пра- 
вно становиште из пресуде \^инило не баш сасвим јасним.

Наиме, пресуда сматра да је; доживотно право уживања 
на породичној стамбеној згради врста службености која се са- 
стоји од права уживања стамбеног дела породичне зграде a 
оно подразумева и право корншћења осталих објеката уз поро- 
дичну стамбену зграду, a све ради тога што су службености не- 
дељиве.

Избегавајући било какву полехшку о тачности н вредности 
изнетих правних ставова —  јер би нас то одвело од идеје мар- 
киратш у овом чланку —  Mopaxio констатовати: суд пледира да 
се службеност тужитељице састојн од права уживања стамбеног 
дела породичне зграде и права коришћења ocrctaux објеката уз 
породичну стал’бену зграду, —  што се подразумева.

Суд, дакле, ш\едира за становање у стамбеним деловима 
зграде и коришћење оста.лих, нестамбених објеката. Иако суд не 
издваја и диференцира појмове уживања и коришћења, такав 
закл>\/чак се намеће. Како је адаптирани део постао стамбени, 
то је, вероватно, на овом делу право тужитељице трансформи- 
рано из права коришћења у право уживања. Зато и није сасвим
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јасно да ли је тужитељица на стану тужених и.мала било какви 
право Jep, у питању је стамбени део породичне зграде, иа коме 
се може имати само право уживања, јер само на осталим објек- 
тима може доћи у обзир право коришћења. Како тај стан није 
„схггали објекат", a како га тужитељица није уживала, —  иначе 
не би тражила иитервенцију суда, то, по стаиовишту суда, ис- 
тина не изреченом, тужител>ица на стану тужених није имала 
никакво право.

У  згради, рекли смо, и.ма још станова у којима станују 
„станари”, дакле лица која су стекла својство носиоца станар- 
ског права. Како ове станове „уживају" станари, a не тужиља, 
a реч је о стамбеном делу породичне зграде, то би се наметнуо 
исти закључак као rope, тј. да ни на ти.м становима тужиља 
нема никакво право.

He треба ни говорити да ово није тачно.
Пресуда инсистира на две ствари: на томе да су службе- 

ностн недељиве, и на томе да је службенсх:т тужиље састављена 
од два елемента: уживања стамбеног дела. . .  и коришћења ос- 
талих. . .  да је, дакле, дељива. С друге стране, суд принцип не- 
дељивости службености дели и са туженима, јер стан тужених 
даје тужитељици —  на уживање, или коришћење, свеједно —  
у конкуренцији са туженима, дакле дели ra са поседом стана 
тужених. Пресуда тако и каже —  супосед.

Да ли смо присутни даљој трансформацији права плодо- 
уживања? Или је супосед стана, сууживање стамбеног дела по  
родичне зграде? . . .

Шта је, онда, остало од принципа недељивости службено 
сти када је ова, „једна од карактеристика службености" рас- 
парчана, пр>осто раскомадана, на доста јадне делове.

Y овом одсеку смо само једном, и то не у вези странака, 
споменули станарско право, намерно остајући на плану „прав- 
них правила стварног грађанског права”, да укажемо како је 
пресуда неодржива и по овим критеријима. Касније ћемо ана- 
лизирати целу ситуацију и из аспекта Закона о стамбеним од- 
носима.

4.

Да се још мало задржимо на анализи пресуде.
Тужитељица се споразумела са туженима да се из њиховог 

стана исели, али се, и поред тога, каже суд, не може ни прет- 
псхгтавити да се тужитељица одр>екла права уживања стана ту- 
жених. Ту је, дакле, у самој пресуди, одговор који нам је недо- 
стајао Y горњем излагању. И када не станује у стану тужених, 
тужил>а има ua њему право уживања, a не право коришћења 
(то би, доследно, значило да и на осталим становима тужите- 
љица има то исто право). И поред споразума, и поред исељења, 
не може се ни претпоставити да се тужитељица одрекла права 
уживања стана тужених.
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Ту смо опет, признајемо, у дилеми. Морамо се запитати за- 
што се не би могло претпоставити да се тужиља одрекла нечега 
о чему се споразумела са туженима. Па она је, тужил»а, и сте- 
кла право доживотног плодоуживања на основу споразума са 
туженом I реда у сх;тавинском поступку. Значи да споразуми 
производе правне ефекте. To значи да се, напротив, може прет- 
поставити да је неко изгубио неко своје право својом вољом, 
ако је она изјављена у перфектној законској форми. Суд као 
једЈши аргуменат за неприхватљивост претпоставке о одрицању 
права тужитељице, узима недељивост службености, што је, мо- 
рамо признати, недовољно и правно неубедљиво.

Суд је, изгледа намерно, јер му се учинило као ефектније, 
употребио израз „одрекла” јер каже да се „ . . .  не може ни прет- 
поставитн да се тужитељица одрекла тог свог права ти.ме што 
се споразумела . . Када се, рецимо нека ствар прода, онда вла- 
сник губи право својине на тој ствари, a није се одрекао права 
својине, исто тако што се купац није одрекао новца, купопро- 
дајне цене. Одрицање је сал1о један од инструмената губитка 
права, па сматрад10 да је овај термин, у овој констелацији, не- 
адекватно употребљен.

5.

Све до сада речено, полази од претпоставке непостојања 
Закона о стамбеним односима, или од индиферентности његових 
одредби у односу на овај случај. To значи да би становиште у 
пресуди било неодрживо и у чисто стварно-правним релацијама.

Но, овај однос, мора респектовати Закон о стамбеним од- 
носима.

Већ смо раније указали да тужени на предметном стану 
имају и станарско право.

Како „носилац станарског права има станарско право са.мо 
на једном стану” —  чл. 12. ЗСО —  и како „на истом стану 
само једно лице може бити носилац станарског права" —  чл. 
15. 3ĆO — то H ii тужитељица не може бити носилац станарског 
права на два стана, поготову не носилац станарског права на 
стану на коме то право постоји у нечију корист.

Како тужиља није ни корисник стана, јер није члан поро- 
днчног домаћинства тужених који станује са њи.ма, нити лице 
које је престало бити члан породичног домаћннства носиоца 
станарског права, a остало је у исто.м стану —  чл. 9. ЗСО —  то 
ни по том основу не би могла стећи „с^шосед стана”.

Тужитељица не би могла стећи ни по основу подстанарског 
статуса било какво право на становање у стану тужених, јер само 
носилац станарског права може дати део стана на коришћење 
другом .,\ицу као подстанару —  чл. 24. ЗСО.

Будући да је  сустанар „носилац станарског права на стам- 
бени.м просторијад1а које користи као сустанар” —  чл. 81. ЗСО 
—  то ни по овом основу тужите.Д)Ица не би мог.\а стећи супосед
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стана тужених, јер сустанар мора и.мати станарско право иа 
део стана, на једну одређену просторију, макар, иа којој би 
нмао „своје” искључиво станарско право, док би остале про- 
сторије Morao користити заједнички са осталим сустанарима. 
Суд није тужиљи признао право на једну просторију, него су- 
посед целог стана.

Нема, дакле, ни једног јединог основа, који бн био у скла- 
ду са било ком одредбом Закона о стамбеиим одпосима a који 
би суду дао овлашћење за усвајање тужбеног захтева.

Пресуда је, свакако, ово и.мала у виду, па је прибегла тра- 
жењу других решења, која, видели с.мо, нису уродила плодом.

6.

Великих правних дилема, у ствари, и нема.
Пресуда је плодоуживање на згради, која има више ста- 

нова, нзједначила са категоријом habitatia, па је тако, трети- 
рајући становање као једну врсту строго личне службености, 
апстрахована суи^тина плодоужнвања које представља право 
убирања плодова од неке ствари.

Y конкретном случају, то Је станарина, која с обзиром да 
није економска, пего прописана, нема неки значајнији мате- 
ријални ефекат.

Према томе, нестаиовањем у свим становима зграде, ту- 
жиља се није одрекла свога права плодоуживан>а, нити у том 
правцу постоји бнло каква презумпција. Исто тако ни у односу 
на стан тсжених, тд'жил>а HHi’e изгубила никакво своје право —  
осим оног, становања, којега се добровољно „одрекла”. Њено 
право плодоуживања стоји. Она прима станарину за предметни 
стан. Истина не економску, како је тражила, већ прописану. 
Значи да нема потребе за страховањем губитка права т\'жил>е. 
Лилема је са.мо у обиму тог права. Плодоуживање се не г\’би 
фактнчким некоришћењем ствари, јер је супстрат права плодо 
уживања, по правилу, у коришћењу ствари у смислу убирања 
п.\одова од ствари. Уосталом, из поесуде се не види ла је било 
ко, у TOKv поступка, тужитељиии оспоравао „право доживотног 
дживања”, нити има тврдњи да је то право престало.

Пресуда је у праву када твпди да се губл>ен>е права не 
можс претпоставити, али такво п/бл>ење нико није ни претпо- 
ставио. Реч је о г\'бл.ењу права становања у стану тужених не 
на ocHOBv претпоставке, већ на ochobv споразума.

To значи да није и одбијањем тужбеног захтева интегритет 
доживотног права уживања тл^житељиие остао нетактт, јер сто- 
in обавеза тужених да n.\abaiv craHapHHv. Исељењем из стана 
гужених, тужиља није изтобила право у^бирања станарине, али 
ie n3iv6HAa прлво да v њему craHvje.

Нема, дакле, основа да се тужитељиди призна право на 
суппсед стаиа тужених ни по ochobv стамбених ни по ochobv 
категорија грађанског права, јер такво право ту^жиља и нема, 
нити оно извнре из њеног права плодоуживања.
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Мр М и р о с л а в  В р х о в ш е к
судија Окружног привредног суда у Београду

ОАГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА Y CTE4AJY ЗА 
YЧИЊEHE ПРИВРЕДНЕ nPECTYTIE

Од свих института садржаних у Закону о привредним пре- 
ступима од његовог доношења' па до данас^, институт који 
обрађује питање одговорности правних лица која се налазе у 
стечају спада међу најконтраверзније институ^те.

Познат од увођења привредних престуша, као посебног 
облика казнене одговорности овај институт је у појединим раз- 
добљима развоја самоуправних друштвено-економских односа 
добијао већи или пак мањи значај при чему је прихватање и 
примена истог варирало од најшире примене до његовог потпу- 
ног одбацивања зависно од потреба друштва у одређеном пе- 
риоду, да и у случајевима када се правно лвде налази под сте- 
чајем, сузбија привредне преступе, као др\титвено штетне појаве 
којима се угрожавају одређени привредни др\тптвени односи^, тј. 
усвојени привредни систем земље и његово правилно функциони- 
сање/'

Различити став законодавства према овом институту био 
је праћен и различитим теоријским ставовима у погледу истог.
Y  том смнслу у правној теорији постоје веома опречна схвата- 
ња о томе да ли правна лица у стечају треба да одговарају за 
извршене привредне престтае, да ли треба да одговарају за 
привредне преступе учињене пре отварања стечаја, да ли се пре- 
ма правном лицу у стечају могу изрећи казне или само неке од 
предвићених заштитних мера, као и о другим питањима која се
V вези са овим институтом постављају.^ Стога је увек у периоди- * *

' Први Закон о приврелним преступима објављен је  у „Сл. листу 
ФНРЈ”, бр. 16/60 од 20. IV  1960.

 ̂ Позитивни ЗОПП објав.1оен v „Сл. листу СФРЈ” бр. 4/77 од 14. I 
1977. год. ступио на снагу 1. V I I  1977. '  ’

’ Др Арагољуб Димитријевић, ПрЈшредно кривично дело, реферат на 
I конгресу правника Ј\тославије у Београду, 1964, ст. 2.

* Др Мирос.\ав Б. БорВевић, Кривична одговорност правних лица, 
Београд, 1968, стр. 60.

’ Др Ада.м Т. Лазаревић, Радничкн савет и правни односи предузећа, 
Архив за правне и др^тптвене науке, бр. 2— 3, Београд, 1957, стр. 306.
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ма када је у законодавству долазило до усвајаља или веће при- 
мене одговорности правних лица за привредне преступе и уко- 
лико се налазе у стечају теоријска проблематика овог институ- 
та постајала актуелна у правпој науци. Управо таква ситуација 
карактернше садашњи тренутак, с обзиром да позитивии закон 
о привредним преступима утврђује да су правна лица иако се 
налазе у стечају одговорна за привредне преступе без обзира 
да ли су нсти учињени пре отварања нли пак у току стечајног 
поступка.* Стога ћемо у даљем излагању у овом раду ова пита- 
ња обрадити како теориски тако и са аспекта судске праксе.

Први прописи у нашој земљи, после стварања нове државе 
након завршетка другог светског рата, који су се односили на 
питање престанка привредних организација садржани су у Уред- 
би о поступку ликвидације која је ступила на снагу 26. X II 
1951. године. Наиме, ако привредна организација није била у 
.мог\'ћности да извршава планске задатке ради којих је основа- 
на, и.\и ако њено постојање није било потребно ради изврше- 
ња тих задатака, pa3VM.VjHBO је да је таква привредна органи- 
зацнја престајала са радо.м и због тога се приступало њеној 
-\иквидацији. Пре.ма одредбама Уредбе о пост\Т1ку ликвидације 
привредних предузећа ликвидација је одређивана на основу ре- 
шења о престанку предузећа. Ликвидацију је одређивао орган 
^ттраве a спроводи.ла ју је ликвилациона ко.мисија. Доношење 
решења о одређивању ликвидације и.мало је за правну после- 
дицу да ie вршена предаја предузећа од стране његовог управ- 
ног одбора ликвидационој комисији.’

Уредба о оснивању предузећа и радњи*, такође је садржа- 
вала прописе који под одређени.м околности.ма предвиђају уво  
ђење принудне управе над привредни.м организација.ма што зна- 
чи да се, исто као и раније, у.место дотадашњих колективних 
органа управљања, појављује принудни управник као индиви- 
дуа.\ни орган управљања дотично.м организацијо.м. По чл. 40. 
став 2. Уредбе о престанку предузећа и радњи, принудни управ- 
ник има овлашћења органа предузећа из чега следи да све 
радњ? које врши принудни управник представљају радње пре- 
дузећа и обавезују предузеће које ни под принудном управом 
није изтл^било својство правног лица.

У  везн са оваквим законодавним решењем у судској прак- 
си н теорији се поставило питање ,\а ли предузеће које се на- 
лази под принудно.м шраво.м може одговарати за привредни 
престхтт, и то узимајући при том у обзир и одговорност, као и 
vAorv и делатност колективних органа заинтересованог преду- 
зећа, тј. радничког савета и гттравног одбора. По једно.м схва- 
тању одговорност привредне органи.зације уствари претпостав- 
ЛјЗ одговорносу за деловање колективних органа управљања,

‘ Види ч.\. 10. ЗОПП.
’ Петар Шур.чан и Золтан Биро, Закон о принулном поравиању и 

стечају са објагањењима и судском праксо,м, издаје „Савр>емена ад.миии- 
страција" Београд, страиа 20.

‘ Уредба о оснивању предузећа и радњи, „Сл. лист ФНРЈ” бр. 51/53.
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тј. одговорност радничког савета и управног одбора предузе- 
ћа’ и зато привредне организације односно предузеће које се 
налази под принудном управом не може бити извршилац прив- 
редног преступа који је учињен у време када колективни opra- 
ни управљања нису постојали.’“ “ Исто овакво становиште за- 
ступано је и у делу судске праксе јер се сматрало да за време 
трајања принудне управе за учињене привредне преступе не 
може одговарати привредна организација под принудном упра- 
вом већ они индивидуално одговорни чланови колектива који 
су кршењем npoiraca учинили привредни преступ.'^

По другом схватању, одговорност привредне организације 
није условљена тнме што дотична организација има колективне 
оргаке управљања или што су ти органи функционисали у време 
када Је дело учињено.*^

Осим тога, према овом схватању под појмом одговорног ли- 
ца не подразумевају се чланови колективних органа управља- 
ња, јер ниједним прописом нису предвиђени као субјекти тих 
преступа.’“ Услед тога, на одговорност правног лица не би има- 
ла било каквог утицаја чињеница што је инкриминисано дело 
учињено у време када се исто налазило под принудном упра- 
вом, тј. када његови органи нису постојалп.^ И Врховни прив- 
редни суд је по овом питању заузео овакво мишљење.'* Овакво 
мишљење је утлавном и преовладало у теорији, као правилније 
тачпи1е и целисходније.”

Ако привредна организација, која се на.\ази под принуд- 
ном управом, не би одговарала за ггривредни преступ који је 
^ЈЧињен у време принудне управе, онда дотичној организацији 
не би могла бити одузета ни имовинска корист постигнута тим 
npecTvnoM, iep одузимање имовинске користи као казнена ме- 
ра претпоставља постојање одговорности на страни дотичне 
организацн1'е за дело којим ie та корист прибављена. To значи 
да би недозвољенпм делом прибављена корист била остављена 
привредној организаци1и само због тога што се иста у време

’ Нгасола Срзентић, Проблеми привреднпх де^шката, Архив за правне 
п друтитвене науке, бр. 3—4/1954, страна 353.

“ Ар Иван Б\тс.\>аш, Крнвична де.ча, привредни престши и прекр>- 
шаји V привреди, Издање „Информатора", Загреб, страна 47.

“ Б. Костањевац, „Неки пробле.ми из привредно-кргаичног право- 
суђа", Реферат на I конгресу правника, 1954, страна 15.

“ Др Милан Докић и Владимир Микић, О прнвредни.м прест\тпп1а, 
Београд, 1957, страна 83.

“ Др Јанко Таховић, О кривичној одговорности правних .шца с об- 
зиром на карактер нахшрс привреднн.х органнзација, Архив, бр. 3—4/1954, 
страна 368.

“ Др Богдан Златарић, „Проб.\еми привредних де.ликата”, Реферат 
на I конгресу правнпка, 1954.

“ Јово Црногорчевић, Др MiLvaH Докић, Закон о привредним пре- 
стушша са коментаром и судско.м праксом, Издање „Савре.мена аддшни- 
стргодија” Београд, 1966, стр. 40.

“ Пресугда Врховног привредног суда Пкж. 6/56. од 26. IV  1956, 
Збирка судск1Рс одлука, књига I, свеска I, од\ука бр. 265, стр. 321.

"  Адам Т. Лазаревић; ор. cit., стр. 307.
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извршења дела налазила под принудном управом, a то не би 
имало никаквог разумног оправдања.'*

Принудна управа као један од првих начина престанка 
правних лица у нашем правном систему није позната у данаш- 
њем правном систему али су при том заузета становишта по пи- 
тању одговорности правног лица за извришни привредни прес- 
туп у редовној и принудној (стечају) ликвидацији који и да- 
нас представљају одговарајуће начине престанка правног лица, 
у великој мери улицала и на решење овог важног питања. Из 
изнетих становишта прихваћени су и данас уграВени у позитив- 
ни Закон о привредним преступима они ставови који најбол>е 
одговарају захтевима криминалне политике у цил>у заштите ус- 
војених привредннх односа као заштитног објекта привредног 
преступа.

Прихваћена је и у Закон о привредним преступима угра- 
ђена компромисна теорија, која је из изложених становишта по 
питању одговорности за привредне преступе правних лица под 
принудном управом прихватила став да и правна лица у редов- 
ној ликвидацији и стечају треба да одговарају за извршене при- 
вредне преступе без обзира да ли су исти учињени пре или за 
време оваквог стања, јер је овакво решење једино формално 
правпо могуће, да би се према оваквом правном лицу могла из- 
рећи и заштитна мера одузимања предмета и имовинске ко  
ристи, a са друге стране у погледу кажњавања правних лица у 
оваквим случајевима, прихваћеп је и усвојен онај став из изло- 
женкх становишта који је противан изрицању казне против ис- 
тих, усвајајући на тај начин и образложење нстог, тј. да се 
кажњавањем правних лица у оваквим слх^чајевима не би пости- 
гао жељени циљ —  преваспитање радног колектива.”

Одговорност у случају редовне ti принудне ликвидације

Преласком на нови систем, систем тржишне привреде, у 
коме су привредне организације добиле економску и правну 
самосталност, дошло је v вези са тим и ло другачијих правних 
облнка престанка истихНаведена Урелба предвиђала је два 
начина престанка предузећа:

а) принудну ликвидацију, коју је спроводио надлежни при- 
вредни суд,

б) редовну ликвидацијг коју је спроводила надлежна оп- 
штина.

Према томе ова Урелба ie први законодавни акт у нас 
којим је уведен инстит\т прингдне ликвилације npeAvaeha, од- 
носно институт К01И би одговарао данас хтЂрђеном o6ahkv  пре- 
станка правно1*лица —  стечају. На овакво ново рет-улисање пре-

'* Др Милан Докић и В\адимир Микић, ор. cit., стр. 86.
” Б. Костањевац, ор. cit., стр. 15.
“  Уредба о npecraracv предггзећа и радњи, „Сл. лист ФНРЈ” бр. 51 /53. 

од 24. X II  1953.
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станка привредних организација, одмах је неминовно реаговала 
и судска пракса и теорија по питању одговорности ових субје- 
ката у редовној или принудној ликвидацији за извршени прив- 
редни преступ, с обзиром да се ови облици престанка истих 
умногол1е разликују од раније предвиђеног облика престанка 
—  принудне управе.

Лракса судова је наслањајући се на становиште из рани- 
јег периода углавном била јединствена када су у питању прив- 
реднк преступи учињени пре отварања поступка редовне или 
принудне ликвидације.^* Y  том случају поступак због привред- 
ног преступа може да се води и казна изрећи не само против 
оних службеника предузећа који се као непосредни учиниоци 
или због пропуштања дужног надзора појављују као одговорна 
лица у односу на тај преступ већ и против предузећа у ликви- 
дацији. Ово стога што се у то.м случају ради о преступима који 
су били учињени у време кад су колективни органи предузећа 
редовно дејствовали.

Међутим, пракса није уједначена када су у питању престу- 
пи учињени за време тра^ања редовне или принудне ликвида- 
ције, Y  време доношења ^редбе о престанку пр>едузећа и рад- 
њи није било законских прописа којима би се посебно регули- 
сала материја одговорности правних лица у редовној или пак 
принудној ликвидацији за извршене привредне преступе услед 
чега је неминовно и долазило до различитих ставова по овом 
питању у судској пракси a истовремено и теорији. Y  делу суд- 
ске тграксе заузимано је становиште да правна лица у редовној 
и принудној ликвидацији не могу одговарати за привредне пре- 
ступе учињене у том њеховом статусу, већ само индивидуални 
чланови колектива који су својим радњама прекршили прописе 
услед чега су и починили привредни преступО во становиште 
судске праксе базира се на мишљењу да установа кажњавања 
предузећа због привредног преступа одговара начелу радничког 
самоуправљања, па је та установа разумљива и оправдана само 
дотле док радни колектив стварно \т1равља предузећем. Отвара- 
њем ликвидационог поступка престаје управа предузећа над 
радним колективол! a доследно томе и одговорност колектива 
за vчињeнo кажњиво дело. Др^тго становиште у оквиру овог 
становишта, сматра да ће се казнити за извршени привредни пре- 
ступ и привредна организација v редовној ликвидапији, a да 
се једино неће казнити уколико се налази у прит^дној ликвида- 
цији.^*

Опречно схватање изнетим налази.мо у осталом делу судске 
праксе и теорије, које полази од чињенице да позитивним про- 
писима HHie одређено да правна лииа у редовнот или пак при- 
нудно! ликвндацији не мог\’ битн \гчиниопи привредних rroe- 
CTvna. MebvTHM, пракса показује да привредне организаци1‘е у

” Лр Милан Доклћ и Владилшр Микић, ор. cit., ст. 82.
“ Др Ми.\ан Д о к јЉ  и  Владимир Микић, ор. cit., стр. 83.
“ Сретен Живковнћ и Светолик Загорац, Збпрка прописа о тгоивред- 

ним npecTvnmta са коментаро.м, „Савремена администрација", Београд, 
стр. 11.
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ликвидацији могу да врше и најтеже привредне преступе у оба- 
вљаљу оних ограничених послова на које су по важећим пропи- 
сима овлашћена и да предвиђене казне за одговорна лица као 
учиниоце тих дела нису ни близу довол>не ии подобне да по- 
стигну сврху генералне превенције која би ииаче могла бити 
постигнута казненим санкцијама предвиђеним за привредну 
организацију. С друге стране, покретањем поступка ликвидације 
предузеће и даље правно постоји, с том разликом што престају 
функције дотадашњих колективних органа управљања и прелазе 
на одређене нове органе (ликвидаторе или ликвидационе управе 
као органе ликвидационе комисије народних одбора, ликвида- 
ционе управнике у случају принудне ликвидације). Друга битна 
разлнка састоји се у томе што се за време трајања ликвидације 
пословна способност предузећа ограничава само на обављање 
текућих и већ започетих послова. Y поступку ликвидације и да- 
ље постоји истоветност предузећа како у погледу имовине, тако 
и у погледу радног колектива.

Код решавања о одговорности предузећа у ликвидацији за 
учињени привредни преступ, појављују се према предњем, као 
одлучујући врста и карактер оних органа који управл>ају пре- 
дузећем за време трајања ликвилације. Док су код предузећа 
V редовном стању органи управл>ања по правилу колективни 
(управни одбор, раднички), дотле код предузећа у ликвидацији 
ти органи могу бити како колективни ( ликвидациона управа) 
тако и индивидуални (леквидатор). Међутим, то разликовање из- 
међу индивидуалних и колективних органа ^тгрављања није од 
значаја за шггање казнене одговорности предузећа.

Услед изнетих разлога преовладава мишљење да и преду- 
зећа у редовној и принудној ликвидацији мог\’ одговарати не 
caxio за привредне преступе учињене пре ступања предузећа у 
ликвидацији већ и за привредне престлше учињене за време 
ликвидације.^^ Интересантно је да се и ово становиште заснива 
на сулској пракси Врховног привредног суда“ , тј. да и привредне 
организације под принудном управом такође одговарају за при- 
вредии преступ.

Први закон о привредннм преступнма донет 1960. године 
је на посредан начин регулисао и питање одговорности правних 
лица у реловној и принудној ликвидацији што је добило одго- 
Bapajvhn израз и у теоријској мисли. Пре.ма одредби чл. 9. по- 
ср>едно је произилазило становиште да правно лице које је 
став.\>ено под принудну ликвидацију није могло одговарати нити 
се казнити за привредни преступ. Y  теорији је стога такође 
зау’зето становиште да правна лица под принулном управом не 
Morv одговарати за привредни преступ нити бити кажњене, што 
се образлаже тиме да стављањем под принудну ликвидацију 
привредна ортнизација заиста још не престаје постојати као 
правни субјект све до довршетка поступка ликвидације и бри- 
сања из регистра, али да лал.н>е вођење поступка и изрицање ка-

“ Др Милан Докић и В.\адимир Микић, ор. cit., стр. 83— 85.
^ Види прес^^ду Врховног привредног суда Пкж. 6/%. од 26. IV  1956.
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зне због привредног преступа нема сврхе. Ако би се казна изрекла, 
односно наплатила из ликвидационе масе то би било на штету 
поверилаца, што би било неправилно и противно сврси кажња- 
вања.^  ̂ Изнето становиште базира се на решењу овог питања 
на ликвидационом плану, с обзиром да је у Уредби чл. 106. 
Закона о привредним преступима одређено да се поступак из- 
вршења новчане казне и заштитне мере одузимања имовинске 
користи обуставља против правног лица које је стављено под 
принудну ликвидацију. Истовремено из свега изнетог произила- 
зи становиште да правно лице у редовној ликвидацији може 
одговарати за привредни преступ без обзира да ли је исти учи- 
њен пре или у току исте.

Допунама и изменама Закона о привредним преступима^, 
измењена је и одредба чл. 9. према којој се не предвиђа: немо- 
гућност кажњавања правнога лица за привредни преступ услед 
стављања правног лица под принудну ликвидацију. ЗОПП то пи- 
тање решава на тај начин што тачно одређује под којим усло- 
вима и колико такво правно лице може да одговара за прив- 
редни преступ. Према одредби става 3. члана 46. ЗОПП, против 
правног .\ица које је учини,\о привредни преступ пре стављања 
под принудну ликвидаиију, поступак за привредни преступ 
спрозешће се само у погледу изрипања заштитне мере одузи- 
мања нмовинске користи. Дакле, једино под тим условима 
таквом правном лицу може се изрећи заштитна мера одузима- 
ња имовинске користи, али не и нека друга казнена санкција. 
Али, ако је правно лице учинило привреднн престгт по став.^а- 
њу под принудну ликвидацију, онда оно као и свако друго 
правно лице одговара за учињени преступ.

Редовна ликвидација и принудна лттрава по закону не чине 
немогућност позивања на одговорност и кажњавање оног 
правног лица које се налази у редовној ликвидацији или под 
принл'^дном хчгравом. Y  том слд^чају за привредни прест\ш ће 
одговарати правно и одговорно лице као свако друго правно 
и одговорно лице које олговара за прнвредни преступ.^

Узимајући у обзир законодавно решење овог тттања у од- 
редба.ма чл. 9. и 46. став 3. Закона о привредним irpecTvnHMa у 
правној теорији су се углавном прихвати.да следећа станов1тшта;

а) да се протпв правног лица под стечајем, за привредни 
преступ учињен пре отварања стечајног поступка, може посту- 
пак спровести само у погледу изрицан.а заштнтне мере одузи- 
мања имовинске корнсти, и

б) да се против правног липа под стечајем, за оне прив- 
редне преступе које оно учини после отварања стечајног по- 
ступка, тј. у току са.мог стечаја, могу изрећи и новчана казна

“ Ар Иван Бук.^>аш, ор. cit., стр. 47.
”  Новела Закона о привредшш npecTvraiMa, ,,C.v. лист СФРЈ" бр. 

28/62. и „Сл. .шст СФРЈ” бр. 10/65.
-* Јово Црногорчевић и др Ми.\ан Докић, Коментар Закона о при- 

вредшш престчтшма, издање „Сл. .шст СФРЈ”, Београд, 1979, стр. 42. и 43.
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и све прописане заштитне мере ако су у конкретном случају 
за то испуњени законом предвиђени услови.

Разликовање у погледу казнених санкција које се могу 
изрећи против правног лица под стечајем, условљено је тиме 
што су код правног лица под стечајем, иако се и иакон отвара- 
ња стечаја наставља континуитет правне личности стечајног 
дужника, измењени не само органи управљања него и радна за- 
једница стечајног дужника. Наиме, према ставу 1. члана 76. За- 
кона о принудном поравнању и стечају, стечајно веће .може док 
траје стечајни поступак „задржати иа раду директора, лице од- 
говорно за књиговодство n друге руководеће раднике стечај- 
ног дужника али најдуже за једну годину”. По ставу 2. истог 
члана стечајно веће може само изузетно „задржати на раду и 
поједине друге раднике, ако је то неопходно ради довршавања 
већ започетих послова или ради вођеља стечајног поступка, али 
најдуже шест месеци”. To значи да се по отварању стечајног 
поступка, по правилу, распушта досадашња радна заједница 
стечајног дужника, и да између радне заједнице правног лица 
под стечајем оне радне заједнице која је постојала пре отва- 
рања стечаја —  не постоји идентитет. Стога не би било оправ- 
дано да се према правно.м лицу под стечаје-м изричу казна и 
друге казнене санкције, се.м одузимања и.\10винске користи, за 
оне привредне преступе које је правно лице учинило у вре.ме 
када је имало саовим друг\  ̂ радну заједницу, без обзира на то 
што npaBtio лице под стечајем наставл>а континуитет правне 
личности стечајног дужника.

Сасвим друкчије стоји ствар кад су у питању привредни 
преступи који су учињени у току стечајног поступка. За те 
привредне преступе, по нашем мишл>ењу, одговара правно лице 
под стечајем, н због тих привредних пр>еступа против правног 
лица под стечајем .могу се изрећи и новчана казна и остале 
прописане заштитне .\iepe. Ово стога што те преступе врше од- 
говорна лица правног лица под стечајем у обавл>ан>у оног посло- 
вања на које је правно лице под стечајем законо.м овлашћено 
(в. чл. 48, 101. и 103. Закона о принудно.м поравнању и стечају).

Ако правно лице под стечаје.м не би .могло одговарати ни 
бити кажњено за привредне преступе учињене у току стечајног 
пост\ч1ка, онда не само што би остале некажњене учињене по- 
вреде правила о привредном и финансијском пословању које су 
одређене као привредни преступи, него се од правног лица под 
стечаје.м у том случају не би .могла одузети ни противправна 
и.мовинска корист постигнута привредни.м преступо.м. To би, 
да.\>е. значи.\о да су правна лица под стечајех! у бољој ситуацији 
онда кад су у питању преступи који су његови одговорни opra- 
ни учинили него онда кад је реч о преступи.ма које су починила 
одговорна лица*стечајног дужника пре отварања стечаја, јер би 
у овом пос.\едње.м случају против правног лица под стечајем 
-могла бити изречена заштитна .мера одузимања и.мовинске ко- 
ристи у смислу ст. 3. члана 46. овог Закона.^

Јово Црногорчевић и др Ми.лан Докић, ор. cit., стр. 116— 117.
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Овакво становиште преовлађивало је и у судској пракси. 
Тако је у једној пресуди утврђено:

Против окривљеног правног лица, које је учинило прив- 
редни преступ пре него што је над њим отворен стечајни по  
ступак, поступак за тај привредни преступ може се спровести 
само у погледу изрицања заштитне мере одузимања имовинске 
користи, али никако у погледу утврђивања постојања привред- 
ног преступа и одговорности окривљеног правног лица, као ни 
у погледу изрицања казне том правном лицу (члан 46. став 3. 
ЗОПП у вези са чл. 329. тач. 6. ЗКП и чланом 47. ЗОПП).

To значи да одредба става 3 члана 46. ЗОПП представља 
једну околност која искључује казнено гоњење према окрив- 
.\>еном правном лицу над којим је после извршења инкримини- 
саног дела отворен стечајни поступак.®

На идентичан начин је решавано и у следећим примерима 
судске праксе:

Против окрнвл:>еног правног лица које је учинило привред- 
ни преступ пре него што је над њим отворен стечајни поступак, 
постхшак за тај привредни преступ може се спровести са.мо у 
погледу изрицања заштитне мере одузимања имовинске корис- 
ти, али никако у погледу утврђивања постојања привредног 
преступа и одговорности окривљеног правног лица.* *

Према одредби чл. 46 став 3. ЗОПП против предузећа које 
се налази у стечају (стечајног дужника) поступак због привред- 
ног преступа почињеног пре отварања стечаја провешће се са- 
мо у погледу изрицања заштитне .мере одузимав[>а имовинске ко- 
ристи која се наплаћује из стечајне .viace.

Против стечајног дужника може се водити поступак због 
привредног преступа па се према то.ме против њега може изрећи 
и заштитна .мера одузимања и.мовинске користи остварене при- 
вредним преступом почињеним након отварања стечајног по- 
ступка.^‘

Одговорност правног лица у стечају за привредни 
преступ према позитивном законодавству

Пре.ма одредби чл. 10. позитивног Закона о привредни.м 
престуши.\1а правно лице које се налази под стечајем одговорно 
је за привредни преступ, без обзира да ли је привр>едни преступ 
учињен пре отварања или у току стечајног поступка, али му се 
не .може изрећи казна него само заштитна мера одузимања 
предмета и одузимања имовинске користи.

“ Пресуда Врховног привредног суда ПКП. 2/66. од 8 . II  1966, Би.\- 
тен судске праксе бр. 2 /6 6 .

*  Пресуда Врховног привредног суда ПКП. 2/66. од 8 . II  1966, Збир- 
ка судских одлука, књига XI, свеска I, бр. 84.

Становиште заузето на сједници судаца Вишег привредног суда 
у Загребу, 14. маја 1966. године, Билтен правних становшпта бр. 7/66.
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Очигледно је да је законодавац ове измене учинио под ути- 
цајем теорије и судске праксе, прихвативши у свему најпрогре- 
сивнија и најцедисходнија становишта по овој проблематици ко- 
ја су се искристалисала кроз досадашњу примену овог инсти- 
тута.

Као прво прихвата се становиште да се чин отварања по- 
ступка стечаја над правним лицем не изједначава са било ко- 
јим од предвиђених облика престанка правног лица. Такав пре- 
станак основне организације удруженог рада и радне органи- 
зације предвиђен је у одредбама чл. 342. став 1. тачка 5. и 377. 
3YP-a Истовремено се отварање поступка стечаја разликује 
и од престанка OOYP-a у облику редовне ликвидације у смислу 
одредбе чл. 342. став 1. тачке 2. и 3. 3YP-a што је од значаја с 
обзиром да из стилЈизације одредбе чл. 10. ЗОПП произилази да 
правна лица у редовној ликвидацији и даље одговарају за при- 
вредни преступ без обзира да ли су исти учињени пре њеног 
покретања или пото.м, те се услед тога могу и казнити. Y овом 
погледу је задржана концепција која је по ово.м питању владала 
у ранијем периоду, како у судској пракси тако и на теоријском 
плану. Позитивни Закон о привредним преступима полази од 
становишта да правно лице под стечајем задржава правни 
субјективитет.

Y  смислу чл. 127. Закона о принудном поравнању и стеча- 
ју кад решење о закључењу стечајног поступка постане право- 
снажно, стечајно веће одређује брисање стечајног дужника из 
регистра, a стечајни дужник у погледу кога је закључен стечај- 
ни поступак престаје да постоји као правно лице даном бриса- 
н>а из регистра. Све до тог .мо-мента када настаје гашење прав- 
ног субјективитета, правно лице под стечајем задржава правни 
идивидуалитет без обзира на извесна ограничења у погледу ор- 
гана управљања и своје активности из области свог предмета 
пословања.

Правно лице које се налази под стечајем .може да обавл>а 
послове у вези са окончањем оних послова који су раније по- 
чети и чије је завршавање неопходно да би се спречило наступа- 
ње штете на средствима таквог правног лица. Исто тако, у то- 
ку стечајног поступка .могу се закључивати и нови уговори са- 
мо ради уновчења средстава правног лица под стечаје.м и за- 
вршења почетих послова. Према томе правно лице под стеча- 
јем и поред знатне ограничености у погледу предузимања по- 
слова из предмета свог пословања, може да предузи.ма одређе- 
не послове из области привредног или финансијског пословања. 
Сагласно томе, може и да врши повреде прописаних правила при- 
вредног и финансијског пословања која су одређена као прив- 
редни преступи. Такве повреде правно лице може да врши пре- 
ко стечајног упр^ника који врши и функцију органа управља- 
ња, како и радњама руководећих радника који су задржани 
на раду у смислу чл. 76. Закона о принудном поравнању и 
стечају.

Сагласно томе, ЗОПП је у овом члану одредио да је правно 
лице које се налази под стечаје.м одговорно за привредни прес-
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туп и TO оез оозира да ли je привреднн преступ учињен пре или 
у току стечајног поступка.

Али, не може му се изрећи казна, већ само заштитна мера 
одузимања предмета или одузимања имовинске користи. С об- 
зиром на поседовање својства правног лица нормално је да 
организација која се налази под стечајем буде одговорна за 
привредни преступ не само који је учињен после отварања 
стечаја, већ и за привредни преступ учињен пре отварања сте- 
чајног поступка. Према томе, законодавац је искључио могућ- 
ност кажњавања правног лица под стечајем без обзира на ње- 
гову одговорност за привредни преступ. Правно лице под стеча- 
јем је у положају дужника који своје доспеле обавезе према 
заједници и повериоцима не може да измири. Кажњавање так- 
вог правног лица индиректно би погађало повериоце,^ a са дру- 
ге стране, кажњавање правног лица под стечајем не би имало 
ни сврхе, посебно са гледишта специјално превентивних раз- 
лога.^^

Ова одредба представља измену у односу на досадашњи 
ЗОПП у погледу кажњивости правног лица под стечајем за при- 
вредни преступ. Према одредбама чл. 9. и 46. ст. 3. досадашњег 
ЗОПП против правног лица које је учинило привредни преступ у 
току стечајног поступка спроводио се редован казнени поступак 
у коме су се правном лицу под стечајем могле изрећи и казна 
и заштитне хмере. Овом одредбом се не прави разлика да ли је 
правно лице починило привредни преступ пре или после отва- 
рања стечајног поступка, јер без обзира на ове околности так- 
вом правном ^\ицу се не може изрећи казна.

Y погледу могућности одговорности правног лица у сте- 
чају извршени су и прихваћени они теоријски ставови који 
сматрају да је неопходно правна лица у стечају огласити одго- 
ворним за извршени привредни преступ било пре, било у току 
провођења стечајног поступка, јер без оваквог форма<\но прав- 
ног поступања са овог аспекта посматрано, се према правном 
лицу не би могла изрећи заштитна мера одузимања предмета 
односно одузимања имовинске користи.^

Овде се ради о својеврсном казненом поступку јер се 
утврђује одговорност правног лица за привредни преступ али 
му се не може изрећи казна, већ само заштитна мера одузима- 
ња предмета и одузимања имовинске користи. To је и изузетак 
од општег правила из чл. 29. ст. 2. и 3. ЗОПП према који.м од- 
редбама се заштитне мере могу изрећи ca.\io ако је учиниоцу 
нзречена казна, a одузи.мање предмета и одузимање имовинске 
користи може се изрећи и уз условну осуду, уколико овим за- 
коном није друкчије одређено. Одредбом овог члана је \тграво 
одређено да се напред наведене заштитне мере могу изрећи 
према правном лицу које се налази под стечајем без обзира 
што се према такво.м правном .\ицу не може изрећи казна.

“ Јово Црногорчеви!!, Нови Закон о привредним преступима, Југо 
словенска ревија за крилшнологију и кривично право, бр. 4/1976, стр. 604.

“ Б. Костањевац, ор. cit., стр. 15, др Иван op. cit., стр. 47.
” А р  Милан Докић и Владимир Мшсић, ор. cit., стр. 8 6 .
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Решење у позитивном Закону о привредннм преступима се 
приближило значи, у односу на ранији период, општој поставци 
о условима под којима се могу изрећи заштитие мсре против 
учиниоца привредних преступа. Проглашавање одговорним прав- 
ног лица у стечају се у велнкој мери приближава прсдвиђеним 
условима за извршење заштитиих мера. Можда би овде сада 
било целисходно да се промени одредба чл. 29. став 2. ЗОПП 
утолико што би се утврдило да се „заштнтне мере могу изрећи 
само ако је учинилац прнвредног преступа оглашен одговорним 
за исти", a не као што је то сада случај „ако је учиииоцу изре- 
чена казна.” Овакво решење било би правилније и уколико се 
исто пос.матра са правно-теоријских разлога. Наи.ме, утврђена 
одговорност било правног, било одговорног лица извршилаца 
одређеног привредног преступа је онај битан чинилац у про- 
цесно правном систему за који се везује .могућност извршења 
казне. С обзиро.м да и заштитне .мере иако саме по себи не 
представљају казне, ипак су по својој сврси, најприближније 
санкцнји^’, то би и њих требало везиватн за околност да ли је 
правно лице учињено одговорни.м за учињени привредни прес- 
туп a не за околност да ли је правно лице при том и кажњено. 
Наиме, код одговорности за привредни преступ није случај као 
код одговорности за кривично дело да врста мере безбедности 
зависи од врсте изречене казне учиниоцу кривичног дела. Yc.\o 
ви за изрицање .мере безбедности у вези са њиховом повезанош- 
ћу са други.м кривични.м санкцнја.ма представљају важна огра- 
ничења која су израз кри.мннално-политичке оцене да иеке ме- 
ре безбедности Morv бити изречене само ако cv испуњеии услови 
за изрицање одређених кривичиих санкција^ To не значи да 
се и овде .мере безбедности не везују за одговорност учиниоиа 
дела. Напротив, и овде се мере безбедности везују за утврђену 
одговорност учиниоца кривичног дела, јер ако исте нема нема 
ни кривичног дела, па према томе не.ма ни могућности да се 
изрекне нека од утврђених меоа безбедности. Изузеци од овог 
правнла само га потврђују. Кол одговорности за привредни 
преступ међути.м, ради се ca.vio о једној врсти казне —  новчаној 
казии и то како за правио. тако и за одговорио лице. Стога и 
није могуће да се врши диференци1а утврћених заштитних мера 
у Закону о привредни.м преступима, јавног објављивања npecv- 
де, одузимања пред.мета. одузимања и.мовинске користи, забра- 
не правном лиич да се бави олређеном привоедиом делатношћу, 
и забрана оаговорном лиш  ̂ впши одрећене лужности, и неко 
њихово 'гсклзђивање са казнама изреченим правном и олговор- 
ном дицу, када су те казне \^ек само новчане. Стога би, значи, 
V пост\ч1КУ за привредни преступ требало утврлити да се заш- 
титне мере изричу уз оглашавање правног н одговорног лица 
одговорним за п|5ивредни преступ уколико законо.м није друк- 
чије одређено. Да је овакво становиште исправно доказује и

“ Љубо Бавцон, Мер>е безбедности, Коментар Кривичног права СФРЈ, 
издање „Саврел»ена администрација”, Београд, 1978, стр. 261.

“ Л>убо Бавцон, ор. cit., стр. 267.
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чињеница да се према ОАредби чл. 29. став 3. ЗОПП заштитне 
мере јавног објављивања пресуде, одузимање предмета и оду- 
зимања и.мовинске користи могу изрећи и уз условну осуду, 
иако према Кривично.м закону СФРЈ условна осуда није каз- 
на.” Тако се уостало.ч условна осуда сада третира и у правној 
теорији. Према раније важећем кривичнОхМ закону СФРЈ услов- 
на осуда је била модификована казна. Сада је јасно изражен 
став законодавни да је условна осуда посебна кривична санк- 
ција a не казна. Иста је конципирана као мера за.мене за казну 
код мање друштвено опасних дела, кад кажњавање није нуж- 
но.“ И.мајући ово у виду значи, да се наведене заштитне мере 
не би могле изрећи и уз условну осуду пошто се иста више не 
сматра казном, што значи да не би био испуњен услов за из- 
рицање заштитних мера предвиђен у одредби ч.\. 29. став 2. 
ЗОПП. И.мајући и ову чињеницу у виду појав.л>ује се потреба 
да се одредба чл. 29. став ЗОПП из.мени у указаном правцу. 
Сходно изнетом пак, произи.лази да је одредба чл. 10. ЗОПП 
V погледу неопходностн да се и правно лице у стечају огласи 
одговорни.м за нзвршени прпвредни преступ нсправна и да од- 
говара теоријско.м становишту и ставовима судске праксе. Тако 
је у судској пракси заузет став „да покретање.ч поступка при- 
нудне ликвидације правно .\ице не престаје да постоји све док 
се поступак не оконча, па се пре.ма томе не може ca.\io због 
ове околности донети решење о одбачају, оптужног пред.\о- 
га”.^ Из овако схваћене одредбе чл. 10. ЗОПП произнлази да.\>а 
неопходност да се у редовном привредно-казнено.м постушку 
утврди одговорност правног .\ица у стечају за извршени прив- 
редни прест\т1 , те да се по окончању поступка правно .\ице у 
стечају и ог.\асп одговорни.м с тим да се пре.ма ње.му неће изре- 
ћи казна већ само заштитна мера одузимања предмета односно 
одузимања раз.\ике у цени. Без \тврђ1геања одговориости прав- 
ног лица у стечају за конкретно извршени привредни преступ 
не би се према њему ни мог.\а нзрећи нека од наведеннх за- 
штитних мера. На овај начин се правно теориска форма изра- 
жавања овог ннстнт\та прнближава форми инститлта ослоба- 
ћања од казне како је истн предвиђен одредбом чл. 44. ЗОПТТ, 
II од овог се разликује само тиме што се правно теориски не 
утврћује да се правно .\ице у стечају ослобађа o.v казне. Mebv- 
тим, и.мајући у виду остале изнете карактеристике, одредбе чл. 
10. ЗОПП које се односе на одговорност правног лица у сте- 
чају, произилази да се на овај институт, иако одредба чл. 16. 
ЗОПП на тако шта изричнто не уп\'ћ\'је. имају прнменити мно- 
гн принципи и начела који важе н за инстит\т садржан у од- 
редбн ч.\. 44. Кривичног закона СФРЈ, a то значп да се правном 
,\ицу у стечају уствари, оваквом одлуком суда изриче одговара-

” Види одредбу чл. 51. и 52. Крнвнчног законика СФРЈ, „С.\. .\лст 
СФРЈ”, бр. 44, од 8 . X  1976, стутгао на снап^ од 1. VTI 1977. roAirae.

Фрањо Бачић, ¥с.\овна осуда и судска опомена, Коментар Кри- 
вичног законика СФРЈ, издање „Савре.мена админнстрација", Београд, 
1978, стр. 236. и 237.

” Види пресуду Вшпег пртредног суда Србије ПКЖ. 1378/73.
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јући прекор за учињени привредни прсступ, али му се не из- 
риче казна, нити му се уместо казие изриче нека друга саикција 
већ само једна од предвиђених заштитних мера. Y опом слу- 
чају се значи одлука суда уводи у казпсиу евидепцију и може 
бити основ за постојање поврата, али по правио лице у стечају 
не наступају правне последице осуде.

Иначе је јасно да ће се поступак у питању пред судом 
проводити само онда када јавнн тужилац у том смислу стави 
одговарајући оптужни предлог, a то ће бити случај увек оида 
када против правног лица у стечају као извршиоца привредног 
преступа постоји могућност одузимања предмета илн пак имо- 
винске користи.

Истовремено, са прихватањем концепције о неопходности 
утврђивања одговорности правних лица у стечају за извршени 
привредни преступ законодавац је прихватио и концепцију о 
томе да притом правно лице у стечају не треба и посебно каж- 
њавати. Ово је учињено сасвим исправно и у складу са модер- 
ним схватањима криминалне политике,^ a истовремеио и у скла- 
ду са теж1вом упереном ка заиЈтити поверилаца правног лица у 
стечају, чиме се испуњава једно од основних начела права, на- 
чело праведности/' Са истих ових разлога је исправно и усво- 
јено становиште да не треба правити било какву разлику из- 
међу тога да ли је привреднн преступ у питању извршен пре 
отварања стечајног поступка или пак после тога, јер he и у 
једном н V другом случају правно лице у стечају бити оглашено 
одговорним и истовремено у оба случаја he од њега бити оду- 
зети предмети употребљени за извршење привредног преступа, 
односно незаконито стечена имовинска корист чиме се у свему 
постиже жељени циљ који законодавац жели да постигне путем 
устаиовљења овог института. Но, на овакво правилно решење 
неопходно је само надовезати исто тако правилно решен>е дру- 
гачијим гтЂрђивањем одредбе чл. 29. став 2. ЗОПП, и то не само 
са OBor аспекта посматран, већ посматрано и са аспекта новог 
положаја условне осуде, тако што ће се у истој утврдити „да се 
заштитне мере .могу изрећи само ако је правно или одговорно 
лице оглашено одговорним за учињени привредни преступ уко  
лико ови.м законо.м није друкчије одређено.” На овај начин би 
се, у проблематици која је би.\а предмет раз.матрања v ово.м 
раду постигло OAroeapajvhe усклађивање .међу његовим одред- 
бама толико потребно добро.м закону. *

*  Б. Костањевац, ор. cit., стр. 15.
“ А р  Иван Букл>аш, ор. cit., стр. 47, Јово Црногсч5чевић, ор. cit., стр. 

604 и СА.

37



П Р И К А З И

Мр Борђе Лопичић и мр Никола Мемедовић: 
БИБЛИОГРАФИЈА КРИВИЧНОГ ПРАВА ЈУГОСААВИЈЕ 1851- 

(Београд, Niro eksport press, стр. 416)
-1975.

Одавно је уочен великн значај 
који биб.\иографија као посебна вр- 
ста литературе и.ма за развој науке 
уопште. Joui Y средњем веку европ- 
ски писцн cv као си.мбо.\ библио- 
графије користили з.\атан K.'b\'4 , a 
1БИ.ХОВ .мото је гласио „1с,^уч свих 
наука” {„omnium scientiarum cla- 
vis”). Ca огромннм развојем науке, 
њеном све већом спешцализацијом 
и такорећп бесконачним утиножа- 
вање.м на разним језицима објав- 
л?ених и необјављеннх радова у по- 
једини.м научнн.м об.\аст1ша, научни 
рад V савременом добу постао је 
скоро незамислнв без корншћења 
бпб.чиографских радова. Штавнше, 
како је у савре.меном свету за обав- 
■\.ање .многих професнја неопходно 
праћење .uiTepaxype и научнтх и 
стручни.х достигнућа, библиограф- 
скн радови п.мају изузетан значај 
II за практнчнн и стручни рад. Но, 
n поред тога, п.ма се утисак да рал 
на де.мша ове вр>сте није дoвo.v.нo 
цењен, те је вероватно и то један 
од раз.\ога што бпб.хиографских ра- 
дова нема онолико ко.\нко би било 
потребно. Такво стање је нарочпто 
иг ражено код нас, поготово у поје- 
ДННИА1 научни.м об.\астима. Чини 
на.м се да посебно незадово.\>ава- 
jvhe стап>е у том пог.хеду постоји 
у об.хасти права. Пор>ед две вео.ма 
селектпвне и већ заста1>еле опште 
правне бпблиографије (то се нарк)- 
чито односп на биб.хиографију Г. 
Кикетнћа нз 1907. године, .мада је 
и од издања друге опште пр»авне 
биб.шографије код нас др Б. Бла- 
гојевића прош.\о тачно 2 0  година) 
постоји н неко.хико специјахних би- 
б.шографија, радова из појединих 
грана права, од који.х посебно тре- 
ба спо.менути Граћу за библиогра- 
фију теорије државе и права др М.

Поповнћа из 1972. односно 1978. го- 
днне. Та наша веома оскудна би- 
б^шографска лнтература у области 
права недавно је обогаћена једним 
изузетно значајним де.\ом ове вр- 
сте. Радн се о биб.хиографији са 
подручја једне гране права, тј. кри- 
вичног, материја.\ног и процесног 
права на језици-ма ЈЧтословенских 
наркзда (без превода са странпх је- 
зика) за период од 1851. до 1975. го- 
днне, што значп да ако бисмо хте- 
ли да је сврста.мо у уобичајене 
категорије библиографсклх радова, 
.мог.чи бнс.мо да каже.мо да се ради 
о специја.\ној, нацнона.\ној и ретро- 
спективној биб.хнографијн. IIpe.\ia 
свЈхи н садржају, библиографије 
могу бити научне, саветодавне и 
набрајајуће. С обзиром да Библио- 
графија кривичног права Југосла- 
бије 1851— 1975. садржн систематски 
и свеоб^-хватан попнс објав.Бених 
радова из области кривнчног права 
у наведеном периоду, оиа у основи 
представ,^ набрајајућу биб.хиогра- 
фнју .мада посед\'је и извесне ка- 
рактеристике научпе бпб.\иографије.

За,\атак којн се код састав.Бања 
специја.\Ш1х биб.мшграфија указ\'је 
као један од најтежи.х јесте раз- 
гранпчење са де.ун.ма нз наука које 
cv сродне, и.\и се н>и.хов пр>ед,мет 
|13\'чавања пр>еп.\нће са наука.ма чи- 
јп су радовн предмет биб,ик>гра- 
фије. Иако с\’ науке крнвичног 
.uarepuja.VHor и крнвичног пЈХ>цес- 
пог права ре.чативно јасно ограни- 
чсне у TO.\i' пог.\еду, ипак су се n 
овде .Mopa.ui јавнти извесни проб- 
,\е.\ш такве прпроде. Пр>етпостав- 
■v-a.MO да су се а\торн ове биб̂ хио- 
графнје сиглфно HaiiLvn у Д1г\еми 
да лп и у којој .мери утети радове 
из сродних днстш.\1ша, наркЈчнто 
крпминадне по.хитике u кpиiшнo.̂ o-
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гије. Y везн са тим посебно бисмо 
\’казали на проблем разграниче1Ба 
кривичниг права и криминалне по- 
литике. Нанме, схватање о крими- 
на.\ној политнци као делу науке 
кривичниг права и OAp>ebiiBaii>y >ве- 
ног предмета који би се кретао ис- 
кл>учиво у домену кривпчног ирава 
које је дуго било B.\a,vajyhe, у по- 
слелње време се оспорава и крими- 
нална полтнка се све више схва- 
та у једном шир>ем смнслу и као 
таква се конститунше у посебну на- 
\чн\' дисцип-\нну. Постав.\>а се пи- 
Taifae која лела из области тако 
схваћене кри.миналне политике тре- 
ба укљу-чити у библиографију кри- 
внчног права. Мислимо да би један 
ол критеријума требао да буде да 
ли се одређени рад бави питањем 
употребе кривичног права као сред- 
ства за сузбијање кримнн£1литета, 
или се бави разматрањем неких 
друтих средстава која би послу- 
жила у исту сврху. Но, то захтева 
читање и анализу тих радова што 
би с обзиркзм на свеобухватни ка- 
рактер библиофафнје и временски 
период на који се односи било 
врло тешко, јер и без тога рад на 
оваквој библнографнји пpeдcтaв.^>a 
веома обиман и напораи посао. За- 
то су аутори, по свему судећи, из 
наслова појединих радова из обла- 
сти криминалне политике закључи- 
ва.\и да ли ти ралови спадају у 
науку кривичног права у шир>ем 
смислу, тј. да ли се баве крими- 
налнополитичким аспектом неких у 
основи кривичноправних питања, па 
су у библиографију унели и ве- 
ћину радова ове врсте. Може се 
запазитн да су а\тори унели и ма- 
Н.И бр>ој радова са подручја крими- 
нологије, пгго може имати своје 
справда}ве јер су поједина криви- 
чпоправна и криминолошка питања 
тесно повезана и нспреплетана, тј. 
јсдан проблем се често мора обра- 
дити н са кривичиотравног и са 
крнминолошког аспекта. Међутим, 
не може се са сиг^’рношћу закљу- 
чити на основу K o je r  критеријума 
су а\тори извршили селекцију ових 
радова. Но. сматрамо да то ипак 
нису нед(х;таци ове библиографије 
јер је сигурно боље да она у cnopv 
НИ.М и граничним сл^ајевима обу- 
хвати више него ман»е, како је у 
њој и урађено.

Биб.\иографија садржи скоро 5500 
биб/\лографских јединица које обу- 
хватају монографије и друге кн>и- 
re, чланке, осврте, као и збирке

судскс праксе за период од 1851. 
гилние. ТЈ. од пијавс првих члаиака 
>1 лругих радова iia јсзмиима ма- 
шнх народа у области кривичио- 
правнс матернје, па свс до 1975. 
ro.vnHe када је завртен рад iia при- 
куп.\>ању r p a b c  .за библиографију. 
Библииграфија јс иодс.^сна iia два 
,и*ла: први део садржи pa.vuBO из 
материјалног, a други део нз про  
цесниг кривичниг права. На крају 
Библиографије, што је  веома зна- 
чајно, дат јс стварин регистар за 
еба дела. To ,\аје посебну вредност 
ово.м и пначе вр>едпом библиограф- 
ско.м pa,vy.

Рецензеити ове биб.\иографије су 
^  Звоинмир Шепаровић, пр>офесор 
Правног факултета у Зафебу, и др 
Обрад ricpnh, ,\оцент Правпог фа- 
култета у Новом Саду.

Широк је круг могућих корис- 
иика ове бнблиографије. Поред на- 
учннх радиика, доктораната, пост- 
ди11.\о.маца и студената, она може 
да буде од наркзчите користи ирак- 
тичарима, тј. судијама, адвокатима, 
тужиоцил1а и др., јер по.моћу ње 
без тешкоћа могу да пронађу тако- 
р>ећи све iiiTO је на нашим језицима 
написано о иеком проблему са ко- 
jii.M су се сусЈЈСли у свом свако- 
длсвном раду.

Надамо се ,уа he аутори наста- 
вити рад на библиографиЈи криви- 
чног права и да ћемо у догледно 
вр>е.\1е добити и друго, допу>веио из- 
,\ање у којем би били уиети радови 
објав.\>ени после 1975. године, као 
н евентуално пропуштени радови 
чији је број по све.му судећи мали. 
Можда би у то игЈдањс требало 
уврстити и неке необјављене ра- 
дове са овог подр\^ја који су до- 
ст\ч1ни читаоцима као што су док- 
тоЈзске и маЈ'истарске тезе. Од ко- 
ристи би било и ако би се код ра- 
дова објавл>ених у периодичним пу- 
бликацијама назначила пор>ед по- 
четне и завршна страна, јер би се 
тако имао увид у обим објавл>ених 
радова.

На крају ({апомена о аутори.ма 
Биб,\иографије. Како се наводи у 
предговору, до идеје за саставл>ањс 
ове бнблиографије дошао је  мр 
Борђе Лопичић, коју је  ои, по на- 
шем миш.\>енЈу, заједио са другим 
avTOfxjM мр Николом .Ме.медовиће.м 
веома успешно реализовао. Тр>еба 
pehn да се рада на овакво.м оби.м- 
нс.м и TeuiKOwM послу .могу прихва- 
тити са.мо ентузијасти који пока- 
зују велико интересовање за кри-
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вично право, a који су уз ^o и до- 
бри познаваоци те области. Чини 
нам се да мр Борђе Лопичић и мр 
Никола Ме.медовић у потпуности ис- 
пуњавају те захтеве. Иако практи- 
чари (мр Лопичић је салихггални са- 
ветник у ССИП-у, a мр Мемедовић 
је заменик окружног јавног тужи- 
оца у  Београду), они су и аутори 
више чланака, осврта и приказа из 
области кривичног права у  нашим 
правним часописима.

Хтели бисмо још да констату- 
јемо да је Библиографија криви- 
чног права Југославије већ нашпла 
на неподел>ене симпатије наше на- 
\^не и стручне јавности у области 
кривичног права и да је  њена по- 
јава схваћена као изузетан дога- 
ђај у тој области, што она у сва- 
ком случају и заслужује.

Мр Зоран Стојановић
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ГРАБАНСКО ПРАВО

Чињеница да има л>уди коЈи из 
било којих разлога морају живетн 
у неодговараЈућим и неподобним 
становима (лошији од понућеног 
нужног смештаја) iie значи да и 
дужника треба довести у такву ис- 
ту ситуацију.

Приликом утврђивања подобно- 
сти понуђеног нужног смештаја, суд 
се не мора користити стручним ии- 
шд>ен>ем вештака, јер је  сам у ста- 
њу да оцени, да ли нека просторија 
по својим особинама може да пру- 
жи и обезбеди оно што је предви- 
ђено чл. 8 . ЗСО.

Означеним решењем је утврђено 
да понуђена прсхпорија нужног 
смештаја у  Ново.м Саду, К. Kl. бр. 
48, која се састоји од једне собе 
уз употребу воде, пољског W G a, не 
одговара законским условима нуж- 
ног смештаја, па се предлог пове- 
риоца за одређивање извршења од 
5. јула 1979. године одбија.

Благовременом жалбои повери- 
лац га побија због погрешно и не- 
noni^'Ho утврђеног чињеничног ста- 
iba и погрешне примене материјал- 
ног права. Сматра да оно прнзиз- 
вољно утврђује да понуђене про- 
сторије не испуњавају законске ус- 
лове, па III)eд,vaжe да се на ове 
око.шости изврши вештачење пу- 
тем Завода за судска вештачења 
из Н. Сада. Истиче да у сличнии 
просторжЈама живи велики број до- 
маћинстава, a да нико није истакао 
забрану становања или усел>авања.

И по .мишЛ|ењу овог као /^уго- 
степеног суда првостепени је на 
одговарају^ начин н» то увиђајем 
на лицу места утврдио све напЈ>ед 
наведене чињенице и на основу 
lora донео одговарајућу одлуку. 
При то.ме није би,\о неопходно из- 
водити доказе прибав.\>ањем миш- 
.\>ен>а над.\ежног вештака на окол-

ности подобностн нужног смештаја 
за заштнту покућства од оштећења, 
a корисника од елементарних не- 
погода. Нанме, суд изводи доказе 
вештачење.м са.мо у случају када је 
ради одређивања или разЈашњеил 
неке чиЈБСПице потребно стручно 
зкање којим суд не располаже. У  
конкр>етно.м случају ради се о утвр- 
ђивању таквих чи1веница за чије 
утврБнвање и оцену није потребно 
стручно знање иеког грађсвннског 
с<ручњака, јер  је свакако суд у 
стан.у да оценн да ди нека про- 
сторија по својим особииама може 
да пружи и обезбеди оно што је 
наведено у чл. 8  Закона о  стамбе- 
ннм односима. При томе је  сасвим 
без значаја што има поркздица које 
живе под истим условима под ко  
јима би живео дужник у noHybe- 
ном нужном смештају када се има 
у виду да је овде једино битно да 
ли су испутвени услови из чл. 8  
поменутог Закона о стак1беним од- 
носима. Такође, уколико има л>уди 
који се налазе у ситуацији да из 
бпло којих разлога морају живеги 
V неодговарајућим и неподобним 
сзановима, то не значи да у исту 
1 акву ситуацију по сваку цену тре- 
ба довести и дужника Г. Р.

Виши суд V Новом Саду Гж. 
2107/79.

Иако је  приговор туженог_нео- 
снован, обзиром да Je испунво своју 
обавезу знатно пре заказане рас- 
праве, тужилац је  .могао и био ду- 
жан о томе обавестнти суд, па како 
то није учинио проузроковао је 
трошкове (расправе) који нису би- 
ли нужни, тако да је дужан да их 
сам сноси.
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Пресудом Општннског суда v 
Новом Саду број П. 2021/79. од 19. 
јуна 1979. године платни налог тога 
суда број ПЛ. 4389/79. од 23. .марта 
1979. године је укннут у целости, a 
тужени обавезан да на име тјкјш- 
кова поступка исп.\ати тужиоцу из- 
нос од 18Ć.—  динара, у року од 15 
дана под претњом извршења.

Жалба туженог се у с в a ј а, те 
се решење о трошкови.ма парничног 
поступка садржано у пресуди Оп- 
штинског суда у Ново.м Саду бр>ој 
П. 2021/79. од 19. јуна 1979. годи- 
не п р е п н а ч у ј е  тако да свака 
странка сноси своје тркзшкове.

Обавезујући туженог да тужи- 
оцу исњ\ати трошкове парничног 
поступка, које чинн награда пуно  
-моћннку тужиоца за заступање на 
напред наведено.м рк)чишту, прво- 
степени суд је био мишЛ)ења да је  
приговор туженог био неоснован, 
јер је  дуг из.чшрен, па пошто је  
оваквп.м својн-м приговором проуз- 
роковао трошкове парничног пос- 
тутиса, да je дужан и да их сноси.

Међутим, по становишту овога 
суда, без обзира што приговор ту- 
женог није био основан, јер дуг у  
-мо.менту у.чагања приговора није 
био исплаћен, у козл слу^чају би ту- 
женн бно дужан да сноси трош- 
кове поступка, и.мало је .места до- 
ношењу од.\ука да свака странка 
сносн своје трнЈшкове. Нгш.ме, глав- 
ни дужнпк је, како је то и напред 
наведено, своју обавезу према ту- 
жиоцу испушш 2. anpiLva 1979. го- 
днне, тј. након у.\агања пршчзвора, 
а.ш знатно пре одржавања главне 
расправе, тако да је  тужи.^ац мо- 
rao, a био је и дужан да о то.«е 
обавести суд. Међути.м, како то ни- 
je учитш, проузр>оковао је трош- 
кове који Ш1с\' 6 n-VH нужни, тако 
да је дужан да ux са.м и сноси.

Виши суд V Ново.м Саду Гж. 
2338/79.

26. .марта 1975. године, којим је 
утврђено да је иск.\>учиви носилац 
станарског права на спорном crai^  
М. П. До своје с.мртн М. П. није 
тражио принудно извршење ове 
судске одлуке.

После смртн М. П. тужена као 
једини члан његовог породичног до  
.маћннства и.ма право да тражи исе- 
A^eibe тужиље на основу по.мвнуте 
судске одлуке, након што јој обез- 
беди нужни смештај.

С.мрћу брачног друга који је од- 
ређен за исклучнвог носиоца ста- 
нарског права не успсжтављају се 
сга.мбена права разведеног брачног 
др\та којем су та права престала.

Брачни друг би изгуб.\.ена ста- 
нарска права .могао поново да стек- 
не само на основу чињеница које 
су наступиле након правоснажно- 
сти судске одл\тсе којо.м је решено 
пнтање носиоца станарског права 
какон развода брака.

Тужиља тврди да је са својим 
бивши.м брачним другом засновала 
ванбрачну заједшиду. Међутим, ван- 
брачном другу се .чогу признати 
права која припадају ч.\ану порч> 
дичног до.маћинства у.мрлог носи- 
0 1да станарског пр>ава у случају да 
је та ванбрачна заједница с^шчна 
браку била дуготрајна. Несумн>1шо 
је да у ово.м случају такве дуго- 
трајне ванбрачне заједнице нема.

Вр.ховнн суд Војводине Рев. 79/79.

Ванбрачно.м другу се .могу при- 
знати права која припадају ч.\ану 
породичног до.маћинства, умрлог но- 
сиоца станарског права у случају 
да је та ванбрачна заједшвда с.\и- 
чна браку била дуготрајна.

Као нзврихни нас.\ов у пр>едмет- 
ном постутжу извршења с.чужи пра- 
вскнажно решење Општинског суда 
у Ново.м Саду број Р. 730/74. од

Тужени —  разведени брачни друг, 
превасходно је у обавезн да допри- 
носи издржавању тужил>е —  разве- 
деног брачног друга. Тек у случају 
када тужени не би имао довол>но 
средстава у обавези су деца ту- 
жиље.

Првостеиени суд у побијаној од- 
.итш прави.\но ^тврђује да су по- 
тре^  тужи.\)е веће од износа од 
3.100 динара месечно, а.\и погрешно 
зак-\>уч\’је да деца т\'жи.v>e, две кће- 
ри које cv’ удате и које жЈгве у 
посебном домаћинству н.мају закон- 
ску обавезу' да такође доприносе 
издржавању-тужи.\»е. HaiMe, пр>ема 
одЈЈедбама Закона о браку пр>ева- 
с.ходно је у обавези да допринсжи 
издржавању т\'жи,^>е тужени као 
разведенн брачни др\т \tco.vhko је 
у могл'ћности да то чнни. Тек у 
сл^^чају када тужени не би имаб 
дово.\>но ср>едстава да без штете по

42



себе доприноси издржавању тужи- 
л.е могла би се ценити ситуација 
да су и деца тужиље у обавези да 
доприносе издржавању исте. Meby- 
1И.М V овом случају матеЈЖЈална 
ситуација туженог je таква да мо- 
же да плаћа супружанско издржа- 
вање.

Виши суд у Новом Саду Гж. 
2395/79.

Продавац је знао или морао зна- 
ти да 1фодаЈе возило са друтим мо- 
тором, од оног који се наводи у 
уговору и из саобраћајне дозволе 
па је тиме довео купца у заблуду 
у погледу предмета купопродаје —  
скривена дшна.

Прилико.м прегледа вози.да и за- 
к,^>учења уговора о купопрмздаји в о  
зила, тужилац није прегледао број 
-мотора и \т1отребио га за број .мо- 
тора из саобраћајне дозволе, што 
је  вер>овао туженом да су подаци 
V саобраћајној дозволи истинити, 
верни стварним подацима, у погле- 
ду броја мотора. Ради се о два раз- 
-игчита .u oT op a, a не о онои мотору 
који је наведен у уговору о купо- 
продаји. Тужени je  знао или је .мо- 
рао знати да предаје возило са дру- 
rn.M мотором од онога који се на- 
води у утовору, у саобраћајној доз- 
во.\и, па је тиме довео у заблуду 
тужите.\>а у погледу предмета купо- 
прнздаје. Утврђени тешки квар на 
■мотору вози.\а представља неукло- 
њив недостатак. Кут1,^н и  мотор је  
бно тако подешен да ради само 
прЈшремено, јер су недостаја,\и де- 
лови утврђени из побнјане пр>есуде. 
Тужени није во,\>ан да се раскине 
уговор и да се нзврши реституција.

Није основан жа.\бени предлог 
за саслутиање сведока Г. Ж . адв. 
састав.\>ача уговора на околности 
да ли је тужи.\ац био упозоЈзен на 
значај броја мотора, као и да лн 
'е извршио његову прнзверу. Ово 
из разлога што је недопуштено 
пред\агати сведока на уттотне окол- 
н(х;ти.

Према правни.м пр^или.ма купо 
продаја у виђ€510.м стању подразу- 
.иева да је купац возило пр>егледао 
и пристао на његов ква.\итет, па је 
одговорност продавца искључена за 
вид,\>иве мане, као за физичке ие- 
достатке на предмету утовора. Пр)€- 
ма правни.м прави,тма ова одго-

ворност се не .може искл.учити, ако 
је продавац об.мануо купца, ако во  
зи.ло иема изричито ушворсиа свој- 
С1ва, ако је продавац возилу при- 
иисао одређен квалитет, a ^гврди 
се да такав квалптет у врс.ме купо- 
продаје није псхтојао.

Пре.ма правии.м правилима код 
одговорности због физичких нсдо- 
статака ствари онемогућује ур>едиу 
и уобичајену употребу ствар«, ако 
је физички недостатак неуклоњив.

Виши суд у HoBUM Саду, Гж. 
1805/79.

Позивање иа Clausula rebus sic 
stantibus у доцн>и није допуштено.

Прнг.ма правни.м правилима ако 
би због шванредних догађаја који 
се ннсу .\10Г,\и предвидети у време 
закл>уче1ва уговора испуплње оба- 
всзе за једиу странку поста.чо пре- 
тсрано отежано, или би јој напело 
ПЈзетерано вслики губитак, она мо- 
же тражити да се уговор измени 
n.vH чак и раскиие. Странка не мо- 
же тражнти измену нли раскид уго- 
вура .због промењених околности 
крје су иаступиле по истеку ркжа 
.за испунлње п>еие обавезе.

Y такво.м случају одлука над- 
лсжног opraua о псвишењу цена 
роби, MiiiiepaAHu.M byOpuay дсжета 
no истеку уговореног Јхжа испо- 
руке, ннје изванредаи догађај — 
управпа мера — иа ослову које би 
се .могла тражити измепа утовора 
због промењсннх околности. Прво- 
cienenn суд је правилно закл.учио 
да туженн пије у обавези да на- 
кнади тужитељу по захтеву за и.з- 
■мену уговора о купопродаЈИ пови- 
шену цену, јер је повишење цена 
као промењена околност наступила 
no истеку одрнгВеиог рока за испу- 
њен>е обавезе тужитеља из уговора.

Виши суд у Новом Саду, Гж. 
1775/79.

И.малац .менице је овлашћен и 
дужан да бланко меиицу попунп 
до наллате пре протеста.

Погрешио је првостепени суд, 
када је снижени тужбени захтев 
усвојно и .менични iL\axnH налог на 
и.ме ка.мате од 2% за кредит који
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je тужени користио од новембра 
1966. г. до закључно 5. маја 1977. 
године одржао на снази за износ 
од 240,00 динара са трошкови.ма 
пр)отеста v износу од 463,00 дин. 
Бланко меницом се акцептант оба- 
везује према сваком савесном лицу 
у чијим рукама буде меница, да 
he исплатити назначену cbotv' до 
.меничног п.\афона. Међутим, има- 
лац .менице је овлашћен и дужан 
да бланко .меницу псжуни до на- 
iL\axe пре протеста. Y  ово.ч случају 
извршена је исп.\ата меничног дуга 
од стране главног дужника, па је  
т\'жилац као има.\ац мешше про- 
пустио да б.\анко .меницу попунн и 
протестује у односу на ка.мату тако 
да је исплато.м главног дуга ту- 
жени стекао право на откуп ме- 
нице чи.ме .менични однос .међу 
сгранкама престаје.

ripe.\ia то.ме, прави,шо жа.\ба ту- 
женог указује да ту'жи.\ац не може 
потраживати ка.мату, за вре.ме од 
новембра 1966. до 5. маја 1975. го- 
днне обзиро.м да је иста 3acxaF>e.\a. 
lipe.via чл. 15 Закона о засхаре.\осхи 
псхраживагва камаха предсхав,^>а 
похражнвање повре.чени.х давања и 
нсха засхарева за хри ходине од 
доспелосхи сваког појединог дава- 
н>а. Пре.ма хо.че, како је последње 
хужиочево похраживање доспело 
дана 5. .маја 1975. т. a мешина ту- 
жба поднеха хек 16. марха 1979. г. 
хо је  насхупила засхаре.\ост хл'Жио- 
чевог похраживања.

Виши суд у Ново.м Саду, Гж. 
2181/79.

оозиЈХЈ.м на изнехо, не схоје наводи 
жалбе ни у погледу почетка р>ока 
засхарелости —  дана отплахе по- 
с.\едн>е рахе кредиха 1. марха 1974. 
гсдине.

Виши суд V Ново.м Саду, Гж. 
931/79.

Застарелост код меничне оба- 
везе.

Прави.шо је првосхепени суд 
npiLMCHHO одр>едбе Закона о .меннци 
и 4 €Kv (Сл. лист ФНРЈ бр. 104. од 
24. X II  1946. г.).

Тужеш! су .менични дужници и 
за испутвење њ1гхових о^веза  се 
прнмењују прелвиђени рокови за- 
схаре.\осхи по чл. 78 хога закона. 
Како од дана протесховања мешше 
— 6 . јула 1977. год. па до подно- 
шења хужбе —  13. јтаа 1978. го- 
дине, није прохекао јхж од 3 го- 
дине у одн(х:у на главног дужника, 
нихи једна г6 д1ш а у односу на ос- 
хале .менпчне обвезнике, прави,шо 
је  првосхепени суд посхчтшо, када 
није уважио приговоре т\'жених. С

Суд је заказао рочиште иако је 
Y иитању неблаговремен приговор. 
Тужени није дужан да сноси после- 
дице (трошкови рочишта) које се 
не .могу нлму приписати у крнвицу.

По пријему овог поднеска —  при- 
говора хуженога, погрешно је прво 
схепени суд када је заказао р>очи- 
шхе. Рочншхе ннје би.\о похребно, 
јер је  увидо.м пз приложене досхав- 
нице о уручењу п.\ахног на.\ога, ху- 
жено.ме, уложеног приговора и по  
шханске коверхе, мотао закључихи 
од.мах, да је  прнговор неб.\аговр>е- 
.\'.ен. Како је  првосхепенн суд одмах 
одредио ркзчишхе за г.\авну рас- 
праву, хужени није 6ito дужан да 
сноси пос.\едице које се ње.му не 
мог\' приписахи у  кривицу, тј. није 
дужан да надокнади хрошак који 
ji’ насхао за тужихе.\>а пропусго.м 
суда.

С обзнркзм на \'чнњени ixpom'cx 
суда, ни на схрани х\'жихе.\)а не.ма 
кривице за хркзшкове које је и.мао 
хуженн у вези приступа на зака- 
зано рочишхе. Схога је  од,ц^ено 
да свака схранка сноси своје трош- 
кове, који се односе на одржано 
рочишхе од 18. .маја 1979. године, 
јер то ркЈЧЈШгхе није би.\о похр>ебно 
за одлучивање о  б.\аговре.меносхи 
приговора. С дрхт« схране хужени 
је дужан са.м сносити последице 
проузркжоване његовн.м Heč.varoBpie- 
.мешш npnroBop>oxi, a тиме и пос.\е- 
/Мше наста.\их хрк)Шкова.

Виши суд V Новом Саду, Гж. 
1659/79.

Y ванпарнично.м поступку, ради 
доношења решења које замењује 
сагласност сув.ласника за доградњу 
или адаптацију зграде, предлагач је 
дужан презентовати суду грађевнн- 
скн пројекат потребннх радова.

Y ванпарничном посхупку који 
се води између с\’в.\асника ради
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издавања решења Koje замењуЈе са- 
гласност сувласника за догра.\њу н 
адаптацију зграде, неопходан је и 
грађевннскн пројекат, па је  зато 
правилно поступио првостепеии суд 
кад је решењем од 2з. јануара 1979. 
године обавезао предлагача, под 
претњо.м законских последица, да у 
року од 15 дана достави суду про- 
јекат.

Предлагач је цитирано решенл 
примио 31. јануара 1979. године и

иије му удоврљпо до 5. априла 1979. 
годиие те је због тога првостепсии 
суд правилмо поступио кад је иа- 
паднутим pcuicibeM обуставио no- 
ступак.

Виши суд у НовохЈ Саду, Гж. 
1281/79.

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

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора, одржаној 27. октобра 1979. године, до  
нета су с.ледећа решења:

1) Узет је на знање нзвештај председника о раду органа Ko.wope 
између две седнице и извештај бдагајника Управног одбора о стању 
финанснјских средстава Адвокатске ко.море Војводине.

2) Управни одбор задужио је  Ко.мисију за статутарна и нормативна 
акта да сачини програм рада на спр>овођењу иницијативе друта Тита о 
KOACKTHBiiOM руководству и колектнвној одговорности.

3) Управнн одбор задужио је Комисију за прописе и правну праксу 
и референта за координацнју рада са Опш тнн скјдм  организацијама адво 
ката да припре.ме доку.ментовани матернја-v за разговоре на одговарају- 
hoj секцији ССРНВ у вези примене-спровође1Ба Др\титвеног договора о 
усклађивању обавеза адвоката за задово.\>аван>е општедруштвених и за- 
једничклх потреба.

4) Управни одбор на.\ожио је Ко.миснји за кадрове да изучи мо  
гућности изнг1лажења ср)едстава за спшендирање ст\'дената Правног фа- 
ку.лтета којн би се по завршетку студија опреде.\и.\и за рад у адвока- 
гури, јер је уочена потреба подм.\ађивања, a посебно .м.^адих правника из 
редова наркЈДНости у циљу вођења поступка пред судови.ма и другим орга- 
ни.ма iia равноправни.м језншша народа и нарк>дностп у Војводини.

5) Управни одбор одобрно је Одбору за n p o c .v aay  н адаптацију по- 
c.\OBiiHx просторнја новчана средства у износу до 20.000.—  дин. ради из- 
раде идејног пројекта за адаптацију пос.ловних просторија Адвокатске 
коморе Војводине који до краја нове.мбра треба доставити СИЗ-у за зем- 
л>иште нг1Д.\ежном за адаптацију у циљу npu6aB.v>aH>a де.^а средстава од 
СИЗ-а.

6 ) Решењем број 238/79. уписује се у Именнк адвоката Митровић 
Саво, са седнште.м адвокатске канцеларије у И ртч ’ у Ул. М. Тита бр. 
22, са дано.м 1. новембар 1979. год1ше.

7) Решењем број 264/79. уписује се у Именнк адвоката Стантић Ан- 
тун са седиштем адвокатске канце.\арнје у Суботици, у У.\. Штрос.маје- 
рова бр. 12, да даном 1. нове.мбар 1979. године.

8 ) Решење.м број 237/79-2. став.^ено је ван снаге решење Управног 
одбора Адвокатске коморе број 237/79. од 28. IX  1979. године којим је 
Коканов Теодор \тшсан у Нменик адвоката са седиште.м адвокатске кан- 
пеларпје у Кшснндн, јер моли.\ац није разрешен досадашње дужности.

9) Решењем број 260/79. Фимшовић Иван, адвокат у Суботици, раз- 
решен је ,\ужности ггре\'зн.матед>а адвокатске канцеларнје Шарчевић Пе-
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тра, адвоката из Суботице, која му је одређена peiueibeM Адвокатскс 
коморе Војводине број 63/77. од 9. IX  1977. годиие, јер је довршсна лик- 
видација.

10) Решење.м број 257/79. узето је на знаЈве да је  Гајић Душаи, адво- 
кат у Новом Салу, са дано.м 5. X 1979. године преселио седиштс своје 
адвокатске канцеларије из Новог Сада, у Руму у Ул. ЈНА, бр. 152.

11) Решењем број 275/79. наложено је књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун пос.мртиине иза преминулог Бењак Бранка, адвоката у 
пензији из HoBor Сада, који је умро 17. октобра 1979. године, и посмрт- 
нину нсплати његовој удовици EeibaK Вери, Нови Сад, Булевар 23. окто- 
бра, бр. 67.

12) Решење.м број 276/79. наложено је  књиговодству Коморе да из- 
врши обрачун пос.мртнине иза премину.шг Милутиновић Буре, адвоката 
нз Панчева, којн је умро 25. VI I I  1979. године, и посмртнину исплати 
брату премину.лог Милутиновића из Панчева са који.м је покојник жи- 
вео, Св. Мителића, бр. 13.

Управни одбор
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I N  M E M O R I A M

CTAHKO КРОМПИБ

10. IX 1979. године умро je Станко Чича Кро.мпић, пензи- 
онисани адвокат у Новом Саду.

Станко Кро.\шнћ је рођен 1. V III 1909. године у Буђанов- 
цима, у Сре.му. Рано је остао без родитеља. Са доста тешкоћа 
школовао се у К\енку, Сремским Карловцима и Шапцу. Био је 
принуђен да се после матуре запосли и тако, уз рад и посебне 
напоре, ванредно студира на Правном факултету у Загребу, где 
је добио темељно правно образовање.

Рат га је затекао као судијског приправника у Руми. Акти- 
вно је учествовао у народноослободилачком рату. Био је у рату 
борац и официр, председник Војног суда V I с.лавонског корпуса 
и члан Врховног војног суда при главном штабу Хрватске. Више 
пута је одликован; ратни је војни инвалид.

По завршетку рата Станко Крохшић је, у цивилу, наставио 
рад као председник Окружног суда у Сремској Митровици, по- 
том Окружног суда у Новом Саду да би са тог места постао 
судија Врховног суда АП Војводине у Новом Саду.

1949. годнне Станко Кромпић се поново актнвира у ЈНА где 
је вршио значајне и одговорне дужности. Био је помоћник на- 
челника Правног одељења Министарства народне одбране, на- 
челник Правног одељења Грађевинске управе ЈНА, судија Вој- 
ног суда у Београду и председник Војног суда у Новом Саду, са 
које дужности је пензионисан као пуковник правне струке.

Као пензионисани официр, Станко Кромгшћ је 14. V II 1961. 
године уписан у И.меник адвоката Адвокатске коморе Војводине. 
Био је активан адвокат, са седиштем канцеларије у Новом Саду 
све до 26. II 1972. године, када је због тешко нарушеног здравља 
.\iopao да се повуче.

Станко КрнзАшић је бно врстан адвокат, одличан зналац 
и томач закона, са осећан>ем и за чињенице и за право, увек 
у његовој животној функцији и датости. Као адвокат, Станко 
Кро.мпић је био борбен и упоран у згшггити уставности и зако  
нитости, одлучан и храбар у одбрани законитих права оних које 
је заступао или бранио. Са једнаки.м успехом огледао се у сло- 
жени.м кривичним процесима и у компликованим грађанским 
парница.ма. Увек теме.^ито и аргументовано, јасне мисли и чвр-
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CTor става, без фразеологије и позе, једнако у великим и малим 
стварима. Y готово сваки предмет уносио је сву своју личност, 
велпко знање, енергију и богато искуство. Увео је у адвокатуру 
више данас одличних младих адвоката.

Као комунист, Станко Кромпић је био чврст и аигажоваи 
борац за социјализам и самоуправљањс. Био је увек аигажован 
на друштвеним пословима, највише тамо где л>уди живе и раде, 
где се догађају и решавају свакодневни основни животни и дру- 
штвени проблеми.

Иако суочен са великим личним и породичним тешкоћама, 
Станко Кромпић је био и остао човек пун енергије и ведра духа. 
Својом духовитошћу и спремношћу за шалу, свуда је уиосио 
ведрину и стварао атмосферу присности и топлине. Његове ду- 
ховнте досетке дуго ће се памтити међу друговима, колега.ма и 
пријатељима. Као пријатељ, Станко Кромпић је био искрсн, по- 
жртвован и увек спр>еман да помогне; личних непријатеља ваљда 
није ни имао.

Његов лик адвоката и човека, пријатеља и друга оставиће 
трајне и дубоке трагове у сећању оних који су га волели и 
знали.

Н. В.
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ОБАВЕШТЕЊЕ УРЕБИВАЧКОГ ОДБОРА

УРЕБИВАЧКИ ОДБОР „Г.\АСНИКА" ОБАВЕШТАВА СВО- 
ЈЕ ПРЕТПЛАТНИКЕ ДА RE ГОДИШ ЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 
.ЈЛАСНИК" Y  1980. ГОДИНИ БИТИ ИСТОВЕТНА ПРО- 
ШЛОГОДИШЊОЈ, TO ЈЕСТ ИЗНОСИБЕ 360,00 ДИНАРА, 
ДОК R E  ПОЈЕДИНИ БРОЈ Y ПРЕТПЛАТИ СТАЈАТИ 
35,00 ДИНАРА.

МОАИМО ПРЕТПЛАТНИКЕ ДА RPETRAATY ДОСТАВЕ 
Y  TOKY ЈАНУАРА 1980. ГОДИНЕ НА Ж ИРО PA4YH  
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ БРОЈ 65700^78-2047, 
КАКО БИ ИМ СЕ ,JTAACHHK” И НАДАЛјЕ УРЕДНО  
ДОСТАВ.\1АО.

УРЕБИВАЧКИ ОДБОР



САРАДНИЦИМА 

И ЧИТАОЦИМА „ГЛАСНИКА" 

КАО И СВИМА ЧЛАНОВИМА 

АЛВОКАТСКА КОМОРА 

ВОЈВОДИНЕ

Ч*г
/ | Ч  ✓ Ј ч  / | Ч  ✓ ј Ч  < |Ч  / | Ч

ЖЕЛИ

Срећну Нову 

1980. годину

Ч*/' Ч * г  X */  Ч*Х



У р е ђ и в а ч к и  с а в е т :

Председник:
Никола Вујагиковић 

судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулић, заменик јавног правобрашгоца Војводине, Антоније 
Борић, саветннк покрајинског секретара за правосуђе и општу управу, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Ка,тшки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Службе за скушптинске послове Прнвртдне коморе 
Војводине, Војислав Маринков, адвокат у Вршцу, др Љубигиа Милошевић, 
редовЈни професор Правног фзкултета у Н. Саду, Лушан Мићић, секретар 
Покрајпнског друштвеног правобраниоца сад1 0\шрав.\>ања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда ВојводЈше, Ми.шн Рапајић, адвокат у Н о  
вом Саду, Војислав Рашовић, адвокат у Сремској Митркзвнци, Ласло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факулте- 
та на Pnjeipi, Душан Шипка, стручнополипмки сарадшпс у Покрајинској 

конференцијн ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговорни \-редник:
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Bophe Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адвокат у Но- 
во.м Саду, Светозар Добросав.Ђев, судија Општинског суда у Ново.м Саду, 

Живко Киселички, судија Впшег с\̂ да у  Новом Саду.

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

Гласник нздаје и власник је Адвокатска ко.мора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. —  Те.\ефон: 29— 159. Годишња гфета,\ата 360.—  дцн. 

за Јшостранство двострутси износ. Цена једног броја 35.—  дцн.
Тек. рач\т1 65700-678-2047. Рукошгси се не враћају.

На основу М1шш»ења Покрајинског секретарнјата за образовање, науку н к̂ ’лтуру САПВ бр. 
18—185 од 23. маја 1973. годнне, Г.ш сник је стручна публнкација ослобођена основног п

посебног пореза на промет.

РО ШтаАшарија .ЈБудуђност”, Штаадијска 12, Нови Сад
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