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СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА 

(чл. 210— 219. Закона о облигационим односима)

I

За овај правни институт наш 300 усвојио је  назив „сти- 
цање без основа". Y  нашој (па и страној) судској пракси и 
теорији ова правна установа је  различито називана. Наиме, по- 
знати су термини: неосновано обогаћење, обогаћење без основа, 
неоправдано обогаћење, безразложно обогаћеЈве, неоправдано 
коршпћење туђим. Ови различити термини су наслеђе утицаја 
различитих правних система и различитих доктрина. Аетаљнија 
анализа упор>едног права и теоретских радова дала би објаш- 
њење о пореклу појединог назива, међутим, сматрам да на овом 
месту то није потребно.

Међутим, са задовољством можемо констатовати да усвојени 
законски термин представља успешно решење, адекватан аспек- 
ту обраде у Закону —  с тим да институцију дефинише са ње- 
говим правним елементима и не пренаглашава економску стра- 
ну, као већина rope цитираних термина, који дозвољавају су- 
жено разматрање на релацији: о^гаћени —  осиро.машени.

Оправданост и ratio ове правне установе изводи се из на- 
чела еквивалентности међусобних давања.

To значи да има за сврху исггрављан>е и отклањање после- 
дица неоснованог померања имовине у корист једне a на штету 
друге стране.*

' Јакшић: 0б.\игационо право, 1957, стр. 337.



Без претензија за историјском обрадом навешћемо да су у 
римском праву случајеви стицања без основе уврштени међу 
квазиконтракте, a за поврат безразложног власништва ствари 
служиле су condictiones sine causa.^

Будући да је  у старој Југославији било више правних под- 
ручја, за нас су од интереса правна правила војвођанског права. 
По овима неосновано обогаћење постоји ако се нечија имовина 
уд^ножи на уштрб имовине других, a да ово није проузроковао 
одговарајући правни посао, тј. без постојања правне основе. 
Правно је правило да се нико не може обогатити без оправда- 
ног основа, на уштрб другога, стога се ово неосновано обога- 
ћење има вратити, што је једнострана тражбина, која потиче 
из закона. Ова обавеза терети добронамерног прибављача само 
до висине обогаћења.^

II

Закон о облигационим односима испред члана 210. има 
поднаслов: „Опште правнло” .

Сматрам да није случајно што у  ставу 1. поменутог члана 
Закон регулише на првом месту случај, ако друштвено сргдство 
којим управљају радници прелази. . .  Овако је истакнуто .место 
и наглашена улога друштвених средстава у нашем поретку, a 
исто тако и право радника на управљање др\тцтвеним средстви- 
ма. Дакле, то има значење доследно спроведеног правно-поли- 
тичког принципа. Стицалац је  дужан вратити стечено ако тај 
прелаз нема основа: а) у  неком самоуправном споразуму, б) у 
неком другом правном послу пли в) у  закону. Имајући на уму 
ипституте самоуправног друштва и његове развојне тенденције, 
Закон оправдано спомиње на првом месту набрајања основа од- 
носно недостатка основа —  „само^ттравни споразум". Рачуна се 
дакле у оквиру подруштвљавања права и одумирања права са 
све већом улогом самоуправних споразума, како у  садашњем 
трергутку, a нарочито pro futuro.

Код стицања без основа стица,\ац је  дужан вратити стечено 
ако је  то могуће. Дакле, реституција је у првом план\'. По овом 
правилу разматрани и н сттуг је поставлЈен објективно —  не г о  
вори се о обогаћењу са једне стране и осиромашењу са друге 
стране (премда се то може подразумети).

Ако стицалац није у  могућносп^ да врати без основа сте- 
чено друштвено средство (ствар је отуђена, загубл>ена, пропала, 
надаље случајеви смеше и прераде итд.) дужан је да накнади 
вр>едност постигнуте користи. Овде је практично да тужилац 
постави евенп^^алне (супсидијарне) тужбене захтеве у  смислу чл. 
188. ст. 2. ЗПП. Y  овом др^том случају задатак је суда пре свега

 ̂ Др М. Хорват: Рпмско право, VTII издање, 1974, стр. 295.
’ БогданЛи— Њпчолић: Опште приватно право које важи у Војводини^ 

1925, књига II, стр. 176.



да утврди прелазак друштвеног средства без основа, затим не- 
могућност повраћаја друштвеног средства и коначио вредиост 
постигнуте користи. Y недостатку чињеничног склопа за „пре- 
лаз без основа" односно за „вредност постигнуте користи" — 
нема могућности за успешну примену ииститута стицања без 
оскова.

Став 2. чл. 210. 300  обрађује случај када је „осиромашена 
страна”  (или поверилац у правном односу) лице (физичко или 
грађанско правно лице). Регулисање је истоветно као и у ст. 1. 
члана 210. Можда није довољно прецизан употребљеии појам: 
„део имовине” —  јер (граматички) искључује случај ако се ради 
о целој имовини. По мени адекватнији би био огпнти појам: 
„имовина" (јер обухвата у себи и мање од целе имовине, дакле 
и део имовине).

Став 3. чл. 210. Закона проширује круг примене јер под 
прелазом друштвеног средства односно имовине подразумева и 
стицање користи извршеном радњом. Строго узев овде и нема 
прелаза и.мовине или друштвеног ср>едства —  него корист коју 
стиче „обогаћена страна” (или дужник у правном односу) ма- 
теријализује се у чинидби, у радњи „осиромашене стране” . Под- 
разумева се да „радња” мора имати своју друштвену и економ- 
ску вредност која и.ма за последицу стицање користи —  па ма- 
кар и неимовинско обогаћење на другој страни. Неимовинско 
обогаћење би било ако неко прими часове подучавања на при- 
мер из немачког језика. Судска пракса процењује губитак на 
страни осиро.машеног у виду вредности извршеног рада.

Чини ми се да израз „раджом" треба шире тумачити и под- 
разумевати и „радом" или „радним доприносом". Само на осно- 
ву таквог тумачежа могу се и надаље досуђивати одређени из- 
носи због стицања без основа као што је на при.мер случај у 
пресуди ВСХ Гж. 552/74. од 28. V  1974. године/ која гласи: „За 
рад у домаћинству свог ваибрачног друга конкубина нема након 
престанка ванбрачне заједнице право на накнаду у  висини плаће 
кућне помоћнице будући да се није налазила у радном односу 
код свог ванбрачног друга. Она може, међутим, тражити из- 
вјесну накнаду у случају да је  у  до.маћинству њеног ванбрач- 
ног друга уз њен радни допринос дошло до увећања или одр- 
жавања постојеће имовине.”

Надаље, у одлуци ВСХ Гж. од 26. X I 1974. године/
која гласи: „Сувласнику који је  живећи у породичном домаћин- 
ству с осталим сувласницима радио на заједиичком земл>ишту, 
не припада накнада коју би примао као радник темељем уговора 
о раду, већ његово право на евентуалну накнаду од осталих су- 
власника треба цијенити према правним правилима о безраз- 
ложном обогаћењу.”

Y ставу 4. чл. 210. Закона наводе се два посебна примера 
стпцања без основа:

‘ Об1авл>ена v  Прегледу судске праксе 6/1974, прилог Наше закони- 
тости, под бр. 114.

* П 1>еглед судске праксе 7/1975, прилог Наше законитости под бр. 144.



а) Кад ce нешто прими с обзиром на основ који се није 
остварио (causa data causa non secuta, condictio ob causam da- 
torum).

Овде долазе чинидбе чија сврха није испуњење неке оба- 
везе, него које служе постизавању неког будућег цил>а, или нма- 
ју  у виду неки будући циљ. На пример имајући у виду закљу- 
чење брака, даје се неки скуп веренички поклон, међутим до 
закључења брака не дође. Пример из судске праксе: Одлука 
Окружног суда у  Пули Гж. 562/76. од 10. IX  1976,* која гласи; 
„Тужбени захтјев је усвојен због ненаступања успјеха на страни 
тужитеља (condictio causa data causa non secuta). 3a примјену 
ове кондикције због ненаступања успјеха, не тражи се никакова 
кривња, a посебно не на страни тужене, него је довољна објек- 
тивна чињеница да изостане успјех, који је странка очекивала 
из неког правног посла."

б) Кад се нешто прпми с обзиром на основ који је  касније 
отпао (condictio ob causam finitam).

Овде je y моменту прелаза имовине постојао ва.л>ани основ, 
међутим, касније је тај основ из неког разлога накнадно отпао.

Навешћемо неколико примера регулисаних посебнил! закон- 
ским одредбама. По чл. 107. Закона о наслеђивању^ пр>едак мо- 
же посло.м међу живима уступити и разделити своју имовину 
својој деци и своји.м потомцима под условима из чл. 108. истог 
Закона. По чл. 116. ст. 1. ЗОН уступилац има право да захтева 
да му потомак врати оно што је  примио уступањем и расподе- 
лом, ако је  овај показао грубу неблагодарност према њему. 
Надаље, по чл. 121. ст. 4. ЗОН у случају раскида уговора о до- 
животном издржавању свака страна задржава право да од дру- 
ге стране тражи накнаду која јој припада по општим прави- 
лпма и.мовинског права. Ту се мисли на натуралну рестнтуцију 
—  повраћај непокретности примаоцу издржавања, као и на 
надокнаду учињених трошкова, издатака, протувредности' пре- 
стација даваоца издржавања.

По чл. 56. ст. 2. Закона о браку*: „Остали поклони, наро- 
чито они који су у несразмери са имовинским стањем поклоно- 
давца, враћају се и то у оном стању у ко.ме су се налазили у 
тренутку настанка узрока за развод брака.”

Иначе по опште.м правилу из чл. 210. Закона решавају се 
неки посебни облвди стицања без основа који су већ одавно 
познати. Исп.\ата недугованог (condictio indebiti). Ha пример, 
неко плати у  уверењу да подмирује свој дуг, a дуг уогапте не 
постојп (condictio sine causa); наследннк исплаћује „дуг” оста- 
виоца не знајући да је  он за време живота већ ликвидирао исти. 
Имамо слутЈајева када дужник плаћа погрешном повериоцу или 
туђ дуг —  с THM да дужник врши исплате у заблуди. Узима се 
као исп.лата недугованог, ако поверилац и дужник имају међу-

‘ Преглед судске праксе 10/1976, при.\ог Наше законитости под бр. 119. 
' Службенн лист САПВ, бр. 8/75.
* Службени ,\ист САПВ, бр. 2/75.



собна потраживања тако да су испун>ени услови за закоиску 
компензацију, међутим, једна страна у заблуди испуни своју 
обавезу обухватајући исплатом и део који је пребијањем уга- 
шен. Постоји исплата недугованог ако дужник из алтернативне 
облигације испуни обе (или више) чинидбе у погрешном уве- 
рењу да дугује кумулативно.

И забраЈвени уговори имају своје рефлексије на стицање 
без основа (condictio ob iniustam vel turp>em causam) премда ова 
материја није регулисана у Закону на овом месту него у Од- 
секу 4 (Неважност уговора) у члановима 104, 113, 119.

Заблуда је  битан елеменат стицања без основа (condictio 
indebiti, condictio sine causa) што ce види (argumentum a contra- 
rio) ИЗ члана 211. Закона. Наиме, ако неко изврши исплату — 
a зна да није дужан платити —  нема право на повраћај. Код 
спорова тужилац се позива на заблуду, међутим, тужени бра- 
нећи се има да докаже да није било заблуде, дакле терет дока- 
зивања је на туженом. Од општег правила да не постоји право 
на захтев на враћање ако неко врши исплату са знан>ем, да није 
дужан платити, постоје изузеци:

а) ако је задржано право да се тражи враћан>е,
б) ако је плаћање вршено ради избегавања принуде.
Придржавањем права да се тражи повраћај, искључује се 

постојање заблуде као битног елемента за кондикцију.
Принуда је причињаваи>е физичких или моралних патњи 

код \'чесника у правном послу.’  Иначе, под принудом закључени 
правни послови сматрају се ништави.м. Управо стога плаћање 
ради избегавања принуде елиминише „знање", тј. одсуство за- 
блуде. Y  ширем смислу речи код стицан>а без основа принудом 
сматрамо и судско извршење.

Осим код недостатка заблуде (било да је фактички нема 
или је  ibCHo дејство иск.^учено) Закон у чл. 213. и 216. наводи 
случајеве када се не може тражити повраћај датог или учи- 
њеног.

He може се тражити оно што је дато или \^ињено на име 
извршен>а неке природне обавезе. Природне обавезе или нату- 
ралне облигације су непотпуне обавезе, јер постоји субјективно 
право повериоца на одре^но потраживање, али не постоји 
захтев за остварење, док са друге стране постоји дугован>е дуж- 
ника, али без обавезе дужника на чинидбу, на испун>ење. Због 
тога се натуралне облигацнје називају и неутуживим обавезама. 
Постоје и непотп\"не обавезе са ограничено.м одговорношћу (на 
пример одговорност наследника за дугове до висине вредности 
заоставштине).

Примери нат\т5алних облигација:
а) Ус.мено обећање поклона без предаје поклоњене ствари 

(параграф 943. АГЗ).

’ Гамс: Увод у грађанско право —  Општи део, 1963, стр. 236.



б) Аугови настали из дозвољених игара и опклада.
в) Застареле обавезе.

По члану 367. 300 ако дужник испуни застарелу обавезу 
нема право захтевати да му се врати оно што је дао, чак и ако 
није знао да је обавеза застарела.

Такође се не може тражити повраћај ако је нешто дато 
или учињено на име испуњења неке моралне или друштвене 
дужности. Принцигш етике и солидарности нашег друштва нису 
(увек) заштићени правним санкцијама, међ\тим, ако нешто неко 
да или учини у складу са тим принципима, не може тражити 
повраћај са позивом на правне регулативе.

Може се задржати примљено односно не може се тражити 
враћање неосновано плаћених износа на име накнаде штете због 
повреде тела, нарушења здравља или смрти, уколико је  исплата 
извршена савесном прибавиоцу (члан 216). Чини ми се да ова 
одредба није довољно јасна. Наиме, ако је  прибавилац савестан, 
тешко се може замислити случај да исплата по наведеним осно- 
вима буде потпуно неоснована, сем ако сам основ плаћања сто- 
ји, али исплата је извршена у  сразмерно већем износу од уоби- 
чајеног, од адекватног. Стога сматрам прецизнијим одредбу чл. 
474. ст. 4. Грађанског законика РСФСР од 1964. године према 
којој се не може тражити повраћај више исплаћених износа 
на име накнаде штете због оштећења здравља или смрти, ако 
је исплата извршена савесном примаоцу.

Члан 212. Закона посебно регулшпе двоструку исплату дуга. 
Потпуно је јасно да ако неко у заблуди два пута плати исти 
дуг, да је по среди класична ситуација стицања без основа. 
Међутим, интересантно је да је  у наведеном члану додато: 
„ . .. па макар једном и по основу извршне исправе . . . ”  Да ли 
се оваква исљ\ата може квалификовати као кондикција? To је 
би.л.о спорно у нашој судској пракси, односно било је  случајева 
да су судови одбијали тужбене захтеве засноване на оваквом 
чињеничном склопу са образложењем да оба плаћања имају 
свој основ, тј. прво плаћа>Бе је  извршено на основу утовора, a 
друго на основу судске одлуке. По овом гоггању Врховни суд 
Југославије заузео је став да је  основ прве исњ\ате отпао при- 
нудном исплатом, те се т^^жени безраз.\ожно обогатио на штету 
тужитеља. (Дакле, сматрало се да се ради о „condictio ob cau- 
sam finitam"). Y  образложењу, из.међу осталог, наведено је: 
„Правно је правило да ннко не може без основа стицати на 
ту^ђи рач\'н и да по томе, ако је део имовине неког лица пре- 
шао на било који начин у имовину другог лица, a тај прелаз 
нема основа у уговору, дру1’ом правном послу или закону, или 
ie тај основ касније отпао, стицалац је дужан да га, на захтев 
повериоца врати или ако то није могуће да накнади вредност 
постигнуте користи."'®

“ ВСЈ Гз. 46/70. од 23. X  1970, Збирка судских одлука, кн>. 16, св. 2, 
год. 1971.



једној другој пресуди наведено је: ,Дко извршеник тврди 
да је свој дуг тражитељу извршеи>а платио још прије него је 
издан платни налог којим је пресуђсн да поново плати свој дуг, 
a против Kojera није уложио приговоре, оида не може иидићи 
тужбу на недопустивост извршења по параграфу 34. бив. ИП, 
јер се позива на чињенице које су пастале ирије него је постао 
извршни наслов. He .може се говорити ни о безразложиом обо  
гаћењу на странн тражитеља извршења, јер он своју тражбину 
још није два пута наплатио. Тек оида ако тражитељ извршења 
поново наплати своје потраживаље на тсдмељу судске одлуке, 
онда се може радити о безразложном обогаћењу на штету дуж- 
ника. To због тога што је прва исплата утуженог износа имала 
додуше основу у уговору, али је та основа због присилне на- 
плате отпала. Y таквом случају била би увећаиа имовина вје- 
ровника и дужник би condictione indebiti први пута плаћеии из- 
нос могао тражити натраг.” (Окружни суд Бјеловар, Гж. 308/74. 
од 29. X  1974).“

Ове илустрације из јудикатуре показују да је судска прак- 
са имала значајан утицај код формулација појединих одредби 
Закона, да се од секундарног извора права трансфор-мирала у 
примаран извор.

Може се поставити питање нема ли контрадикције између 
чл. 211. и 212. Закона о облигационим односима? Наиме, ко је 
два пута платио исти дуг, a други пут на основу извршне ис- 
праве, требало би да зна да други пут није дужан платити. 
Контрадикција се разрешава објашњен»ем да се друга исплата 
по основу извршне исправе врши принудно (у извршном по- 
ступку) када недостатак вол>е услед прииуде елиминише и не- 
достатак заблуде, или пак врши се ради избегавања принуде, 
што је законски изузетак у смислу чл. 211.

При.\иком враћања различит је положај савесног и неса- 
весног стицаоца. Наиме, иесавесни стииалац враћа плодове и 
плаћа затезну камату од дана стицања, док савесни од дана 
подношења захтева (члан 214). Стицалац има право на накнаду 
нужних и корисних трошкова, међути.м, несавесни стицалац има 
право на накнаду корисних трошкова само до изиоса ко]и 
представља увећање вредности у тренутку враћаља (члан 215). 
Шта су нужни и корисии трошкови —  ако то прописом иије 
регулисано —  представља фактичко питан.е.

Члан 217. Закона говори о употреби ствари у туђу корист, 
тј. овде има.мо захтев из верзијског основа. „Под неоснованом 
употребом ствари у корист треће особе (in rem versio) разуми1е- 
вамо употребу властите или туће ствари на нечију корист без 
постојања какве основаности, пошто на страни вертента, koi'h 
је извршио дотичну употребу при томе и у то.м правцу није 
постојао никакав правпи осиов, a ни пословодство без налога 
слиједо.м чега се његова воља при употреби није односила ни 
на уверење да тиме трећој особи чини нешто што је дужан чи- 
нити, a ни да јо ј учини какву корист, неовлашћено се мијеша-

"  Пр>еглед судске праксе 6/1974, прилог Наше законитсх:ти под бр. 113.



јући Y њене послове, но успркос свега тога је између њега и 
корисника настао одређени обвезноправни однос.'’*̂

Један пример из судске праксе: „Власник чије земљиште 
други без пословодства користи у производњи има право да 
тражи обештећење. Он има право да тражи накнаду износа у 
висини закупнине која се могла добити у постојећим условима 
производње и промета. Такво тражење је  потраживање из вер- 
зијског основа”  (СВС Рев. 120/58).

Законски регулисани пример издатка за другог (члан 218. 
Закона о облигационим односима) имамо у чл. 59. Закона о од- 
носима родителаа и деце,*  ̂који гласи: „Лице које по закону није 
обавезно или је обавезно да са другим лици.ма даје издржавање, 
a учинило је трошкове ради издржавања неког лица, може туж- 
бом тражити накнаду тих трошкова од лнца која су обавезна 
да дају издржавање, уколико су учињени трошкови били ну- 
жни." Да би се радило о стицању без основа, давалац треба да 
придржи право на повраћај (animus obligandi) —  у супротном 
и.мамо пословодство без на,\ога.

Код употребљавања туђе ствари у  своју корист (члан 219) 
ималац ствари може паралелно тражити накнаду штете ако је 
дошло до штете и накнаду користи коју је имао услед употребе.

Што се тиче тужбе код стицања без основа —  она је об.лл- 
гационог карактера (actio in personam). Наша судска пракса је 
дозвољавала конкуренцију тужбе поводом стицања без основа 
и власничке тужбе, a исто тако и са тужбо.м ради накнаде 
штете. На овој пракси не би требало ништа мењати.

“ Б. Визнер: Грађанско право у теорији и пракси, књига III, 1969, 
стр. 879.

“ Службени лист САПВ, бр. 2/75.
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J  о в а н  Л. Ј е р к о в и ћ  
судија Врховиог суда Војводние

ПОСТУПАК ОБЕЗБЕБЕЊА ПО 3AKOHY 
О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

II  део

ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ

Претходна мера је  средство које само и искључиво служи 
за обезбеђење новчаног потраживања. За одређивање овог сред- 
ства обезбеђења по новом закону морају битн кумулативно ис- 
пуњена два неопходна услова (чл. 253. ст. 1. ЗИП) и то:

1. да постоји домаћа одлука која гласи на новчано потра- 
живање, a која није постала правоснажна или извршна (однос- 
но постала је правоснажна a није постала извршна), и

2. да поверилац учини вероватним постојање опасности да 
би се без обезбеђења осујетило или знатно отежало остварење 
потраживања.

Одмах овде као посебно треба истаћи да нови закон отклања 
сваку могућу дилему о томе која одлука може бити основ за 
одређивање претходне мере, па зато изричнто прописује да то 
може бити само домаћа одлука. С тим у вези треба и.мати у 
виду одредбе чл. 12 ЗИП о признавању и извршењу страних 
судских одлука, које ништа не говоре о могућности одређивања 
такве врсте мере обезбеђења на основу стране судске одлуке. 
Такво законско регулисање заправо представља став одређеие 
легислативне политике, који је  као такав заступл>ен и долази 
до изражаја у међународни.м уговорима (билатералним и мул- 
тилатералним).

У  фази разматрања нацрта Закона о извршном поступку 
било је дискутабилно питање, које се коначно свело на дилему 
да ли са одлукама на основу којих се може одредити обезбе- 
ђење претходном мером треба изједначити и поравнање закљу- 
чено пред судом или органом управе iio којем новчано потра- 
живање није доспело. Сада је у ЗИП-у изричито прописано да 
се претходна мера може одредити и на осиову напред помену- 
тог поравнања, које иначе закон строго диференцира од одлуке 
иако их сврстава у категорију извршних исправа (чл. 16, 17.



ЗИП), што представља новпну Y односу на предратни закон 
(пар. 322. ст. 1. ЗИО).

Под појмом домаће одлуке су обухваћерЈе одлуке поближе 
означене у одредби чл. 17. ст. 1. ЗИП, â vn закон поред тога 
посебно предвиђа и могућност одређивања претходне мере на 
основу платног налога само ако је издат иа основу менице или 
чека, мада се такав iLvaxHH налог сматра судско.м одлуком (ст.
3. чл. 253. ЗИП). На први поглед би се чини.\о да је ова закон- 
ска одредба сувишна, али у суштини није тако. Њоме је само 
посебно указано на могућност одређивања претходне мере и на 
основу платног налога само у случају када је нздат те.мељем 
менице нли чека. Ове исправе по новом закону представљају 
веродостојну исправу на основу које је  могуће одредити и спро- 
вести извршење ради остварења новчаног потраживања само 
из.међу строго одређених субјеката тј. организација удруженог 
рада које врше привредиу делатност (чл. 21. ЗИП). Међутим, 
у  закону није предвиђена и могу^ћност одређивања обезбеђења 
претходном мером на основу поменутих исправа као веродостој- 
НИ.Х исправа. Y  то.ме сматрамо да лежи објашн>ен>е зашто је у 
закону унета наведена посебна одредба о ограничењу могућно- 
сти одређивања претходне мере само на основу платног налога 
заснованог на меници или чеку, a не и осталих платних налога 
издатих у мандатном поступку као што је то било предвиђено 
у  предратном закону (пар. 322. ст. 1. ЗИО).

Предратни је закон строго разликовао две врсте до.маћих 
одлука (неправоснажних или неизвршивих извршних наслова) 
као претпоставку за могућност одређивања извршења ради 
обезбеђења. Једне је од тих извршних наслова закон сврставао 
у категорију апсолутно подобних за одређнвање извршења ради 
обезбеђења уз које није тражен као посебан услов и доказ п о  
стојања опасности, да би се без тог осујетило или знатно оте- 
жало наплаћиван.е потраживања. Извршни наслови ове врсте 
су у закону били таксативно одређени (пар. 323. ЗИО), док су 
остали извршни наслови с.матрани релативно подобни.м за од- 
ређпвање нзвршења ради обезбеђења код којих је ку.мулативно 
тражен као посебан услов доказ о постојању опасности.

Таква је подела одлука у основи прихваћена и у ново.м за- 
кону, па се за неке одлуке које су таксативно наведене претпо 
CTaBita постојање опасности (чл. 254. ЗИП), док се за остале 
од.луке опасност увек мора учинити вероватном. Разлика је у 
односу на предратни закон у то.ме, што је изостављена одлука 
за коју се везује претпостав.ЛЈена опасност —  пресуда потврђена 
у друго.м степену ако је против рве поднесена ревизија (пар. 323. 
ЗИО). Зашто је до тога дошло разлог је  јасан, јер је према сада 
важећем Закону о парничном пост^тпсу (ступио на снагу 1. јула 
1977) ревизија ванредни правни лек и као таква постављена у 
тежиште система ванредних правних лекова у парничном п о  
срупку. Странке је могу изјавити само против правоснажне пре- 
суде донесене у другом степену (чл. 382. ст. 1. ЗПП) и следствено 
томе ревизија као ванредни правни лек нема суспензивно деј-

10



ство. Стога поднесена ревизија не задржава извршење право- 
снажне пресуде против које је изјавл>еиа (чл. 384. ЗПП), па до- 
лази у обзир само могућност одлагаља спровођења извршења 
на предлог дужника (чл. 63. ст. 1. тач. 1. ЗИП).

По новом закону се с.чагра да постоји опасиост само ако се 
предлог повериоца темељи на једиој од одлука које су такса- 
тивно наведене у чл. 254. и то:

1) На платном налогу који је издат на основу менице или 
чека, a против којег је благовремено поднесен приговор’;

2) На кривичној пресуди којом је усвојеи имовинскоправми 
захтев, a против које је дозвољено понавл>ан>с кривичног по- 
сгупка;

3) На одлуци по којој би се извршс1Бе морало спровести у 
иностранству;

4) На пресуди на основу лризнања, против које је изјавл>ена 
жалба;

5) На поравнању закљученом пред судом или органом упра- 
ве које се побија на начин предвиђен законом.

Ако се предлог поверноца за обезбеђење привре.меном ме- 
po.vi заснива на пресуди на основу призна1ва (тач. 4) или на по- 
равнању (тач. 5) суд у том случају може, на предлог дужника, 
условити одређивање претходне мере полагаЈвем је.мства од 
стране повериоца за штету коју би дужник могао претрпети од 
примене овог средства обезбе^ња.

У новом закону ништа није речено како ће суд поступити 
ради утврђења висине и начина јемства који.м се условљава 
одређивање претходне мере. Предратни је закон у то.м погледу 
био одређен са изричити.\1 прописи.ма, да пре одлучивања о пред- 
логу повериоца суд мора саслушати обе странке, a ако се не 
споразуму, суд би у то.м случају закључком по свом слободном 
уверењу одредио висину и начин обезбеђења (пар. 321. ст. 2. 
ЗИО). По ново.м закону суд може са.мо по предлогу дужника, 
дакле не и по службепој дужности, условити обезбеђење прет- 
ходном .мером полагаЈвем јемства од стране повериоца. Из овога 
јасно произилази да суд пре него што донесе решење о пред- 
логу повериоца мора саслушати обе странке. Тек потом суд ће 
ценити зависно од околности конкретног случаја да ли је пред- 
лог дужника за полагање јемства основан и ако нађе да јесте, 
тада би по својој слободној оцени утврдио висину и начин јем- 
ства чијим се полагање.м од стране повериоца условљава обез- 
беђен.е применом претходне мере (чл. 223. ЗПП у вези чл. 14. 
ЗИП).

Када су у питању потраживања чији оброци нису дсх;пели 
(по основу законског издржавања, по основу накнаде штете за 
изгубљено издржавање и по основу накнаде штете услед губитка 
животне и радне способности), по новом закоиу се обезбеђење

' Ако поверилац поднесе предлог пре него што је изјавл>ен приговар 
против платног налога, с.матрамо да у то.м случају поверилац мора учи- 
нити вероватни.\1 постојање опасности.
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претходном мером одређује само за оброке који ће доспети у 
једној години. Ако се против дужника већ водило извршење ради 
наплате доспелог оброка таквог потраживања или ако је већ 
једном такво извршење предложено претпоставља се постојање 
опасности за обезбеђење тог потраживања претходном мером 
(чл. 255. ЗИП). Та законска претпоставка је сасвим разумљива 
и оправдана, јер ако је већ једном против дужника вођено из- 
вршење на основу адекватне извршне исправе или је предло 
жено одређивање извршења, онда очигледно отпада потреба за 
доказом о постојању опасности да ће без обезбеђења наплата 
потраживања бити осујећена или знатно отежана. Y  случају да 
већ није вођено извршење или није био поднет предлог за извр- 
шење тада би поверилац, ако предлог за обезбеђење свог потра- 
живања не заснива на једној од одлука наведених у чл. 254. 
ЗИП, морао да \>чини вероватним nocTojaibe опасности осујећи- 
вања или отежавања наплате потраживања.

За одређивање претходне мере довољна је свака опасност, 
како објективна тако и субјективна, коју закон означава као 
осујећивање или знатно отежавање наплате повериочевог потра- 
живања услед смањења дужникове имовине. To су само хипо- 
тетичка стања са који.ма закон изражава опасност, која се прет- 
ходном мером и.ма отклонити. Стога у предлогу за одређивање 
претходне мере није довољно да се поверилац само позове на 
једно од тих хипотетичких стања, већ у предлогу мора навести 
конкретне чињенице које чине вероватним да ће наступити таква 
промена дужникових имовинских прилика да би наплата потра- 
живања могла бпти осујећена или знатно отежана. Ако се то 
везује за држање самог дужника односно његово деловање, онда 
је потребно навођење.м одговарајућих чињеница ^гчинити веро- 
ватнил! постојање субјективне опасности. To значи он^' опасност 
која непосредно произилази из понашања самог дужника (чи- 
њење или нечињење), које може имати за последицу штетне про- 
мене по имовинске прњшке повериоца. Ово без обзира да ли је 
таква опасност изазвана евентуално и несвесним односно немар- 
ним понашањел! дужника. Према досадашњој јудикатлфи као 
разлог за постојање субјектхтвне опасности, поред долозног по- 
стртања дужника, може се узети презадуженост, слабо економ- 
ско пос.\овање, расипништво, \^есталост тужби и извршења, ра- 
спродаја и.мовине и сл.

Што се тиче објективне опасности вероватноћа њеног посто- 
јања везује се за околности, које нису проузроковане понаша- 
њем дужника. Таква опасност може бити изазвана поступан>ем 
од стране трећих лица, a такође може бити последица постоје- 
ћих околности без обзира чијом је кривииом до такве ситуација 
дошло. Није потребно да је промена постојећег имовинског ста- 
ња код дужннка већ наст\чгала или отпочела, већ ie довољно 
само постојање могућности за промену тог стања. При томе ie 
без значаја да ли постоји могућност потпуне накнаде штете за 
случај да буде осујећено намирење повериочевог потраживања.

Питање постојања су^бјективне односно објективне опасности 
је фактичко питање зависно од слободне оцене суда околности
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y сваком конкретном случају. За доказива1ве вероватиоће по- 
стојања опасности поверилац може употребити сва доказна сред- 
ства која су пр>едвиђена у парничном поступку (чл. 14. ЗИП).

При.меном претходне мере у односу па одређсни део имо- 
вине дужника ствара се такво стање обезбсђеша повериоца, које 
ће му омогућити да се из те имовине намири када CTCKiie и.з- 
вршну исправу за своје потраживање. С обзиром на цил> који 
се постиже такви.м обезбеђенЈем врсте претходних мера изричито 
су одређене у закону (чл. 256. ЗИП) и сем тих мера друге не мо- 
гу доћи у обзир. Стога као претходне мере суд одређује;

1) Попис покретних ствари;
2) Забрану дужниковом дужнику да исплати дужнику по- 

траживање или да му преда ствари, као и забрану дужнику да 
наплати потраживање, да при.ми ствари или да њима располаже;

3) Забрану Служби друштвеног књиговодства да дужнику 
или трећем лицу, по налогу дужника, исплати с љеговог рачуна 
новчани износ за који је одр>еђеиа претходпа мера;

4) Предбележбу за.ложног права на непокретности дужника 
или на праву укњижено.м на непокретности.

Суд може ку.мулатмвно одредити две и.\и више претходних 
мера на предлог повериоца, ако је с обзиро.м на околности слу- 
чаја то потребно.

Y  односу на предратии закон (пар. 325. ст. 1. ЗИО) новину 
представља претходна мера одређиваиЈС.м забране према новча- 
ним средстви.ма дужника која се воде на рачуну код Службе 
друштвеног књиговодства (тач. 3).

За одлучивање о предлогу повериоца за обезбеђење претход- 
НОЛ1 мером и за њено спровођење .месно је надлежан cva ко1и 
би био надлежан за извршење на предмету на коме је обезбеће- 
ње и предложено (чл. 252. ЗИП). Суд о предлогу одлучује у 
облику решења и ако га усвоји, онда у том решењу поред оста- 
лог морају бити означени износ потраживања које се обезбе- 
ђује, са ка.мато.м и трошкови.ма, као и конкретно одређена мера 
која се има спровести. Такође у решењу мора бити означено и 
време за које се претходна мера одређује. To вре.ме .може тра- 
јати најдуже до истека осам дана по наспутању услова за при- 
нудно извршење. У  случају да време за које је претходна мера 
одређена истекне пре правоснажности одлуке на основу које је 
одређена, суд ће на предлог повериоца продужити то време под 
услово.м да се нису про.мениле околности под којима је мера 
одређена (чл. 259. ЗИП)-

Пре.ма изложеном вре.ме за које се одређује претходна мера 
.може се означити календарским дано.м или неким догађајем, a 
може и алтернативно. To одређено време важења претходне ме- 
ре је у ствари судски рок, који се на предлог повериоца из 
оправданих разлога може продужити под претпоставком непро- 
мењених околности и трајати најдуже до истека осам дана по 
наст\'пању услова за принудно извршење (чл. 111. ЗПП у вези 
чл. 14. ЗИП). Пошто је у само.м закону изричито регулисано пи- 
тање крајње границе до које може да траје вре.ме за које се
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претходна мера одређује, то више нема потребе да се у решењу 
о одређивању претходне мере означи и чињеница од које зависи 
извршивост потраживања повериоца. Таква је обавеза била пред- 
виђена у предратном закону (пар. 326. ст. 2. ЗИО). Изузетно је 
сувишно да се у решењу означи време за које се одређује прет- 
ходна мера ако се ради о обезбеђењу потраживања чији оброци 
нису доспели. За овај је случај већ у само.ч закону изричито 
прописано да се обезбеђење може одредити (сваки пут) само за 
износ оних оброка који ће доспети у једној години (чл. 255. 
ст. 1.3ИП).

Y  закону није изричито предвићено којим правнил! леком 
дужник може побијати решење о одрећивању претходне мере. 
Како се на поступак обезбеђења сходно при-мењују одредбе о 
извршиву, то значи да се примењују и одредбе о приговору дуж- 
ника против решења о извршењу (чл. 244. у вези чл. 8. ст. 2. 
ЗИП). Према томе, дужник .може једино прпговором побпјати 
рсшење о одрећнвању обезбеђења претходном мером, осим ако 
то решење побија само у погледу одлуке о трошковима. Жалбом 
дужник може побијати решење донесено по његово.м приговору 
којим се приговор одбија, или се одбацује као неблагозре.мен, 
непотпун нли недозвољен (чл. 53. ст. 2. у везн чл. 8. ст. 4. и чл. 
244. ЗИП). Поверилац за разлику од дужника са.мо жа<\бом .мо- 
же побијати решење којим се ус.\ед усвајања приговора дуж- 
ника ставља ван снаге решење о одређивању претходне .мере 
односно обуставља пост\т1ак и укидају спроведене радње (чл. 53. 
ст. 3. и 4. ЗИП), као и решење којим се одбнја његов предлог за 
обезбеђење претходно.м .мером.

Претходна мера се може одр>едити како против физичких, 
тако и против правних лица (др\'штвених и грађанских), a њено 
конкретно дејство зависи од врсте претходне .мере која је одре- 
ђена. Тако у случају када је  одређена претходна мера поггасом 
дужникових покретних ствари и.\и забраном дужниковом дуж- 
нику да исплати дужнику потраживање, поверилац стиче залож- 
но право (чл. 78. и 96. у вези чл. 244. ЗИП). У поступку у ко.ме 
су изречене ове претходне мере по правилу пописане стварн се 
не продају нити се дужниково потраживање преноси на пове- 
риоца. Суд ће изузетно одредити продају пописаних покретних 
ствари дужника ако су исте подложне брзо.м кварењу или ако 
постоји опасност од знатног пада цене тих ствари, с тим да се 
њнхова продаја има извршити по одредбама о извршењу на 
покретним стварима. Такође суд на предлог повериоца или дуж- 
ника може одредити да се на повериоца пренесе забрањено по- 
траживање, ради наплате, у  случају када постоји опасност да 
се то потраживање због задоцњења у његово.м остварењу неће 
моћи наплатити њ\и да ће се изг̂ ^̂ бити право на регрес према 
трећел! лицу. Износ добијен продајо.м ствари или нап.\ато.м 
потраживања ч\^а се код суда за време док се не обустави прет- 
ходна мера или док повери.\ац не предложи извршење, a нај- 
више 30 дана од дана извршивости потраживања (чл. 258. ЗИП). 
Ако је одређена претходна мера забраном исплате износа новча-
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них средстава дужника на рачуну код Службе друштвеног књи- 
говодства, не може се, док та забрана траје, пренети са тог ра- 
4VHa, осим ради намирсња обезбеВеиог потраживања (чл. 257. 
ЗИП).

Суд је дужан на предлог дужника да обустави поступак и 
укине спроведене радње тј. да изврши укидаи»е претходпе мере 
у следећим случајевима:

1) Ако дужник положи суду износ потраживања које се 
обезбеђује, са каматом и трошковима;

2) Ако дужник учини вероватиим да је потраживање у вре- 
ме доношења решења о одређивању претходне мере већ било 
наплаћено или довољно обезбеђено;

3) Ако је правоснажно утврђено да потраживаи>е није на- 
стало или да је престало.

Исто тако суд ће поступити и у случају ако у року од 15 
дана од дана нстека времена за које је претходна мера одређена 
не буду испуњени услови за принудно извршење (чл. 260. ст. 2. 
ЗИП). До обуставе поступка и укидања спроведених рад1ви доћи 
ће на предлог дужника и онда када су услови за принудно извр- 
шење испуњени пре истека времена за које је одређена пр>ет- 
ходна мера, ако поверилац у том случају не поднесе предлог за 
извршење у року од 15 дана од наступања тих услова (чл. 261. 
ЗИП).

Ако дође до обуставе поступка и укидања спроведених рад- 
њи Y случајевима напред наведеним под тач. 2. и 3. ст. 1. и ст. 2. 
чл. 260. ЗИП поверилац је дужан да накнади дужнику трошкове 
проузроковане одређиваље.м и спровођењем претходне мере. Y  
ТИ.М случајевима дужник има пре.ма повериоцу и право на нак- 
наду штете чије постојање и висину суд \тврђује решеи>ем на 
предлог дужника, a жалба против тог решења има суспензивно 
дејство (чл. 260. ст. 4— 6. ЗИП). Ово је једна из читавог низа 
материјалноправних одредби садржаних у Закону о извршном 
поступку која овлашћује суд да у извршном поступку, a не у 
парници, мериторно одлучи о захтеву дужника за накнаду штете 
без обзира на кривицу повериоца. Овом накнадом може бити 
обухваћена са.мо сва .материјална штета, па пре.ма томе и из- 
.макла корист. Y  свом решењу суд треба да одр>еди парициони 
рок за исплату досуђене накнаде штете како би то решење после 
правоснажности представљало извршну исираву за спровођење 
принудног извршења (чл. 328. ЗПП у вези чл. 14. и 244. ЗИП). 
Ако се догоди да у то.м решењу није одређен рок за добровољно 
испуњење обавезе накнаде штете, онда би тај рок и.мао да одре- 
ди суд решењем о извршењу (чл. 20. ст. 2. у  вези чл. 244. ЗИП).

Нови закон ништа не говори о начину враћања је.мства по- 
вериоцу чијим је полагањем било условл>ено одређивање прет- 
ходне мере (чл. 254. ст. 2. ЗИП) у случају када поступак буде 
обустављен и укинуте спроведене радње. Предратни је закон то 
питање изричито регулисао тако, да се положено јемство има 
издати повериоцу по истеку 15 дана од дана када је постало 
правоснажно решење (закључак) којим је  окончан псх:тупак уки-
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дања извршења ради обезбеђења (пар. 328. ст. 4. ЗИО). Ово је 
питање засад отворено и по њему треба заузети адекватан став 
ради јединствене примене у судској пракси.

Такође у новом закону није ништа речено како ће суд п о  
ступити у случају у којем је  дошло до укидања претходне мере 
одређене предбележбом заложног права на непокретности дуж- 
ника или на праву укЈвиженом на непокретности (чл. 256. ст. 1. 
тач. 4. ЗИП). Стога може доћи до дилеме у пракси да ли дужник 
треба по правилима земљишнокњижног права да затражи бри- 
сање предбележбе заложног права која није оправдана (пар. 52. 
ЗЗК), или то треба да учини суд по службеној дужности. По 
нашем мишљењу овде нема места примеии поменутог правила 
земљишнокњижног права, већ ту радњу суд има да одреди и 
спроведе по службеној дужности.

На крају још треба истаћи да нови закон изричито регули- 
ше само питање поступка за укидање претходне мере (чл. 260, 
261. ЗИП). Предратни је  закон поред тог поступка предвиђао и 
могућност, да дужник тражи сразмерно ограничење извршења 
ради обезбеђења ако учини вероватним да је дозвољено у већем 
обиму, него што је то потребно ради обезбеђења потраживања 
повериоца (пар. 328. ЗИО). Таква мог^^ћност постоји и сада по 
новом закону, јер и за поступак обезбеђења важи начело да се 
обезбеђење одређује и спроводи само у обиму који је  потребан 
за обезбеђење новчаног потраживања повериоца (чл. 4. ЗИП). 
Према томе, дужник може предложити, a то може учинити под 
одређеним ус.л.овима и суд по службеној дужности, да се одре- 
ђено обезбеђење претходном мером сразмерно ограничи и сведе 
на обим довољан за обезбеђење потраживања повериоца (чл. 29. 
у вези чл. 244. ЗИП).

ПРИВРЕМ ЕНЕ МЕРЕ

Привремена мера је средство које се користи како за обез- 
беђење новчаног, тако и за обезбеђење неновчаног потражива- 
ња повериоца. За разлику од претходне мере којом се стиче за- 
ложно право, привременом мером се остварује само фактичка 
заштита потраживања повериоца (чл. 266. ст. 2. ЗИП). Њена је 
сврха да се кроз одређено време задржи постојеће стање ради 
обезбеђења будућег принудног извршења. To се обезбеђење по- 
стиже налогом суда да се за одређено време одржи једно кон- 
кретно стање онакво какво постоји, пошто се одређивањем при- 
времене мере дужнику забрањује поступање на начин којим 
се нарушава постојеће стварно стање чиме би се могла осује- 
тити или знатно отежати реализација повериочевог потражнва- 
ња доцније када дође до извршне исправе. Баш с обзиром на 
ову сврху привремене мере могућност њеног одређивања није 
везанћ за одређену фазу судског или управног поступка, већ се 
може одредити у току и по окончању тих поступака, све док 
извршење не буде спроведено (чл. 263. ЗИП). Но, уз ограничење 
да не постоје услови за одређивање претходне мере којом се
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може постићи иста сврха. To значи да се овде примењује начело 
супсидијарности којим се искључује допустивост привремене 
мере, ако су испуњени услови за одређивање претходне мере 
(чл. 264. ЗИП). Све то указује да и поред одређене привремене 
мере други повериоци могу спроводити извршење у погледу исте 
имовине дужника уколико располажу са подобном извршном 
исправом.

Дал>а разлика између претходне и привремене мере је у то- 
ме, да врсте привремених мера у новом закону нису таксативно 
заведене, већ је  усвојено начело о допустивости сваке привре- 
мене мере којом се може постићи обезбеђење потраживања по- 
вериоца (новчаног или неновчаног). Стога њихово набрајање у 
закону има само карактер примера (чл. 266. ст. 1. и 268. ЗИП). 
Тиме је учињена значајна новина у односу на предратни закон 
у коме су привремене мере ради обезбеђења новчаног потражи- 
вања таксативно набројаие (пар. 331. ЗИО), a за разлику од при- 
времених мера ради обезбеђења неновчаног захтева које су биле 
наведене само примера ради (пар. 333. ЗИО).

Следило би из напред изложеног да није могућа кумулација 
претходне и привремене мере, јер одредба чл. 29. ст. 2. ЗИП 
уређује питање кумулације средстава за извршење, па се ни 
сходно не би могао применити овај пропис за могућност такве 
кумулације (чл. 244. ЗИП). Сврха привремене мере није у томе 
да се повериоцу пружи могућност намирења пред оним пове- 
риоцима који су већ стекли подобну извршну исправу, него у 
стицању фактичке заштите његовог потраживања. Сем тога при- 
времена мера за обезбеђење новчаног потраживања дозвољена 
је само ако нису испуњени услови за обезбеђење претходном 
мером.

И поред изнетих разлика између претходне и привремене 
-мере као средства обезбеђења постоји нешто заједничко, a то 
је њихов идентичан циљ да се обезбеди будућа принудна реали- 
зација потраживања повериоца, која би се без тог обезбеђења 
осујетила или знатно отежала.

Посебно треба истаћи да је за привремену меру нарочито 
карактеристично, да се њеним одређивањем не сме прејудици- 
рати коначна одлука о главном захтеву. Стога не би било доз- 
во.\>ено да се путем привремене мере усвоји све оно, што би 
поверилац својевре.мено могао постићи принудним извршењем 
на основу извршне исправе исхођене у његову корист. To значи 
да суд не би смео уважити пр>ед.\ожени захтев привремене мере, 
ако се исти подудара са петитом постављеним у тужби којим се 
тражи остварење одређеног потраживања (наплата новчаног по- 
траживања или неко чињење или нечињење)^. При томе треба 
имати у виду да привремена мера нема за сврху принуђивање 
дужника на испун>ење обавезе или спречавање евентуалних да- 
ЛјИх повреда утовора, већ једино да се спречи онемогућење оства- 
рења потраживања или пак да се поверилац заштити од промене 
постојећег фактичког стања, која је скопчана са опасношћу на-

 ̂ Види чл. 15. ст. тач. 1. ЗИП.
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ступања no њега ненакнадиве штете. Наведено начело да при- 
времена мера не може прејудицирати коначну одлуку не важи 
за оне врсте привремених мера, које треба да послуже ради 
спречавања насиља или ради отклањања ненакнадиве штете. Због 
тога се изузетно у тим случајевима привременом мером може 
дозволити све оно што би поверилац могао постићи у своју ко- 
рист исхођеном коначном одлуком (чл. 267. ст. 2. ЗИП).^

Привремена мера се може одредити у сваком судском по- 
ступку (парничном, ванпарничном, извршном), али у погледу 
одређивања привремене xiepe у ванпарничном поступку постоје 
специфичне разлике у односу на парнични и извршни поступак. 
Према правном правилу из пар. 10. ст. 2. предратног Закона о 
ванпарничном поступку из 1934. године (ЗВП) ако одлучивање 
о претходном питању зависи од утврђења спорних чињеница, 
онда ванпарнични суд може по предлогу и.\и по службеној 
дужности ради утврђења права или правног односа упутити 
странке на парницу или на управни поступак. Y  том случају 
ванпарнични суд је дужан у смислу правног правила из пар. 2. 
ст. 7. ЗВП да се побрине кад је то потребно, да се до завршетка 
парнице односно управног поступка положи обезбеђење или да 
се стање дотле одржи непромењено. За ово обезбеђење ванпар- 
нични суд, који је  упутио странке на парницу односно управни 
поступак, може одредити само адекватне привремене мере за- 
висно од тога да ли је у  питању новчано потраживање или не- 
новчани захтев, a не и извршење ради обезбеђења (претходну 
меру, која се може одредити само на основу домаће одлуке док 
није постала правоснажна нла извршпа). Те привремене мере 
може одредити суд и у парничном поступку односно извршном 
поступку, али је  разлика у томе што по наведеном правном 
правилу суд у ванпарничном поступку има да цени по службе- 
ној дужности да ли је у односном случају обезбеђење неопход- 
но, као и да ли за то постоје сви потребни услови и која је 
привремена мера in concreto потребна. Сем тога суд у парнич- 
ном односно извршном поступку по npasinvy може одредити на 
предлог странке у опасности, која је дужна да учини вероват- 
ним постојање потребних услова за одређивање предложене при- 
времене мере.

Поред врсти привремених мера које су наведене у Закону 
о извршном поступку и правна правила из предратног Закона 
о земљишним књигама (ЗЗК) такође предвиђају извесне мере 
којима се може постићи иста сврха као и одр>еђ1тан>ем привре- 
мених мера. To се постиже забележбо.м одређених чињеница 
као што су на пример: забележба отказа хипотекарне тужбе 
(пар. 66— 67. ЗЗК), забележба тужбе ради уписа у земљишне 
књиге (пар. 68. ЗЗК), забележба спора о неком стварном пргшу 
по основу одржаја (пар. 77. ЗЗК). Поменутим мерама се не стиче 
никакво стварноправно овлашћење, већ се само огргшичава ду- 
жникова диспозиција са предметом будућег извршења и стога 
те забележбе нису сметња за трећа лица да воде извршење у

Види чл. 435, 442. ЗПП.
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погледу истог објекта. Само још  треба Аодати да се у тим слу- 
чајевима не траже они услови предвиђени у Закону о извршном 
поступку, па према томе ни услов да се мора учинити вероват- 
ним постојање опасности.

Као што је већ на почетку истакнуто привремена мера се 
користи ради обезбеђења и новчаног и неновчаног потраживања. 
За њено одређивање су у закону прописани специфични услови 
зависно од тога да ли се тражи обезбеђење новчаног или непов- 
чаног потраживања. Да би суд могао одредити привремену ме- 
ру потребна је  као примарна претпоставка да у том смислу по- 
стоји преддог повериоца, јер и овде важи начело диспозиције 
сгранака. Y новом закону ништа се не говори о томе шта све 
мора да садржи предлог за одређивање привремене мере да би 
се по њему могло поступити, док је то питање у предратном 
закону детаљно регулисано (пар. 338. ЗИО). Само је одређено 
које податке мора да садржи предлог за извршење (чл. 35. ЗИП). 
Примењујући сходно ове одредбе у смислу чл. 244. ЗИП сма- 
трамо да предлог повериоца за одређивање привремене мере 
треба да садржи као неопходне следеће иодатке:

1) Назначење конкретне привремене мере чије се одређи- 
вање тражи према врсти привремених мера предвиђених у за- 
кону, a зависно од тога да ли се захтева обезбеђење новчаног 
или неновчаног потраживања. За новчано потраживање треба 
навести и износ, a ако је предлог управљен на неку другу ствар 
онда и њену вредност.

2) Назначење времена за које се предлаже привремена мера 
календарским даном или неким догађајем, које треба да обу- 
хвати потребан период док се не испуне услови за принудно 
извршење.

3) Назначење потраживања које предлагачу припада или 
које му је већ досуђено, не само по предмету већ и по правно.м 
основу. Ако о потраживању не постоји досуђујућа пресуда тре- 
ба да се учини вероватним одговарајућим доказима од којих 
су у ту сврху најпогодније исправе.

4) Назначење чињеница на којима се заснива тврдња пове- 
риоца о постојању опасности, које се имају учинити вероват- 
ним о чему суд одлучује по слободној оцени.

5) Назначење новчаног износа јемства за који је поверилац 
сагласан да га дужник положи уместо привремене мере (чл. 269).

Привремене мере за обезбећење новчаног потраживања

Ради обезбеђења новчаног потраживања привременом ме- 
ром потребно је да поверилац у смислу чл. 265. ст. 1. ЗИП учи- 
ни следеће:

1) Вероватним постојање потраживања, a не доказаним, па 
се у том циљу поверилац може послужити свим доказним сред- 
ствима која су предвиђена у  парничном поступку (чл. 14. у 
вези чл. 244. ЗИП). За вероватност постојања потраживања није
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довољно да само постоји могућност да би у будућности могло 
настати. Стога се привремена мера не би могла одредити ради 
обезбеђења потраживања које би тек могло настати, или је 
могуће под претпоставкама које још не постоје (на пример: 
обезбеђење предвидивих парничних трошкова пре покретања 
парнице). Ако се потраживање не може учинити вероватним, 
то се може надокнадити полагањем јемства од стране поверио- 
ца за штету која би дужнику могла бити нанесена одређивањем 
и спровођењем привремене мере (чл. 270. ст. 1. ЗИП).

2) Вероватним постојањем опасности да ће без привремене 
мере дужник осујетити или знатно отежати наплату потражи- 
вања тиме што ће своју имовину отуђити, прикрити или на дру- 
ги начин њом располагати. To је тзв. субјективна опасност о 
којој је доста речено приликом разматрања претходне мере. 
Према томе, није довољно само постојање објективне опасности 
независно од деловања дужника, већ је потребно да поверилац 
навођењем одговарајућих конкретних околности, које произи- 
лазе из понашања дужника, учини вероватним постојање опас- 
ности у субјективном смислу за могућност намирења потражи- 
вања. Дакле, не тражи да поверилац учини вероватним посто- 
јање опасности путем доказивања неке апстрактне могућности 
за осујећивање односно отежање наплате потраживања, која 
по правилу постоји према сваком и у сваком случају. Та апс- 
трактна могућност мора се конкретизовати кроз одређено по- 
нашање дужника таквим начином, да се најмање манифестује 
као вероватна опасност да ће услед тог дужниковог понашања 
намирење повериочевог потраживања бити осујећено или знатно 
отежано. Y  новом закону није наведено у који.м случајевима 
постоји опасност за наплату новчаног потраживања, већ је једи- 
но одређено као необорива претпоставка да опасност постоји 
у случају, ако би се потраживање имало остварити у иностран- 
ству (чл. 265. ст. 3. ЗИП). Постојање субјективне опасности у 
други.м случајевима у којима поверилац сматра да ће услед 
понашања дужника бити доведена у питање наплата његовог 
потраживања, зависиће од конкретних околности сваког поје- 
диног случаја, степена опасности у понашању дужника и о томе 
дате адекватне оцене суда. Нови закон у том погледу у односу 
на предратни закон иде и нешто даље прописујући као изузетак, 
да поверилац не мора доказивати опасност, ако учини вероват- 
НИ.М да би предложеном привременом мером дужник претрпео 
са.мо незнатну штету (чл. 265. ст. 2. ЗИП). Уколико поверилац 
није у  могућности да учини вероватним постојање опасности 
тај се недостатак може заменити претходни.м полагањем јемства 
од стране повериоца за штету која би могла дужнику бити нане- 
сена одређивањем и спровођењем привремене мере, те под тим 
условом одредити привремену меру (чл. 270. ст. 1. ЗИП), док 
по предратном закону то није било могуће. Шта више на исти 
начин према околностима случаја, a на предлог дужника, суд 
може поступити и кад је  поверилац учинио вероватним посто- 
јање потраживања и опасности (чл. 270. ст. 2. ЗИП). Свакако се

20



овде ради о једном изузетку, који може доћи до примеие само 
ако за то у датом случају постоје посебне околности. Таква је 
могућност предвиђена и у предратном закону, али само у слу- 
чају кад је поверилац учннио довољно вероватним своје потра- 
живање (пар. 339. ст. 2. ЗИО).

3) Да поверилац за обезбеђен»е свог новчаног потраживања 
није у могућности да издејствује одређивање претходне мере 
(негативна претпоставка —  чл. 264. ЗИП).

Дејство привремене мере за обезбсђење новчаног потражи- 
вања постиже се на тај начин, што се решењем суда забрањује 
дужнику вршење акта располагања са својом имовином, a из 
које ће поверилац моћи да тражи намире1ве свог потраживања 
када буде стекао по^обну извршну исправу. По врсти у ново.м 
закону су примерице иаведене нарочито ове мере:^

1) Забрана дужнику да располаже покретним стварима, као 
и чување тих ствари.

Ова забрана има за правно дејство неважност правних по- 
слова које је дужник закључио противно тој забрани, сем ако 
прибавилац као савестан није заштићен одговарајућим прави- 
лима материјалног права (стицање својине и права залоге од 
невласника), која се овде сходно примењују. Y  питању је  само 
релативна a не и апсолутна важност тих правних послова, јер 
се њихова неважност као правна последица поставља само пре- 
ма повериоцу као преддагачу с обзиром на обезбеђеност њего- 
вог потраживања привременом мером, док су између странака 
или према трећим лици.ма такви правни послови важећи. Ако 
прибавилац није заштићен правилима магеријалног права дуж- 
ник би могао тражити да му се ствари на које се односи забрана 
врате и таквом захтеву се не би могао истаћи приговор „продате 
и предате ствари". Са своје стране дужников поверилац би имао 
право да захтева извршење, ако располаже извршном исправом, 
путем забране и преноса дужниковог потраживања ствари оту- 
ђених противно забрани ради наплате продајом и коначно вин- 
дицирање ствари (чл. 129, 130, 133. ЗИП). При одређивању ове 
врсте привремене мере суд истовремено може запретити дужни- 
ку изрицање новчане казне за случај да противно забрани оту- 
ђи или заложи неку ствар. Поред тога на предлог повериоца 
суд ће наложити дужнику полагање јемства за штету, ако по- 
верилац учини вероватним да би претрпео штету услед посту- 
пања дужника противно забрани (чл. 226. ЗИП).

Ако је обезбеђење одређено и чувањем дужникових покрет- 
них ствари предајом трећем лицу, онда се постављање чувара 
увек врши на ризик повериоца^ који је због тога привремено 
дужан да сноси све трошкове чувања (чл. 32. ст. 1. у вези чл. 
244. ЗИП). Ово лице коме су ствари предате на чување (чувар) 
не сматра се трећим лицем у  смислу чл. 74. ЗИП, па стога не 
може спречити спровођење извршења пописом тих дужникових

Види чл. 266. ЗИП.
Види чл. 76. ст. 2. ЗИП.
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ствари Y корист другог повериоца противећи се истовремено 
изручењу ствари. Y  таквом случају суд га на то има принудити, 
јер се одређивањем привремене мере не спречавају други по- 
вериоци у спровођењу извршења с обзиром да привремена мера 
нема стварноправно дејство. Стога се чувару поверене дужни- 
кове ствари предају на чување ради обезбеђења будућег из- 
вршења, не само у корист повериоца— предлагача, већ и дру- 
гих поверилаца.

2) Забрана дужнику да отуђи оптерети своје непокрет- 
ности или укњижена стварна права на непокретности у његову 
корист, уз упис забележбе те забране у земљишну књигу.

Дејство ове забране тј. забележбе у земљишној књизи је 
у томе, да поверилац може тражити извршење ради намирења 
свог потраживања и према сваком оном, који је после те за- 
бележбе на непокретности стекао неко право по основу добро- 
вољног располагања дужника. П|>ема томе, дејство ове привре- 
мене мере обухвата само добровољно располагање дужника из 
чега следи, да је дозвољено вођење извршења од стране других 
поверилаца на истим непокретностима.

По предратном закону било је дозвољено одређивање ове 
врсте ггривремене мере и ради обезбеђења новчаног потражи- 
вања, које без споредних потражтања није прелазило износ 
од 1.000 предратних динара, или за више таквих потраживања 
која укупно нису прелазила наведени износ, само ако поверилац 
учини вероватним да дужник нема друге имовине довољне за 
обезбеђење његовог потраживања (пар. 69. ЗИО). Нови закон у 
том погледу ништа не говори с обзиром да је напуштено начело 
из предратног закона по коме непокретност дужника представ- 
ља супсидијарни предмет извршења односно обезбеђења. Стога 
се поставља питање да ли треба одређивати ову врсту привре- 
мене мере за обезбеђење новчаног потраживања у  мањем из- 
носу и са којим најнижим прихватљргоим износом, a имајући 
у виду и онај случај када дужник нема друге и.мовине за обез- 
беђење потраживања повериоца.

Кад суд одреди ову забрану иста се има по службеној дуж- 
ности уписати у земљишну књигу. Мада ова забрана треба да 
се ограничи само на отуђивања или оптерећивање непокретно- 
сти дужника у  пракси се по пргшилу тражи и суд одређује обоје 
кумулативно, али се за такво поступање не дају потребни раз- 
лози.

3) Забрана дужниковом дужнику да исплати дужнику по- 
траживање или да му преда ствари које дугује, као и забрана 
дужнику да прими ствари, да наплати потраживање и да њима 
располаже.

Садржина ове забране је у  томе, што суд дужниковом дуж- 
нику забрањује да исплати потраживање дужнику или да му 
преда ствари, те што се истовремено забрањује и дужнику да 
прими ствари односно наплати потраживање и да њима распо- 
лаже на ма који начин. Дејство ове забране према дужниковом 
дужнику наступа даном достављања решења којим се одређује
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забрана (чл. 96. ст. 2. у вези чл. 244. ЗИП), с тим да по иашем 
мишљењу достављање му мора бити лично извршено (чл. 142. 
ЗПП у вези чл. 14. и 244. ЗИП). Оно се састоји у одговорности 
дужника за накиаду шгете у случају поступагва противно за- 
брани и поред тога што је извршена исилата или предаја ствари 
дужнику без правне важности (чл. 102, 132. у вези чл. 244. ЗИП). 
Од ове одговорности дужников дужник се може ослободити по- 
лагање.м потраживања код суда (чл. 109. у вези чл. 132. и 244. 
ЗИП). По свом обиму дејство ове забране обухвата само пове- 
риоца— предлагача привремене мере, његовог дужника и треће 
лице као дужпиковог дужника, али се не протеже и на друга 
лица. Услед тога ће и поред располагања учињеног противно за- 
брани одређеној привре.меном мером са.мо поверилац— предла- 
гач моћи спровести извршење, a не и трећа лица која нису так- 
ву привремену меру издејствовала.

4) Налог Служби друштвеног књиговодства да дужнику или 
трећем лицу, по налогу дужника, ускрати са дужниковог ра- 
чуна исплату новчаног износа за који је одређена привремена 
мера.

Привремене мере за обезбећење неновнаног потраживања

И за обезбеђење неновчаног потраживања потребно је да 
поверилац у смислу чл. 267. ст. 1. ЗИП \^ини вероватним сле- 
деће:

1) Постојање неновчаног потраживања које треба да се обез- 
беди. Под таквим потраживањем подразумева се свако потражи- 
вање које није уперено на исплату одређеног новчаног износа. 
Стога оно може да се састоји у обавези дужника да учини од- 
рсђену позитивну радњу (чин>ење) или да трпи предузимање 
одређене радње или да се уздржи од одређене радн>е (нечиње- 
ње) —  чл. 223. ЗИП.

2) Постојање опасности да ће без привре.мене мере остваре- 
ње потраживања бити осујећено или знатно отежано. Довољно 
је да постоји било каква опасност (тзв. објективна опасност), 
па пре.ма томе није потребно да је проузрокује дужник својим 
понашањем. О то.ме је већ било речи у вези услова за одређи- 
вање претходне мере.

Привремена мера се може одредити без доказа опасности 
ако поверилац учини вероватним да би предложено.м мером 
дужник претрпео само незнатну штету. Такође је и за ово обез- 
беђење прописана необорива претпоставка о постојању опасно 
сти ако би се потраживање и.мало остварити у иностранству (чл. 
267. ст. 3. ЗИП). Могућност за одр>еђивање привремене мере по- 
стоји и у случају кад поверилац учини вероватним да је мера 
лотребна да би се спречила \шотреба силе кли настанак ненакна- 
диве штете (чл. 267. ст. 2. ЗИП). С тим у  вези треба имати у 
виду одредбе чл. 435. ЗПП о овлашћењу суда, да током поступка
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Y радном спору може решењем по службеној дужности одредити 
привремене мере које се примењују у извршном поступку ради 
спречавања насилног поступања или ради отклањања ненакна- 
днве штете. Такве привремене мере према чл. 442. ЗПП суд мо- 
же одредити у парници због сметања поседа и без саслушања 
противне странке ради отклањања хитне опасности противправ- 
ног оштећења или спречавања насиља или отклањања ненакна- 
диве штете. Против ових Ј>ешења није дозвољена посебна жалба 
и она се могу побијати само у жалби против коначне одлуке 
(чл. 378. ст. 2. ЗПП). Стога се овде намеће питање да ли одређи- 
вање ових привремених мера представља искључиво парничну 
радњу и ако то јесте, онда те привремене мере не би потпадале 
под одредбе Закона о извршном поступку. Ово је од значаја у 
процесној ситуацији када наступи мировање парничног поступка 
о чему ће посебно бити говора у даљем излагању.

Обезбеђење неновчаног потраживања привременом мером 
постиже се на тај начин, што суд одређује дужнику забрану 
да предузима одређене радње (правне или фактичке) којима би 
било осујећено и.\и знатно отежано остварење потраживања. V 
том циљу суд може изрећи сваку меру којом се постиже сврха 
обезбеђења, a нарочито оне које су као најчешће предвиђене у 
чл. 268. ЗИП. To су следеће привремене мере;

1) Забрана отуђења и оптерећења покретних ствари дуж- 
ника на које је управљено потраживање повериоца, као и чува- 
ње тих ствари;

2) Забрана отуђења и оптерећења непокретности дужника 
на коју је управљено потраживање, уз забележбу забране у зем- 
Лоишну књигу. Ова забрана се по службеној дужности мора забе- 
лежити у земљишну књигу, a њен је \^чинак у то.ме, да треће 
лице после те забране може стећи неко право уписано на тој 
истој непокретности на основу добровољног распо.\агања дуж- 
ника, само ако је потраживање ради чијег обезбеђења је  забра- 
на одређена правоснажно одбијено. Дакле, и овде су искључена 
само добровољна располагања дужника, a не и извршно стица- 
ње односно спровођење извршења на тој непокретности од стра- 
не другнх поверилаца. Следи из овога да се добровољна распо- 
лагања дужника такође уписују у земљишну књшу" и након за- 
бележбе наведене забране, али задобијају правно дејство само 
ако се привремена мера о одређивању забране укине. Но, ако 
се у корист повериоца-предлагача привремене мере досуди по- 
траживање ради чијег обезбеђења је одређена привремена мера, 
онда сва уписана располагања после забележбе забране имају 
важност уколико нису у супротности са потраживањем у вези 
којег је одређена привремена мера.

3) Забрана дужнику да предузима радње које могу нанети 
штету повериоцу, као и забрана да се изврше про.мене на ства- 
рима на које се односи повериочево потраживање. Предмет ове 
забране могу бити како покретне, тако и непокретне ствари дуж- 
ника, a њено је дејство у томе да се налаже дужнику уздржава- 
ње од вршења одређених радњи (нечињење). Ако дужник не no-

24



ступи no привременој мери којом је одређена таква забрана, 
онда се дужник на то може принудити средствима која служе 
за издејствовање нечињења (чл. 226, 227. у вези чл. 244. ЗИП).

4) Забрана дужниковом дужнику да преда дужнику ствари 
из дужникове имовине, a на које је управљено повериочево по- 
траживање. Сматрамо да је  за одређивање ове забране потреб- 
но: 1. да се ради о покретпим стварима, 2. да се те ствари на- 
лазе код дужниковог дужника (трећег лица), 3. да дужпик пре- 
ма том свом дужнику има потраживање за изручење односно 
предају ствари и да се повериочево потраживање односи баш 
на те ствари.

Садржина ове забране састоји се у налогу дужниковом дуж- 
нику као трећем лицу да дотичне ствари не сме предати дуж- 
нику, већ да их мора задржати код себе док се правоснажно 
не одлучи о потраживању повериоца-предлагача привремене ме- 
ре. Њено дејство наступа према дужниковом дужнику тек од 
момента достављања забране и од тада он одговара за сваку 
материјалну штету проузроковану повериоцу услед поступања 
противно забрани (чл. 102. у вези чл. 244. ЗИП). Од ове одговор- 
ности дужников дужник се може ослободити полагањем ствари 
код суда или њиховом предајом чувару којег суд одреди (чл. 
109. у вези чл. 244. ЗИП).

5) Плаћање накнаде личног дохотка раднику за време спора 
о незаконитости одлуке о престанку радног односа, ако је то 
неопходно за издржавање његово и лица која по закону је  дужан 
да издржава. Ова привремена мера је специфична и разликује 
се од осталих по томе, што се не састоји у забрани.

За одл^^чивање о предлогу повериоца за обезбеђење привре- 
мено.м мером и њено спровођење ако је поднесен у случају у 
коме парнични или други поступак није покренут, месно је над- 
лежан суд који би био надлежан за одлучивање о предлогу за 
извршење (чл. 262. ст. 1. ЗИП). Ако је у време подношења пред- 
лога парнични или који други поступак био покренут, за од- 
лу'чивање је месно надлежан суд пред којим је поступак покре- 
нл/т (чл. 262. ст. 2). За одлучивање о пр>едлогу за одређивање 
привремене мере по окончању управног поступка месно је над- 
лежан суд који би био надлежан да одлучује о пр>едлогу за из- 
вршење по извршној исправи донесеној у управном поступку 
(чл. 262. ст. 3). Приметна је разлика између ст. 1. и ст. 2. чл. 262. 
ЗИП, јер се у ст. 1. посебно говори о надлежности за одлучива- 
ње о предлогу за обезбеђење привременом .мером и о надлежно- 
сти за спровођење привре.мене мере, док се у  ст. 2. одређује 
надлежност само за одлучивање. Стога смо мишљења, да се од- 
редба ст. 2. чл. 262. ЗИП односи само на надлежност за одлучи- 
вање о предлогу у случају када је покренут поступак, док би се 
надлежност суда за спровођење мере утврђивала према одредби 
ст. 1. тог члана. При томе треба имати у виду, да је поступак 
обезбеђења привременом .мером у ствари адхезиони, придруже- 
ни пост\т1ак уз главни судски поступак, Koin су на тај начин 
процесно повезани. Све те одредбе чл. 262. ЗИП уређују питање
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месне надлежности, али уједно оне имају значај и одредби о 
атрактивној стварној надлежности.

Суд о предлогу за обезбеђење привременом мером одлучује 
у облику решења и ако га усвоји, онда је  дужан да у том реше- 
њу одреди време трајања те мере које се може означити кален- 
дарским даном или неким догађајем. Ако је привремена мера 
одређена пре подношења тужбе или покретања другог поступка, 
суд ће у решењу одредити примерени рок у коме поверилац- 
-предлагач мора поднети тужбу, односно предлог за покретање 
другог поступка ради оправдања мере. To је очигледно судски 
рок, који се као такав може подужити на предлог повериоца 
само пре његовог истека (чл. 111. у вези чл. 14. и 244. ЗИП). На 
предлог повериоца суд ће продужити време трајања привремене 
мере под условом да се нису промениле околности под којима 
је мера одређена, с тим да се npe^^vor за продужење може под- 
нети само пре истека времена за које је мера одређена (види чл. 
272. ЗИП). С обзиром на све околности случаја суд .може на 
предлог повериоца одредити и више привремених мера, ако је 
то потребно (чл. 271. ЗИП). Привре.мена мера као и претходне 
мере може се одредити и против физичких и против правних 
лица (друштвених и грађанских).

Правни лек којим се може побијати решење о одређивању 
привремене .мере није изричито предвиђен у закону, али како 
се на поступак обезбеђења сходно примењују одредбе о изврше- 
њу, то значи да се примењују и одредбе о приговору против 
решења о извршењу (чл. 244. у вези чл. 8. ст. 2. ЗИП). Према 
томе, дужник једино приговором може побијати решење о одре- 
ђивању обезбеђења привременом мером, се.м ако га побија само 
у погледу одлуке о трошковима (чл. 48. ЗИП). Зато није ни 
преузето у нови закон правно средство противљења против при- 
вр>емене мере из предратног закона. Њи.ме се могао користити 
дужник коме није дата могућност да се пре доношења решења 
о привременој мери изјасни о предлогу повериоца (пар. 346. и 
347. ЗИО). Значај противљена је  био у  томе што се по њему оба- 
везно заказивала расправа, a сада одредбе о приговору у новом 
закону такође предвиђају могућност одржавања рочишта (чл. 
53. ЗИП).

Y  досадашњој судској пракси појавило се као спорно пита- 
ње да ли се и за време мировања поступка у парници може 
одредити привремена мера ради обезбе^ња потраживања ту- 
жиоца, пошто према чл. 217. ст. 1. у вези чл. 214. ст. 2— 3. ЗПП 
у случају мировања поступка суд не може иредузимати никакве 
радње у поступку. Праврв\ан одговор на ово питање зависи од 
тога да ли одређивање привремене мере у току парнице пред- 
ставља парничну радњу или не. По том питању су у судској 
пракси регистрована два опречна става. Први став полази од 
тога да се захтев за одређивање привремене мере у току парнице 
сматра парничном радњом, јер да исти има значај споредног 
захтева (одлука СВС Гз. 20/57). По другом ставу привре.мена 
мера је радња која по својој правној природи спада у материју
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извршног поступка. Стога суд када одлучује о предлогу за одре- 
ђивање привремене мере не предузима парничну радњу у пар- 
ничном поступку, већ заправо предузима радњу која има карак- 
тер извршне радње (одлука ВСВ Гж. 74/59). Ово без обзира што 
је одговарајућим одредбама Закона о париичном поступку про- 
писана могућност одређивања привремених мера и по службеној 
дужности (чл. 278, 312, 435, 442). Држимо да је други став при- 
хватљивији, јер се у сушгини ипак ради о одређивању обезбе- 
ђења применом одговарајућих одредаба Закона о извршном по- 
ступку. Следствено томе суд би могао одредити привремену меру 
и за време мировања поступка, a имајући у виду и сврху која 
се њоме има постићи.

Суд ће обуставити поступак и укинути спроведене радње на 
предлог дужника тј. укинуће одређену привремену меру (чл. 
273. ЗИП) у овим случајевима:

1) Ако поверилац у одређеном року није поднео тужбу или 
покренуо други поступак ради оправдања привремене мере;

2) Ако је време за које је одређена привремена мера 
истекло;

3) Ако су се околности због којих је  привремена мера одре- 
ђена доцније промениле тако да више није потребна;

4) Ако наступе случајеви у којима се обуставља поступак 
и укида претходна мера (чл. 260. ст. 1. ЗИП).

До обуставе поступка и укидања спроведених радњи долази 
и у случају полагања јемства уместо привремене мере, на пред- 
лог повериоца или дужника (чл. 269. ЗИП).

Дужник има према повериоцу право на накнаду штете која 
му је нанесена привременом мером за коју је утврђено да је 
била неоснована или коју поверилац није оправдао. Y  том слу- 
чају сходно се при.мењују одредбе о праву дужника на накнаду 
штете причињене му одређивањем пр>етходне мере у погледу 
које је  дошло до обуставе поступка и укидања спроведених рад- 
њи (чл. 274. ст. 2. ЗИП).

27



А л е к с а н д а р  Р а д о в а н о в
виши стручни сар>адник Врховног суда Војводине

ИЗВРШЕЊЕ НА ШТЕДНОМ УЛОГУ ДУЖ НИКА ПРЕМА 
ПРОПИСИМА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРПШОМ ПОСТУПКУ

Према правним правилима ранијег ИП-а поверилац се из 
дужниковог штедног улога могао наплатити само под условом 
да судски извршилац одузме од дужника штедну књижицу, јер 
та радња представља HaMiiH на који се спроводи забрана потра- 
живања из хартија односно штедне књижице.

Међутим, члан 98. ЗИИ-а предвиђа да се забрана потражи- 
вања на штедном улогу код банке или друге организације може 
спровести и без предходног одузимања штедне књижице од дуж- 
ника. Даље се предвиђа да је  забрана спроведена даном доставе 
решења о забрани организацији код које се води штедни улог.

На саветовањима одржаним по вишим судовима у диску- 
сији изражени су нарочито од стране представника банака од- 
ређени приговори на овај начин извршења. Основно је у при- 
говорима то да ће овакав начин извршења на штедном улогу 
дужника представљати и изазивати одређене потешкоће за нов- 
чане заводе. Ово нарочито из разлога масовности штедње и ве- 
лике распрострањености мреже банчиних шалтера до чега је 
дошло последњих година нарочито услед исплате личних дохо- 
дака радника путем тшедних књижица као и плаћања других 
примања грађана (пензије, противувредности за продате произ- 
воде пољопривредних произвођача и друго) путем штедње. Исти- 
че се да ће судске забране на штедне улоге уколико буду број- 
не успоравати пружање банкарских услуга грађанима по посло- 
вима исплате личних доходака односно штедње. Уколико у наве- 
деним условима уопште постоји могућност ефикасног спрово 
ђења забране од других банака, које сходно важећем међубан- 
карском споразуму могу вршити исплате са штедне књижице 
издања других банака до висине износа од 4.000 дневно без 
предходне провере салда код банке чијег је издања књижица. 
У  нав.еденим околностима, уколико би се и пренос средстава из- 
вршио без презентирања штедне књижице, на терет банке би 
се превалила штета не само у  сл^^чају подизања таквих штедних 
улога од стране несавесних власника—^дужника него и штете
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која би могла настати губитком те злоупотребом таквих штедних 
књижица од стране трећег лица који би дошао неовлашћено у 
њен посед, која опасност постоји ако на књижици постоји упи- 
сан салдо за који нема покрића, тј. кад постоји иеусклађеност 
салда штедног улога у штедној књижици и стања у књиговод- 
ству банке. Ако приликом исплате штедног улога на којег је 
стављена забрана у корист повериоца банка не би смањила сал- 
до на књижици била би стављена у ситуацију да у недоглед 
држи евиденцију те забране иако је поступила по судском из- 
вршењу, да би на тај начин спречила могућност исплате без 
покрића на терет своје имовине до чега може доћи у описаним 
случајевима што би још више отежавало рад са грађанима на 
шалтерима. Надаље, такође ће се код овог ср>едства извршења 
јавити и даљи проблеми баш због извора средстава штед1ве гра- 
ђана. Наиме, један већи број штедних улога код банака фор- 
мира се искључиво основом примања личних доходака, пеизије 
односно других личних примања грађана. Према томе, имајући 
ограничење у вези изврше1ва на средствима личног дохотка, 
пензија и потраживања по другим основама предвиђени чл. 93. 
Закона о извршном поступку уколико лични доходак односно 
пензија коју радник односно пензионер прима путем штедне 
књижице представља 2/3 дела његовог личног дохотка односно 
пензије (по одбитку 1/3 основом административних или већ 
раније стављених судских забрана), та сртдства не би могла 
уопште бити предмет извршења иако формално имају карактер 
штедног улога.

Истакнути приговори иако имају своју одређену тежину 
ипак у суштини не стоје.

Пре свега, искуство показује да извршење одузимањем штед- 
не књижице се тешко спроводи. Наиме, покушај одузимања 
штедне књижице ретко је успешан, јер дужник улагач обично 
чува књижицу на месту на коме је службено лице не може 
пронаћи. Према томе, ако би задржали решење из правних пра- 
вила да се ово извршење може спровести само путем одузима- 
ња штедне књижице од дужника могла би да настане апсурдна 
ситуација да се поверилац не може наплатити из штедног улога, 
на коме се можда налазе знатни нзноси и то само зато што дуж- 
ник држи књижицу на месту које је ван домашаја службеног 
лица a нема друге имовине која би могла да буде предмет на- 
мирења. Поверилац би у таквој ситуацији био неправично по- 
гођен.

Чињеница је  да има ве.шки број штедшпа и да се питање 
извршења на штедном улогу врло често поставља. Стога обзи- 
ром на све напред изнето законодавац је предвидео да се извр- 
шење може спровести и без одузимања штедне књижице. Прав- 
них сметњи за овакав начнн извршења нема, јер овде је консти- 
тутивна одлука суда о преносу. Могућности злоупотребе од стра- 
не дужника не могу бити сметња да се на овај начин извршења 
уведу у праксу. Опасност оштећења банке је мања него што на 
први поглед изгледа и што представници банке износе у својим
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приговорима. Аужник, пошто му је решење о забрани достав- 
љено чини кривично дело ако ипак покуша да наплати износ 
за који је изречена забрана. Y  том погледу новчани завод 
је у истој ситуацији према имаоцима штедне књижице као да 
је у питању фалсификат и покушај да се са исправљеном књи- 
жицом подигне већи износ од стварног улога. Ствар је праксе 
да изнађе што ефикасније решење за спречавање злоупотреба. 
Сасвим је сигурно да суд и новчани завод —  банка треба да 
предузму све што је потребно да се накнадно извршени пренос 
убележи и у штедној књижици. Као једна од могућих техничких 
мера да би се ово постигло може да послужи позив дужнику 
да се у одређеном року јави ради потр>ебних уписа о преносу 
уз санкцију да ће се предузети одговарајуће мере ради спречава- 
н>а сваке дал>е исплате до уписа преноса у штедну књижицу.

При свему овоме ваља имати у виду и технику спровођења 
овог извршења. Пр>ема одредбама члана 94— 117. ЗИП-а ово извр- 
шење је подељено у две фазе: 1) фазу забране, и 2) фазу преноса 
ради наплате односно преноса уместо исплате. Пошто се фази 
преноса може приступити након правоснажности решења о за- 
брани потраживања (на штедном улогу или на неком другом 
потраживању), банка има могућност да у међувремену предузме 
потребне радње ради спречавања недозвољених исплата уколико 
би то дужник покушао.

Коначно, што се тиче приговора у  вези забране извршења 
на делу личног дохотка (1/2 односно 1/3 која је изузета од извр- 
шења), уколико се ради о личном дохотку који се исплаћује 
путем штедне књижице, без обзира да ли је лични доходак већ 
оптерећен неком административном забраном њ\и не, ова пита- 
ња ће се решити у фази у  којој се одлучује о забрани по приго- 
ворима дужника против решења о забрани.
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ИЗ СУДСТВА

Време трајања својства радника 
после којег се не може дати отказ 
уговора о коришћењу стана

Чланом 82. самоуправног спора- 
зума о сх:11ивању самоуправне ин- 
те{)есне заједнице у стамбеној об- 
ласти општине Ш. утврђени су слу- 
чајеви када раднику пр>естаје радни 
одиос и, на основу тога, .могућност 
отказа уговора о коришћењу стана, 
те околности кад се, у таквим слу- 
чајеви.ма раднику не може отказати 
уговор о коришћењу стана. Ставо.м 
2. тога члана, прописује се да се 
одредба става 1. тога члана не при- 
■мењује ако је носилац станарског 
права дуже од 10 година или краће 
време према огалте.м акту, користио 
стан, с обзиро.м на његов радни од- 
нос са даваоцем стана на кориш- 
ћење. Према тој одредби, значи, 
вре.менско раздобл>е пскле којег се 
не може дати откгш уговора о к о  
ришћењу стана, рачуна се пре.ма 
вр>емену коришћења стана.

Уставни суд Хрватске укинуо је 
одредбу ст. 2. члан 82. поменутог 
спорг1зума из следећих разлога;

Пр>е.ма ст. 1. тач. 6. чл. 76. Зако  
иа о ста-мбеним односи.ма, општи.м 
актом организације утврђује се вре- 
■ме трајања својства радника у ор- 
ганизацији удруженог рада, после 
којег се раднику не .може отказати 
уговор о коришћењу стана. Ова за- 
конска одредба ie у складу с ппа- 
вима која радник и.ма по Уставу 
на основу cBojer доприноса.

Стога је прописивање да се вр>е- 
,ме у ово.м случају рачуна прг.ма 
rpajaiby коришћења стана, a не 
пре.ма трајању радног односа у 
радној организацији даваоца стана 
на коришћење у супротности са за- 
коно.м и није у сагласности са Yc- 
таво.м.

(Пре.ма одлуци Уставног суда 
Хрватске Y  249 од 2. V  1978)

Право је и обавеза радних људи 
да самоуправним општи.м акто.и о 
расподели станова предвиде орган 
који ће одлучивати о приговорима 
радника на одлуку о додели стана 
и кредита за стан.

Поводо.« поднесене представке, 
Уставни суд је покренуо поступак 
за оцењиваЈБе уставности и закони- 
тости одредаба чланова 20, 21. и 
чл. 28. тачка 1. самоуправног спо- 
разума о употр>еби сргдстава за из- 
градњу и куповину станова и о до- 
дели станова и кредита за индиви- 
дуалну стамбену изградњу радници- 
ма општинских органа управе Скуп- 
штине општине Вишеград од маја 
1976. године. Члановима 20. и 21. 
било је одређено да ко.мисија врши 
расподелу станова. Споразумо.м ни- 
је био предвиђен орган који ће ре- 
шавати о приговорима радника на 
одлуку о додели стана, односно кре- 
дита. Одредбом члана 28. тачка 1. 
споразу.ма предвиђало се да радник 
•може добити к{>едит за стамбену 
изградњу под услово.м да је про- 
вео на р>аду у општинском органу 
управе иај.мање три године.

V току поступка, радници орга- 
на управе Скупштине општине Ви- 
шеград донели су нови самоуправ- 
ни споразу.м о употреби средстава 
за изградњу и куповину станова и 
о додели станова и кредита за ин- 
дивидуалну ста.мбену изградњу рад- 
иицима општинских органа управе 
од априла 1978. године којим је 
престао да се примењује спорг1зу.м 
од маја 1976. године. Ни овим спо- 
разумом није се предвидио орган 
који ће одлучивати о евентуалним
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приговорима на одлуку о додели 
стана, a задржан је услов да рад- 
ник има право на доделу кредита 
за индивидуалну стамбену изград- 
њу ако је провео на раду у орга- 
нима управе најмање три године 
(члан 38. тачка 2).

С обзиром на оваква р>ешења у 
новом самоуправно.м опште.м акту 
о расподели станова, Уставни суд 
је  проширио поступак и на оцењи- 
вање уставности и законитости од- 
редаба ч.данова 28. до 32. и члана 
38. тачка 2. споразу.ма од априла 
1978. године.

По проведено.м поступку и после 
јавне расправе, Уставни суд је  H a- 
mao да су радни људи .мог.ди у са- 
моуправно.м општем акту о распо- 
дели станова да утврде начин под- 
ношења захтева за доделу стана и 
кредита и рад комисије како је  то 
предвнђено т\ановима 28, 29, 30. и 
31. став 1. II 2. сада важећег спо- 
разума. А.\и, при то.м, нису могли 
пропустити да одреде орган који 
ће одлучивати о  приговорима на 
одлуку о доде.ди стана, односно 
кредита па због тога ни одредбе чл. 
31. став 3. и чл. 32. нису у саглас- 
ности са Уставом СРБиХ и у  су- 
протности су са Законо.м о стамбе- 
НИ.М односима.

Устав СРБиХ у члану 190. став 
2. јемчи свакоме право на жалбу  
и.\и дру1'о правно с ј к д с т в о  против

одлуке судова, државних органа и 
других органа и организација ко- 
ји.ма се решава о  његово.м праву 
или на закону засновано.м интересу.

Закон о стамбеним односима у 
члану 20. одређује, између осталог, 
да се самоуправним општим актом 
о расподели станова утврђују на- 
рочито и органи који ће одлучи- 
вати о давању стана на коришћење 
и о евентуалним приговорима. По 
члану 21. Закона, радник који сма- 
тра да је давањем стана на кориш- 
ћење другом лицу повређено ње- 
гово право утврђено са.моуправн1ш  
ОПШТИ.М актом о расподели стано- 
ва, .може уложнти приговор над- 
лежно.м органу даваоца стана на 
коришћење према одр>едбама ca.\io- 
уггравног општег акта. Пре.ма томе, 
самоуправним општим актом о рас- 
поделн станова треба уредити по- 
ступак о додели стана и кредита 
на коришћење тако да у њему рад- 
ници могу остваривати своја устав- 
на и законска права. Тим актом 
треба предвидети орган који ће 
од.\учивати о приговори.ма радника 
на одлуку о доде^ш стана, односно 
кредита, a право је радних људи 
да одреде који ће то орган бити.

(Пре.ма одлуци Уставног суда 
Босне и Хеоцеговине У  бр. 37/77. 
од 29. IX  1978)

Младен Косовац

ИЗ БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ

Право на накнаду материјалне 
штете деце .млаВе од 4 године.

Основ за право на накнаду не- 
имовинске штете због губитка рч)- 
дитеља нису са.мо они психички бо- 
лови које дете трпи у мо.менту 
смрти родите.л>а, него и све оне 
натње. болови и друте негативне 
е.моције и стања која се касније 
испо-л>авају током читавог детињ- 
ства, a која су у вези са губитком 
рч)дител.а и настају у  вр>е.ме када 
су детету, с обзиром на његов уз- 
раст, родите.«;ка нега, љубав и па- 
жња најпотребнији. Стога је  у пи- 
тању накнада штете која се кон- 
тинуирано јавља и у будућности и 
за коју је извесно да ће и у бу- 
дућности наступити. Пре.ма томе за 
право на накнаду штете због гу-

битка родитеља није неопходно да 
је дете у .моменту смрти родитеља 
достигло такав ниво психо-физичког 
развоја (који се достиже после 4 
до 5 година старости) да би могло 
од.мах схватитн значај губитка ро- 
дитеља, јер и деца сасви.м ма.\ог 
узраста (па чак и зачета још ие- 
ркзђена деца) Koia у вре.ме губитка 
родитеља нису би.\а толико емоцио- 
нално развнјена да схвате значај 
губитка и подносе због тога душев- 
не патње, могу у каснијим годнна- 
.ма, када схвате да немату једног 
ролител.а и начин на који су тог 
родите.\>а изгубили, трпети душевне 
патње због тога што немају његову 
свакодневну .моралну’̂ и васпитну 
подршку и помоћ, заштиту, бригу, 
нежност, љубав и др.; дакле све 
оно што родитељи по правилу пру-
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ж ају детету. Нормално је очекива- 
ти да he такво дете временом осе- 
тити празинну због недостатка jx> 
дитеља и да ће то утицати у већој 
или MaiBoj мери на ifaeroBo психич- 
ко cxaibe, сабраност и друго. Дакле, 
и у таквим случајевима би се ра- 
дило о будућим душевним патња- 
ма, које прнЈдстављају такође основ 
за досуђивање примерене новчане 
накнаде.

(Решење Врховног сула Војводи- 
не, Рев. 279/78. од 31. X  1978)

Тржишиа камата у куповини 
станова на.мењених за тржиште.

Према пропису тачке 3. става 3. 
Одлуке о начину образовања цена 
за производе и услуге грађевинар>- 
ства („Сл. лист СФРЈ”, бр. 51/73) 
цена стана .може бити већа од це- 
не утврђене на нивоу који је прч>- 
писан на дан 26. нове.мбра 1971. го- 
дине при.мено.м к.\изне скале, про- 
извођач стана признаће купцу тр- 
жишну камату на део цене стана 
који је купац у готовом унапред 
платио произвођачу стана. Овај про  
пис је когентног карактера у по- 
гледу права купца, однсх;но обаве- 
зе ироизвођача стана на обрачун 
камата који је везан за обрачун 
цене стана по клизној скали. Да- 
кле, у сви.м случајевима када про- 
извођач стана утврђује цергу стана 
при.мено.м клизне скале, дужан је 
да у обрачун уз.ме и тржишну ка- 
мату на део цене стана који је ку- 
пац V готовом унапред платио п ро  
извођачу стана. Као висину тржиш- 
не ка.мате која се обрачунава куп- 
цу стана и.ма се узети камата по 
стопи као код штедних улога по ви- 
ђењу. Као почетак рока за плаћање 
ове камате се рачуна дан наступа- 
ња доцње произвођача са испору- 
ко.м стана. Купац .може тржишну 
камату добити само на властита 
готовинска средства која је дао за 
кгповину стана. Тржишна камата 
се према то.ме не обрачунава на 
кр>едите добијеие од банке или рад- 
них организаци1а, којима је у  це- 
лини или делимично плаћена ку- 
повна цена стана.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Пр>есудо.м првостепеног суда ус- 
војен је снижени тужбени захтев 
3

и тужеио грађевинско предузеће је  
обавсзаио да тужиоцу као купцу 
стаиа плати тржишну камату од 
7,5% на уиапред плаћену куповну 
цену сгана у готово.м за цело вр>е- 
ме од уплате означеног илиоса до 
предаје готовог стана тужиоцу.

Решавајући о жалби туженог из- 
јављеној пркЈтив првостепене пре- 
суде другостепени суд је жалбу ту- 
женог уважио и првостепену пре- 
суду иреиначио тако да је тужбени 
захтев тужитељице онизио на пла- 
ћање износа са тржишне камате на 
део главнице у готовом плаћене 
тржишие цене стана почев од на- 
crynaiba доцње са испоруком стана 
па до предаје стана купцу. Y  оста- 
ло.м делу преко досуђеног износа за 
ово време жалба туженог је одби- 
јена и првостепена пресуда у оста- 
лом делу потврђена. Одлучеио је  
да свака странка сноси своје пар>- 
ничне трошкове.

Наи.ме, пр>ема пропису тачке 3. 
став 3. Одлуке о начину образовања 
цена за производе и услуге грађе- 
винарства („Сл. лист СФРЈ”, број 
51/73) цена стана може бити већа 
од цене утврђене на нивоу који је 
прописаи на дан 26. новембра 1971. 
године примено.м клизне скале, elah 
ако је цена стана утврђена приме- 
ио.м утовореие клизне скале произ- 
вођач стаиа призиаће купцу тржиш- 
ну камату на део цене стана који 
је купац у готовом унапред платио 
гтроизвоНачу стана. Овај пропис је 
когентног карактера у погледу пра- 
ва KVTTpa, односно обавезе  произ- 
вођача стана на обрачун камате, 
који је везан за обрачун цене ста- 
на по клизној скали. Дакле, у свим 
случа1'евима када произвођач стана 
утврђује цену стана применом клиз- 
не скале, дужан је да у обрачун 
уз.ме и тржигану камату на део це- 
не стаиа који је Kvnau у готово.м 
унаггред платио произвођачу стана.

Пола.зећи од чињенице да цити- 
рана одлука Савезног извршног ве- 
ћа и прописи САП Војводине не од- 
pebviv висину тржишне камате, по 
становититу' овога суда као висину 
тржишне камате која се обпачуна- 
ва Kvimv стана има се узети кама- 
та по стопи као код штедних улога 
по виђетву.

Y  по.менутој одлуци Савезног из- 
вршног већа није одређено од кога 
дана тржишна камата почиње тећи. 
По становишту овог суда има се
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узети као почетак рока дан насту- 
пања доцње са испоруком стана.

Y  погледу износа на који се ка- 
мата зар>ачунава, купац тржишну 
камату може добити само на влас- 
Tirra готовинска ср>едства која је 
дао за куповину стана. To значи 
да се тржишна камата не обрачу- 
нава на кредите добијене од банке 
или радних организација, којима је 
у це.шни или делимично плаћена 
к\т1овна цена стана.

Обзиром да је тужени био ду- 
жан према уговору да тужиоцу пре- 
да стан 1. јула  1973. године a да 
је  стан предао тек 2. априла 1975. 
године, тужени је дужан да плати 
камату од 7,59b обрачунату за ово 
вре.ме на износ који је тужилац 
уплатио своји.м средствима у гото- 
во.м, те ј е  до тога износа тужбени 
захтев тужиоца основан.

Непрашино је  схватање туженог 
да тужиоцу на досуђени износ не 
припада право на камату. Пре.ма 
правни.м правилима имовинског пра- 
ва, затезна камата на неплаћену ка- 
мату припада од дана тужбе којо.м 
се тражи исплата те камате.

(Втзховни суд Во1водине, Пресуда 
Гж. 725/78. од 7. X II 1978)

Сувласниц!!, који станују у за- 
једничком сувласничком стану или 
кући, не могу се један према дру- 
го.м позивати на стечено или из- 
губљено станарско право, јер они 
у деловима тога стана односно ку- 
ће станују по свом власничко.м 
праву.

Из о б р а з л о ж е њ а :

Пресудо.м првостепеног суда од- 
бијен је прн.марни гужбени захтев, 
који-м је тужи.\ац тражио да се 
утврди да је ту’женом преста.\о ста- 
нарско право на делу стана у ста.м- 
беној згради број 151. у .месту П., 
a који се састоји од једне собе 
(четвртог оде.\зења од у.дице) и за- 
једничке ку.хиње и оставе (петог и 
шестог оделења од улице), те да се 
тужени обавеже да у року'̂  од 15 
дана под пргтњом извршења преда 
тужиоцу у  посед слободне од ^\ица 
и ствари једну собу (четврто оде- 
љење од у.иоде) те део кухиње и 
оставе (пето и шесто одељење од

улице), као и да се обавеже на 
снашање трошкова парничног по- 
ступка. Одбијен је и евентуални 
тужбени захтев који.м је  тражено 
да се тужени обавеже да цреда ту- 
жиоцу у супосед 7/8 дела собе тре- 
ће од улице у стамбеној згради, a 
исто тако одбијен је  и прогивтуж- 
бени захтев противтужиоца којим 
је тражио да се противтужени оба- 
веже да противтужиоцу преда у 
супосед 1/8 наведене зграде.

Решавајући о жалби тужиоца —  
противтуженог другостепени суд је 
његову жалбу одбио и првостепену 
пргсуду потврдио.

Тужилац —  противтужени је из- 
јавио ревизију против другостепене 
пресуде због погр>ешне npmieHe ма- 
теријалног права са предлого.ч да 
се обе ПЈзесуде нижестепених судо- 
ва укину и предмет врати на по- 
новно суђење.

Погрешну примену материјалног 
права тужилац —  противтужени на- 
лази у том што је тужени —  против- 
тужи.\ац стекао станарско право на 
делу сувласничке куће странака пре 
ступања на снагу сада важећег За- 
кона о стамбеним односима, па 
пре.ма одредби члана 78. став 1. 
тога закона њма сва права и оба- 
везе носиоца станарског права, та- 
ко да је могао изгубити то станар 
ско право некоришћењем стана, 
обзиром да пре.ма одредби ч,\ана 
52. став 3. истог закона држање 
ствари и повре.чени долазак у спор  
ни део куће не представл.а кориш- 
ћење стана у сврху становања.

Решавајући о  ревизији тужиоца 
—  прнзтивтуженог Врховни суд Вој- 
водине је његову ревизију као не- 
основану одбио.

Y  разлози.ма своје ПЈзесуде се на- 
води следеће:

Y  иачелу стоји правно схватање 
ревидента о до.машају одр>едби чла- 
на 78. став 1. и 52. ^ к о н а  о ста.м- 
беним односима, а ш  подносилац 
ревизије губи из вида чињеншду да 
тужени —  пркзтивтужилац није ста- 
наркгко право својевремено стекао 
по овлашћењу тужиоца —  противту- 
женог као даваоца стана на ко- 
ришћење, већ и зворн о  на осн ову  
сво г сувласничк ог права.

Стога је ревизија тужиоца —  
противтуженог као неоснована м о  
рала бити одбијена на основу члана 
393. ЗПП.

(Впховни суд Во1волине, Пресуда 
Рев. 299/78. од 17. X I 1978)
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Изрека пресуде домаћег суда 
може гласити на страну валуту 
само када одговарајући позитивни 
прописи дозвол>авају плаћање и на- 
плаћивање у страној валути.

укинута на основу члана 370. став
1. 31Ш и предмет враћен првосте- 
пеном суду на поновно cybeifae.

(Врховни суд Војводине, Решсњс 
Гж. 566/78. од 5. X  1978)

И з  о б р a 3 л о ж е њ a :

Пресудом првостепеног суда раз- 
ведеп је брак странака на основу 
члана 60. Закона о браку и тужи- 
лац је  обавезан да доприноси за 
супружанско издржавање тужене 
по 500 ДМ месечно почев од 1. V  
1978. године и да јој накнади пар- 
ничне трошкове.

Решавајући о жалби т\^жиоца 
против оног дела првостепене пр)е- 
суде којим је обавезан на плаћање 
супружанског издржавања туженој 
V не.мачкој валути, Врховни суд 
Војводине је решењем његову жал- 
бу уважио и првостепену пр>есуду 
у побијано.м делу укинуо и предмет 
вратио на поновно суђење.

Y разлозима овог решења се на- 
води следеће:

Основано се указује у жалби да 
је првостепени суд погрешио у при- 
мени материјалног права, када је  
обавезао тужиоца да доприноси за 
супружанско издржавање тужене у 
страној валути (ДМ ) без обзира да 
се обе парничне странке сада нала- 
зе у СР Немачкој, јер изрека пре- 
суде домаћег суда .може гласити на 
страну валуту са.мо када одговара- 
јући позитивни прописи дозвољава- 
ју  плаћање и наплађивање у стра- 
ној валути. Тако се пр>ема одредби 
члана 10. став 1. Закона о новчано.м 
систему („Сл. Аист СФРЈ”, број 49/ 
76) све обаве.зе и права које гласе 
на новац изражавају у динарима a 
и извршавају у средствима пла- 
ћања која гласе на динар. Како 
због погрешне при.мене материјал- 
ног права првостепени суд у то.м 
правцу није утврдио потребно чи- 
њенично стање, то је  уважењем 
жалбе тужиоца првостепена пресу- 
да у побијаном делу морала бити

Закон о испитивању порекла и- 
мовине („Сл. лист САПВ”, број 24/ 
75) — члан 17. и 23.

За одређиваи>е алтернативне о- 
бавезе на исплату вредности неза- 
К01ШТО стеченог идеалног дела који 
изиоси мање од половине стана уме- 
сто одузимања тог дела меродавна 
је његова садашња вредност, без 
обзира што је величина незаконито 
стеченог идеалног дела утврђена у 
висини учеихћа незаконито стечених 
средстава у стварној вредности ста- 
на у часу његове изградње.

И з  о б р а з л о ж е њ а ;

У  управном поступку правилно 
је  утврђена прометна вредност спор- 
ног стана у садашње време, a не у 
раније време када је спорни стан 
изграђен, без обзира на пјх)пис чла- 
на 17. тачка 1. Закона о испитивању 
порекла и.човине, пре.ма коме се 
као вредност непокретности узима 
стварна цена изграђеног објекта у 
часу изградн»е. Ово са разлога што 
се у конкр>етном случају има при- 
менити пропис члана 23. став 3. ис- 
тог закона, пре.ма ко.ме, ако је  вр>ед- 
ност дела непокретности који се 
одузи.ма ман>а од половине укупне 
вредности, одузети део остаје у 
својини сопственика под условом 
да огшпини исплати у  року од 3 
•месеца од правоснажности реше- 
рва накнаду према поменутој вред- 
ности, и то у смислу првога прогти- 
са, —  садашњој прометној вредно- 
сти.

(Врховни суд Војводине, Пресуда 
Y. 1203/78. од 14. IX  1978)

35



С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Н а седници Управног одбора, одржаној 30. марта 1979. године у 
Панчеву, донета су следећа р>ешења:

1) Узет је на знање нзвештај председника, секретара и благајника 
о раду Коморе између две седнице.

2) Управни одбор задужно је  др Николу Воргића и др Александра 
Маркичевића, адвокате из Новог Сада, да узлгу учешћа у раду пркзширене 
седнице Парничног одељења Врховног суда Војводине, која ће се одржати 
7. маја 1979. године у Ново.м Саду, a која ће разматрати материјал у 
вези разраде Закона о извршном поступку.

3) Управни одбор једиогласно је усвојио годишњи швештај о раду 
свих органа Коморе. Општи део извештаја обухвата раздобље од 20. маја 
1978. до 16. јуна 1979. године, a  посебни део раздобље од 31. X II  1977. до 
31. X II  1978. године.

4) Управни одбор узео је  на знање извештај о учињеним припре- 
мама за одржавање X III седнице Конфер>енције адвоката сазване за 
31. март 1979. године у Панчеву.

5) Под записничким бројем 61/79. донета је  начелна одлука:
Управни одбор одбиће молбу са захтевом за ^тшс у Именик адво-

ката када молилац испуњава ус.\ове из чл. 113. Закона о рхадним односи- 
ма (пензија по сили закона), и ако би молилац испуњавао услове из 
чл. 7. Закона о адвокатури и служби правне по-чоћи.

6) Решењем бр. 79/79. уписује се у  Именик адвоката Ве.\ичковић 
Станилшр, са седшптем адвокатске канцеларије у Ковину, са даном 30. 
март 1979. године.

7) Решење.м бр. 99/79. \тшсује се у И-меник адвоката Зарија Корнел, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, у ул. Ж . Зрењанина бр. 
14, са даном 4. мај 1979. године.

8) Решење.м бр. 73/79. одбијена је молба Грабовачки Милоша, адво  
ката у  пензији из Инђије, за понован уш1с у  Именик адвоката, јер би 
удовољење његовој молби било у супротности са одредбама чл. 113. За- 
кона о радним односима.

9) Решење.м бр. 38/79. одбијена је молба Пејовић Николе, пензионера 
из Новог Сада, за ■̂ тшс у Именик адвоката, јер би удовол>ен.е његовој 
молби било у супротности са одр>едба.ма чл. 113. Закона о радним од- 
нскима.

10) Решење.м бр. 112/79. ^тшсан је у Именик адвокатских приправ- 
ника Стипић Иван, са адвокатско-приправничком вежбо.\£ код Гојковић
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Мите, адвоката у Новом Саду. Адвокатскоприправничка вежба тече од
1. априла 1979. године.

11) Решење.м бр. 104/79. евидентирхан је  уговор о пружаљу правне 
по.моћи и заступању закључен 1. марта 1979. године између Матијевић 
Ивана, адвоката из Новог Сада, и ГРО .ДСварнер" Ријека OOYP „Кро- 
вар" Нови Сад.

12) Решењем бр. 108/79. евидентиран је уговор о заступању закљу- 
чен између Маркичевић Милана, адвоката из Новог Сада, и 0 0 YP ,Југо- 
дент” Нови Сад, од 5. марта 1979. годиие.

13) Решењем бр. 78/79. узето је на знање да је раскинут уговор 
закључен између Чејовић Петра, адвоката из Суботице, са „Агропродукт” 
из Суботице, који је евидентиран решен>ем Адвокатске коморе бр. 229/74.

14) Задужека је Комисија за доделу плакста да прибави мишљење 
Општинских организација адвоката ко.ме од пензионисаних и умрлих 
адвоката после 20. маја 1978. године доделити Плакету са захвалницом 
a коме Повељу.

15) Решењем бр. 85/79. брише се из Именика адвоката Кркљуш 
Иван, адвокат у Новом Саду, са дано.м 9. март 1979. године, због пензио- 
Ш1сања. За преузиматеља одређен је  Полхачки Димитрије, адвокат у Н о  
во.м Саду. YaeTo је  на знање да Кркљуш Иван задржава чланство у 
Фонду посмртнине.

16) Решење.м бр. 101/79. брише се из Именика адвоката Вулетић 
Будислав са 15. мартом 1979. године, због заснивања радног односа. За 
преузиматеља одређен је Попивода Славко, адвокат у Новсш Саду.

17) Решење.м бр. 17/79. за преузиматеља адвокатске канцеларије Попо  
вић Дејана, адвоката у пеизији из Дебељаче, одређен је Стојков Бранко, 
адвокат у Ковачици-

18) YnpaBHH одбор предложио је Конфер>енцији адвоката сазваној у 
X III  заседање да за члана YpebiiBa4Kor одбора „Гласника" изабере Здје- 
лар МиЈЈОслава, адвоката у Ново,м Саду, члана Адвокатске радне зајед- 
нице .^аконитост”.

Управни одбор

СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА КОЈА ЈЕ 
ОДРЖ АНА 31. МАРТА 1979. ГОДИНЕ Y  nA H 4E B Y

H a Конференцији адвоката су усвојени следећи критеријуми за из- 
боре органа Ко.море

А) О П Ш Т И  K P H T E P H J Y M H

1. Приликом предлагања кандндата за органе Коморе треба водити 
рачуна о његовом угледу као иравника и адвоката, те његовом моралном 
и политичком лику.
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2. Y органе Коморе, a нарочито на руководеће функције, треба гфед- 
лагати адвокате који су својим досадашњим радом у адвокатури пока- 
зали да имају искуство и интер>ес за рад у прмзфесионалним организаци- 
јама адвоката и да уживају већи друштвени углед.

3. Треба водити рачуна о томе да пршшдшши народа и народности 
буду сразмерно пр>едстав̂ \>ени у органима Коморе.

4. Приликом састављања кандидатске листе треба водити рачуна и 
о томе да адвокати буду н територијално заступљени у органима Колк>р>е.

5. Приликом пред.\агања за члана било ког органа Коморе треба во- 
дити рачуна о принципу да се нико не пр>едлаже у исти орган више од 
два пута узастопно, водећи рачуна о потребном континуитету у раду 
органа Комор>е.

Б) П О С Е Б Н И  К Р И Т Е Р И Ј У М И

1. Уколико једно те исто лиде буде предложено на више функција, 
тада ће дотични кандидат бити дужан да најкасније до дана Конферен- 
ције изјави које се кандидат^ре прихвата.

2. Према одр>едбама Кодекса професионалне етике адвоката сваки 
адвокат тр>еба да прихвати кандидатуру пошто то представља част за 
сваког пр>едложеног. Y  случају ако адвокат из опр>авданих разлога не 
прихвати кандидатуру, дужан је  да одмах по сазнању о кандидовању оба- 
вести своју Општинску организацију о неприхватању кандидатуре како 
би дотична Огаптинска организација била у могућности да уместо њега 
одреди другог кандидата.

3. Y  смислу Статута је број кандидата за сваку функцију у орга- 
ШЈма KoMoi>e нваграничен, но такође је пркЈдвиђено да за р^тсоводеће 
органе тр>еба дредложити најмање два кандидата.

Руководеће функције Коморе су: председник, три потпредседника 
Управног одбора, дисципмшски тужилац, председник Дисциплинског су- 
да, П1>едседник Вишег дисциплинског суда.

4. Позивом на члан 140. и 141. Статута и члан 3. и 4. Општих крите- 
рнју.ма, адвокати се разврставају у F>eraoHe no седишти.ма Виших судова.

Региони су следећи:

1. терпторија Вишег суда у  Новол! Саду са 119 адвоката
2. тернторија Вишег суда у Панчеву са 43 адвоката
3. терпторија Вишег суда у Со.мбору са 23 адвоката
4. територија Вишег суда у Ср>е.мској Митркзвици са 33 адвоката
5. територија Вишег суда у Суботшџ! са 54 адвоката
6. територија Вишег суда у  Зрењанину са 37 адвоката

5. Општинска организација адвоката у седиштима Виши.ч ст^дова 
сазваће на заједничку седницу све остале Општинске организације адво- 
ката са територије свог Вшпег суда (.међуопштинска конфер>енција адво- 
ката) ради одређивања својих кандпдата, a пре.ма кључу напо.менутом у 
тачки 6. с ти.м да могу ставити своје предлоге у погледу кандиддта за
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руководеће функције у Комори из редова адвоката и ван седишта својих 
Виших судова.

6. Распоред и број места у органима Коморе по појединим регаони- 
ма је следећи:

Управни одбор

а) Нови Сад 5, од тога један председник
б) Панчево 2, од тога један потпредседник
в) Сомбор 1, потпредседник
г) Сремска МитркЈвица 1
д) Суботица 3, од тога један потпредседник 
ђ) Зрењанин 2

Дисциплински тужилац и два заменика

а) Нови Сад 2, од тога Дисциплински тужилац
б) Сремска Мит{х>вица 1

Аисциплински суд

а) Нови Сад 5, од тога 1 председник
б) Панчево 2
в) Сомбор 1
г) Сремска МитрнЈВица 1
д) Суботица 3
ђ) Зрењанин 2, од тога један заменик председника 

Виши дисциплински суд

а) Нови Сад 2, од тога 1 председник
б) Панчево 2, од тога 1 заменик председника
в) Со.мбор 2
г) Суботица 2
д) Ср>емска Митровица 2 
ђ) Зр>ен>анин 2

Комисија за контролу финансијског пословања 
(три члана и два заменика)

а) Нови Сад 1 и 1 заменик
б) Панчево 1 заменик
в) Сомбор 1 председник
г) Сремска Митровица 1

II

Конференција адвоката усвојила је предлог Управног одбора и за 
ч.лана Уређивачког одбора „Гласника” изабрала Здјелар Мирослава, адво  
ката Y Новом Саду, члана Адвокатске радне заједнице .Законитост”.
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Н Е К Р О Л О Г

C/VABKO ПАВЛОВ

Славко Павлов, пензионисани адвокат из Новог Сада, пре- 
минуо је после краће болести (последица несрећног пада) дана 
14. јануара 1979. године у Новом Саду.

Славко Павлов се родио 9. децембра 1902. године у Белој 
Цркви. Гимназију је учио у  Белој Цркви, a право дипломирао 
у Суботици 22. X  1925. године.

Од 1925. до 1937. године Славко Павлов ради као адвокатски 
приправник у тада познатим адвокатским канцеларијама у К о  
вачици, Алибунару, Ковину и Вршцу.

Адвокатски испит је положио 27. I I  1937. пред испитном 
комисијом Апелационог суда у Н. Саду.

Отвара адвокатску канцеларију 15. I I I  1937. у Вршцу. Пре- 
сељава канцеларију 1940. у  Перлез, где остаје до 1945. год. Од 
1945. до 1950. води адвокатуру у Жабљу, a од 1950. у  Новом 
Саду. Из Новог Сада премешта седиште канцеларије 1963. го- 
днне у Темерин, где је дочекао пензиониса1Бе 31. децембра 1978. 
године.

Славко Павлов је читав свој дуги радни век провео искљу- 
чиво у адвокатури. Од студија до пензионисања, заправо до 
смрти. Увек једнако ангажован, са пуним залагањем и прега- 
лаштвом. Кроз дуги низ година стекао је врло велику и разно- 
лику праксу. Студиозан, духовно радознао и свеж, обављао је 
адвокатске послове и у поодмаклим годинама амбициозно, мла- 
дићки. Зналац језика средине где је живео и радио (мађарски, 
немачки, румунски) успешно је користио предност непосредног 
комуницирања са странкама, што му је повећало углед и глас 
у тим срединама. Био је  иа добром гласу и цењен адвокат.

Као човек, лично скроман и уздржан, нешто више повучен 
у себе, затворен, ван адвокатуре није развијао друге активности. 
Све своје интелектуалне и физичке снаге исцрпљивао је у  свом 
позиву.

Смрћу Славка Павлова нестало је  из наше средине колеге 
из старије генерације адвоката, којима је адвокатура била не 
само занимање него животно опредељење, по чему ћемо и Слав- 
ка Павлова задржати у трајној успомени.

М. Б.
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П Р Е Г Л Е Д  П Р А В Н И Х  Ч А С О П И С А

IZ  SADRŽAJA CASOPISA

ADVOKATURA

Casopis Advokatike komore Srbije (Beo
grad)

l i  sadržaja bro]a 1/1979.

SećeroT, Ljublvoje: PRIMENA PRAVNIH
PRAVILA U OBLASTI UGOVORNOG PRAVA

Fatić, Branislav: POD КОЈШ USLOVIMA
JAVNA PRAVOBRANILASTVA IMAJU PRAVO 
NA TROSKOVE PO TARIFI O NAGRADAMA 
ADVOKATA

Gligorijevlć, Blagoje: ZASTARELOST POTRA- 
ŽIVANJA ADVOKATSKOG HONORARA

Vullćević, Vojislav: STANARSKO PRAVO — 
STICANJE I PRESTANAK

Trfailja, Slobodan: NOVI ZAKON O PRE- 
KRSAJIMA SR SRBIJE

Mesarović, Kosta: PONAVUANJE POSTUPKA

Boldić, Borivoj: BUDIMO DOSTOJNI SVOG 
ADVOKATSKOG POZIVA

USTAVNI SUD JUGOSLAVIJE ХЖШиО OD- 
REDBE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRI- 
VREDNIH I VANPRIVREDNIH DELATNO- 
STI U DELU КОЈШ SE ADVOKATSKE 
USLUGE RAZVRSTAVAJU U PRIVREDNE 
DELATNOSTI

A.NAU PRAVNOG ЕАКВЕТЕТА U BEOGRADU

Iz sadržaja broja 1—̂2/1978.

Lukia, Radomir: ĐORĐE TASIC

Blagojević, Borislav Т.: PRAVO ZEMALJA U 
RAZVOJU I SAVREMENA PRAVNA NAUKA

Vukadinović, Gordana: PRIRODNO STANJE 
COVEKA — OSNOV I OKVIR PRIRODNO- 
PRAVNOG SHVATANJA 2. 2. RUSOA

Panlć, Miodrag: NEKE SOCIO-EKONOMSKE 
KARAKTERISTIKE SPOUNE EKONOMSKE 
MIGRACIJE JUGOSLOVENSKE RADNE SNA- 
GE

Jovanović, Adilenko: ODLUCIVANJE O NE- 
OBRAZL02ENOJ 2ALBI

VodlneUđ, Vladimir V.: OSVRT NA NACRT 
ZAKONA O PRAVU SVOJINE I DRUGIM 
STVARNIM PRAVIMA NA NEPC»CRETNO- 
STIMA U SR SRBIJI

Rakiđ, Vesna: BRACNI I PATERNITETSKI 
SPOROVI PO ZAKONU O BRAKU I PO- 
RODICNIM ODNOSIMA SRH

ARHIV ZA PRAVNE I DRUSTVENE NAVKE

Organ Saveza udruženja pravnika Jugoslavije 
(Beograd)

Iz sadržaja broja 3/1978.

Stefanović-Zlatić, Milica: ZAHTEV ZA PRE- 
ISPITIVANJE PRAVOSNA2NE PRESUDE

Radbruch, Gustav; PRAVNI AFORIZMI

NASA ZAKONITOST

Casopis za pravnu teoriju i praksu (Zagreb)

I z  sadržaja broja 11—12/1978.
Fatić, Branisiav: NAPOMENE O NEKIM
PRAKTICNIM I TEORIJSKIM PITANJIMA U 
VEZI S ODREĐIVANJEM POJMA I PRI- 
RODE SAMOUPRAVNOG SPORAZUMA I 
DRUSTVENOG DOGOVORA U PRAVNOM SI- 
STEMU SFRJ
Bačić, Franjo: O KRIVICNOM DJELU PUA- 
CKE
VodineUđ, Vladimir: DOKAZIVANJE — JE- 
DINI PUT UTVRĐIVANJA SPORNIH CI- 
NJENICA U KRIVICNOM POSTUPKU
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Raspor, Andrija: PRAVO PRVOKUPA
PRAVNA REGULATIVA U NASEM DRUST- 
VENO-POLITICKOM SISTEMU (Učesnici u 
di&kusiji: E. Pušić, Ž. Smalcelj, C. Grbić, 
J. Ivezić, I. Kraljević, Z. Spoljar, Lj. Valko- 
vič, Z. Tomac, I. Matovic, S. Brdić, I. Be- 
kić)

ODVJETNIK
GlasUo odvjetnika Hrvatske (Zagreb)

Iz sadržaja broja 11—12/1978.

Korlaet, Radoje: „ODVJETNIK" — NJEGOVA 
ULOGA KROZ POLA STOUECA I NJEGO- 
VI SURADNICI

Siinić. DušaiK POVODOM INOVACIJA U ZA- 
KONU O KRIVICNOM POSTUPKU OD 1976. 
GODINE

Đuričin, MHutin: NAPORI ADVOKATURE NA 
KOSOVU

Korhec, Tamaš: NAKNADA STETE KOJA JE 
PROUZROCENA RADNJOM TREĆEG LICA 
SREDSTVIMA I DOHOTKU OUR

Simatović. Dinko: SUDSKE FERIJE — KO- 
LIKO?

DMS: TROSKOVI POSTUPKA PRED SUDO- 
VIMA UDRU2ENOG RADA

Vass, Adam: OBJEKTIVNA KUMULACIJA
TUZBENIH ZAHTEVA SA OSVRTOM NA 
MATERIJALNO PRAVNE INSTITUTE

ViDdlš, Vinko: PRAVOCASNOST REKLAMA- 
CJJE — GRAJANJE NAPAK

iupld. Mate: RASPOREĐIVANJE RADNIKA 
NA POSLOVE ODNOSNO RADNE ZADATKE 
ZA TRAJANJA RADNOG ODNOSA

Mmčevlć, Nedo: PRAVA, OBAVEZE I ODGO- 
VORNOSTI ORGANA DRUSTVENO-POLITIC- 
KIH ZAJEDNICA U RASPODJELI SRED- 
STAVA ZA LICNE DOHOTKE RADNIKA

Iz sadržaja broja 1/1979.

iMUjkovid, Miroslav: DISCIPLINSKI ORGANI 
U OOUR

Ivanjko, State: SAMOUPRAVNI SPORAZUMI 
I OBLIGACIJSKI UGOVORI U OBLASTI 
BANKARSTVA

PRIVREDNO PRAVNI PRIRUCNIK
Za pravnu, opštu i kadrovsku službu orga- 
nizacija udruženog rada (Beograd)

Iz sadržaja broja 1/1979.

Tomld, Teodor: ODGOVORNOST RADNIKA
ZA POVREDE RADNIH OBAVEZA

Iz sadržaja broja 1—2/1979,

Majtta, Zlatko: UGOVOR O DOŽIVOTNOM 
UZDRŽAVANJU I ALEATORNOST

Kokolj. Mitar: KRIVICNA ODGOVORNOST 
IZVRSIOCA KOJI SE NEHATNO STAVIO U 
STANJE PRIVREMENE NEURACUNUIVO- 
STI I IMAO NEHATAN ODNOS PREMA DJE- 
LU. A IZVRSIO JE DJELO KOJE SE MOŽE 
IZVRSITI SAMO S UMISUAJEM

Pavlovld, State: NEKE DILEME U VEZI S 
IZRICANJEM MJERE SIGURNOSTI OBVE- 
ZATNOG UJECENJA ALKOHOLICARA I 
NARKOMANA (Č1. 65. KZ SFRJ)

VeUć, željka: DEKLARATORNI TU2BENI ZA- 
HTJEV

PRIVREDA I PRAVO
Casopis za privredno-pravnu teoriju i praksu 
(Zagreb)

Iz sadržaj a broja 12/1978.

Panovski, StrahU: IZVRSENJE NA POKRET- 
NIM STVARIMA

Bitkljaš, Ivan: ZNACAJ PROMJENE ODGO- 
VORNOSTI ZA STETU PO NACELU PRET- 
POSTAVUENE KRIVNJE

Zivkovid, Sreten: ZASTARELOST PO ZAKONU 
O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Iz sadržaja broja 2/1979.

Magerl, MlUvoj: SAMOUPRAVNI OPĆI AKTI 
0 OSNOVIMA I AUERILIMA ZA RASPO- 
DJELU SREDSTAVA ZA OSOBNE DOHOTKE

Grčlć, Vukašta: UGOVOR O OSIGURANJU 
KROZ PROPISE I SUDSKU PRAKSU

Serdar, Vukan: U KOJIM SLUCAJEVIMA
RADNICI MOGU OVLASTITI POJEDINOG 
RADNIKA DA DONOSI RESENJA I ODLU- 
CUJE O DRUGIM PRAVIMA IZ RADNOG 
ODNOSA

BojadHd, Pravdoljub: IZVRSENJE NA PO- 
KRETNIM STVARIMA I NA NOVCANOM 
P0TRA2IVANJU DU2NIKA

Radakovid, Nedeljko: USAVRSAVANJE ZNA- 
NJA POSLOVODNIH I STRUCNIH KAD
ROVA
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1 Iz sadržaja bro]a 3/1979.

PREDSEDNIK TITO POVODOM SMRTI ED- 
VARDA KARDEUA

Cerić, Zoran: POSLOVODNI ORGANI U OUR 
SA OSVRTOM NA PRAKSU

Kukoljac, Vo'lslav: ZABRANA NA LICNl DO- 
hODAK (ADMINISTRATIVNA ZABRANA)

Bole, Josip: ZASTITA RADNICA ZA VREME 
TRUDNOCE, POROĐAJA I NEGOVANJA MA- 
LOG DETETA

Erg, Ivan IZVRSENJE NA OSNOVU VERO- 
DOSTOJNE ISPRAVE

Spanovia, Stevan: UGOVOR O ZASNIVANJU 
PRETPLATNICKOG ODNOSA O KORISĆENJU 
TELEFONSKIH USLUGA

ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA- 
V  NOVOM SADU

Iz sadržaja broja XIII/1979.~

Lazarević, LJublša: NOVE INKRIMINACIJE 
U KRIVICNOM ZAKONU SAP VOJVODINE

Puplć, Borivoje: OSNOVNE KARAKTERISTI- 
KE ODNOSA JUGOSLOVENSKOG FEDERALI- 
ZMA U IZVRSNOJ SFERI PO USTAVU IZ - 
1974.

Milutinović, Milan: OSNOVNI KONCEPTU-
ALNI ELEMENTI SISTEMA DRUSTVENE 
SA.MOZASTITE U JUGOSLOVENSKOM SA- 
MOUPRAVNOM SOCIJALISTICKOM DRUST- 
VU

Kovačevlć, MiUvoJ: JAVNA OVLASĆENJA SA- 
MOUPRAVNIH ORGANIZACIJA I ZAJEDNI- 
CA U NORMIRANJU DRUSTVENIH ODNOSA

Carić, Slavko: UGOVORI O KREDITU U NA- 
SEM PRAVU -
Miloševl.;, Ljubiša: TRECE LICE I NJEGOVA 
PRAVA PREMA ZAJEDNICI OSIGURANJA 
IMOVINE I LICA KOD OBAVEZNOG OSI
GURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA STETE 
OD MOTORNOG VOZILA
Jovlčić, Mlodrag: VISENACIONALNOST KAO 
FAKTOR ORGANIZACIJA I FUNKCIONISA- 
NJA FEDERALNIH SISTEMA (uopšte i u Ju- 
goslaviji posebno)

TrkIJa, Millvoje: SREDSTVA ZA REALIZA- 
CIJU DOGOVORENIH PLANOVA I PROGRA- 
MA RADA

Petrovlć, MUoJe: MARKSIZAM BEOGRAD-
SKIH NADREALISTA
Pcrić, Obrad: ODMERAVANJE KAZNE MA- 
LOLETNICKOG ZATVORA

Jovanlć, Pavle, B.: DR2AVA PREMA USTAVU 
SFRJ IZ 1974.

Popov, Dorde V.: DELOVANJE ZAKONA
VREDNOSTI NA SVETSKOM TR2ISTU I 
TRANSNACIONALNE KOMPANIJE

Malenlca, Antun: FR. VAT. 307 ,,SI QUIS A 
SERVIS QUIQE PRO SERVIS SERVITUTEM 
SERVIERUNT”

j
Stojanović, Zoran: RAZVOJ 1 KARAKTE-
RISTIKE KAZNE LISENJA SLOBODE U 
CRNOJ GORI U XIX VEKU

Mitrovlii, MBovan: DUSAN J. POPOVIC IZ- 
MEĐU ISTORUE I SOCIOLOGIJE

~ B a rd a š , BeTnadet: MERODAVNO PRAVO U 
POGLEDU STVARI U PREVOZU (Res in 
transitu)

Jeremlć, DuAanka: NEKA PITANJA ODRE- 
ĐIVANJA PRAVNE PRIRODE SAMOUPRAV- 
NIH SPORAZUMA

. ReUć, JovIca; NEKA FROMOVA SHVATANJA 
RESOCIJAUZACIJE NEUROTICARA

Cvejlć, Olga: PRESTANAK BRAKA PREMA 
NACRTU ZAKONA O PORODICI SR SRBIJE

Arslć, Zoran: NEKA PITANJA STVARALA- 
STVA U UDRU2ENOM RADU

Mltrović, Milovan: NASA PREDRATNA SO- 
CIOLOGIJA O FASIZMU

Jovanovie, Predrag: KARAKTERISTIKE RAD- 
NOG ODNOSA PREMA ZAKONU O RADNIM 
ODNOSIMA SAPV

Simovlć-Hiber, Ivana: O NEKIM KRIVIC- 
NIM DELIMA PROTIV IMOVINE U KRI- 
VICNIM ZAKONIMA REPUBLIKA I POKRA- 
JINA

Marjanović, MUoi: TOK SKOLOVANJA NA- 
UCNIH RADNIKA SA DOKTORATOM BEO- 
GRADSKOG UNIVERZITETA

Drlajić, Dlmltrije: ZA BR2E I USPESNIJE 
STUDIRANJE

Popovlć, Mllljan: GRAĐA ZA BIBLIOGRAHJU 
TEORIJE DR2AVE I PRAVA (1972—1977).

MHoš Stojanovld
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У р е ђ и в а ч к и  с а в е т :

Председник:
Н и к ол а  В у јаш к ови ћ  

судија Врховног суда Војводине

Светозар А рак улић , заменик јавног правобраниоца Војводине, Аитоније 
В орић , саветник покрајинског секр>етара за правосуђе и општу ynp>aBy, 
Н и к ол а  Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калиш ки, адвокат у Панчеву, 
Ж и ва  К оњ евић , шеф Службе за скупштинске послове Привредне коморе 
Војводине, В о ји сл а в  М аринков, адвокат у Вршцу, др  Љ убш и а  М и лош евић , 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, А уш а н  М и ћ ић , секретар 
Покрајинског друштвеног правобраииоца самоуправљања, Светозар Н и -  
колић, судија Врховног суда Војводине, М и л а н  Paitajuh, адвокат у Но- 
вом Саду, ВоЈислав Раш овић , адвокат у Ср>емској Митр>овици, Л асло  Ц а - 
бафи, адвокат у Зр>ењанину, др  Петар Ш арчевић , доцент Пртавног факулте- 
та на Ријеци, Д уш а н  Ш ипка, стручно-политички сарадник у Покрајинској 

конференцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговорни уредник 
Сава  Савић  

адвокат у Новом Саду

Ђ орће В ебер , адвокат у Новом Саду, Б удислав Вулетић, адвокат у Но- 
вом Саду, Светозар Д оброса вљ ев , судија Општинског суда у Новом Саду, 
М и р осл а в  З д јелар , г1двокат у Новом Саду, Ж и вк о  Киселинки, судија

Вишег суда у Новом Саду.

Технички уредник:
М и р ја н а  Јовановић

Гласник  издаје и власник је  Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. —  Телефон: 29459. —  Годишња претплата 360.—  дин., 

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

На основу мишљења rioiqsajimcKor секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. маја 1973. године, Г л а сн и к fe стручна п\̂ ликација ослобођена основног и

посебног пореза на про.мет.

РО Штампарија „Будућност", Нови Сад, Шумадијска, 12.
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