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П О З И  В

НА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу ч.\ана 71. став 3. Статута Адвокатске коморе 
Војводине Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, иа 
седници одржаној 26. јануара 1979. године, с а з в а о  ј е

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ 

•ча дан 16. јуии 1979. годиме

Редовпа годишња Скупштина he се одржати у Великој 
сали Окружног суда у Новом Саду, Сутјеска бр. 3/1II са почет- 
ком у 8 часова, a са

Д н е в н и м  р е д о м :

1) Огварање Скупштине и утврђивање броја присутних 
чланова,

2) Избор радног председништва,
3) Уручење Плакета са за.хвалницом и IloBC;V>a,
4) Читање записиика редовие годишње Скупштиис од 20. 

.маја 1978. године,
5) Извештај Управног одбора о раду свих opraiia Ко.море 

(известилац; Боривој Јекић, председник Управног од- 
бора),

6) Завршни рачун .Адвокатске ко.морс Војводине за 1978. 
годину (известилац: Нинков Велимир, благајник Управ- 
Hor одбора),

7) Извештај Комисије за прегдед фипансијског пословања 
за 1978. годину (известилац: Бачић Сдободаи, председ- 
ник Комисије за преглед финансијског пословања),

8) Доношење финансијског плана прихода и расхода Адво- 
катске коморе Војводине за 1979. годину (известилац: 
Нинков Велимир, благајник Управног одбора),
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9) Доношење Одлуке о изменама и допунама Тарифе о 
наградама и накнади трошкова за рад адвоката, изве- 
стилац: Драгољуб Јоваковић, председник Комисије за 
тарифу,

10) Дискусија о извештајима,
11) Одлука о давању разрешнице досадашњим органима 

Коморе,
12) Избор: председника Управног одбора, три потпр>едсед- 

ника Управног одбора, 10 чланова Управног одбора, 
избор председника, два члана и два заменика Комисије 
за преглед финансијскш' пословања, избор дисциплин- 
ског тужиоца и два заменика, избор председ^шка, за- 
меника председника и 10 чланова Дисциплннског суда, 
избор председника, заменика пр>едседника н 10 чланова 
Вишег дисциплинског суда.•

Право учешћа на Скупи1тини имају сви адвокати чланови 
Коморе и делегирани представници Одбора адвокатских при- 
правника.

Ако се у заказано време не скупи довољан број чланова, 
Скупштина ће се одржати сходно члану 73. став 2. Статута Ад- 
вокатске коморе Војводине са почетком 1 час касније, без обзи- 
ра на број присутпих.

Управни одбор позива све адвокате чланове Комор>е да 
узму учешћа у раду Скупштине. Обавештења техничке природе 
биће благовремено достављена Оиштинскил' организацијама ад- 
воката.

СЕКРЕТАР 
Управног одбора 
Томислав Милић

ПРЕДСЕДНИК 
Управног одбора 

Боривој Јекић



И З В Е Ш Т А Ј

УПРАВНОГ ОДБОРА О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 20. V 1978. ДО 16. VI 1979.

О П Ш Т И  ДЕО

Изабрани оргаии Адвокатске ко.море вршили су пословс 
из своје надлежнос1 и, поред текућих и с.\едеће:

—  радили на припреми текста Друштвеног договора о 
усклађивању обавеза адвоката за задовољавање опш1 едруштве- 
них и заједничких потреба, све до њеховог потписиваља;

—  радили на усаглашавању Статута са примедба.ма Скуп- 
штине САП Војводине;

—  радили на Анализи стања и проблема у раду Адвокат- 
ских радних заједница;

—  радили на изради текста Кодекса адвокатске етике;
—  учествовали у раду проширених седннца Врховног суда 

Војводине;
—  учествовали у раду Комисије формиране од Покра- 

јинског секретарија1 а за урбанизам, стамбеие и комуналне по- 
слове;

—  учествовали у раду Покрајинске конференције ССРН 
Војводине;

—  организовали традиционални сусрет са адвокатима Ад- 
вокатске коморе из Кечкемета, на којем је раз.матрана те.ма 
„Судови удруженог рада";

—  подносили предлоге за покрета1ве поступка код Устав- 
ног суда Војводине, за оцену уставности појединих о1Ш1тинских 
одлука и одлука СИЗ-ова о прописаним стопама пореза и до- 
приноса за адвокате;

—  започели са радо.м на припре.мама иа спровођењу Тито- 
ве иницијативе ради обезбеђетва колективног руковођења и по- 
јачања одговорности изабраних органа Адвокатске ко.море;

—  учествовали у  раду Савеза репуб.личких и покрајинских 
адвокатских комора Југославије;

—  радили на припремама за Конгрес МУА који ће се одр- 
жати у септембру у  Кану.

Мандат свих органа Адвокатске коморе Војводине изабра- 
них на Скутитини у  Новом Саду 19. јуна 1976. године престаје,



па је нужно да се укаже на најзначаЈНИЈе активносш сви\ 
opiaHa Адвокатске коморе Еојводине у протеклом, маидатиом 
периоду. Познато је да је Управни одбор на седиици одржаној 
12. новембра 1976. годнне усвојио Програ« н плаи рада за пе- 
риод од 19. V I 1976. до 19. 1979. године. По том nporpa.\iy
у првом реду требало је коицентрисати напоре у правцу до- 
следног реализовања у праксн уставних начела и доку.мената 
политичких и државних органа који се односе на адвокатуру 
као друштвену службу. Резултат уложених напора свих органа 
Коморе је коначно потписивање Друштвеног договора о уск.\а- 
ђивању обавеза адвоката за задовољавање општедруштвеннх н 
заједничких потреба. Овај Друштвени договор је потписан од 
стране Извршног већа Скупштине САП Војводине 17. маја 1978. 
године, a од Скупштине Адвокатске коморе Војводине 20. маја 
1978. године. Скупштине општина и Самоуправне ннтересне 
заједнице су потпнсивале овај Друшгзени договор у октобру и 
нове.мбру 1978. године. Y  тексту овог Друштвеног договора из- 
ражен је јединствен политички став свих \^есника у припре.ми 
и потписивању Друштвеног договора о адвокатхфи као дру- 
штвеној служби. Овај јединствен политичкн став значн да устав- 
не одредбе о адвокатури као друштвеној служби треба оживо' 
творнти у праксн на тај начии што ће се лични до.ходак оства- 
рен у адвокатској делатности иотпуно изједначити са лнчни.м 
дохотко-м оствареним у удруженом раду, са аспекта за.хватан>а 
за а.шментирање општедруштвеннх и заједничких потреба. Ово.м 
приликом посебно треба истаћн да је  у прнпре.мн тскста овог 
Договора учествовао велики број појединаца, органа и органи- 
зација (јер је xiopao да прође кроз одређену процедуру). Дуг 
временски период који је протекао до коначног усвајања Дру- 
штвеног договора и учествова1Ба веома ве.\иког броја учесника 
у његовој npifflpcMH има позитиван ефекат на садашњу дру- 
штвено-еконо-мску позниију адвокатуре као друштвене службе. 
Адвокатура је коначно схваћеиа као друштвена служба за коју 
самоуправно др\титво и.\1а посебан интерес. Од свих учесника 
у његовој припре.ми је  оцењено да адвокатура обавља друштве- 
иу с.\ужбу sui generis ii да радни.м људима мора бнти обсзбеђен 
друштвено-еконо.мски положај потп^шо пдентичан са положаје.м 
раднпх људи који обав.\Јају де.\атност у удружено.м раду. Овак- 
во постав.\>ање адвокат^фе у свакодневном животу  ̂ представља 
сихуфан основ да се ова важна друштвена служба (која у прав- 
ном систе.му служи првенствено обезбеђењу једпакости грађана 
пред судом n другим органима као и обезбеђењу права, инте- 
реса заснован1£х на закону п слободе грађана) може развијати 
као неопходна ннстлтуцнја, чпја функција представља средство 
за стрнктно остварење и ефикасну заштиту начела \ставностп 
и законитости у нашем друтптвеном животу’. Свп органи Адво- 
катске ко.море, као и целок\т1НО чланство, ангажовано су прн- 
шли извршењу постављених задатака из програ.ма и плана рада. 
Неки задаци су извршени. Неки су код почетних резултата. Као 
на пример када се ради о укључивању адвокатуре пркгко својих



представинка у одговарајућа иокрајниска, одиосио оиштииска 
тела на припремама проииса. На почетку смо остварсчва иитсн- 
зивније сарадње са правосудним и управиим оргаиима. Истн- 
чемо овом приликом чжвеннцу да је адвокатура гшчела да 
учествује на проширеним седницама Врховиог суда Војводиие, 
да је учествовала у расправи о обезбеђењу самозаштитс право- 
судних органа, да смо иннцирали измеие и допуие покрајииских 
прописа.

Ако се пажљиво упорсде задаци из Програма и плана рада 
са њиховим остварењима у мапдатном перноду оида морамо 
истаћи да на њиховом извршењу морамо још дуго упорно ра- 
дити. Програмом и плаиом рада ми смо одређеио указали па 
правце и места где адвокатура може да се укл>учи у рад код 
одговарајућих покрајинских односно општинских органа и opra- 
низација. Какве облике рада треба да организујемо да бн се 
адвокати стручно и идеолошки оспособљавали за ефикасиије 
обављање функције. Исто гако како да се организује.мо и које 
мере да предузимамо да се сви адвокати у свом раду поиашају 
у складу са нормама адвокатске етике и норма.ма самоуправ- 
ног друштва. Детаљно смо све ово разрадили у плану рада у 
којем смо одредилн динамику рада и његове иосиоце. Будућим 
изабраним органима предстоји да обаве веома одговорие посло- 
ве и уложе велике напоре да би се овај програм н план рада 
у највећој мери извршио. Од иашег укупног напора и иаше 
организованости зависи за које време ћемо извршити постав- 
л>ене задатке из Програма и плаиа рада. Како видимо у иај- 
већој мери од нашег рада зависн да ли ћемо остварити солидне 
услове за нормалан рад адвокатуре и за напредак овс друштве- 
не службе.

Сада када смо Друштвени договор потиисали ми морамо 
усмерити нашу акцију и на одговарајућим местима поставити 
питања, који су то разлози да поједине општине и поједиии 
СИЗ-ови одбијају да потпишу овај Друштвени договор, aico је 
тачно да је у тексту овог Друштвеног договора изражеи поли- 
тички став о адвокатури као друштвеној служби, усаглашеи на 
целој територији Покрајине. Истовремено морамо поставити 
питање који су разлози што се овај Друштвени договор некад 
не примењује односно крши од одређених потписника приликом 
доношења њихових одлука у којима прописују доприносе и 
порезе и тада ове утврђују за адвокаге у већем процеиту од 
процента који прописују за раднике у удруженом раду. Исти- 
чемо да решења из Друштвеиог договора задовољавају мини- 
мум захтева адвокатуре као друштвене службе па из овнх раз- 
лога морамо упорно исчрајати сваки са свог места да се одредбе 
Друштвеног договора до краја реализују у пракси.

Y  овој години пр>едстоји веома важна акција како адво- 
катуре тако исто и свих oprana и организација које из својих 
надлежности прате ову друштвену делатност. Предстоји раз- 
матрање улоге, положаја и правца развоја адвокатуре и других 
видова пружања правне помоћи од Савезног већа Скупштине



Југославије и од Скушитине САП Војводине. Адвокатска opra- 
низација је укл>учена од почетка у процес израде потребних 
материјала, који ће послужити за расправу о cxaiby, пробле- 
мима и правцима развоја адвокатуре. Очекујемо да иосле ових 
расправа од највнших орхана, адвокатура коначно добије своје 
место у пракси које јо ј по њеној уставној познцијп припада. 
Основано се очекује да адвокатска организација узме најактив- 
није учешће у изради овог материјала. Да је адвокатура нај- 
позванија да пружи праву информацију о стању и проблемима 
као и да сугерише правце развоја ове друштвене службе. Када 
будемо добили најауторитативнији став о адвокатурн као дру- 
штвеној служби онда ће битп обезбеђен сигуран друштвено 
-економски положај адвоката носиоца ове друштвене функције. 
После тога (не смемо заборавити да смо то увек па и сада то 
чинимо) морамо окренути нашу пажњу и усмерити рад и еиер- 
гију да се адвокатура оспособи да најефикасније обавља своју 
функцију. Морамо у заједници са удружеиим радом успоста- 
вити сарадњу првенствено у правцу размене рада и средстава, 
на обучавању правничких кадрова и др. Y сарадњн са Правним 
факултетом, Покрајинским секретаријато.м за правосуће и on- 
шту управу и одговарајућЈш друштвеним институцијама мора- 
мо изналазити начине за прилив млађих кадрова у адвокатуру. 
С THAI у вези морамо радити у правцу пооштравања критерн- 
јума за при^див кадрова у адвокатуру, како са стгшовишта стру- 
чне оспособљености тако исто и морално-политичке подобности.

На крају мандата истичемо да је  доста урађено. Веома 
много напора морамо сви скупа уложпти да коначно схватимо 
да од ангажозања како чланова иза.браних органа Адвокатске 
коморе, изабраних делегата у одговарајуће скупштипе друштве- 
но-политичких заједница и СИЗ-ова н другох организација, тако 
нсто и од ангажмана сваког адвоката завнси какав ће нам бити 
положај у друштву и какав ће углед и признан^е друштва ужи- 
вати адвокатура као друтитвена служба. He смемо никада забо- 
равити, јер је то у интересу нас самих, да морамо будно пазити 
како се понашамо у свом раду. Ово због тога јер обављамо јав- 
ну функцију, која по природн ствари долази веома често 
ситуацију да трпи критике за свој рад и своје noHamaibe (исти- 
на најчешће неосновано), a\ii ми морамо бити веома осетљиви 
на испаде нашнх чланова, јер ови ексцеси врло брзо H3iy'6e име 
и презиме појединог адвоката и прерастају у хипотеку на цело- 
купној адвокатурп као др^титвеној служби. Из тих разлога ми 
ћемо морати учинити све да до оваквих ексцеса не долазм, a 
који се од носилаца ове функиије усуди да грубо наруши пра- 
вила понашања, ми смо позвани н дужни да pearyjCiMo на тај 
начин што ћемо таквог нашег члана одстранити из наших редо- 
ва у интересу адвокатуре као друштвене службе.

Сада је  праза прнлика да кажемо да смо у свом раду 
током овог мандатног периода наилазнли на пуно разумевање 
и сарадњу на разрешавању ових највитаАнијих проблема за 
адвокатуру, од стране Ск\т1штине САП Војводиие, Извршног већа



САПВ, Уставног суда Војводинс, Врховног суда Војводиме, По- 
крајинског секретаријата за правосуђс и општу управу, Покра- 
јинског секр>етаријата за фипаиснје и Покрајипског секрста- 
ријата за законодавство. Очекујсмо да he се ова сарадЈва иаста- 
вити и продубљивати и у будуће, јер послови пружања правие 
помоћи представл>ају заједничку бригу како адвокатурс тако 
исто и свих ових органа, a пре свега ССРНВ коме свп при- 
падамо.

П О С Е Б Н И  ДЕО 

(период од 31. X II 1977. до 31. X II 1978)

Адвохати

Y 1978. години бројно стзн>е адвикага у односу на 1977. 
годину смањило се. На дан 31. X II 1977. године било је уписано 
у Именику адвоката 329 адвоката, a на дап 31. X II 1978. годипе 
МЗ адвоката.

Y току 1978. године уписано је 14 адвоката и то; из реда 
адвокатских приправника 1, судија 7, из привреде 3, из дру- 
штвених организација 3.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1977. годииом у 
којој је уписано 17 адвоката опао је са три адвоката.

Y 1978. години брисано је нз И.меника 30 адвоката и то: 
3 услед смрти, 19 због пензионисаЈ&а, 1 због уживања пензије, 
5 због заснивања радног однсхга, 2 због пресел>ења седишта адво- 
катске канцеларије на територију друге коморе.

Y  току 1978. године 1 молба са захтево.и за упис у Именнк 
адвоката је одбијена, a 1 молба је повучена пре .мериторног 
разматрања.

Y току 1978. године извршено је ipn иресел>ен>а седишта 
адвокатске канцеларије.

Y  току 1978. године 110ставл>сно је 27 преузи.матеља адво- 
катских канцеларија, два привремена заменика, одређено је 26 
бесплатних заступника и два заступнпка, 10 адвоката разрешепо 
је дужности преузимател>а, 1 адвокат разрешен је дужности 
привре.меног за.меника.

Y току 1978. године у евиденцији адвокатских радних за- 
једница уписане су промене: три адвоката су приступила посто- 
јећи.м адвокатским радним заједницама, 4 адвоката су иступила 
из адвокатске радие заједнице и воде индивидуалне адвокатске 
канцеларије, основане су две заједничке адвокатске канце.ла- 
рије, евидентирано је 9 уговора о пружању правне по.моћи и 
застуиању склоп.\>ених из.међу адвоката и привредних органи- 
зација, два уговора о пружању правне помоћи о заступаљу су 
раскинута, издато је 34 увере1ва.



Y току 1978. године одбијена је једна мо.\ба за пружањс 
правне помоћи ван седишта адоокатске канцеларије, —  члан 
27. став 4. Статута Адвокатске коморе Војводине.

Од 1. октобра 1978. године два адвоката и 1 адвокатскн 
приправник, чланови Адвокатске радне заједнице „Правиа .за- 
штита” , удружили су свој рад у Адвокатску радну заједницу 
„Адвокатски биро” .

Адвокатске канцелар^1је су углавно.м распоређене у седи- 
шту Врховног суда Војводиие, виших и општииских судова, 
док 11 адвоката и.ма седшвте адвокатских канцеларија у 9 .места 
Војводине у којима нема суда.

Дана 31. X II 1978. годиие од уш 1саних 313 адвоката седи- 
ште адвокатске канцеларије H.\ia.ui су: у Новом Саду 91, у Адн 
2, у Алибунару 3, у  Апатину 1, у Бачу 2, у Бачкој Па.\аици 5,
Y Бачкој Тополн 7, у Бачко.м Петровцу 2, у Бачко.м Петрово.м 
Селу 1, у Бајмоку 1, у Банатско.м Новом Селу 1, у Бе.\ој Црквн 
4, у Беочину 1, у Бездану 2, у Ф\тогу 1, у Инђији 6, у Кикиндн 
6, у Ковачици 3, у Ковииу 4, у Кули 2, у Молу 2, у Новој Црњи 
1, у HoBO.vi Бечеју 3, у Hobo.\i Кнежевцу 2, у Оцацнма 3, у Паи- 
чеву 21, у  Пећинцима 1, у Петроварадину 1, у Пландишту 2,
Y Румн 5, у Сентн 4, у Србобраиу 2, у Сомбору 16, у Сре.мски.м 
Карловцима 1, у Сре.мсхој Митровици 13, y  Старој Пазови 4,
Y С\^тиц11 36, Y Шнду 3, у Те.мернну 3, у THxeAY 2, у Врбасу 3,
Y Вршцу 5, у 3pcH>aHHHY 26, у Жaбл>Y Д н y  Житишт\’ 1.

Просек старосне структуре адвоката на дан 31. X II 1978. 
године био је 49,7 годнна.

Адвокатски пршгравниии

Y И.менику адвокатски.х приправника .Лдвокатске ко.море 
Војводине у Ново.м Саду на дан 31. X II 1977. године би.\о је 
уш1сано 23 адвокатска приправпика, a iia ,\ан 31. X II 1978. ro- 
дине 21 адвокатски приправник.

Y току 1978. године учЈисано је 6 адвокатских приправника 
од којнх CY 5 са факултета и 1 из друштвене органи.зације.

Y току 1978. године брнсано је нз И.менпка адвокатских 
пр>шравника 8 адвокатскнх приправника и то: 1 због XTiHca
Y Именнк адвоката и 7 због заснивања радног односа.

Y току 1978. године 1 г1Двокатски приправник прекинуо 
је  адвокатско-приправничку вeжбY због одслужења војног рока, 
1 адвокатски прнправник наставио је адвокатско-приправничку 
вежбу након одслужења војног рока, 3 адвокатска приправника 
про.менуло је адвокатско-приправиичку вежбу од адвоката код 
алвоката.

Адвокатски приправницн обавл>а.\и су а.\вокатско-прнправ- 
ничку праксу у шест места ВојводЈше и то: у Hobo.v Саду 15, 
у Бачу 1, Y Белој Цркви 1, у Bp>6acY 2, у Старој Пазови 1, и у 
Панчеву 1.

Просек старосне стрхжтсре адвокатских приправника на 
дан 31. X II 1978. године био је 30 година.
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РАД ОРГЛНА КОМОРЕ 

Ск^пшгшш

Адвокатска комора Војводипе одржала јс Редонпу годи- 
шњу скупштину 20. маја 1978. годипе у Сом^ру. Скупштина 
је била радна. Скупштииа је допела Одлуку о измспама и до- 
пунама Статута Адвокатске коморе Војводине. Скушитииа јс 
усвојила Аруштвени договор о усклаВиван^у обавеча адвиката 
за задовољаваи>е општсдруштвспнх и зајсдиичких лотрсба и за 
потпнсника овластила председника Борнвоја Jeiaiha, адвоката 
из Новог Сада.

Конфереииија адвоката

Конференцнја адвоката одржала је X II седиицу 22. априла 
1978. године. Конференција је прихватила предлог Управиог од- 
бора за rioBHmeibe посмртниие са 30.—  на 50.—  дии. од смртиог 
случаја, предлог финаисијског плаиа прихода и расхода за 1978. 
годину и упутила Скупштинн Адвокатске коморс Војводипс иа 
доношење.

Конференција је утврдила предлог одлуке о из.мспа.ма и 
допунама Статута Адвокатске коморе Војводиие сачи1{>сис у 
складу са примедбама Скупштипе САП Војводине.

Утврдила је предлог за доделу Повеља и Плакста са за- 
хвалницо.м.

Узела је на зиање информацију о н.зборној активности 
адвоката у Општински.м органи-зација.ма адвоката.

Управни одбор

Рад Управног одбора Адвокатске ко.море Војводине у 1978. 
години одвијао се иорма.лно.

Одржано је  8 редовиих седиица Управиог одбора иа који.ма 
је донето 226 записничких решења.

На седница.ма Управног одбора учествовали су н други 
органи Адвокатске коморе и то: председник Вишег дисциплин- 
CKor суда, председник Дисциплимског суда, Аисииплт 1ски ту- 
жилац, председник Ко.мисије за социјално осиг\'рање, прсдссдник 
Комисије за опорезива1ве адвоката, председник Ко.мисије за 
статутарна и нор.мативна акта, председник Ко,мисије за 
кадрове и главни и одговории уредник „Гласника” .

Аисциплински тужилац

У 1978. години оформљено је 73 нова пред.мета.
У истој години у 19 пред.мета поднгнута је оггтужиица, у 

59 предмета пост^ттак је обуставдеч, a два пред.мета су уступље- 
на Огшггинској организацији на даљу надлежност.



Од укупно 80 решених предмгта, 34 предмета с\- из 1978 
године, 30 предмета су из 1977. године, 9 пред.мета су из 1976. 
године, a 7 предмета су из ранијих годииа.

Виши диашилински суд

Y току 1978. године Виши дисцип.\ински суд и.мао је 4 
предмета по жа.лби адвоката против првостепене дисиип.чимске 
пресуде.

Сва 4 предмета су расправ.л>ана на јавној седници дисцн- 
плинског већа, па је након спроведеног пост\т1ка, веће две жа.\- 
бе одбило и потврдило првостепене пресуде. Једна првостепена 
пресуда је преиначена у погледу висине казне (с.мањена иовчана 
казна). По једној жалби против првостепене пресуде укин\та је 
првостепена пресуда. a предмет враћен првостепеном већу на 
поновно расправљаи>е и доношење нове одлуке.

Дисциплински суд

Y току 1978. године дисциплински суд добио је 14 нових 
предмета и то: 9 оптуисница подигнутих по пријавама у 1978. 
годнни и 5 оптужница подигнутпх по пријава.ма у 1977. годинн.

Дисцињшнски суд одржао је  7 јавних претреса и 1 нејавну 
седннцу.

Дисциплински суд расправљао је у 14 слу-чајева по прија- 
вама-оптужницама Дисцшт.ишског тужиоца. Окончао је 2 пред- 
-мета док је 12 одложено због прнкупдања до1саза.

Дисциплински суд радио је у три већа.
На нејавној седницн укпнуо је једно ргшење о суспензији.
Y предмети.ма у којима је  решавао ради.\о се о тежим 

повреда.ма дужности и угледа адвокатуре од стране адвоката.
Y извештајно.м периоду против одлуке Дисшш-шнског 

суда уложене су две жалбе које су благовремено пристигле у 
Ко.мору.

„Гласник”

„Гласник” је у 1978. години задржао своје уста.\>ене рторнке.
Y сви.м рубрикама писа^\о је 10 адвоката, 18 судија и 6 

аутора из друтих професија. Из области грађанског права обја- 
вљено је 14 ч.\анака, 4 из радног, a из оста.\их об.хасти 6 тек- 
стова.

Y  рубрици „Правна пракса” при.\озн су обухвата.\и свс 
области и гране права. Дглавном cv објављивани ставови судске 
праксе што је од великог значаја за све читаоце. Y рубрици 
„Саопштења”  редовно су из^хазнла саопштења о свакој седници 
YnpaBHor одбора и д р утх  органа Адвокатске ко.море, као н о 
збивањилш у ј\тословенској и међународној адвокатури. Y  гтр>е-
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гледу „Правмих часописа” систсматски јс ибјаил>мвина битна 
садржииа свих правмих гласила који се штампају у зсмл>и, па 
ово доприноси како иаучном тако и практичиом раду.

„Гласиик" је финаисираи од члаиова Адвокатскс коморе 
Војводиие. Редакција је пикушала да npuuabe иеког од суфинаи- 
сијера, али у том иије успела. Y извештајном периоду дииЈло 
је до битно повеНаних трошкова штампаи>а, тако да је морала 
бити iiuBchaHa цена „Гласиика” за 10,—  дии. iio једном броју.

РАЛ КОМИСИЈА УПРАВНОГ ОДБОРА 

Комисија за статутарна и нормативиа акги

Кимисија је у извсштајнох\ псриоду кинцсн i рисала рад на 
изради текста Кодекса адвокатске стике Адвокатске киморе Вој- 
водине, разматрала и усвојнла предлог одлукс о утврВнвању 
начина, аоступка у вези избора и опозива делегата у Покрајип- 
ску конференцију ССРНВ. Разматрала leae за израду Правил- 
ника о издацима Савсза републичких и иокрајииских адвокат- 
ских комора Југославије за рспрезентацлју, иочела са радом иа 
увођењу колективиог руководства у складу са ипицијативом 
Председника Републике друга Тита. Коордшшрала са другим 
комисијама и оргапима Коморе иа рсшаваи>у зајсдничких зада- 
така. Иницијатива друга Тита за колективпо од>\учиваи>е и ко- 
лективно pyKOBobeibc је плебисцитарно усвојеиа од свих чла- 
нова Адвокатске коморе, тим пре што сс у Адвокатској комори 
Војводине увек водило рачуна и о мишл>е1ву другич и што јс 
увек била вођена заједиичка политика. Овај riocao би могао 
да се обави до следеће Скупштиие. Сматрамо да нас у наред- 
ном периоду очекују иови, сложенији и всома озбиљии задаци 
на питањима измене Статуга, довршсил предлога Кодекса n 
сп]Х)вођен>а идеје друга Тита о колективном руководству.

Комисија за upomice и правну праксу

У извештајном перноду Ко.мисија за прописе и правиу 
праксу је разматрала више гв1тан>а од значаја за право и дуж- 
ност Адшзкатске коморе да прати проблеме у остваривању устав- 
ности и законитости.

Тако је између осгалог, Комисија иницирала расправу о 
смислу и дејству члана 78. Закона о стамбеним олносима и 
становишти.ма судске праксе о положају разведеиих брачиих 
другова у погледу коришћења стана у својипи грађана. О ово.ме 
је Комисија иницирала и ширу расправу (Округли сто). Ипици- 
јатива Комор>е у вези са тим је нашла одјека у закоиодавној 
политици и у току су измене и допуне Закопа о стамбеиим
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односнма коЈима се на много лрукчиЈИ начин од досадашњег 
решава ова проблематика.

Комисија је разматрала и проблеме вештачеља у пракси 
судова, о чему је такође одржана и шира —  јавна расправа.

Y проширеном саставу Комисија је размаграла уочене про- 
блеме у остваривању законског положаја бранноца претход- 
ном поступку.

Поред тога Комисија је разматрала и нацрте односно пред- 
лог Закона о којима је у поступку њиховог доношења затраже- 
но мишљење Коморе.

Комисија за социјсито осигурање

Комисија за соиијално осихлфање и Радна група формира- 
на у циљу успостављања сарадЈве са Самоуправном иитересном 
заједницом за пензијско и инва.\идско осигурање у вези спрово- 
ђења Аруштвеног договора за задовол>аван>с општедруштвених 
и заједничких потреба, на заједничкој седници заклучиле су:

—  да треба задржати досадашњи начин \тврђнван>а осно- 
вица и плаћања доириноса;

—  досадашњн начин п.\аћања допрнноса одговара сиеци- 
фичним условима a4 BOKaivT>e и баш је одраз изједначавања 
услова адвоката н осталих раднкка.

KoMuciija за кадрове

Псх:ле потписивања Друштвеног договора о усклађивању 
обавеза адвоката за задовољавање огаитедруштвених и заједни 
чких потр>еба, обезбеђују се предуслови за при.шв млађих прав- 
нпчких кадрова у редове адвоката. Истина, Друтитвеним дого- 
вором нису сва спорна питања решена. Ова Комисија у изве- 
штајном периоду је изучавала начнне како да се и фактички 
обезбеди присуство већег броја адвокатских приправиика. Сва- 
како да је  веома важно питање рг1зрешено потпнсивањем Ко- 
лективног уговора између Већа синдиката САП Војводине и 
•Ддвокатске ко.море Војводине, који је објав,\>ен v' „Службеном 
•шст\' САПВ" бр. 7/77. Ови.м Колективнн.« уговоркЈМ обезбеђен 
је друштвено-економски положај адвокатских прнправника. По- 
сле Друштвеног договора .ми морамо учинити и предузети веома 
ве.шке напоЈзе код Ск\'пштина огаитина и СНЗова ради посеб- 
Hor трет.мана адвоката који 3anoiu.v>aBa алвокатског приправ- 
ника. Нема спора да је обучавање правн11чких кадрова од веома 
ве.шког значаја за адвокатуру, a истозремено и за целокуттну 
др\титвену заједницу. Свима на.ма је познато да је велики број 
адвокатских пргаравника нашао запослење у судству, ту^жила- 
штву, \т1рави и др. Један од могу^ћих ттева  је успостав.\>ање
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capaAtbc ca олговарајуНнм СИЗч>вима рали o6c36cbcii»a срсл- 
става заправо фоида из којег би бнло фипанспрапо како обуча- 
Baite адвокатских приправника, тако исто и плаНан>о одговара- 
јућих доприноса н порсза, уколико се нс изнађу pciueiba да се 
адвокати ослободе iiAahaiba порсза н допрнмоса када обучавају 
приправнике. Ово.м приликом xohcMo да укажсмо да јс зајсд- 
иичка брига како Адвокатске коморс Војводиие тако исто и 
целокупне друштвене зајсдницс да се алвокатура у Покрајиии 
кадровски оспособи све са цил>см обс.збсНсња правпе iioMohn 
грађаинма, радним и другим оргапизацијама па пајвишсм стру- 
чном нивоу.

Комисија за доделу признања

Комисија за доделу Плакета у тоиу 1978. годиие одржала 
је две седнице на којима је раз.матрала предлогс Општинских 
организација адвоката о додели Повеља и Плакета са захвамш- 
цо.м, на осиову којих је поднела предлог Уиравном одбору Адво- 
катске ко.море за доношен>е одлуке. Управии одбор, иа седннци 
одржаној 12. .маја 1978. године, доделио је 10 Плакета са захвал- 
ницом и 58 Повеља пензионисаним и умрли.м адвокати.ма, које 
су уручене на Скушшини Адвокатске ко.море Војводннс 20. маја 
1978. године. Посмртно је доделлно 4 Плаксте са захвалиицо.м н 
14 Повел>а које су при.чшли чланови ужих породица умрли.х 
адвоката.

Библиотека

Библиотека Лдвокатске коморе Војводиие у Новом Саду 
броји 3.693 де.\а, док је у 1977. години имала 3.629 дела. Кпдие 
и часописи коришћени су у библиотеци и ван библиотеке.

Адмииистрација Коморе

Рад Ад.ч1имистраиије Адвокатске ко.море у 1978. годипн од- 
вијао се нор,малио. У деловодио.м протоколу Адмипистрације 
•запри.млЈено је 391 пред.мет у току 1978. годиме.

Књиговодство Адвокатске коморе је у 1978. годиии имало 
преко 615 дописа од којих 38 Општински.м иргапизанија.ма адво- 
ката.

Укупан број пр>едмета који је Ад.мипнстрација имала у 
раду 1978. године износио је  2.(Х)5 предмета.

Ад.министрацнја Адвокатске ко.море посебно је била anra- 
жована у техничким припремама Редовие скупштиис Адвокат- 
ске ко.море Војводине, техничко.ч раду на Одлуци о из.менама н 
.чопунама Статута Адвокатске ко.море Војводине, на иословима
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поводом дискусије о Нацрту кодекса професионалне етике и 
техничком раду у вези Ар^читвеног договора. Координацнју рада 
између Управног одбора и Адмннистрације вршио је секретар 
и председник Управног одбора.

СЕКРЕТАР 
Управног одбора 
Томислав Милић

ПРЕЛСЕДНИК 
Управног одбора 

Боривој JeKuh
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Б И Л A Н C

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y НОВОМ САДУ 
НА ДАН 31. X II 1978. ГОДИНЕ

I. Рачми имоиипе —  билпнс

A К Т И В A

Които Назив конта Изиос

002 Некретнина — пословне пр>осторије 137.389,00
003 Пословни инвентар 136.912,00
008 Библиотека 70.523,15
0700 Банка — фонл заједничке потрошње 4.474,75
0701 Банка — стамбени фонл 20.612,00
0710 Ста.мбенн кредит 13.506,00
0711 Удружена ста,мбепа средства 59.387А5
1000 Бапка — жиро-рачун 366.196,77
1010 Благајна 4.297,05
12831 Адвокати 72.540,40
12832 Адвокати у пеизији 636,00
310 Канцеларијски материјал 5.02256
361 Ситан шшеитар 1350652
— Аужшшн 38.658,47

УКУПНО АКТИВА 943.662,02

П A С И В A
02 Исправка вредностн — отпис 29.076,00
12830 Страни претплатпици на Гласник 73.576,00
720 Обрачуната a нсналлаћена члаларииа 110.532,00
7220 Обрачуиата a иснаилаћена иовчаиа казна 15.425,00
728 Обрачунато a неиаплаћено за Гласник 10.235,00
9000 Имовииа 206.540,96
9003 Отпнс непаилативе ч-1анарине 6.893,18
9004 Покрнће .мањкова 7.98720
9005 Усавршавазве материјалне базе Коморе 118.688,18
9006 Ванредне помо1ш 11.000,00
9007 Средства за покриће расхода 36.453,16
9700 Фонд заједничке потрошпл 4.474,75
9701 Фоид стамбени 93.505,55
990 Фонл 1К)Смртнине 28.599,71
— Веровници 190.67553

УКУПНО ПАСИВА 943.662,02

P̂ 'KOBO.wi.xau рач\‘новодства: Благајиик: Прелсс>\иик:
Игњат Гаври-човић, с. р. Велимир Иинков, с.р. Боривој Јекић, с. р.
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II. Рачун добитка и губитка

П Р И М A Њ A

Конто Назив конта Предколона Гл. колона

720 Наплаћена члаиарина 861.978,—
728 Нап.\аћена претп.\ата на Гласник 170.150,—
7220 Наплаћено од новчаних казни 7.411,—
7210 Наплаћено од огласа у Гласнику 2360,—

Нањ\аћена р>азна примања 24.812,—

УКУПНО УКУПНА ПРИМАЊА: 1.065.929,—

И З Д А В А Њ А

Ср>€дства радне заједнице (лнч. дохоци) 579278,60
4023 Поправка инвентара 997,70
40 Огр>ев, освет.̂ >ење, вода, смеће 11.837,10
40 ПТТ трош., HOBiffle, тр. платног пром. 2220535

4000 Канце.\аријски .матер. и час. 14212,05
434 Чланарина Савезу 74.440,00

Дневнице, данг. и п\ттш тр. 63.139,15
413 Осиг\ран>е Комор>е 1319,10

4188 Одржавање Годишње ск т̂тштине 2938530
4189 Помоћ удовали бивших адвоката 3.000,00

Ocra-ui разни нздацн 30.977,10

УКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 850.991,65

4182 А\торски хонорар 72.911,00
4187 Штахшање и експедиција Г.шсника 160.436,90

Тјхјшкови \-p>ebeiBa Гласника 233347,90
800 Раз.М1ка више нап.\аћено 1.589,45

УКУПНО УКУПНА ИЗДАВАЊА: 1.065.929,—

PyKOBOAiLvau {Јач̂ ^новодства: Б.\агајник: Пр>едседник:
Игњат Гавриловић, с. р. Ве.гимир Нинков, с. р. Боривој Јекић, с. р.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 1979. ГОЛИНУ

Парт.
Поз. Конто Назив конта Појсдииачно Укупно

1—1 720

I. РЕДОВНИ ПРИХОДИ 

Нал.\аћеиа 4.vanapHna 923.160
1—2 728 Наллаћсна претплата за Гласник 283.680 1.206.840

2—1
2—2 7220

II. НЕРЕДОВНИ ПРИХОДИ

НаплаНема позајмица 
НаплаЕеиа новчаиа казна

1.000
19.000

2—3 7210 Han.\aheno ол огласа у Г.шснику 9.000
2—4 768 Наплаћена paatia при.ман>а 37.720 66.720

Преиос срсдстава из 1978. годцне 135.180

УКУПНО УКУПНИ ПРИХОДИ 1.408.740

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА ЗА 1979. ГОДИИУ

1—1 461

I. СРЕДСТВА РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Лични Аохоци и фонд заје/\н. потроши>с

2—1 4010

II. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 

Е.\ектрична сиергија 3.000
2—2 4002 Гориво 9.000
2—3 4025 Олржава1{>е чистоће, вода, смеће 4.000
2—1 4000 Камце.\аријски материјал 15.000
2—5 Новинс н часописи 5.000
2—6 4020 ПТТ трошкови 15.000
2—7 411 Т]Х)шк. новч. и п.\ат11ог про.м. 4.000
2—8 434 Ч.\анарина Савезу 75.400
2—9 4140 Днев. т т . тр. YO и ДНСЦ н Комис. 60.000
2—10 4141 Днев. п\т. тр. ван Н. Сала 20.000
2—11 415 Днев. гпт. тр. — међуиар. везе 15.000

7П.400
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Парт.
Поз. Конто Назив конта Појединачно Укупно

2—12 414 Днев. п\т. тр. (остало) 2.700

2—13 406 Амортизација 5.000

2—14 4182 Ауторски хоноЈмри 150240

2—15 4187 Штампање и експед. Гласника 221.000 604.340

III. ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

3—1 4607 Хонорар функционера са доприносо.м 10.000

3—2 4188 Трошкови одрж. Год. скупштине 25.000

3—3 413 Осиг^фање Ko.\ioi>e 2.000

3-4 4023 Трошкови поправки 2.000

3—5 Помоћ удовама бивших адвоката 3.000

3—6 0086 Наиавка књига за би6лж)теку 5.000

3—7 468 Фонд адвокатскнх пршхравника 1.000

3—8 4050 Трошковн р>епрезентације 12.000

3—9 003 Набгшка основш« ср>едстава 7.000

3—10 4039 Непредвиђени издаци 26.000 93.000

1.ТСУПНО УКУПНИ РАСХОДИ 1.408.740
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ПРЕЛЛОГ OAAYKE о  и з м е н а м а  и  д о п у н а м а  т а р и ф е  о  
НАГРАЛАМА И НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА

V тарифпом броју I.

За саставл>шБе полнесака у кривичиом поступку адвикату пршшда

1) За приватне тужбе
до сада 100—150 д. по прсддогу 150—200 д.

2) За оптужне предлоге оштећеног као тужиоца из ка,\-'сж1шсти 
Општинског суда

до сада 150— 2̂00 д. по пред.\01у 200—300 д.
3) За тужбе по закону о штампи оптужииис и приговора пр<Јтив 

огпу'жнице
до сада 350—400 д. по иредлогу 400—600 д.

4) За кривичне пријаве молба за одлаган>с извршс|{>а казне молба 
за nyiuTaite на условни отпуст и ванредно испитиваил одлукс

до сада 100—150 д. по пред/\ог\' 150—250 д.
5) Модбе за помилова1{>е

до сада 150—200 д. по предлогу 200—300 д.
6) За остале поднеске

до сада 100— л. по иредлогу 150 д.

ОЛБРАНА ОКРИВЉЕНОГ 

V тарифном броју 2.

За одбраиу окривљеног адвокату припала награда у свим сл\'чаје- 
вима кад прстрес почиње изнова:

1) Пред судијом појединцем Општинског суда
до сада 150—200 л. по пред\огу 200—300 д.

2) Пред већем Општинског суда
до сада 500—800 л. по прсдлогу 500—800 д.

3) Пред већем тројице Вишега суда и пред првостспсним војним 
судом

до сада 500—800 д. по предлогу 800—1200 д.
4) Пред BehcM Вишега сд'да и,\и војног с\'да

до сала 1000—1500 д. по преллогу 1500—2000 л.
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Адвокату припада награда за састав.\>ање пред.\ога да се подигне 
захтев за заштшу' законитости у предметима из надлежности

1) Судије појединца Општинског суда
до сада 100—200 д. по предлогу 200—300 д.

2) Већа Општинског суда
до сада 300—400 д. по предлогу 400—500 д.

3) Вишег суда првостепеног војног и Врховног суда
до сада 400—800 д. по пр>едлогу 800—1000 д.

Y тарифном броју 6.

Y тарифном броју 7.

Адвокату- гфЈтада награда за састав.\>ање жалбе гфотив {Јешења и то;

1) Прнзтив решења о отвар>ању истраге, о одређивању ilvh проду- 
жењу притвора, о примеш! васпитнопоправних мера, о примени 
мера безбедности, о \т1\’ћивању у завод за ч\'вање и лечење, о 
одбијању захтева за обнову постузтка који је донео
а) Општински суд

до сада 100—150 д. по предлогу 150 до 250 д.
б) BmuH суд

до сада 150— 2̂50 д. по пред.\огу 250 до 350 д.
2) Прот1ш осталих решења које је донео:

а) Општински суд
до сада 50—100 д. по пред.\ог\’ 100— 2̂00 д.

б) Виши суд
до сада 100—150 д. по пред.\01у 200—300 д.

Y тарифном броју 8.

За cacraB.\>aibe поднесака у пЈЈедметима привредног пр>еступа адво- 
кату припада

1) За састав.мње обризложених поднесака са чињеничним наводи- 
ма и npaBHiLM образложењем као и одговора на оптужни пред,\ог

до сада 300—400 д. no прел.\огу 400—600 д.
2) За састав.ч>ан>е ocTcLmx поднесака

до сада 150 д. по пред\огу 200 д.

Y тарифно.и броју 9.

Адвокату прнпала накнада за одбрат у предметима привредних 
преступа када претрес почхаве изнова

до сада 500—800 д. по пр»едло1у' 800—1000 д.
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За cacTaB.baibe жалбс, прсдлога полиошси>с залтева за .чаштиту 
закинитости и npcл^ora за об1Шву поступка каи и прсллига :ia ваирслно 
испнтиван>е од.\уке алвокат -̂ припала награда из т. број 9.

Y тарифио.м броју 10.

САСТЛВЛ>АЊЕ ТУЖБЕ 

Y тарифно.м броју 12.

1) Адвока1у припада награда за саставл>ање тужби према врсдиосл! 
спорног предмета и то:

ако је вред1кхгг спора

до 1.000 д. до сада 100 д. X10 предлогу 200 д.
од 1.000 д. ДО 3.000 д. до сада 150 д. по ПрСАЛОГу' 300 д.
од 3.000 д. ДО 5.000 д. до сада 250 д по предлогу 400 д.
од 5.000 д. АО 10.000 д. до сада 300 д. по пре,\логу 500 д.
од 10.000 д. до 20.000 д. до сада 350 д. по предлогу 600 д.
од 20Л00 д. до 30.000 д. до сада 450 д. по предлогу 700 д.
од 30.000 д. до 50.000 д. до сада 500 д. по предлогу 800 д.
од 50.000 д. ДО 100.000 д. до сала 650 д. по предАогу 1.000 д.

преко износа од lOO.OOO дин. за сааки започети 10.000 д. још 10 дш1. али 
највише до 3.000 д.

2) За тужбу на основу које је издат платни налог награда износи 
50% од износа награде из става 1. т. 1. овог тарифног броја с ти.м да ис 
.може бити већа од 250. д.

3) Y cnopoBtuia за утврђиваил ако јс вредност непроцењива до 
сада 150 до 200 д. по предлогу 300 д.

4) Y споровима због с.метан>а поседа или спорови.ма по службеиости 
до сада од 150 до 200 д. по предлогу од 200 до 300 д.

5) Y спсфовима из стамбених одшха до сада од 200—250 д, iio прсд- 
Аогу од 300—500 д.

6) Y спор>овима о разводу или поништају брака, постојан>а и.\и ис- 
постојања брака од 300—400 д, no пред\огу од 400—600 д.

7) Y cnopoBHvia о \'тврђивак.у или оспоравању очинства до сала од 
200—300 д. по предАогу од 400—600 дин.

8) Y споровима из радног односа до сада од 150—200 д. no предлогу 
од 300—500 д.

9) Y cnopoBfuia из a '̂TopcKor права ако је вреджхт нолроцењива 
до сада 300—400 д. по предлогу од 400—600 д.

10) До гдда-------- Yko.\hko адвокат заступа две или више страпа-
ка припада му за другу и сваку дад»у странку повишење у висини од 20%;
по предлогу-------- Yкo.^икo адвокат заступа две или више странака при-
пада л«у повишење од no 20% за сваку да.\>у странку.
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За састављање поднеска којим се покреће поступак за доношење 
решења која замењују уговор о коришћењу стана и за доношење pemeita 
о дозволи брака малолетницима као и за доношење других р>ешења до 
сада од 150 до 200 д. по предлогу од 200—300 д.

За саставл>ање осталих иоднесака до сада 100 д. по пред.\огу 150 д.

Y тарифном 6{X)jy 17.

Y тарифнол! броју 37.

Y поступку по прекршајима адвокату ирипада:

1) За саставл>ан>е

а) пријгше којом се пок.реће поступак и ocTa.uix иоднесака
до сада 80—150 д. по пред,\огу од 100—200 д.

б) за жалбу против осл алих pemeiba
до сада 80—150 д. по предлогу од 100—200 д.

Y тарифно.м броју 40. , .

Адвокату прдтада награда

1) за сваки усмени правш! савет и .мишл>ен>е
до сада 50—100 д. по пред.\огу 100—200 д.

2) за писмени правни савет и .иишл>ен>е
до сада 100—150 д. по пред.\огу 200—300 д.

3) за пис.мено правно мишл>ење у сложеним прдедметнма са чиње- 
ничним наводима и правни.м образложењем

до сада 250—500 д. по пред.\ог\' 500—1000 д

Y тарнфном 6piojy 41.

За учествовање на састанку и piasroBope са лранкама на којима се 
расправ.д>а о чињеничним и правним гагганл-ма адвокату' припала награда 
за сваки започетн час у износу од 150 динара.

Y тарифно.м брдоју 42.

Адвокату припада на дше награде за присуствовање претресима, рас- 
пр>ава.иа и рочшипша, узиВајнма и вештачењу у свнм поступцима за 
сваки започети час рачунајућн од када је почетак био заказан по 100 дин.

Y  тарифно.м броју 43.

Адвокату прдшада награда за прег.\ед и разматрање списа у свим 
постугади.ма за преглед зе.\!.\.ишннх књига, р)егистра и осташх јавних 
књига и то за сваки започети час

до сада 50 д. по предлогу lOO д.
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Адвокату припада иаграда за aabctbe извола из зсмл>ишних Kibura, 
нзвода из регистра приврсдних opraiuiaauMja и сличиих књмга ол>!оак> 
регистра

АО сада 50 д. iio предлагу 100 д.
За утврђивањс иравоснажности прссуде, илатних налога и рсшеи>а 

адвокату припада иаграда
до сала 50 д. по пр<;А,\огу 100 д.

Y тарифним броју 44.

За саставл>ан>с опо.мена противној странци да плати одређсни и.зиос 
ii.\H испуни неку обавезу адвокату припада награда у износу 

до сада 50 д. по предлогу 100 д.

Y тарифиом броју 45.

Награла адвоката за појединс радње које нису прописане ово.м тари- 
фо.м не може износити .\iaibe

до сада 50 д. по предлогу 100 д.

Y тарифном броју 46.

За све спор>едне р>а.\л>е обавл>сне у свим iKKrTyTOWMa алвокату при- 
пада пауша.\на накиада у износу

до сада 20% по предлогу 25% од укугшог изиоса наградс 
одређене npeua овој тарифн.
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СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 
16. JYH 1979. ГОДИНЕ

За изборе органа Адвокатске ко.море Војводине, на основу 
предлога Општинских организација адвоката у смислу члана 81. 
тачке 7. Статута Адвокатске коморе Војводине, Конференција 
адвоката утврдњча је

К А Н Д И Д А Т С К У  Л И С Т У

ПРЕДСЕДНИК YllPABHOr ОДБОРА

I 1. (1) БУ^\АТОВИБ РАДОЊА 
Нови Сад

2. (2) ЈЕКИБ БОРИВОЈ 
Нови Сад

ТРИ ПОТПРЕДСЕАНИКА УО

I 1. (3).МИКОВИБ МИ/VAH 
Панчево

II 1. (5) БУХ\НОВИБ ВАСИЛИЈЕ 
Ky.va

III 1. (7) ЛОШОНЦ Ар АУРЕЛ 
Суботица

2. (4) СТАНЧУ СИМЕОН 
Вршац

2. (6) МИЛИБ А-\ЕКСАНДАР 
Апатнн

2. (8) ТЕРЕК ШИМОН 
Сента

I 1. (9) 

II I. (11)

III 1. (13)

IV 1. (15) 

V 1. (17)

VI 1. (19) 

V II 1. (21) 

V III 1. (22) 

IX 1. (23) 

X 1. (24)

УПРАВНН ОДБОР 

2. (10)ПОЛјАЧКИ д и м и т р ш е  
Н овн Сад

НОВАКОВИБ НИКО^\А 2. (12)
Нови Сад

МИЛИБ ТОМИСЛАВ 2. (14)
Новн Сад

БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН 2. (16)
Нови Сад

ЈОВАНОВИБ АРАГОЉУБ 2. (18)
Панчево

МАЈСТОРОВИН БРАНИС.\АВ 2. (20) 
Рума

JYXAC СТЕВАН 
Суботица

1Е4ВЛИЦА ДУШАН 
Бачка Топо.\а

ВАР.АДИ НМРЕ 
Зрењашга

БУДНШИН ДУШАН 
Киитда

ВУЧЕВИБ ЗОРАН 
Новн Сад

ЗДЈЕЛАР МНРОСЛАВ 
Нови Сад

ПРИМОВИБ ЖИВКО 
Те.мерин
ЦАРИБ БРАНКО 
Нови Сад

КА.\ИШКИ ВАСА 
Панчево

ВЕСКОВИБ ЖИВКО 
Сремска Мнтровица
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ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛЛЦ

I 1. (25) ЛИСИЦА
милош
Новн Сал

2. (26) РАПАЛШ 
ММААМ 
Мопн Сад

3. (27) ВКБНР 
БОР131-; 
Нони Сал

ДВЛ ЗЛМКПИКЛ ДИСЦИПАНИСКОГ ТУЖНОЦЛ

1 1. (28) КНЕЖЕВИБ САОБОДАН 
Нови Сал

II 1. (30) БУКАНОВИК СЛВА 
PvMa

2. (29) ПЕРДУХ ЛЛЕКСЛИДЛР 
Новп Сал

2. (31) ИВКОВНП ИЕБОЈШЛ 
Стара ПакЈва

ПРЕДСЕДНИК ДИСЦИПАИНСКОГ СУДЛ

I 1. (32) БОРЈАИОВИБ 
МИРКО 
Нови Сал

2. (33) ПОПОВИБ
мр BOJIICAAB 
Ноии Сал

3. (34) РАДОЈЧИБ 
АА.ЗЛР 
Нови Сал

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

1 1. (35) ШУТОВИБ РАДОЊА 
Зрси>ани11

ЧДАНОВИ

I 1. (36)

II 1. (37)

i
III 1. (38)

г
IV 1. (39)

V 1. (40)

VI 1. (41)

VII 1. (42)

V III 1. (43)

• IX 1. (45)

X 1. (46)

XI 1. (47)

XII I. (48)

Нови Сал

ШОБ БОЖИДАР 
Бсочнн

МАТИЈЕВИП ИВ 
Нови Сал
ХИА ЈОСИП 
Бач10) Петроваи
СГГРОЈИБ сим;|
Ковачица
МАРИНКОВ ВОЈ 
Вршац

ЗЕКОВИН ДИМ1 
Оиаци

НЕШКОВИБ CTI 
Шил

БАЧЛИЈА БЕАА 
Суботица

КОНЦ ИШТВАН 
Каљижа
СЕКУАИБ МАРЕ 
Суботица
ПОПОВ ДУШАН 
Нови Кнежевац

2. (44) НОВАКОВИК ПЛВАЕ 
Сремска Мигровица
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ПРЕДСЕДНИК ВИШЕГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА

I 1. (49) КОМЛЕНОВИК 2. (50) МАРИК
ВЕЛјКО АНТОНИЈЕ
Новн Сад Нови Сад

3. (51) МИШИК 
СЛАВКО 
Нови Ca,v

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

I 1. (52) БАЧИЕ СЛОБОДАН 
Панчево

I 1. (53) БАЧУЈКОВ СЛАВКО 
Панчево

II 1. (55) ГРУЈИБ САВА 
Новн Сад

III 1. (57) СЕКУЛИБ JAKOB
Со.мбор

IV 1. (58) ЕРМЕНЦ ВД4ДИМИР
Сомбор

V 1. (59) ТРКЛ>А ДАНИЛО
Бајмок

VI 1. 60) СКЕНДЕРОВИБ МАРКО 
Cv6oTHua

VII 1. (61) МИСИРКИБ РАДОВАН 
Инђија

VIII 1. (63) ЈОВАНОВИБ МИХАЈЛО 
Р\ма

IX 1. (65) ДАШАН БОРБЕ 
Зрењанин

X 1. (66) НЕСТОРОВ МНРКО 
Зр>е№аш1Н

ЧЛАНОВИ

2. (54) БОСНИБ ЖИВКО 
Панчево

2. (56) НИНКОВ ВЕЛИМИР 
Вр»бас

2. (62) 

2. (64)

2. (67)

TPYXAP ВЛАЛИМИР 
Ср>емска Митровица
ОГЊАНОВИБ ДРАГОМИР 
Ci>e.\icKa Мнтровица

СЕКЕЉ ЈОВАН 
Зрењанин
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ПРЕДСЕДННК КОМНСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ФИНЛИСИЈСКОГ П(>СЛОВЛП»Л

1 1. (68) ЈУРИШИБ ИВАН 
Сомбор

ДВА ЧЛАНЛ

1 1. (69) УЗЕЛАЦ ХНЛЕНА 
Нови Сад

II I. (70) ВУКАЈЛОВИК БОШКО 
PvMa

2. (71) ВУКСАНОВИК ВЛАДИМИР 
Инђија

ДВА ЗАМЕИИКА

I I. (72) РАПАЈИћ ВЕРА 
Нови Сад

II I. (73) ХАЛУПА АНДРЕЈА 
Алибунар
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Конференција адвоката на основу члана 81. тачке 8. Ста- 
тута именова,\а је чланове Изборне комисије у следеће.чс саставу:

1. Антић Слободан, адвокат из Старе Пазове

2. Секулић Јаков, адвокат из Суботице

3. Бошњак Бура, адвокат из Сомбора

Конференција је и.меновала и три за.меника члана Изборне 
комиснје и то:

1. Зарија Кориле, адвокат из Панчева

2. Пашћановић Родољуб, адвокат из Новог Сада 

3- Жива Стеван, адвокат из Зр>ењанина
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Ч Л А И Ц И  И Р А С П Р Л В Е

М и X a ј ло  Г а л к а н о в и Н  
судија Вишег суда у Сомбору

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТИ ИЗВРШЕЊА Y ПОСТУПКУ 
НАМИРЕЊА НОВЧАНИХ ПОТРАЖИВАЊЛ

I. Средства извршења

Извршење ради наплате новчаног потраживања прелставља 
вил остварења повериочевог права на намире»>е. Као и кал је 
у питању намирење неновчапих потраживања, тако и у овом 
случају непосредна јЈеализација повериочевог права могућа је 
само применом одговарајућег средства или средстава извршс1ва. 
Средства извршења пр>едстав.\>ају диферснцираиа поступања су- 
да која непосредно конкретизују могућпости различитих захва- 
та у имовини дужника. Y  случају на.миреи»а новчаних потра- 
живања остварљивост ових могућности одређена јс разноли- 
кошћу садржине одређених права у имовиии дужника, која 
истовремено имају и свој новчани израз. Када се ради о овак- 
вим извршењима, такве врсте права у имовиии дужника Закоп 
о извршном поступку (у дал>ем текст\' ЗИП) подразумева и раз- 
ликује:

—  право својинс на покретним или непокретним ствари.ма, 
тј. друго oAroBapajylie право уколико су ствари у друштвеној 
својини,

—  потраживања на новчани износ или на прнгдају— испо- 
руку покр>етних ствари, одн, предају непокретности,

—  друга имовииска или материјална права (патепти, тех- 
ничка унапређења, п,\одоуживања или слична права),

—  средства на рачуну код СДК.
Како ова права имају свој иовчани израз, ro he захваг 

било Kojer права увек водити адекватном намирењу. Садржина 
имовине дужника према томе одређује на колико пачина he 
специфичним пост\-пањем суда повериочево право на иамирење 
новчаног потраживања Aiohn бити и остварено.

IloAaaehH од оваквих схвататва ЗИП разликује cлeдeha 
средства извршења:

1. пркЈдаја покр>етних ствари,
2. продаја непокретности,
3. пренос новчаног потраживања,
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4. пренос потраживзЈБа које гласи на предају-пспоруку по- 
кретних ствари нли предају непокретиости, уз истовре.мену и 
продају тих ствари,

5. yrHOBMeibe других имовииских нли материјалних права,
6. пренос средстава која се воде на рачуну код СДК.
Обзиро.м на заштиту друштвених интереса a осим уколнко

се не ради о случају да је у питању извршење на непокретности 
у друштвеној својини, a када поверилац може предлагати про- 
дају овакве непокретности само ако је претходно исцрпео м о  
гућности наплате потраживаша на новчаннм средствима дужни- 
ка које овај има на рачуну код СДК одн. на његовим другим 
покретним стварима или правима, —  по ЗИП-у, повериочев по- 
ложај у погледу могућности иницирања примене прописаних 
средстава нзвршења, у начелу, није ничим ограничен. Када је 
то потребно поверилац, наиме, може предлагатн н ппстићн при- 
мену и више средстава изврше>Ба, што је и разумљиво јер је 
сврха извршног поступка у по1леду намирења повериочевих 
потраживања уопште, у првом реду опреде-\>ена повериочевим 
правом на потпуно намирење односног потраживања.

II. Предмети извршења

Примена средстава извршен>а у остварењу реа.\изацнје по- 
вериочевог права на намирење новчаног потражива1ва истовре- 
мено опредмећује и непосредно конкретнн захват у имовгаш 
дужника. Да би остварио своје право поверилац мора одр»ећено 
опреде.\>ење средствшла извршеи.а ус-мерити и на конкр>етно 
право (или права) одговарајупе врсте имовине дужника. Тек 
тако успостав.вен однос води непосредно намирењу н>еговог по- 
траживања, када истовре.мено захваћено право дужиикове пмо- 
вине постаје предмет извршења.

Конкретни захват права подразу.мева према томе захват 
ирава нз имовине дужника, a не и права трнгћих лица. Вођење 
извршног псхггупка због тога по правилу не делује на права 
трећих лица одн. уколико и делује, тај утицај битно не захвата 
постојећа права нли правне односе. Тако, продајом стана или 
зграде у којој се стан на.\азп лицу које је носилац стаиарског 
права то право не ирестаје, но ако стамбене прккггорије ннсу 
оптерећене станарским правом, право станован>а не престаје, 
јер се затечеш! однос преображава у однос који постоји између 
сопственика стана и закупца стана. Пр)одаја пословне зграде или 
пословне просторије такође не ^тпче на постојећи закуп, јер 
нови к\шац само ступа у права н обавезе продавца. Продајо.м 
непокретности, надаље, не race се ни стварне службености a ни 
.хичне службености илн стварни терети који су у зем.вишној 
књизи \чшсани пре за.\ожних noBepR.vaua и права на намирење 
повериоца по чијем је предлог\' одр>еђено извршехве. Продаја 
непокретности може бити без дејства на права .\ица Hocn-vaua 
•VH4mix службености и спварних терета стечених после \тшса 
у  зем.\>ишну' КЊИ1У' права за.\ожних поверилаца u права на Ha-
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мирењс повериоца по чијсм је прсллогу oApcbciio iuupiiicii>c, no 
laMo под претпостаиком ла су сс п.нхони посиицм н купац о 
томе споразумели. Штитсћи у пупој мери npaua м пранпе олиосо 
трећнх лица ЗИП ппак с об.чиром ма прпролу примспе одгоаа- 
pajyhnx средстава iianpmeibii у oApebciiiiM случајспима омогу- 
haea илн пропнсујс захват права и.ч имовимс и трсНих лииа. 
Тако, КОА продајс’ покретиих ствари дужмпка a гдс трсНс лицо 
има сусвојину са уделом ма1вим од половимс ibcna врсдиости, 
реа^\ијација примеЈвеног срсдства извршења обухватпИс и право 
из и.мовнне Tpeher лнца. Нада.у>с, ако јс заложпо право укн>11- 
жено на нспокрстности, a купац непокрстности ii заложни повс- 
ридац нису што друго уговорилп, —  ono сс racH дапом право- 
снажностн решен>а о предаји не1кжрстпости купцу нако залож- 
ни повериоци пнсу у потпуности мамирени. Без обзира na овс 
изузетке, другим одговарајућнм одредбама, ЗИП оваквнм трс 
ћим лицима пружа адекватиу заиЈтиту и омогупује остварепд; 
оних права која су у суштини до тада и и.мали.

По правилу, прсдмет извршси-а може бити свако право из 
имовине дужнпка, под услово.м да оно може имати свој новча- 
ни израз. Код овога ипак постоје изузеци. Право у дужинковој 
имовини, поред тога што засиива iiocTojaibe неког дужпиковог 
интереса, истоврсмеио, у пекнм случајсвима можс оправдавати 
постојање и одрсђеног друштвеног интереса. Могућиост захвата 
сваког права у дужниковој имовиии тада би зиачила истоврс- 
мено и моп^ћност повр>еде или у 1рожаван>а н тих друштвеиих 
интереса. Нужнсхгг заштите таквих друштвепих иптереса памеће 
оправдаио потребу KOHCTHTVTicaiba oipannMejta повериочевог 
права на намирен>е и то управо у оној мери у којој јс дужии- 
ково право засновано nocTojaibe.M и одређеиог друштвсиог иитс- 
реса. Иако стога по правилу свако право дужниковс имовипс 
може бити пр>едмет изврше1!>а, ипак у случајсвима када је мо- 
гућност повериочевог намирења на неким правима дужмиковс 
ИА10вине у потпуности или делимично ограиичепа, та права у 
мери колико је изражена недопуттеност извршепл, стога нису 
и не могу бити предмет извршења. Да ди he неко такво право 
из имовиие дужника моНи у потпуности или делимичмо бити 
предмет извршења, није међутим ствар оцене суда или пона- 
шања Kojer код у^есника постуика. Одговарајућим одредбама 
ЗИП напротив прегпоставља законско нормирапд: таквпх ситуа- 
ција и случајева, па he стога одређени предмет извршеља бити 
у потпуности или делимично пзузет од извршен,а само ако 
је  то тако ЗИП-ом или којим другим законом предвиђено.

OnjjeAe.'beHa заштитом одрећених друшгвених иитереса, ии- 
ститу^ција изузиман>а одн. ограниченл MoryhnocTH Bobeiba извр- 
шења на одређеним предметима извршепл, одред5а,ма ЗИП-а 
непоср>едно је  уткана у све оне одпосе могућности остварења 
повериочевог права на нгимпрење, a где би могди бити повређеии 
или угрожени интереси наше друштвеие заједнице.

По ЗИП-у то су одређени случајеви кад су у питању извр- 
шен>а на правима у нмовини страпе државе код иас, на правима
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Y имовини грађана и уАру^кења грађана, те коначно на прави- 
ма или средствима у друштвепој својинн.

Ad. 1. Кад је у питаЈву извршење на имовини стране зем.\>е 
у нашој земљи искључена је могућност вођења извршења без 
претходне сагласности савезног органа надлежног за пословс 
правосуђа, осим ако је  страна држава изричито приста.\а на 
извршење.

Ad. 2. a) Кад је у питању извршење на правима у имовини 
грађана, треба имати у внду да поред таксативно иобројаних 
недопуштености извршен.-а на појединил! предметима у случају 
примене одређених средстава извршења (продаја непокретности, 
продаја покретних ствари, пренос новчаног потраживања), по- 
стоји и одређена оишта искљученост могућности вођења извр- 
шења предвиђена у чл. 5. To значи да када је у питању продаја 
покретних одн. непокретних ствари предмет извршења нису они 
предмети пр>едвиђени у ч.\. 71. одн. 152, a кад је у питању пре- 
нос новчаног потраживања, наведени у чл. 92. и 93, док без 
обзнра о којој се примени средстава извршења ради, предмети 
извршења нису они одређенн на начин како је то предвиђено 
у чл. 5.

б) Кад је у питању извршење на прави.ма у и.мовиш1 удру- 
жења грађана онда без обзира које се средство извршења при- 
мењује, недопуштеност извршења ће постојлти ако се оно води 
на ствари.ма и прави.ма која су услов за вршење њнховог рада, 
односно задатака (чл. 6, ст. 2).

Ad. 3. Друштвена CBojiffla као основа удруженог рада 
опредмећује непосредно гвегову како природт^ тако н друштве- 
ну заснованост.

Ако су средства др\титвене својине у функцији приркздне 
заснованостн удруженог рада односно, ако су она таква због 
посебне друштвене заштите н начина коришћења, онда је  у 
таквим сл^^ајеви-ма на њи-ма искл>учена могућност вођења из- 
вршења. Y  ч.\. 188. ово је  и прописано, a када се истиче да пред- 
мет извршења не могу бити ствари ван про.мета a као 1ш рудна 
блага и друга прнр>одна богатства.

Ако су у питању средства друштвене својнне која опр>е- 
дељују друштвену заснованост удруженог рада онда обзиро.м на 
функцију и карактер коју она и.мају унутар остварених об.\ика 
друштвене интеграције удруженш рада, недотчитености извр- 
шења постоје у с.\едећи.м сл\^ајеви.ма:

а) Кад су она у виду објекта, наоружања и опр>е.ме на.ме- 
њених нарк)дној одбрани, државчој и јавној безбедности и дру- 
штвеној самозаштити одн. средства, сиркЈВИне и по.\упроизводи 
намењени пронзводњн за потребе наоружања и опре.ме наркЈдне 
одбране, државне и јавне безбедности и друштвене са.мозашти- 
те, —  у функцији потреба народне одбране државне и јавне без- 
бедности;

32



б) Кад су опа у виду ствари и iipaua друиЈгвеио-иолитичкс 
заједнице и њнховнх opraiia, организације удруженог рада и 
друге самоуправне орга11И.зацнјс п зајсдиицс, друштвспо-поли- 
тичких организација и друштвсних ирганизација, —  у фуикимји 
обезбеВења услова o6aB.v>an>a љпхивих задатака олиосио рада;

в) Кад су ома у виду по;\>оприврсдпог земљншта, шума и 
шумског земљншта, пословних зграда ii пословинх просго1)ија 
које одговарајуће организације удружсног рада или другс opra- 
низације зависно о којем срсдству се ради пскиришНавају у 
привЈзедне сврхе, њиме га:Јдују, користе у иаучио-пстраживачке 
сврхе или за вршеи>е пословнс делатиости одиосио задатака, —  
у функцији неопходиог за*\онол>си.а вршења (вихивих одговара- 
јућих делатности односно задатака;

r) Кад су она у функцији средсгава заједничкс потрошњс 
организација удруженог рада и арушг кирисника друштвеиих 
средстава односно у фуикцији срелстава за заједпичке потребе 
војних лица и грађаиских лииа иа служби у ЈНА, сем .за обавезе 
које су настале из послова1ва тим средствима, a као и у всзи 
њихове набавке одржања и употребе;

д) Кад су она у виду иовчаних срсдстава друштвеио поли- 
тичке заједнице односно ibeuor оргаиа на рачуну код службе 
друштвеиог књиговодства или иа дниарској вредиосги девизних 
средстава које та заједЈ{ица односно opran имају иа дсвизиом 
рачуну код банке, —  у функцнји задовол>еи.а неопходног обав- 
/V>aH>a њихових оснивних задатака;

b) Кад су она у виду потраживаи>а друштвсио иолигичкс 
заједнице и њених оргаиа у страној валути, —  у фупкцији задо- 
вољења неопходног o6aB.v>atba љихових осиовних задатака;

е) Кад су оиа у виду потраживан»а друштвено-политичкнх 
заједница и самоуправиих иитересних заједница по свом карак- 
теру доприноси порези и друге дажбине;

ж) Кад су оиа у виду покретних ствари корисиика дру- 
штвених ср>едстава који није оргаинзација удружеиог рада која 
врши привредну дслатност, —  у фv^^кциjн задовол>еи,а иеопход- 
ног обављања њихове делатности односио задатака.

Уколико ие постоји искл>уче1гл или ограничеи>с Moryhno- 
сти вођења извршс1ва на поједнним предметима извршеи,а, a 
сем случаја кад је у  питању изврше1вс иа покретним стварима 
и правима дужника који је основна оргаиизација удруженог 
рада која обавл>а привредну делатност, на којима поверилаи 
само у оквиру прописаних покрегних ствари и права и rio одре- 
ђеном редоследу може водити извршеи>с (чл. 210), —  иовернлац 
је слободан у избору и предлагаљу предме1 а извршсзва a кад 
је то потребно за намирсн>е ИјСГовог потраживан>а.

III. Законитост примене среосчава и пребмета швршења

Извршни поступак ради na.MHpeiba иовчаних потраживања 
поред Tora што води остварењу повериочевог права, нстовре.ме- 
но међутич, представља н принуду. Заправо тек принудни.м за-
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хватањем одреБених права у 1̂Мовини дужника иовернлац оства- 
рује могућносг одговарајућег иамирен>а. Но, прнмена при!1уде 
по правилу дужннка доводи у положај трп.\>ења одговарајућнх 
неповољности, штете и сл. (трошковп naapmiior поступка, про- 
даја ствари испод тржишне вредности нтд.). Bobeiu; поступка 
стога нужно намеће и питање зашгите iinrepeca дужннка. Иите- 
рес дужннка може биги заштићеи само оида ако со извршењс 
одређује и спроводи са што манх; нопово/\>ности за ibera. Огуда 
регулисање и обеЈбеђење мере потребе прп.мено одговарајућс 
принуде срнЈдствима н предмстилш извршења, нсто laKo пред- 
ставља основу овог поступка, због чега не би могла бити прнхва- 
Нена TaicBa пост^пања која не би водила рачуна о томе каква 
нли колика неповољност се дужннку наноси. Колико би била 
незаконита ограничења слободе повериоца у избору и примсни 
одговарајућих ср>едстава н предмета изврше1Ба, толико би било 
незаконнто н постуиан.е које не би водило рачуна о мерн и 
карактеру приме1вене прит^де.

Однос рег\'.\исања мере noipeoe примене одговарајуће при- 
нуде према дужиику ЗИП ycnocxaB.v>a одредбом чл. 4. која пр>о- 
писује да се извршења ради оствареља новчаног потраживања 
могу одредитн и спровести само у оби.иу који је потребан за 
иамирење тог потраживања. Непосредна прнмена ове одркЈдбе 
ЗИП-а обезбеђена је поступарвем суда било по службеној дуж- 
ностн или на интервенцпју дужннка (чл. 29, i5, 143) у виду 
аката редукције или супституцнје средстава и ир>едмета извр- 
шен>а, код чега се ипак мора ил1ати у внду да само брнжљива 
II темељита испнтивања потребних чињеница мог\' датн правил- 
на II закош 1та решења. Колико наиме неповољностн могу при- 
чинити претерана захватања имовине дужнпка, псто тако непо- 
вољност могу нанети п недовољни захвати те н.мовине (трошко- 
ви извршног постлпка и сл.). Y нзложеном псхггу^пању судови 
због тога морају бити и обазрнви a да би се спречила опасиост 
супротннх ефеката у односу на предузете радк>е v поспттку.
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A. i e Kc an da p  Р а д о в а п о в
виши стручни саралник BpxoBiioi сула Војиолине

ДА ЛИ ЈЕ MOrVRE ПРЕТВАРАЊЕ НОБЧАНЕ КАЗНЕ Y ЗАТВОР
ПРЕМА ОЛРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ

ПОСТУПКУ

Прелратни Закои о извршсиЈу и обезбеђењу је предвиђао 
могућности изрицања притвора као прииуАнс мере којом дуж- 
ник треба да буде присил>еп на прсдузимаид: радил; коју, због 
њене приркЈде, може предузети само он. Уиркос чии.еници да 
се ова мера могла изрећи, судови су је нерадо примен.ивали н 
нису били наклоњеии овој мери.

Приликом доношеи>а Закона о извршпом поступку, сасвим 
оправдано се поставило питање да ли је лнше1ве слоболе, као 
санкције за оствареидг јелног субјективног права, у складу са 
нашим правним поретком. Преовладало је схватаЈве да притвор 
као мера извршења не би био у складу са иавЈи.м правпим 
псретком.

Међутим, овде се сада поставља јсдио друто питаи>е a то је: 
да ли се изречена новчаиа казна може замснити у затвор. Изри- 
читу одредбу која бн регулнсала ово иитапд! Закон о извршиом 
поступку не садржи, али се дилема отвара обзиром иа чл. 14. За- 
кона који каже да се „у поступку извршења и обезбеђења 
сходно при.мењују одредбе ЗПП-а, ако ови.м или другим Савез- 
ним законом није другачије одређеио".

Наи.ме, ЗПП предвиђа могућнсхгг замене noB4afie казне у 
затвор —  чл. 110. ст. 3. каже: „ако лиие које је иовчано каж- 
НјСНО не може платити ову казну, опа he сс замеинти затвором, 
чије трајање одмерава суд сраз.мерно висини изречене казне, 
а\и која не може бити дужа од 10 дана.” Следећи став каже: 
„одредба става 3. овог ч,\ана примениће се у свп.м случајевима 
када суд изрнче новчану казну (чл. 248, 255, 316. и 318)” .

У  разр>ешавању овог питања постоје два становишта. Пре.ма 
једном стаиовиштл', када је у питању извршен>е радње коју мо- 
же да обави (учиии) са.мо дужник, због њеие природе, и када 
је у питању поновно cMeraite поседа, суд изриче новчану казиу. 
Но уколико се изречена новчана казна не ,може наплатити, из- 
вршни суд може иовчану казну заменити затвором.
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Правни основ за овакво резоновање се налази у следсћем:
1. Није противно Уставу СФРЈ и Уставима р>епублика и 

Покрајина да се новчана казна заменн у затвор.
2. ЗПП садржи прннцип о претварању новчане казне у зат- 

вор, a пошто се одредбе ЗПП сходно примеи>ују у извршном 
поступку то нема сметњи да се ове одредбе о замени новчане 
казне у затвор примене и у извршном поступку.

Према другом становпшту, претварање новчаие казне у зат- 
вор у извршном постуик\ није могуће. Пре свега, Закон о из- 
вршном поступку изричнто ово не предвиђа. Да је законодавац 
хгео он би сигурно изричито прописао меру затвора нли пак 
могућност да се новчана казна претвори у затвор. AumeiBe сло- 
боде је  санкција која мора бити изрнчито предвиђеиа законом. 
Она је  пр>едвиђена за кривична дела, те се оправдано поставља 
пнтање да лн је  могуће ирнменити ову санкцију у дол1ену гра- 
ђанског права, па макар н у извршном пост\т1ку. Сигурно је да 
ће битн таквих дужника који ће се показати спремним да пла- 
ћају новчане казне пре него да се повинују пресуди, a који ипак 
не би би.\л вољни да издрже лишење слободе. Но, без обзира 
на то, питан>е је да ли и према таквим дужницима треба посту'- 
питп као са учнниоцима кривичних дела те их лишити слободе.

Миш.\>ења смо да је  друго становиште npaeiLVHHje и прнхват- 
љивије од првог, јер је више у духу соција.\истичког самоуправ- 
ног снстема и у складу са нашим правним поретком.

Уколико бн се прихватнло становиште да се нзречене нов- 
чане казне у извршнол! достлшку’ могу замењивати у затвор 
отварају се друга питања, a пр>е свега максимума ове казне: да 
.VH се може ићи укупно до 10 дана као што предвиђа ЗПП и-vn 
пак у оквнру овпх 10 дана претварати сваку поједпну новчану 
казиу. Аруга је днлема претварање ове казне у затвор када се 
иста изриче према правном .мвду.
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ГРАБАНСКО ПРАВО

Закл>учци, мишл>ења н ставови Иарничниг одел>ен>а Врховниг суда
Војволнне

I

Права осигураннка из уговорног 
осигуран>а возила у случаЈу доцње 
оснгуравача са исплатом осигуране 
суие

Y случају штете на моторном 
возилу 113 уговорног осигурања, оси- 
гураник има право на осигурану 
суиу која му iipexfa уговору о оси- 
rypaiby припада као и на затезну 
камату због доцн>е оспгу'рача у ис- 
плати уколико до лоцње дође (члан 
277. став 1. Закона о облигационим 
o..VHOCHMa).

AvH, ако је осигуравач пао у доц- 
њу са нспуњењем своје обавезе, 
осигутаник — поред осигуране с\'- 
ме и камате на осигурану суму — 
нма ираво и iia иакнаду штете. Та 
штета уколико се нс јав.л>а у лругам 
вндовима може да се јави и у по 
већаним трошковима оправке вози- 
ла због повсћан>а цене материјала 
и ус.\\та.

Због тога сс у пар|1ицама за ис- 
плат\' осигуране суме због штете 
на возилу поред осигуране суме по 
основу ocHiy patba може досудити 
по осиову накналс штете због доц- 
ibe осигуравача и разлика до висн- 
не вредности олравке Bosbva пре.ма 
ценама iia дан пресу’ђења (потпуна 
накнада).

II

Састав суда код спорова о служ- 
бености.ма

Спорови о службеностима су и- 
мовинско правш! спорови. Због то- 
га се састав суда код ових спорова 
одређује прсма врсдности спора.

III
Право noBepHoiia у извршном по- 

ступку на накнаду трошкова око 
обезбсђења нужног смештаја

Повср>1лац који иа осниву ti3Bp- 
uiiic исправе о 1ршгуд|10 м исел>ењу 
ii3 стаиа oOeaćcbcibc нужмог сме- 
штаја, спроведс изври1еи>с исс.\>с- 
iijCM дужника у иужии смсштај, има 
права да од дужиика тражи iiaKiia- 
ду трошкова коју је имао око обез- 
6cbeiba иужног смсштаја.

Ову иакнаду повсри.\ац може 
остварити у поссбној парниии.

IV
Обим пуиомоћи нз ocHOBiie nap- 

иице у случају поиав/baiba поступка

По основу пуномоћи за вођењс 
trapHHne алвокат јс овлашћен да 
поднесе пред-лог за понавл>аи>е по- 
ступка ако од правоснажности од- 
луке није протекло 6 месеии.

.Mcb\TTiM, адвокат протЈгене стран- 
ке није иа основу пумомоћи из ос- 
iioBHC париице, по самом закону' 
овлашћен да своју страику заступа 
у псх:тугасу по захтеву за лонав.\>а- 
ibc поступка.

Због тога се и захтсв за поиав- 
.baibc поступка има доставити про- 
7ИВНОЈ странци лично, a не њеном 
пу'номоћнику из осиовис парницс.

Накнада штете
Право на накнаду не.материЈалне 

штете деце млађе од 4 године
OciioB за право на накнаду' ие- 

м.мовинске штете због губитка ро-
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AUTe.ba нису само они психички сх> 
лови које деге трпи у мо.менту 
смрти родитела, него ii све оне iiar- 
ље, болови и друге негативне емо- 
ције и стања која се касније испо 
•вавају током чнтавог детпњства, a 
која су у вези са г\’битком родите- 
љ& II настају у време када су де- 
тету, обзнро.м на његов узраст, ро- 
дитељска нега, љубав н пажња нај- 
потребнија. Стога је у питању нак- 
иада штете која се контннуирано 
јавља и у будућности и за коју је 
извесно да ће п у будућности на- 
ст\т1ити. ПрмЈма томе за право на 
иакнаду штете због губитка роди- 
теља није неопходно да је дете у 
моменту смртн родитеља достигло 
такав ниво пснхо-физичког развоја 
(који се достиже после 4—5 година 
старости) да бн могло одмах схва- 
тити значај губитка р»одите.\>а, јер 
и деца cacBiui малог узраста (па 
чак и зачета још нерођена деца) 
која у вре.ме г\'битка родитеља ни- 
су 6 iL\a  To.M iKO  емоционално развн- 
јена да схвате значај гу̂ бнтка и под- 
носе због Tora душевне патње, мо

у каснијим годннама, када схва- 
те да немају једног родителл и на- 
чин на којн су тог poдш'e. »̂a изг\'- 
бнли, трпети д^чиевне патње због 
тога што немају његову свакоднев- 
ну моралну и васпитну подршку и 
помоћ, заштиту, бригу, нежност, 
љубав и др.; дак.̂ е све оно што ро- 
дитељи по правилу пружају детету. 
Hop-\ia.VHo је очекивати да ће такво 
дете временом осетити празнит^ 
због недостатка родите.\>а и да ће 
то утицатн у већој и.ш мањој мери 
на његово психичко стање, сабра- 
ност и др. Дак.\е, ii у таквим слу- 
4 a jeB iL \ ia  би се ради.\о о будућЈШ 
д\'шевнш€ патњама, које представ- 
.'bajy такође основ за досуђивање 
примерене новчане накнаде.

(Врховни суд Војводине, Рев. 
279/78)

пошћу, па у случају настанка штете 
прнмењују се правила о објективној 
одговорности.

(Врховнн суд Војводнне, Гж. 
727/78)

Објективна одговорност за нак- 
наду штете под условил1а делатно- 
сти са повећаном опасношћу

Ручно ношење ве.мосих терета 
од стране 4 *\ица као и истовар сли- 
чиог терета ве.ипсе тежине помоћу 
no.vvTa у зимском периоду на кли- 
завом тер>ену, представ.ул делатност 
V  околноспша са повећаном опас-

Трошкови сахране лица погину- 
лог V саобраћајној незгоди

По правним правили.ма и.мовин- 
ског права родитељима ће се приз- 
нати тркзшкови даће (послужење је- 
ла н пића) у вези сахране њихове 
у саобраћајној незгоди погпнуле 
кћерке у оквиру накнаде трошкова 
сахране у разумним граншдама ако 
је то уобичајено обзиро.м на схва- 
тање срс.\ине у којој је покојник 
жнвео. Трошкове сахране сачиња- 
ва и трк>шак музике чнја је услуга 
коришћеиа на сахрани. Ако сахрана 
нпје обавл>ена по верском обр>еду, 
a р>ади одавања дужног пијетета 
пргма покојннку коришћеиа је му- 
знка, овп трошкови се могу' сма- 
трати да су билн оправдани. Међу- 
ти.м, не прнзчају се у трошкове са- 
хране и они издатш! којн се одно 
се на плаћање огласа у новинама v 
вез11 посмртаог сећања (in memori- 
am) на покојну.

(Врховни суд Војводине, Гж. 
614/78)

Тржншна камата у к^иовини ста- 
иова намењених за тржиште

Према пропису тачке 3. става 3. 
Од.\уке о начину образовања цена за 
гтрзизводе н услуге грађевинарства 
(„Службенп лпст СФРЈ", бр. 51/73), 
цена стана може бнти већа од цене 
\тврђене на ннвоу који је пропи- 
сан на дан 26. XI 1971. године, прп- 
.меном к.шзне ска,\е, произвођач 
стана прнзнаће купцу тржишну ка- 
мату на део цене стана који је ку- 
пац V roTOBO.M р1апр>ед п.\атпо про 
извођач\' стапа. Овај nporoic је ко- 
гентног карвктера у пог.деду ттрава 
к\т1ца, односно обавезе произвођача 
стана на обрачун камата који је 
везан за обрачун цене стана по к.\и- 
зној ска.\и. Aaicve, у свпм случаје- 
вима када ПЈЖизвођач стана утвр- 
ђује цеот стана применом к.чизне
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ска.\с, дужап јс ла у схЈрлчуи узмс 
и тржишиу камату на лео цснс ста- 
iia Kojii је купац у готовом умилрсл 
платии произвођачу стаиа. Као ви- 
сииу гржшиис каматс која сс обра- 
ч\иава купцу стаиа има сс узети 
ка.мата по cToiui као кол ттелннх 
улога по виђсњу. Као |шчетак рока 
;и n.vahaibc ово ка.матс сс рачуиа 
v̂aii иастуиан>а доцњг произво1зача 

са пспоруком tiana. Купац можс 
тржншну камату добити само иа 
властнта готовинска средства које 
је дао за куповниу стана. Тржииша 
камата се према томс не обрачуиава 
на кредите добнјене од Оанке il\h 
радни.х организација, кајнма је у 
целини нли делимично плаНена ку- 
iioBiia цена стаиа.

Из о б р а з л о ж е њ а ;

Пресудом првостепсног суда ус- 
војен је снижени тужбсни захтев и 
тлжено rpabeBHiicKo предузеће н 
обавезаио да тужиоцу као купцу 
стана iL\axH тржишиу камату од 
7р“/'о иа уз1апред плаћену купов- 
ну цену стаиа у готовом за цсло 
врсме од уп.\ате означепог изиоса 
Ао прсдаје готовог стана тужиоцу.

Решавајући о жалби т\'женог из- 
Јав.\>еној иротив првостспене пресу- 
де другостепепи суд је жалбу ту’же- 
ног \'важно и пргсуду прениачио 
тако да је тужбсни захтев тужите- 
/Wiuc снизио на агаћање изнзса са 
тржншис камате на део главнице 
у готовом п.\аћене тржшлне цеие 
стаиа почев од наступања доцње са 
испоруком стана iia до предаје ста- 
на купцу. Y осталом дслу преко 
досуђеног износа за ово врсме жал- 
ба т\'женог је одбијена и првсчгге- 
зена пресуда у осталом делу је 
потврђена. Оллучено је да свака 
странка сноси своје парничне трош- 
кове.

Наиме, према пркишсу тачке 3. 
став 3. Одлутсе о начину образовања 
цена за производе и услуге rpabe- 
винарства („Службени лист СФРЈ", 
бр. 51/73) цена стана може бити 
већа од цеие утврђене на нивоу 
који је прописан на дан 26. XI 1971. 
године, примеиом к.\изне скале, али 
ако је цена стана \тврђена приме- 
но.м уговорене к.\изне скале прои.з- 
вођач стана признаће купцу тржи-

пжу ка.мату iia дсо uciie craiia кији 
ји куиац V готовч.м унапрсд и.латно 
произмЈђачу стана. Ова.ј iipuiiiic јс 
iJorciiTiior карактсра у иоглслу права 
куица, одиосно ибиис.и: прш1.11иФача 
ciaiia iia обрачуи камате, којн јс 
В‘.’зап :ui ибрачум iiciil; сгана iio 
K.\n3iioj ска.\н. Ааклс. у сви.м с.\у- 
чајсвнма кала ирои.шођач стана 
утврђујс цсну стаиа прл.мсмш.м кли- 
.зпе ска.\с, дужап је да у обрачуп 
уз.ме м тржшину ка.мату на дсо ue- 
iie стапа који jc куиац у готово.м 
унапрсд платпо произвођачу стаиа.

IIo.\a3chii од чи1Бсиице ,va цнтн- 
раиа од,хука Савс.зног и.чвртниг вс- 
iia и ирописи САП Вијводиме ие од- 
ређују виснну тржниже ка.мате, iio 
становишту овог су,\а као висииу 
|ржишие каматс која сс обрачуна- 
ва купцу стана H.\«a сс у.зетн камата 
по стопи као код жтедннх улога 
по внђс1Бу.

V по.менутој одлуци Савезног из- 
вршног Beha није одређеио од кога 
даиа тржишна Јсамата почиил тећи. 
По стаиовишту овог cy,va има се 
узети као почетак рока дап иасту- 
иања ЛОЦ1БС* са испоруком стана.

Y погледу износа на који се ка- 
.мата зарачуиава, купац тржишну 
кал1ату .може добити само на вла- 
стита готовииска средства која је 
дао за KynoBiuiy стана. To зиачи 
ла се тржишна камата не обрачуна- 
ва на кредитс добијснс од банке 
и.\и радних организација, који.ма је 
у целиии или де.мдмичио плаћеиа 
куповна цена стана.

ОбзироА! да је туженн био ду- 
жаи прсма уговору' да тужиоцу пре- 
,\а стан 1. јула 1973. годиис, a да 
је стаи предао тек 2. апри,\а 1975. 
годино, тужеии је дужан да алати 
камату од 7^% обрачунату за ово 
вре.ме на износ који је тужилац 
уилатио својим средствима у гото- 
во.м, те је до тог и.зноса тужбепи 
■захтев осиоваи.

Неправилно је схвата1ћс да ту- 
ишоцу на досуБени износ не припа- 
,\а право на камату. Према прав- 
ним прави.Аи.ма и.мовписког пх>ава, 
затезна ка.мата иа неплаћжгу ка.мату 
ирипада од дана тужбе којо.м се 
тражи исплата те камате.

(Врховни сул Војводине, Гж. 
725/78)

Из Билтеиа судске праксе
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одоора Адвокатске коморе Војводине, одржа- 
ној 11. V 1979. године у Суботпци, донета су с̂ е̂дећа решења;

1) Узет је на знање извештај председника и секретара Упр»авног 
одбора о р>аду између две седнице, и благајника Упјмвног одбора о стању 
финансијских ср)едстава Адвокатске коморе Војводине на дан 11. V 1979. 
год1ше.

2) Управни одбор усвојио је пр)едлог Одлуке о из.мена.ма и допуна- 
.ма Тарифе о наградама и накнади грошкова за рад адвоката, коју је са- 
чиш1 ш̂ Ко.\шснја за примену Тарифе, и исти ј̂п̂ тио Конфер>енцији адво- 
ката сазваној у IV заседан>е за даи 12. V 1979. године ради \тврђивања.

3) Управни одбор прнхвагио је позив Адвокатске ко.море у Кечке- 
мету за учествовање на TpaArapKma.VHO.M састанку адвоката Војводине и 
адвоката Адвокатске KO-\iop>e у Кечке.мету који ће се одржати од 1. до 3. 
јуна 1979. године у Кечкемету, н утврдио састав делегације-

4) Управни одбор узео је на знање извештај Јајић Буре, потиред- 
седника Управног одбора, иредседника Ко.мпсије за доделу П.\акета, о 
приспе^шм предлози.ма Општинсклх организацЈЦа адвоката за доде.\у П.\а- 
кета са за.хва.\ницо.\1 и Повеља пензпонисашш и у.\фли.м колегал1а. Управ- 
Ш1 одбор \’путио је прчгдлоге Конфер>енцији адвоката сазваној у IV засе- 
дање за дан 12. V 1979. год1ше на утврђивање.

5) Решење.м брк)ј 131/79. утшсује се у И.мешис адвокатских припЈЈав- 
нцка Ма.\ешев Косана, са адвокатско-приправничко.м вежбом код Ком- 
.\еновић Ве.\>ка, адвоката у Ново.м Саду. Адвокатско-припр>авничка вежба 
тече од 11. маја 1979. годЈше.

6) Pemeibe.M број 143/79. евидентиран је утовор о пружању правне 
по.моћи закл>\’чен 15. .марта 1979. године из.међу Попоски Андр>еја, адво- 
ката у Ново.м Бечеју, и ра,\не организације Д- октобар” из Новог 
Мн.хошева.

7) Решење.м број 149/79. евидентиран је хтовор о пружању правне 
по.\1оћи и засту пању закл>учен 26. IV' 1979. године из.међу Л\тшћ др Ве.ш- 
бора, адвоката у Новом Саду, н Радне органи.зације „Телеп” — ГУЗП, 
Нови Сад.

8) Решење.м бр>ој 121/79. узето је на знање да је Будатовић Радоња, 
адвокат у Ново.м Саду, раскинуо \тх>вор о застутгању и пружању правне 
по.моћи зак,\>учен са „Путник" Војводина Нови Сад који је евидентиран 
решење.м Адвокатске KOiiope Војводине број 231/78.

9) Решење.м број 142/79. брише се из Имешжа адвоката Ве.\ичковић 
Стани.мир, адвокат у Ков1шу, са даио.м 26. IV 1979. године, због пресе,\.ења 
седЈшгга адвокатске канцеларије на територију друге Коморе.
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10) PeujcibeM број 130/79.,брише се из Имепика алвокатских при- 
правш1ка Млалеиовић Зоран, са адвокатско-пр1шрав1<мчком всжбом кол 
Младеновић Милнвоја, адвоката у Кивачнци, са v̂anoM 31. Ill 1979. годшк* 
због засиива1ва радног односа.

11) Peuiejbc.M број 129/79. узето јс на .змаик.* да јс AnboAHh Стсваи, 
адвокатски приправник н.з Новог Ca.>va, са даиом 12. IV 1979. ivajuic 
прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Комлеиовић Всл>ка, адво- 
ката у Новом Саду, због одслуже1ва редовиог војиог рока.

VttpaoHU оббор

СА IV СЕДНИЦЕ КОНФЕРЕНЦНЈЕ ААВОКАТА 
ОДРЖАНЕ 12. МАЈА 1979. Г. V СУБОТИЦИ

1) Конфереиција адвоката утврдила је предлоге Општинских органи- 
зацнја адвоката за доделу Пдакета са захвалннцо.м и Повел>а и истс 
упутила Управно.м одбору ради доношеил одлуке.

2) Конференш1Ја адвоката утврди.\а је предлог Одлукс о из.мепама 
и допунама Тарифс о ноградама и иакнади трошк :а за ра,\ адвоката и 
исти упућује Ск\ттштиии Адвокатскс коморе Војводинс сазваиој за 16. 
јуни 1979. године на доношење.

Предлог Одлуке о из.менама и допунама Тарифе о наградама и liax- 
нади трошкова за рад адвоката објавиће се са Ск\Т1иГгинским матери- 
јалом.

3) Конфернгнција адвоката иа основу члана 81. 1 ачка 7. Статута 
Адвокатске комор>е Војводине у Ново.ч! Саду, на основу ирсдлога Општин- 
ских организација адвоката, утврдн.ча је Кандидатску листу за изборе 
свих органа Адвокатске кож>ре Војводиие који ће се одржати иа Скуп- 
штини Адвокатске ко.море Војводипс сазваној за 16. јуии 1979. године у 
Новом Саду.

Кандидатска лнста објавиће се у Скупштинском материјалу.
4) Конферендија адвоката на основу члана 81. тачка 7. Статута 

Адвокатске ко.море Војводине именова.\а је Избориу комисију.
Имена чланова Изборне комнсије објавићс се у Скупштинском 

•матернЈЈалу.
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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

KOML’>iA

Casopis za pitanja teorije i prakse komunal- 
nih zajednica (Beograd)

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  U 1978.

Dorđević Jovan: UZAJAMNOST I SOLIDAR- 
NOST U SAMOUPRAVNOM SOCUALISTIC- 
КОМ DRUSTVU

.Multić Sead: INFORMACIONI SISTEM JAV- 
NE UPRAVE I NJEGOVA ULOGA U DRUS- 
TVENOM SISTEMU INFORAHSANJA

ODVJETXIK

Clasilo odvjetnika Hr\atske (Zagreb)

Iz  s a d r k a j a  b r o j a  3—4/1979.

DRUGU EDVARDl' KARDEUU (In memo- 
narn)

Vizner Boris; ZAKASNJENJE DU2NIKA (МО 
RA DEBITORIS) PO NOVOM ZAKONU O 
OBVEZMM ODNOSIMA

Radoman Duian P.: JOS O MAKNADI STETE 
RADNIKU POVRIJEĐE.NO.M NA RADU ILI 
U VEZI S RADO.M

Korlaet Radoje; UZDRZAVANJE PREMA OD- 
REDBAMA ZAKONA O BRAKU I PORODIC- 
NIM ODNOSIMA

KuUiić Slme: PONESTO IZ PRAVNOG 21- 
VOTA STAROG RIMA I ANTIKE UOPCE

Svoren Branislav: 
VJESTACENJA

SUDSKO-MEDICINSKA

Simatović Dioko: KRAVATA lE  NXJ2NA

OPSTINA

Casopis za pitanja druitvenog samoupravlja- 
nja (Beograd)

Iz s a d r ž a j a  b r o j a  19—11/1978.

Pcrović .Mirko: NEKA ZAPA2ANJA O NASEM 
USTAVNOM SUDSTVU

Dinić MUovan; CETVOROGODISNJE ISKU- 
STVO DRUST\ ENIH PRAVOBRANILACA SA- 
MOOPRAVUANJA

Jeremlč Mića: DEMOKRATSKI ODNOSI I
DROSTVENI PREOBRA2AI POCINJU DA SE 
OSTVARUJU U PRVIM DAM.MA NARODNa 
OSLOBODILACKE BORBE

Veljković Tomislav; USTAVNOST I ZAKONI 
TOST PROPISA KOJIMA SE ZAHTEVA М а  
RAIA’O-POLITICKA PODOBNOST KAO US- 
LOV ZA PRIJEM U RADNT ODNOS ILI ZA 
IZBOR NA ODREĐENE FU.NKCIJE I DU2- 
NOSTI

•Macić Gradimir: RASPODELA PREMA RADU 
IJ DR2AVNOJ OPRAVI

SUbek Stjepan: PRESTANAK RADA PO SILI 
ZAKO.VA

Pavićeiid Branlslav: PRAVA GRAĐANA NA 
STA.MBENIM OBJEKTIMA
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Krijan Pero: POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

Dimltrijević Milan: KAZNENE MERE U ZUR

Grigoiijevlć Blagojc: USTUPANJE UGOSTI-
TEUSKE RADNJE DRUGOM LICU

Siunl«: Tripko: PRECE PRAVO GRADNJE

Zarlć LJubtta: N'OVI ZAKON O IZVRSNOM 
POSTGPKU

Momćlnuvlć Zdravko: RADNIK I SAMOU
PRAVNA ARBITRAZA

Nuvakovlć Sckula: ODCOVORNOST POSLO-
VODNOG ORGANA OUR

Curonna Mariana: KLAUZULE 0 ISKLJUCIT- 
VI ODGOVORNOSTI V ANGLEBKEM PO 
CRlDBENEM PRAVU

DcvćU Ante: IZVORI PKAVA ZA UGOVOR 
O GRAĐENJU U NAS

Iz  s a d r i a j a  b r o j a  12/1978.

Krijan Pero: DRZAVNA UPRAVA U POLI- 
TICKOM SISTEMU SOCIJALISTICKOG SA
MOU PRAVU ANJ A

Vcljkovbl Tomlslav: U OBLASTIMA KOJE SE 
UREĐUJU ZAKONOM, A ZAKON NIJE DO- 
NET. OPSTINA M02E DONOSITI SVOJE 
PROPISE

Rinlć .Milan: PRAVTCNA NAKNADA ZA NE- 
POKRETNOSTI EKSPROPRISANE U GRAD- 
SKIM NASEUIMA

DanUovlii Tomlalav: OSNOV, USLOVI, NACE- 
L,\ 1 ELEMENTI RASPOREĐIVANJA RAD 
NIKA U UDRU2ENOM RADU

Suput Duian: STVARNA NADLE2N0ST ZA 
SLĐENJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA U 
SAP VOJVODINI POSLE REORGANIZACUE 
PRAVOSUĐA U 1978. GODIN I

SAUOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA

lugoslovenski ćat>o|iis za druliveno-ekonum- 
!>ka pitanja i praksu umoupravnih interea- 
nih zajednica (Beogard)

PP.AVN.4 A1ISLA

Spisanie za pravni I opSlestveni praianja 
(Skopje)

I? s a d r i a j a  b r o j a  3—4/1978.

I r  s a d r i a j a  b r o j a  10/1978.

Stojanović Ljublsav: SUD UDRU2ENOG RADA 
SA.MOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA 
(Inlervju)

Kneievid Dragomir: UPlS U SUDSKI REGI- 
STAR

Sinadinovski Jakiin: SAMODEJNOSTA 1 SA- 
MOUPRAVUVANJETO NA COVEKOT VO 
RAMKITE NA POLITICKIOT SISTEM NA 
SOCIJALISTICKOTO SAMOUPRAVUVANJE

Mihajlovski Aleksandar: ZA ODNOSOT NA
KRIVICNOTO DELO I MORALNIOT DELIKT

rtdanovskl Jovica: ZAEMEN ODNOS 1 VLIJ- 
AME NA TEKOT I PRESUDITE DONESENI 
VO KRIVICNATA I PROCESNATA POSTAPKA

VasilCT Dimitar: JAVNATA SEDNICA PRED 
VTOROSTEPENIOT SUD OD CL. 371 OD 
ZKP VO TEORUATA I PRAKSATA

PRIVREDA I PRAVO

Casopis za privredno-pravnu teoriju i praksu 
(Zagreb)

Iz s a d r i a j a  b r o j a  3.1979.

Spirović-Jovanorić Ludja: O UGOVOR.NOJ
PRlRCriJl SAMOUPRAVNIH SPORAZUMA

Iz  s a d r i a j a  b r o j a  11—12/1978.

Tumliek Anka: RAZVOJ POSEBNI H SUDOVA 
UDRU2ENOG RADA U SR SLOVENIJI

Barad Dragan: PRIMENA ZAKONA O ORGA- 
NIZACUAMA UDRU2ENOG RADA ZA STU 
DENTSKI STANDARD

SAVRE.MENOST

Glasilo Saveza komunisla Vojvodinc (Novi 
Sad)

Iz  s a d r i a j a  b r o j a  2—3/1979.

Alimpid Duian: EDVARD KARDEU. MISLI- 
LAC. HUMANIST I REVOLUCIONAR

TEORUSKA KONCEPCIJA SA.MOUPRAVUA 
NJA U JUGOSLAVIJI (Okrugli slo)

Pajvanad .Marijana: NEKI POKAZATEUI OD- 
NOSA RADNIH IJUDI I GRAĐANA PRE.MA 
UCESCU U RADU DELEGACIJA I DELE- 
GATSKIH TELA
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Lukač Đerđ: IDEOLOŠKE TACKE GLEDIŠTA 
OTUĐENJA (Prevod)

ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZA 
GREBU

I z  s a d r ž a j a  b r o j a  1—2/1978.

Alinčić -\Ura; NEKE PROMJENE U REGU- 
LIRANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA 
IZMEĐU BRACNIH DRUGOVA

Alinčić Mira: ŽIVOT I RAD PROF. DR ANE 
PROKOP

Bakarić.Milanović, Ana: BIBLIOGRAFU.A RA- 
DOVA PROF, DR ANE PROKOP

Bakić Vojlslav: PORODICNO-PRAVNI PROB
LEM! VESTACKOG OPLOĐENJA

Ccpelić Dragan: 0 UTVRĐIVANJU I  OSPO- 
RAVANJU MATERINSTVA

Hadži-VasUev Mile: SUDOVI I ORGAN! STA- 
RATELJSTYA U PORODICNO-PRAVNIM SPO- 
RCV!MA

Finžgar Alojz: RODBINSKO PRAVO IN SO- 
CIALNO SKRBSTVO

Stevanov Miloš: VANBRACNA ZAJEDNICA

MUutinović Milan: OSNOVNI KONCEPTUAL- 
N1 ELEMENT! SISTEMA DRUSTVENE SA- 
MOZAŠTITE U JUGOSLOVENSKOM SAMO- 
Ul’RAVNOM SOCIJALISTICKOM DRUŠTVU

Kovačević Milivoj: JAVNA OVLASĆENJA SA- 
MOUPRAVNIH ORGANIZACIJA !  ZAJEDNI
CA U NORMIR.ANJU DRUSTVENIH ODNOSA

Carlć Slavko: UGOVORI O KREDITU U NA- 
SEM PRAVU

Milosevic Ljubiša: TRECE LICE I NJEGOVA 
PRAVA PREMA ZAJEDNICI OSIGURANJA 
IMOVINE I LICA KOD OBAVEZNOG OSI
GURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE 
OD MOTORNIH VOZILA

Jovičić Miodrag: VISENACIONALNOST KAO 
FAKTOR ORGANIZACIJE I FUNKCIONISA- 
NJA FEDERALNIH SISTEMA (uopšte i u 
Jugoslaviji posebno)

Tikija Miiivoje: SREDSTVA ZA REALIZACI- 
,IU DOGOVORENIH PLANOVA I PROGRAMA 
RADA

Petrović Miloje: MARKSIZAM BEOGRADSKIH 
NADREALISTA

Perić Obrad: ODMERAVANJE KAZNE MALO- 
LETNICKOG ZATVORA

Tintić Nikola: ZAŠTITA O B ITE U I I PRA
VA DJETETA U OKVIRIMA POLITIKE OBI
T E U I I SOCIJALNE POLITIKE

Traljić Nerimana: IZDRŽAVANJE RAZVEDE- 
NOG BRACNOG DRUGA

Zupandić Karel: SPOSOBNOST ZA URESNI- 
CEVANJE PRAVICE DO SVOBODNEGA OD- 
LOCANJA 0 ROJSTVU OTROK S POMOCJO 
ZDRAVSTVENIH NACINOV IN SREDSTEV

ZBORNTK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA 
U NOVOM SADU

I z  s a d r ž a j a  b r o j a  XIII/I979.

Đelvai Karolj: TEORIJSKE OSNOVE DRU
STVENIH PRAVNIH LICA U SISTEMU DRU
STVENE SVOJINE I SAMOUPRAVNOM SI
STEMU UDRUžENOG RADA

Lazarević Ljubiša: NOVE INKRIMINACIJE
U KRIVICNOM ZAKONU SAP VOJVODINE

Pupić Borivoje: OSNOVNE KARAKTERISTI- 
KE ODNOSA JUGOSLOVENSKOG FEDERA- 
LIZMA U IZVRŠNOJ SFERI PO USTAVU IZ 
1974. GODINE

Jovanović Pavle В.: DRŽAVA PREMA USTA
VU IZ 1974. GODINE

Malenica Antun: FR. V.AT. 307 „S1QUIS A 
SERVIS QUIQUE PRO SERVIS SERVITU- 
TEM SERVIERUNT"

Stojanovlć Zoran: RAZVOJ I KARAKTERIS- 
TIKE  KAZNE LISENJA SLOBODE U CRNOJ 
GORI U X IX  VEKU

Mitrović MUovan: DUŠAN J. POPOVIC IZ- 
.MEĐU ISTORIJE I SOCIOLOGIJE

Bordaš Bemadet: MEĐUNARODNO PRAVO
U POGLEDU STVARI U PREVOZU (Res in 
transitu)

Jeremlć Dušanka: NEKA PITANJA ODREĐI- 
VANJA PRAVNE PRIRODE S.AMOUPRAVNIH 
SPORAZUMA

ReUć Jovica: NEKA FROMOVA SHVATANJA 
RESOCIJALIZACIJE NEUROTICARA

Cvejić Olga: PRESTANAK BRAKA PREMA
-NACRTU ZAKONA O PORODICI SR SRBIJE

Arslć Zoran: NEKA PITANJA STVARALA-
ŠTVA U UDRUŽENOM RADU
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Mllrovlć Milovan: NASA PREDRATNA SOCIO- 
LOGIJA O FASIZMU

Jovanovlć Predrag: KARAKTERISTIKE RAD- 
NOG ODNOSA PREMA ZAKONU O RADNIM 
ODNOSIMA SAP VOJVODINE

Marjanovk Mlloi: ТОК SKOLOVANJA NAUC- 
NIH RADNIKA SA DOKTORATOM BEO- 
GRADSKOG UNIVERZITETA

Uržajlć Dlmllrlje: ZA BRZE I USPESMJE 
STUDIRANJE

SimonDvić-Hlber Ivana: 0 NASIM KRIVIC- 
NIM DELIMA PROTIV IMOVINE U KRIVIC- 
ММ ZAKONIMA REPUBLIKA I POKRA- 
JINA

ropovič Milijan: GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU 
TEORIJE DR2AVE I PRAVA (1972-1977) II 
dec

МИоб Stojanovlć
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У р е ђ и в а ч к и  савет;

Председник:
Никола Вујашковић 

судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулић, зал1еник јавног правобраниоца Војводине, Антоније 
Борић, саветник покрајинског секретара за правосуђе и општу упр>аву, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калишки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Службе за скупштинске послове Привредне коморе 
Војводине, Војислав Маринков, адвокат уЋршцу.др ЉубишаМилошевић, 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, Душан Мићић, секретар 
Покрајинског друштвеног правобраЕшоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, Милан Ршшјић, адвокат у Но- 
вом Саду, ВоЈислав Рашовић, адвокат у Сремској Мшровшди, Ласло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факулте- 
та на Ријеци, Аушан Шипка, стручно-политички сарадник у Покрајинској 

конференцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  одбор :

Главни и одговорни уртдшпс 
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Борће Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адвокат у Но 
вом Саду, Светозар Аобросављев, судија Општинског суда у Новом Саду, 
Мирослав Здјелар, адвокат у Новом Саду, Живко Киселички, судија 

Вишег суда у Новом Саду.

Технички уредник:
Мирјана Јовановић

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

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

На основу мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. маја 1973. године, Гласник је стручна публикација ослобоВена основног и

посебног пореза на промет.

РО Штампарија ,ЈБуАућност”, Нови Сад, Шумадијска, 12.
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