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Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

J о в ан Л. J e pKo e uh  
судија Вр.ховиог суда Војводине

КОМПЕНЗАЦИЈА КАО НАЧИН ПРРХТАНКА 
ОБЛИГАЦИЈЕ

Институт компензације био је познат још у римском пра- 
вv  ̂ али је све до Јустинијаиовог времена сматран за ипститут 
процесног, a не материјалног права, како је прнхваћен у модер- 
ном праву. Јустинијан уводи јединствена правила у погледу на- 
чина pei-улисања компензације, која се примењују код свих 
акција (тужби), дакле не само обвезних, него и стварноправних 
изузев само неких као на пример код депозитара, постављајући 
следеће услове:

1) Компензирати се могу све тражбине из разинх основа, 
али оне морају бити истородне, доспеле и ликвидне,

2) Тражбине морају са извесним изузецима бити узајамне,'
3) Приговор компензације дужник може истаћи у сваком 

моменту и ако је  усвојен, сматра се да је дуг компензиран у 
оном моменту кад су се за то стекли услови.

При упоредном правном разматран.у начина на који је ре- 
гулисан институт компензације указаћемо само на неке савре- 
мене европске грађаиске законике:

Тако швајцарски Законик о облигацијама (чл. 120, 124) 
дозвољава истицање приговора пребијања и у случају кад је 
дужникова тражбина оспорена, a такође и онда кад је иста 
застарела уколико није била застарела у часу кад се са против-

‘ Изузетно је солидарни дужник могао тражнти компензацију траж- 
бина свнх садужника iipe.va повериоцу; уступ,\>ени дужник (cessus) могао 
је пребити своја потражнвања која и.ма и према претходном повериоцу; 
јемац је могао пребити и своја потрххживања и потраживања главног 
дужника. — Др Арагомир Стојчевић, Римско приватно право, Београд, 
1972.
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тражбином могла пребити. Дејство пребијања по закону наступа 
само онда кад дужник упозна повериоца са својо.м камером да 
се позове на пребијање и ако до компензацнје дође сматра се 
да је наступила од тренутка кад су се за њу стекли услови.

По италијанском грађанском законику (чл. 1243) што се 
тиче ликвидности оставља се могућност судији да, ако дуг који 
се истиче за пребијање није ликвидан, може нзрећи пребијање 
за онај део дуга који призна постојећим. Такође судија може 
обуставити пресуђење у погледу ликвидног потраживања до 
утврђења потраживања истакнутог за пребијање.

Мађарски грађански законик познаје уговорну н судску 
компензацију, тако да дужншс може својом изјавом упућеном 
повериоцу или датом у судском пост\т1ку пребити свој дуг са 
својим истородним и доспелим потраживањем према повери- 
оцу. Законик предвиђа ограничење компензације претпостав- 
ком да се потраживање заштићено од принудног извршења мо- 
же пребити само са оннм супротним му потраживањем које 
има идентичан правни основ. За потраживање утврђено изврш- 
ном судском одлуком њди поравнарвем законик прописује мо- 
гућност пребијања само са истом таквом противтражбином или 
потраживањем које постоји у форми јавне исправе (чл. 297. 
ст. 3. и 4).

Y  правној доктрини још је увек спорно питање на који 
се начин вргли законска компензација. По становишту које је 
усвојено у француском праву она наступа по самом закону 
(Code civil, ч.\. 1290). По друго.м npeoB.vabyjyhe.vi становишту 
компензација не настаје аутоматски по ca.MO.\i закону кад се 
за н>у стекну услови, него је потребно да заинтересована стран- 
ка, тј. дужник, истакне приговор пребијања. To је једнострани 
правни посао —  изјава во.\>е странке којо.м се изјашњава да 
врши компензацију.

У  наше.м Закону о облигациони.м односи.ма (даље 300) 
заступљено је  оно друго становиште (чл. 337. ст. 1. 300) које 
и .\ично с.чатрамо да је далеко прихватљивије од оног првог. 
Н>име је .могуће избећи извесне неспоразуме и потешкоће у 
вези ко.мпензирања потраживања која проистичу из разних об- 
лигацнја међу странкама до којих би евентуално дошло у слу- 
чају примене претпоставке о настајању ко.чшензације ipso iure. 
Ce.\i тога при.мено,м овог становишта о једностраној изјави о.мо- 
гућена је диспозиција заинтересованој странци (дужнику) да 
се користи илн не приговоро.\1 пребијања. Међути.ч, за оба на- 
ведена становишта важи правило о ретроактивно.м деловању 
ко.мпензације. To значи да узаја.мна потраживања странака пре- 
стају ех tunc тј. сматра се да је  ко.\шензација наступи^да оног 
часа када су потраживање и пр>отивпотраживање поста,\и ко.м- 
пензибилни, a након што је то.ме претходи.\а изјава о пребија- 
њу (чл. 337. ст. 2. 3 0 0 ). Тај је .моменат од посебног значаја и 
због тога, јер његовим наступањем престају тећи ка.мате, пре- 
стаје je.\icTBO, заложно право и иск;\>учује се доцња (чл. 295. 
ст. 2. 300). Све дотле док није постављен захтев за ко.мпенза-



цију и поред могућности за ibCHy реализацију, свако се супрот- 
но потраживање може осим кимпензацијим измирити одиосно 
угасити и на неки други законом прсдвиђеии liamin. Из овога 
дал>е следи да се у случају преноса једног од тих компсмзибил- 
них потраживања иа rpehe лице онемогућује компеизација, бсз 
обзира што су за Jby у датом моменту били HcnyibCHH сви no- 
требни законски услови. Од овог постоји изузетак у закопу од- 
ређеним случајевима о којима hc бити речи у дал>ем излагању.

Ипак, илустрације ради треба истаћи да у иашој судској 
пракси има одлука у којима је заступл>ена концепција фраицу- 
ског права о компензацији. Тако се у пресуди Врховног суда 
Југославије Гж. 48/64 од 2. VI 1964. године наводи да пребијањс 
наступа „по само.м закону" ако постоје две тражбине које су 
узајамне, истоврсне, доспеле, угуживс и ликвидне. Идентичан 
став заузет је и у пресуди Врховиог привредног суда Сл. 1049/65. 
од 2. X I 1965. године, тј. да ко.чпензација наступа по сили зако- 
на и то у тренутку кад се доспела тражбина срела са доспелом 
протутражбино.м.

Ко.мпензација као инстигут материјалног права у суштини 
представља један начин, једну врсту плаћања истоврсних д о  
спелих потраживања из.међу два лица, која се једно пре.ма дру- 
го.ме налазе у узаја.мио.м положају повериоца и дужпика, a она 
може бити уговорна, законска и судска. За ко.мпензацију у 
с.мислу чл. 336. 300 потребно је да буду испун>ени кумулативио 
следећи општи услови:

1) riocTojaibe двоструког личног облигациоиог односа на 
основу Kojer се странке истовре.мено .међусобна палазе у по- 
.\ожају повериоца и дужиика.

Од oBor правила предвиђеи је изузетак у поглсду је.мца 
(чл. 338. ст. 2. 3 0 0 ) и цесуса (чл. 340. 300).

2) Оба потраживаља треба да гласе на новац или друге 
за.менљиве ствари истог рода (генеричне чинидбе) и исте как- 
воће.

3) Постојање доспелости оба потраживања, тј. да су јед- 
ном и друго.м потраживању доспели рокови плаћања, јер је у 
противном искључена .чогућност ко.мпензације. To исто важи и 
за условљеност потраживања, сем у стечајном поступку где се 
сва потраживања сматрају доспелим.^

Навсдени услови представљају .материјалноправне претпо- 
ставке за тзв. закоиску (једнострану) ко.мпензацију за разлику 
од уговорне ко.мпензације, која настаје на основу споразума 
странака без обзира на .материја.\ноправне претпоставке потреб- 
не за законско пребијање. Законска ко.мпензација која се врши 
једностраном изјаво.м о пребијању одговора потреба.ма савре.ме- 
ног живота, јер се изјава о пребијању односи на одређено по- 
траживаЈве. На тај начин се избегавају неспоразу.ми и потеш- 
коће које могу настати у вези утврђивања потраживања које

 ̂ Види чл. 83. Закоиа о иринудио.м поравнању и стечају.



ce имзЈу преоити у ситуациЈИ када странке истичу више потра- 
живања чији је престанак могуће остварити пребијањем. Y том 
случају пребијање се врши по правили.ма која важе за урачу- 
наваЈве испуњења (чл. 343. у вези чл. 312. 300).

Закои о облигационим односи.ма не тражи као .материјал- 
ноправну претпоставку за компензацију и утуживост потражи- 
вања, па је стога предвиђена .могућност пребијања и застаре.лог 
потраживања под условом да није било застарело у часу када 
су се стекли услови за пребијање (чл. 339. ст. 1. 300). Такви.м 
регудисањем закон је разрешио једно значајно спорно питање 
у теорији, a посебно у досадашњој судској пракси у којој је 
било до-минантно становиште да се код судске ко.мпензацнје 
ради о принудној наплати потраживања, па да с.\едствено то.ме 
ни пред.мет компензацпје не .\iory бнти она потраживања која 
проистичу из натуралних облигација. Определившн се за такву 
солуцију законодавац је пошао од одлучујуће чињенице да је 
потражива1Бе туженог постојало у вре.ме кад су настали усло- 
ви за компензацију. Услед пропуста туженог да поднесе у за- 
конско.м року тужбу ради реализације тог потраживања дош.ло 
је до његове застарелости, но тиме није дошло и до застар>ело- 
сти ко.мпензације. На исправност таквог схватања ynyhyje и 
правило материјалног права по коме онај ко испуни застаре.лу 
обавезу не може више тражити повраћај оног што је дао, па 
чак и ако није знао да је  обавеза застарела (чл. 367. 300). И у 
то.ч је случају потражнвање неутуживо, али је спсх;обно за пре- 
бнјање обзиром да није искључено право пребијања. Дак.\е, ов- 
де је у питању такво потраживање које не спада у оне натура.д- 
не облнгације које су биле неутуживе већ од ca.\ior почетка, 
него у оне које су првобитно биле утуживе и тек доцније су 
нзгуби.ле то својство. Y случају да су услови за пребијање на- 
сталн након што је једно од потраживања застарело пребијање 
не настаје ако је дужнпк засгаре.\ог потраживања истакао при- 
roBop застаре.\ости (ч.\. 339. ст. 2. 300).

Према старијој правној теорији и судској пракси као ус- 
•VOB за ко.мпензацију тражила се и ликвидност потраживања. 
Данас се такво својство потраживања не за.хтева, a то је решење 
прпхватио и Закон о облигациони.м односн.\1а. При то.ме се по- 
\ази од Tora да ликвидност није материјалноправна претпостав- 
ка ко.мпензације, него да питање ликвидности н.ма са.мо процес- 
нн значај ради установљења да ли је и када дош.\о до ко.м- 
пензације.

Y  неким је случајеви.ма по са.\шм закону искључена .\ioryh- 
ност ко.мпензацнје и поред тога, што постоје сви потребни усло- 
ви за пребнјање. Тако су у ч.\. 341. 300 таксативно побројани 
сдучајеви у коЈ1ша с обзиром на природу потраживања оно 
не .може престати пребнјањем и то;

1) Потраживање које се не може зап.\енити;^

 ̂ Вилн чл. 137. Закона о удруженом раду и ч.\. 71. Закона о изврш-
НОМ n O C T \'n K V .



2) Потраживање ствари, или врелности ствари којс су луж- 
нику биле дате иа чување, или иа посуду, или којс* је дужиик 
узео бесправно, или их бесправно задржао;

3) Потраживање иастало намерним проузроковап>см штете;
4) Потраживање накнаде штете причињсие oiiiTelieiiieM  

здравља или проузроковањем смрти;
5) Потраживање које потиче из законске обавсзс излржа- 

вања.
Аужник не може вршити пребијање ии у случају ако је 

његово потраживање доспело тек пошто је иеко трсНи ставио 
забрану на повериочево потраживање према њему (чл. 342. 
300), a иначе сматрамо да се компензација .може искључити и 
споразумом (уговором) странака обзиром да у том погледу За- 
кон о облигациони.м односима не предвиђа никаква посебна 
ограничења.

Напред је већ истакнуто да је компензација no својој 
правној природи један начин гашења истоврсних потраживања 
и њоме се обавља оно што би чинило два испуњења, па је стога 
ко.мпензација у ствари једна скраћена двострука исплата. Није 
потребно посебно наглашавати да због наведених особина ко.м- 
пензација представља изузетно значајан институт материјалног 
права, који се у судској пракси вео.ма често примењује. Кориш- 
ћењем њених предности правни односи међу странка.ма се лако 
и економично свршавају, па је услед тога њена улога посебно 
значајна у привреди.

Пре.ма досад изложено.м намеће се потреба да се посебно 
размотри питање начина односно правних средстава којима се 
остварује право на компензацију. To се може постићи на три 
начина:

1) Посебно.м тужбом са захтевом за утврђење да су уза- 
јамна потраживана странака услед пребијања престала односно 
са захтевом за исплату вишка потрапсивања према обрачуну ме- 
ђусобних потраживања изложеном у чињеничном основу тужбе;

2) Компензационом противтужбом у већ посгојећој пар- 
ници (чл. 189. ЗПП);

3) Истицан>ем приговора ради пребијања у парници (чл. 
333. ст. 3. и чл. 338. ст. 3. ЗПП).

Као што је  већ речено изјава странке којом се истиче 
захтев за пребијање има конститутиван учинак за који је битно 
да се оствару^је на основу изјаве само једне странке. Y против- 
ном компензација се не би могла остварити без nocjojaiba са- 
г.дасности противне странке, a то не би одговарало сврси ком- 
пензације, нити напред изнетим принципима на којима се за- 
снива. Ово прави.ло важи и у  случају истицања захтева за пре- 
бијање пре покретања варнице (ванпроцесна грађанскоправна 
ко.мпензација) и у току парничног поступка пред првостепени.м 
судо.м. Правна теорија признаје конститутивно дејство изјави 
странке о вршењу компензације без обзира да ли је противној



странци та изјава саопштена односно позната или не. Закон о 
облигационим односима није прихватио такву концепцију, па 
изричито предвиђа као услов „да једна страна изјави другој 
да врши пребијање” (чл. 337. ст. 1. 300).

Ако је изјава о вршењу пребијања дата пре парнице, про- 
тивна странка може да је призна односно да се са њо.ме сагласи 
и у том случају међу странкама ннје спорно да је дошло до 
пребијања лотраживања. Међутим, противна странка .може так- 
ву изјаву да не призна оспоравајући при то.ме постојање и ком- 
пензибилност противпотраживања, те да покрене парницу ради 
наплате свог потраживања поставл>ајући у то.м смислу кондем- 
наторни за.хтев у тужби. Y  тој парници противна странка (ту- 
жени), која је пре парнице дала изјаву о вршењу пребијања, по 
правилу противиће се тужбеном захтеву са тврђење.м да је по- 
траживање тужиоца престало пре парнице на основу изјаве о 
пребијању. Настајање такве пркзцесне ситуације обавезује суд 
да своје расправљање ограничи само на испитивање и установ- 
љење одлучне чињенице да ли је  потраживање тужиоца преста- 
ло услед компензације. С тим у вези суд претходно треба да 
расправи питање да ли су постојала узаја.мна потраживања 
странака и ако утврди да јесу, да ли су била компензибилна 
и да ли је изјава о вршењу пребијања правно важећа. За случај 
познтивног утврђења свих тих битних околности оне ће пред- 
стављати довољан и поуздан основ за извођење коначног за- 
кључка да је тужиочево потраживање пребијање.м угашено, па 
ће суд одбити тужбени захтев као неоснован. Уколико парницу 
покрене странка која је дала изјаву о пребијању, онда њен туж- 
бени захтев треба да гласи на утврђење (чл. 187. ЗПП) да су по- 
траживања странака престала услед пребијања и у случају ње- 
говог усвајања пресуда мора бити дек.хараторна.

С обзиро.м да код компензације важи начело диспозиције 
странака тј. зависи од воље странке да ли ће уопште и кад 
изјавити да врши ко.мпензацију, се.м у случајеви.ма кад је по- 
себним законски.\1 прописима друкчије одређено/ то суд није 
обавезан по службено! дужности да пази на постојање .могућ- 
ности за пребијање. Следствено томе, ако странка није кори- 
стила своје материјалноправно овлашћење за давање изјаве о 
ко.мпензацији пре парнице, онда joi се пружа могућност да у 
складу са одговарајућим одредбама Закона о парничном поступ- 
ку то г^чини у постојећој парници подношење.м ко.\тензационе 
ггротивтужбе (ч.\. 189. 31111) или истицањем захтева ради пре- 
бијања у  облику приговора. Процесни значај овог .мериторног 
(материјалноправног) приговора регулисан је у посебним од- 
редбама Закона о парничном пост\т1ку, па је тако одредбом 
члана 338. ст. 3. прописано да пресуда у изреци .мора да садржи 
и одлуку о постојању или непостојању потраживања истакнутог 
у приговору ради пребијања, док по одредби чл. 333. ст. 3. та 
одлука постаје правоснажна. Регулисаље ниститута литнспен-

■* Види чл. 22. II 88. Закона о принудном поравнању и стечају.



денције у чл. 194. ЗПП одиосн се и иа пршовор истакиут ради 
npeoHjaiba (чл. 354. ст. 2. тач. 11. ЗПП).‘ Навсдеис одрсдое ис- 
сумн>иво указују да Закон о иарничиом иоступку рс1'улише само 
институт процесне (судске) ко.мпензацнје. Ти.ме је ујсдио иа- 
прављена и јасна разлика измеВу ко.мпеизације која иаступа на 
осиову ваисудски дате изјавс једие страикс (гзв. ваиироцссис 
граВаиске ко.мпензације) и пребијаи,а у париици извршеиог од- 
луко.м суда до кога такоБе долази иа оспову изјавс са.мо једис 
странке. Због тога је захтев тужеиог који.м у иариици истиче 
ко.мпензибилност свог противпотраживања у гексгу по.мсиутих 
одредби Закона о парничном поступку и терминолошки адек- 
ватно означен као „приговор ради пребијања".

Y вези с тим треба истаћи, да је у раиијем Закону о пар- 
ничном поступку у чл. 341. ст. 2. било одређено да се у жалби 
није могао изнети „приговор пребијања” , који није био изиет 
пред првостепени-vi судом. Нови закон доноси из.меиу у то.м 
погледу утолико, да се у жалби не дозвољава изиошеи>е „при- 
говора ради пребијања" који није био истакнут у првостепеио.м 
поступку (чл. 352. ст. 2. ЗПП). На први поглед стиче се утисак 
да се ради само о измени у законско.м тексту тер.мииолошко- 
-редакцијског карактера, али није тако. Из.међу навсдсна два 
пој.ма постоји суштинска разлнка, која на адекватаи иачии 
изражава и постојећу битну разлику у одиосу на вре.меиско 
дејство изванпроцесне и процесне (судске) компензације. „При- 
roBop пребијања” појмовно правилно интерпретиран означава 
.материјалноправни приговор да су иотраживања странака пре- 
стала на основу компензације изван парнице. Овај приговор као 
одбрамбено средство туженог .може се истаћи не са.мо у поступ- 
ку пред првостепеним судом, већ и у жалби против пресуде 
обзиром да у ствари представ.л>а тврдЈву о nocrojaiby чи1веиицс 
за коју се везује гашење утуженог потраживања (чл. 352. ст. 
1. ЗПП). Y односу на тај приговор сасвим друго зиачењс има 
„приговор ради пребијања” , јер се њиме поставља захтев за 
компензацију утуженог потраживања са противпотражива1ве.м 
туженог тек у парници. To значи да се тужени путе,м приговора 
ради пребијања у парници супротставл>а тужбено.м захтеву (уту- 
жeнo.v  ̂ потраживању) истицање.м свог противпотраживања, с 
ТИ.М да суд утврди постојање и ко.мпензибилност оба потражива- 
ња, те да их својо.м одлуко.м која је конститутивног карактера 
пребије .међусобно и одбије тужбени захтев. Бројни при.мери 
из судске праксе указују на појаву да туженик у таквој про- 
цесној ситуацији или не оспорава постојање утужеиог потра- 
живања, супротстављајући му се истицање.м приговора ради пре- 
бијања са својим противпотраживан>е.м, или најчешће пориче 
постојање тужиочевог потраживања и приговор ради пребија- 
ња истиче ca.vio евентуално за сл\^ај да суд не усвоји његове 
друге приговоре протнв тужбеног захтева и утврди постојање 
утуженог потраживања.

1978.
’ Ар Борлвоје Познић, Грађанско процесно право, стр. 208, Београд,



Према изложеном приговор ради пребијања (прнговор про- 
цесне односно судске компензације) представл>а специфичан ме- 
риторни захтев о којем суд одлучује пресудом и која у том 
делу постаје правоснажна (чл. 333. ст. 3. ЗПП). Стога се овај 
приговор, као и сви остали мериторни захтеви у парници, може 
поставити односно преиначитн најкасннје до закључења главне 
расправе пред првостепеним судом (чл. 190. ст. 1. ЗПП), па н>е- 
гово истицање тек жалби није дозвољено (чл. 352. ст. 2. ЗПП).

Правни карактер изјаве о пребијању која је дата у парници 
у облику приговора ради пребијања је споран и везује се за 
суштинско питање, да ли та изјава у свему задржава своју ма- 
теријалноправну приркЈду као и кад је дата ван суда, или има 
значај само једне Законо.м о парнично.м поступку предвиђене 
процесне радње. По ово.м значајно.м питању о процесној ком- 
пензацији у доктрини процесног права настале су две теорије: 
цивилистичка и процесноправна.

По тези цивилистичке теорије изјава о пребијању дата у 
парници поред процесног значаја као парничне радње и.ма и 
свој материјалноправни значај у  смислу идентичног правног 
дејства, као и кад је дата ван парнице. To значи да изјава о 
компензацији као једнострани материјалноправни посао и као 
парнична радња представљају јединствен акт. Стога она у .ма- 
теријалноправно.м погледу непосредно има за учинак престанак 
оба потраживања, па зато поборници ове теорије с.матрају да у 
случају усвајања приговора ради пребијања пресуда увек .мора 
бити декларативна. Може бити конде.мнаторна са.мо ако се утвр- 
ди да противпотраживање туженог није егзистентно или да није 
колшензибилно.

Процесноправна теорија полази од супротног схватања за- 
снованог на тврдњи, да изјава о пребијању дата у парници не 
производи и непосредно правно дејство у .материјалноправно.м 
погледу проузроковањем гашења оба потраживања. Ова изјава 
као средство одбране туженог у парници представља чисту пар- 
ничну радњу предузету једино са циље.м да се њеним усваја- 
ње.м исходи пресуда којом се одбија тужбени захтев.

Изложене теорије у  практичној при.мени има^\е би сасви.м 
различите последице. Полазећи од концепције цивилистичке тео- 
рије изјава о пребијању је неопозива и њо.ме се непосредно иза- 
зива престанак оба потраживања, па и у случају ако парница 
није окончана мериторном одлуком. СупркЈтно од тога по схва- 
тању процесноправне теорије приговор ради пребијања као чи- 
сто парнична радња може бити опозван и њи.ме се не производи 
никакво правно дејство ако парница не би била завршена 
пр>есудом.

Нашем праву свакако одговара процесноправна теорија и 
треба је прихватити, јер на то упућују и одговарајуће одредбе 
Закона о парничном поступку, које рег\'.\ишу процесни значај 
приговора ради пребијања као .мериторног приговора и дејство 
одлуке којо-м суд одлучује о његовој основаности. Међутим, 
не би се могло акцептирати и оно схватање ове теорије о одби-
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јању тужбеног захтева поводом приговора о пребијаљу, ако 
утужеио потраживањс ннје угашено. Како самнм истииап>ем 
приговора ради пребијања ие долази до престанка утуженог по- 
траживаи.а. то се има узети да компеизира1ве оба потражнваи>а 
врши суд својом пресудо.м која има конститутивно дејство 
(compensatio per iudicem)/ Оиоме треба додати да је непосредио 
материјалноправно дејство компензационог приговора у парни- 
ци само у томе, што се њиме прекида застарелост (чл. 388. и 
390. 300).

Са аспекта судске праксе је посебно значајна разлика која 
постоји између захтева за пребијање истакнутог у облику при- 
roBopa у парници и оног постављеног у фор.ми компензациоие 
противтужбе. Ако је захтев за пребијање изнет противтужбом, 
онда је у том случају суд дужан да расправљањем утврди егзи- 
стенцију противпотраживања у целини тј. сав захтево.м против- 
тужбе обухваћени износ, док се у односу на приговор преби- 
јања има ограничити само на утврђење постојања противпотра- 
живања до висине износа тужбеног захтева. Ово диференцирање 
у погледу начнна гшступања суда нужно проистиче из разли- 
читог процесног карактера наведених .захтева с обзиро.м на фор- 
му и услове у који.ма су истакнути у парници. Тако се са.мо- 
сталан захтев за компензацију, оси.м тужбом однсхгно против- 
тужбом, не може истицати друкчије него само у облику ком- 
пензационог приговора. Стога захтев из таквог приговора може 
да буде поставлзен само у то.м смислу да је утужено потражи- 
вање угашено до висине износа из захтева у приговору, a ни- 
како не .може да послужи као основ за јудикат пресуде који 
би гласио на самостално даван>е или чињење ради чије реали- 
зације би се посебио могло спроводити извршење. To је сасвим 
разумљиво када се и.ма у виду да пресуда која се доноси по 
тужби, противтужби или приговору са захтевом за ко.мпенза- 
цију није кондемнаторна, пего деклараторна у опом делу ко- 
јим је констатовано да је утужено потражива1ве у целости или 
делимично из.мирено пребијање.и са противпотраживање.м ту- 
женог. С тиЈИ у вези треба указати на већ цитирану одредбу 
чл. 333. ст. 3. по којој, ако је у пресуди одлучено о потражи- 
вању које је туженик истакао приговоро.м у цил>у пребијања, 
одлука о постојању или непостојању овог потраживаЈва постаје 
правоснажна. To значи, да се у случају усвајања компенза- 
ционог приговора правоснажиост пресуде може да протеже нај- 
више до износа утуженог потраживања, док би евентуални ви- 
шак противпотраживања туженик .могао да остварује у посеб- 
ној парници. Ако суд одбије приговор пребијања у целости или 
ra са.мо делимично усвоји за износ мањи од утврђеног утуженог 
потраживања, онда према напред реченом логично следи да у 
том случају правоснажност пресуде обухвата целокупно про- 
тивпотраживање туженика истакнуто ради пребијања. С обзи- 
ром на такав обим дејства правоснажности пресуде туженик не

‘  Ар Боривоје Позннћ, ор. cit., стр. 208.



ои више могао посеоном парницом оствариватн то своје про- 
тивпотраживање односно његов остатак до износа утуженог 
потраживања у претходној парници. Туженик може користити 
и процесну могућност да свој захтев за пребијање изнесе у пар- 
ници примењујући комбинацију приговора и противтужбе, тако 
да притвором пребијања истиче своје противпотраживање до 
износа утуженог потраживања, a за преостали део противтуж- 
бом.

Честн примери из судске праксе потврђују појаву, да из- 
река пресуде у случајевима одлучивања о захтеву туженика 
нзнето.м у приговору ради пребијања ннје увек у складу са 
одредбом чл. 338. ст. 3. ЗПП, што је по правнлу последнца н>е- 
ног погрешног схватања и интерпретирања. За њену правилну 
при.мену није довољно да се изрека пресуде ограничи само на 
утврђење постојања противпотражизања туженика нстакнутог 
ради пребијања, већ неопходно да се у изреци пресуде изврши 
и само пребијање, па тек потом да се евентуална разлика као 
остатак утуженог потраживања досуди тужиоцу- Пре.ма саглас- 
но усвојеном становишту наше правне теорије и судске праксе 
пресуда у таквом случају треба да садржи три става. Први.м 
се ставо.м утврђује постојање утуженог потраживања, a у дру- 
го.м ставу треба да је садржано идеитично утврђење у погледу 
противпотраживања туженика, ако је усвојен ко.мпензациони 
прнговор. V том се случају у трећем ставу пресуде врши пре- 
бијање и одбија тужбени захтев, односно ако је само дели- 
мнчно усвојен ко.мпензациони приговор дсжуђује се тужиоцу 
адекватни део утх^женог потраживања којп није захваћен пре- 
бијањем. Ако приговор пребнјаи>а v целости не буде усвојен, 
онда се у друго.м ставу изреке пресуде има унети констатација 
о непосто^ањг' протнвпотраживања истакн\тог радн пребијања. 
док се у трећем ставу усваја тужбени захтев и туженик оба- 
везује на исплату утуженог потражнвања.’

За раз.лику од предратног грађанског парничног поступка 
(пар. 487. ст. 3. ГРПП)* * по нашем 3aKOHV о парничнох! поступкх’ 
не .може се донетн делнмпчна пресуда у случају кад је захтев 
туженика за пребијање у парннци истакнут у форми приговора. 
To не би требало да представља проб.ле.м, јер немогућност доно- 
шења делимичне пресуде у реченом случа1У јасно произи.\азн 
из одрелаба чл. 329. ст. 2. и 189. ст. 1. ЗПП у којп.ма су так- 
сативно наведенн с.лучајеви када је  .Moi'vhe донети такву врст\

’ Ар Боривоје Позннћ, ор. cit., стр. 209.
* Пар. 487. ст. 3. бпв. ј\т- ГРПП г.часи: ,.Кал т\'женик прнговором 

истакне радн прсбијања противтражбин\-. K o ia  не стоји \’ ir p a e n o i вези 
с зтужено.м тпажбином, .може се о тужбено.м захтеву донети дели.мичча 
■^necv.ia, ако је само расправа о тужбеном за.хтеву дозре.\а за од\уку. 
Расправа о истакн\тој противтражбинп наставнће се без тфекидања па 
ако г\'\ кађе ла се приговорена противтоажбнна iie може ађзжнти ради 
ггоебијан>а. онла ће коначном пресудом изоећи да се захтев ради преби- 
Јања о\оија; a ако кађе да је ггротпвтражбина сасвнм ii.vn од чести осно- 
вана. онда ће коначном пресудом пзрећп, да ie де.зи.мичном пресудом 
.\,осућена тражбниа у це.чостп пли од чести пребијањем измнрена.”
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пресуде. Проблем ипак постоји и iberoB је узрок у томе, шго 
је у досадашњој судској цракси преовладало и чврсто усвоје- 
но становнштс по коме се не тражи ликвидност потраживања 
као материјалноправна претпоставка за компензацију, a потеи- 
циран је још више и ти.ме да ни по Закоиу о облигациоиим 
односима ликвидиост иије услов за компензибилност гштражи- 
вања (чл. 336. 300 ).

Досадашња искуства судске праксе иесумљиво показују, 
да се процесна немогуНност изрицања делимичне пресуде у слу- 
чају истицања приговора ради пребијања негативио одражава 
по интересе процесне еконо.мијс, a самим тим и иа сфикасност 
инстнтута процесне (судске) ко.мпензације имајући при томе у 
виду све његове предности као иачина rameiba облигације. Ту- 
женику се пружају скоро неограничене .могућности за пролон- 
гирање парнице nyxe.vi истицања су.мњивих или и.магииарних 
приговора за пребијање, a сем тога да се из чисто шикаиозиих 
на.мера у.место ко.миепзационо.м противтужбом користи приго 
вором ко.мпензације. Збзг тога се, с једие страие, намеће пита- 
ње да .лн стварко постоје оправдани разлози .за погодоваљс так- 
внх песавсст;х дужника, те да ли решење овог и сада сталио 
присутног проблема у судској пракси треба тражити у пледи- 
рању за поново увоВење ликвидиости противпотражива1ва дуж- 
ника као услова за процесну компензацију. С друге стране, да 
ли би то представљало тежњу .за враћање унатраг, за напушта- 
ње прогресивнијег схватања по ко.ме се ликвидност не захтева 
као услов за компеизацију, чиме би у крајњој линији и сам 
инстит^т процесне компензације био доведен у питање и.мајући 
у виду разлоге из којих је предвиђен као специфичан институт 
парничног поступка. Свакако би таква солуција у пракси до- 
вела до неједнаког правног трет.мана између компензациоие про 
тивтужбс за коју се као матсријалноправиа претпоставка не 
тражи ликвидност противпотраживања и приговора ради пре- 
бијања.

Y вези са овим зиачајпи проблем судске праксе треба 
истаћи, да је у доктрини нашег процесног права заступљено и 
.миш.д>ење, додуше уса.мљено, о могућности доношеЈва дели.мич- 
не пресуде и у случају истицања приговора пребијања у посто- 
јећој парници. Такво мишл>ењс заступа проф. др Синиша Трива 
по коме се истицање.м тужениковог приговора ко.мпензације у 
париицн у ствари не оспорава постојање утуженог потражива- 
ња, a за разлику од прнговора извршене ко.мпензације ван пар- 
нице. Стога не.ма процесне сметње да се о утуженом потражи- 
вању донесе делимична пресуда по чл. 329 Сраније 318) ЗПП, 
док то не би било могуће v погледу са.мог приговора пребијања 
с обзиром да нема са.мосталну процесну егзистенцију.’

На крају још треба рећи, да се приговор ко.мпензације у 
парници не може сматрати претходним питањем у односу на 
тужбени .захтев у смислу чл. 12. ЗПП, јер се као претходно пи-

’  Трива, Грађанско процесмо право, Загреб, 1965, стр. 496.
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тање може сматрати Једино питање од кога зависи одлука о 
тужбеном захтеву. Због тога је  у случају истнцања приговора 
ради пребијања суд дужан да заједно са тужбеним захтевом 
расправи и утврди постојање пребојног противпотраживања ту- 
женог, али никако не може одложити суђење о тужбеном за- 
хтеву, да би претходно одлучио о постојању односно непосто- 
јању пртивпотраживања туженог. Као што је већ напред истак- 
нуто суд не би могао донети ни делимичну пресуду о  тужбено.м 
захтеву, док је то мог^^ће ако је захтев за компензацију постав- 
љен у  противтужби.
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Мр Јован Гу цу ња
судија Основног суда удружеиог рада у Новом Саду

ПРОЦЕСНОПРАВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОТВЛРАЊЕ 
ПОСТУПКА ПРИНУДНОГ ПОРАВНАЊА

О ПРАВНИМ ПРЕТПОСТАВКАМА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОСТУПКА

1. Принудно поравнање се закл>учује у законом одређеном 
поступку. To је посебна врста судског поступка.

Да би дош.\о до отварања поступка принудног поравнаља 
потребно је да се стекну одређене претпоставке, које по својој 
правној природи могу бити материјалноправне и процесноправ- 
не {формалноправне). Без постојања ових правних претпоставки 
не може доћи до отварања поступка. Излагаи>е у овом чланку 
ће се ограничити на принудно поравиање организација удруже- 
Hor рада, без разматрања и принудног поравнања ималаца рад- 
њи где постоје неке разлике у правним претпоставкама за отва- 
ран>е поступка.

2. Како у нашем тако и у упоредном праву и законодав- 
ству опште усвојена материјалноправна претпоставка за отва- 
рање поступка принудног поравнања је постојање стечајног 
разлога (или основа или услова) код дужника. За наше право 
то прк>излази из одредби чл. 10. ст. 1. и чл. 12. ст. 6. Закоиа о 
принудно.м поравнању и стечају.* У  означеној одредби члана 
10. ст. 1. се тражи да се код дужника „стекао који од законских 
основа за стечај” , да би се .могао покренути поступак за принуд- 
но поравнање. При томе постојан.е стечајног разлога не .мора 
бити доказано, већ је довољно да се учини вероватним његово 
постојање.

' Још увек је на сиази Закон о принудном поравнању и стечају, 
„Службени лист СФРЈ”, бр. 15/65, 55/69, 39/72, 16/74, и поред дужег интен- 
зивног р»ада на доношењу новог закона из ове материје.
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3. Процесноправне претпоставке за отварање поступка при- 
нудног поравнања се остварују одређеном вољном иницијативом 
овлашћеног субјекта усмереном на покретање тог поступка. Ге- 
нерално речено, та вол>на иницијатива је подношење уредног 
предлога од овлашћеног субјекта. Без формално и садржајно 
уредног предлога нема ни поступка принудног поравнања.

Поред општих процесноправних претпоставки, које су свој- 
ствене свим судским поступцима, у поступку принудног порав- 
нања морају бити испуњене и неке посебне процесноправне 
претпоставке карактеристичне само за тај поступак, без којих 
не може доћи до његовог отварања. Основна процесноправна 
претпоставка је подношење од овлашћеног лица формално и 
садржајно уредног предлога за покретање поступка принудног 
поравнања.

I I

ПРЕДЛОГ И ПРИЈАВА ЗА ПОКРЕГАЊЕ ПОСТУПКА

До покретања поступка принудног поравнања може доћи 
по предлогу или по пријави овлашћеног лица.

а) Предлог за покретање поступка

1. Овлашћени субјект за подношење предлога за покретање 
поступка принудног поравнања је пре свега сам дужник код 
кога се стекао стечајни разлог, као материјалноправна претпо- 
ставка за отварање поступка (чл. 10. ст. 1. Закона о принудном 
поравнању и стечају).

Y  нашем праву је, за разлику од неких страних законодав- 
става, извршено пропшривање овлашћених субјеката за подно- 
шење оваквих предлога. Y  одредби члана 10. ст. 2. Закона о 
принудном поравнању и стечају се предвиђа да предлог за по- 
кретање поступка принудног поравнања поред дужника .мог\̂  
поднети још банка, надлежни орган друштвено-политичке за- 
једнице и свака друга заинтересована организација удруженог 
рада, али ако се са тим сагласи и сази дужник. Без сагласности 
дужника не може доћи до поступка принудног поравнања, иако 
је предлог стављен од других овлашћених лица.

2. Y  Закону о принудном поравнању и стечају не.ма изри- 
читих одредби које регулишу када дужник мора дати саглас- 
ност за покретање поступка по предлогу других овлашћених 
субјеката означених у одредби чл. 10. ст. 2. Сасви.м је прихват- 
л>иво и извесно да се та сагласност може дати како експлицит- 
но тако и конклудентно, како пре подношења предлога и уз 
предлог, тако и после подношења пр>едлога у  току поступка 
његовог претходног испитивања од председника већа. Према
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неким мишљељима та сагласност ои се .могла дати у поступку 
све до доноше1ва решења о отцарању поступка.^ Пошто ова 
сагласност има процесноправни карактер, јер сс без њеиог no- 
стојања не може спроводити поступак, сматрамо да је ипак 
нужно ограничење иа фазу претходног испитивања. Ову малу 
полемику излажемо из чисто практичиих разлога, na сс овде 
нећемо упуштати и у одговарајућу теоријску расираву.

3. Предлог за покретање постуика мрииудиог iiopaBiiaiba  
мора бити формално и садржајно уредан, те иодиет од овлашће- 
ног лица. Уколико предлог не подноси сам дужиик, веН друго 
лице које је на то овлашћено, мора постојати и споменута са- 
гласност дужника за покретање поступка у складу са подиетим 
предлого.м.

б ) Пријава за покретање поступка

1. Новелом Закона о принудиом поравнању и стечају, која 
је извршена 1972. године/ код нас је, за разлику од законодав- 
става других зе.маља, предвиђена .MoryhHocT покретања поступка 
принудног поравнања и на основу пријаве Службе друштвеиог 
књиговодства. Ово треба схватити као резултат друшгвепе за- 
интересованости за спречавање инсолвентности, неликвидности 
и пословања са губитко.м.

2. Закон о принудно.м поравнању и стечају^ поставл>а три 
услова, која се .морају стећи, да би на основу пријаве Службе 
друштвеног књиговодства .могло доћи до покјзетања поступка 
принудног поравнања.

Први услов је да је  могућност подношења пријаве Служ- 
бе друштвеног књиговодства за покретање псх:тупка принудног 
поравнања предвиђена и посебии.м савезни.м законом (члан 10a 
ст. 1. новелираног Закона о принудно.м поравнању и стечају).

Аруги услов је да суд пре покретања поступка принудног 
поравнања наложи да се у року од 30 дана обавезе изврше 
односно губитак покрије, сагласно међусобној одговорности за 
обавезе основне организације удруженог рада, предвиђеној у 
самоуправном споразуму о удруживању, уговору и закону (члан 
106 новелираног Закона о  принудном поравнању и стечају).* *

Трећи услов је да сам дужник, и то у року од 30 дана од 
дана подношења пријаве Службе друштвеног књиговодства, под- 
несе предлог за принудно поравнање (чл. 10a ст. 2. и 3. нове- 
лираног Закона о принудно.м поравнању и стечају). Са гледишта

 ̂ Мр Михајло Дика: Стечајно пр>аво и право присилне нагодбе, За- 
греб, 1976, стр. 60.

’ Закон о из.мена.ма и допунама Закана о принудно.м поравнању 
н стечају, „Сл. лист СФРЈ” , бр. 39/72 од 27. V II 1972.

* Чл. 2. цитираног Закона о из.мена.ма и допунама из 1972. r.
’ Ово је пречишћеиа садржина одредбе након друге Новеле, „Служ- 

бени лист СФРЈ", бр. 16/74.
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теме овог чланка овај треРш услов је најзначајнији, јер укз1зујс 
да ипак ioA самог дужника зависи да ли ће доћи до поступка 
принудног поравнања или не. Дужникова вол>на иницијатива 
у правцу покретања и сп{Х>вођења поступка је и овде нужна и 
чини такође процесноправну претпоставку за отварање поступ- 
ка. Y  случају пропуштања сдеди отварање стечајног поступка 
по службеној дужности у даљем року од 8 дана (члан 10a ст. 3. 
новелираног Закона о принудном поравнању и стечају). Пред- 
лог дужника поводом пријаве Службе друштвеног књиговод- 
ства мора бити такође формално и садржајно уредан, као и 
када се предлогом тражи покретање поступка (описаном под 
— а).

в) Судска надлежност

1. Предлог односно пријава за покретање псктупка подноси 
се стварно и месно надлежном суду.

Стварна надлежност за спровођеи>е поступка принудног по- 
равнања је самим Законом о принудном поравнању и стечају 
(чл. 7. ст. 1) поверена кжружном привредном суду. Пошто се 
сада питање стварне надлежности судова у републикама и ау- 
тономним покрајинама уређује републичким и покрајинским 
законима из области организације правосуђа, то у појединим 
републикама и аутономним покрајинама може бити различито 
регулисано питање стварне надлежности за поступак принудног 
поравнања. Y  неким од њих су привредни судови укинути. Тако 
је у САП Војводини, након укидања привредних судова, за по- 
ступке !принудног поравнања, редовне ликвидације и стечаја 
стварно надлежан виши суд.‘

2. Месну надлежност карактерише искључива надлежност. 
Закон о принудном поравнању и стечају у одредби чл. 7. ст. 1. 
одређује месну надлежност према седишту организације удру- 
женог рада („предузећа”). Судска пракса је заузела правилно 
становиште да је за спровођење поступка принудног поравнања 
између основне организације удруженог рада и њених повери- 
лаца месно надлежан суд на чијем је подручју седиште те ос- 
новне организације/ To значи да је у таквом случају без ути 
цаја на месну надлежност седиште радне организације у коју 
је удружена основна организација у питању.

‘  Y  САПВ су према покрајинском Закону о из.менама и до1т*ал«а 
Закона о редовним судовима („Сл. лист САПВ”, бр. 13/78 од 11. IV  1978. г.) 
установљени: општински судови, виши судови (спојени бивши окружни 
привредни судови и окружни судови ошпте надлежности) и Врховни суд 
Војводине.

’ Одлука Савезног суда: Гзс. бр. 320/75, „Билтен судске праксе” 
Вишег привредног суда Србије, март—апри.\ 1976. г., стр. 3, одлука бр. 12.
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Ill

ФОРМАЛНА YPEAHOCT ПРЕДЛОГА

1. Предлог за noKpexatbe поступка принудног nopaeiiaiba, 
пре свега, мора бити формално уредан, што значи да мора ис- 
пуњавати законом одређену форму и бити снабдевен прилозима 
које закон тражи. Формална уредност предлога се с обзиром на 
одредбу чл. 184. Закона о прииудно.м поравиању и стечају оце- 
и>ује на основу сходне примене одредаба Закона о парничном 
псктупку, и неких посебиих одредби Закона о прииудном по 
равнању и стечају.

Законом о принудном поравнању и стечају нису, дакле, 
регулисана сва процесна питања, већ је поставл>ено начело суп- 
сидијарне при.мене Закона о парничном поступку. Y конкретно.ч 
случају ће доћи до изражаја one одредбе Закона о парничном 
поступку које говоре о фор.малној уредности поднесака. Одред- 
ба чл. 184. Закона о принудно.м поравнању и стечају, када су 
у питању органи-зацпје удруженог рада, одређује да се у по- 
ступку принудпог поравнања при.мељују одредбе Закона о пар- 
нично.ч поступку које се односе иа поступак пред привредни.м 
судовима (четврти део старог Закона о париичном поступку). 
Пошто се ‘у ново.м Закону о парнично.м поступку* њима одго- 
варајуће одредбе налазе у глави тридесет другој, која носи 
назив „поступак у привредни.м споркзви.\1а’', a не као у бившем 
Закону о парнично.м поступку „поступак пред привредни.м су- 
довима” , треба с.матрати да се одредба чл. 184. Закона о при- 
нудно.м поравнању и стечају, када су у питању организације 
удруженог рада, односи на ту главу. To је важно код фор.че 
предлога за покретање поступка.

Предлог за покретање поступка принудног поравнања мора 
бити пис.мен, што произлази из сходне примене одредбе чл. 501. 
ст. 1. Закона о парнично.ч поступку.

Супсидијарна и сходна примена одредаба Закона о пар- 
НИЧНО.М поступку дал>е захтева да писмени поднесак, који пред- 
ставља предлог за покретање поступка, буде са формалне стране 
уредан тако да се по њему може поступати. To значи да нај- 
пре .мора бити јасан, разумљив и потписан, a затим да мора 
садржати потребне податке о дужнику и повериоци.ма, те по- 
требне прилоге који чине вероватним постојање услова за отва- 
ран>е поступка.

2. Прилози који се морају поднети уз предлог су таксативио 
одређени Законо.м о принудно.м поравнању и стечају. Њихово 
недостајање представ.л>а процесну сметњу и, под одређеним ус- 
лови.ма, .може да доведе до одбацивања предлога. Закон у сва- 
ко.м случају тражи обавезно три врсте ових прилога (чл. 12. 
ст. 4).

„С.\ужбепн ,\ист СФРЈ” , бр. 4/77 од 14. I 1977. r.



Прва врста прилога се односи на стање дужннка н пред- 
ставља извештај о његовом економско-финансијском стању. 
Овај извештај треба да омогући тачну оцеиу стан>а дужника, 
како бн повериоци могли извести заклЈучак да ли је предло- 
жено поравнање не само реално него и у њиховом интересу.

Аругу врсту прилога представља документација којом се 
чини вероватним постојање материјалноправног услова за отва- 
рање поступка прннудног поравнања. Овим прилозима се до- 
казује да је и та правна претпоставка испуњена. Документација 
којом се то чини је нарочито:

а) завршни рачун за претходну годину,
б) периодични обрачун за текућу годину,
в) извештај Службе друштвеног књиговодства о стању 

средстава дужника и његовим обавезама према друштвенопо- 
лнтичким и самоуправним интересним заједница.ма.

Осим OBora, што је обавезно, могу се приложнти и друге 
исправе којнма се доказује тражена вероватност.

Трећа вр>ста прилога се односи на податке о поверноцима. 
Уз прилог се мора приложити списак поверилаца са означе- 
њем фирме односно назива и седншта, те основа и висине њихо- 
вих потраживања. To су тзв. повериоцн поравнања —  они пове- 
риоци који ће имати право гласа н чија ће потраживања бити 
захваћена материјалноправним дејствима одобреног принудног 
поравнања, ако буде постигнуто. Y  посебном списку се наводе 
разлучни повериоци са означењем ствари на којима имају раз- 
лучно право и излучни повериоци са означењем ствари на ко- 
јима, пошто не представљају средства дужника, имају излучно 
право. Поверноци из овог посебног списка немају положај по- 
верилаиа поравнања, јер се на њихова пограживања неће одио- 
сити материја.\ноправна дејства евентуално одобреног принуд- 
ног поравнања, па неће имати ни право гласа. Зато се н уносе 
у посебан списак.

3. Осим описаних прилога, који се траже у сваком слу- 
чају, уз предлог се прилаже и изјава о евентуално пруженом 
је.мству илн преузимању санаш1је за случај да принудно порав- 
нање буде постигнуто, којима се обезбеђује испуњење обавеза 
дужника из принудног поравнања. Наиме, испуњење дужникових 
обавеза из принудног поравнања се може обезбеднти јемством 
или преузи.мањем санације за случај да принудно поравнање 
буде постигнуто. Ако постоји неко од иаведених обезбеђења, 
за случај постнзања прннудног поравнања, Закон о принудном 
поравнању и стечају тражи, не само да се у предлогу наведу 
услови јемства или санације (чл. 12. ст. 3), већ и да се обавезно 
прнложи изјава о пружено.м је.\1ству н.\и преузетој санацији 
(чл. 13).

Законске одредбе су тако конципиране да недостатак и 
овог при.\ога с.матрају процесном с.метњом, која може да до- 
веде, у одређеннм околности.ма, до одбацивања пред.\ога. To
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je предвиђено у одредби чл. 15. Закона о прииудном поравнању 
и стечају, која налаже председнику Bcha да одбаци предлог за 
принудно поравнање, који није у складу са одредбам чл. 12— 14. 
OBor Закона, ако предлагач ни у одређено.м року не отклони 
његове недостатке. ОбухваНено је, дакле, пропушта1ве и обавсза 
из одредби чл. 12. ст. 3. (навођење услова јемства или санације 
у предлогу) и чл. 13. (прилагање изјаве о јемству или преузи- 
.мању санације) Закона о принудном поравнању и стечају.

Одредба члана 15. Закона о  принудном поравнању и сте- 
чају, у делу где предвиђа одбацивање предлога у случају про- 
пуштања прилагања изјаве о јемству је оправдано критикована. 
Пружање је-мства није услов ни за отварање поступка ни за 
закључење принудног поравиања. Постојање и пружање јем- 
ства је корисно, али не и неопходно. До принудног поравнања 
.може доћи и без јемства. Оно је оставл>ено само као .могућ- 
ност, што произлази из стилизације одредбе члана 12. ст. 3. 
Закона о принудном поравнању и стечају —  „ако је пружено 
је.мство” . Стога сврха навођења услова јемства у предлогу и 
прилагања и.зјаве о јемству уз предлог, треба да буде о.могу- 
ћење оцене озбиљности, реа.лиости и повољности предлога и 
понуде, коју оцену треба да дају повериоци кроз опредељеље 
за или против принудиог поравнања. Ако би се само због про- 
пуштања прилагања изјаве о јемству одбацивао предлог за по- 
кретање поступка принудног поравнања, онда би се у повољ- 
нији положај стављали оии дужници који уопште немају ни- 
какво обезбеђење за свој предлог и понуду поравнања, пошто 
они нису изложени .могућностима таквог пропуштања, те таквог 
одбацивања предлога. Исто би било и у  случају пропуштања да 
се у предлогу наведу услови је.мства које је пружено.

Из свега изнетог произлази да се ипак не би с.мео одба- 
цити предлог за покретање пс.кггупка само због тога што у 
предлог\' нису наведени услови је.мства или није приложена 
изјава о је.мству, ако је оно пружено за обезбеђење испуње1ва 
принудног поравнања. Исто важи и уколико се ради о преузи- 
■мању санације за случај да принудно поравнање буде постиг- 
нуто.

Наша судска пракса је заузела исправан став да предлог 
за принудно поравнање може, али не мора да садржи изјаву о 
пружању је.мства, те да недостатак ове изјаве не представља 
разлог за одбацивање предлога.’  Дакле, изјава се може, али не 
.\iopa приложити. Но, сасви.м је сигурно да је такву изјаву 
пожељно приложити, јер оиа \'пућује на о з 6 илјНОСт  и  реалност 
понуде.

’  Решење Вишег привркгдиог суда у Ново.м Саду С.\. бр. 115/70 од 
24. II 1970. г. .Зборник судске гфаксс”, Бтоград, 1971, бр. 1, стр. 67, одлука 
бр. I I—42.
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САДРЖАЈНА YPEAHOCT ПРЕДЛОГА

1. Предлог за покретање поступка мора бити и садржајно 
уредан. To значи да се његова садржина мора кретати у за- 
конским оквирима. Ови оквири су дати Законом о принудном 
поравнању и стечају (чл. 12. ст. 1. и 2. и чл. 14. ст. 1).

Предлог мора да садржи понуду поравнања, која чини 
суштину предлога и представља његов главни део. Бес.мислено 
би би.\о отварати поступак без понуде поравнања, јер је основ- 
но и суштинско питање поступка да ли ће се та понуда при.хва- 
тити или не.

Y понуди се предлажу начин н рок исплате потраживања 
са тачним назначењем висине рата и рокова њихове периодичне 
исплате. Ако се предлого.м тражи и с.мањење потраживања, у 
понуди мора бити наведен проценат сраз.мерно с.мањених по- 
траживања, који се нуди повериоцима за намнрење, са роко- 
вима исплате. Постоје, дакле, две ситуације:

а) када се тражи само од.\агање рокова исплате, без с.ма- 
њен>а висине потраживања —  тзв. сто постотна понуда и

б) када се тражи сразмерно с.мањење потраживаља повери- 
лаца поравнања такође уз могућност од.\аган>а рокова исплате.

Основно питање које се овде поставља је проблем ограни- 
чења диспонирања странака законским одређивањем граница 
понуде поравнања. Y  правној теорији о то.ме постоје различита 
схватања. Према некил! схватањи.ма сврси најбоље одговара да 
се не фиксира никаква граница понуде, већ да се понуда пре- 
пусти потпуно дужнику.“  Супротна схватања се залажу за за- 
конско ограничење диспонирања странака одређивање.м rpa- 
ннца понуде, a поготово путе.м миннмалних квота у случају 
сразмерног с.мањења потраживања, што мора доћи до изражаја 
већ код стављања понуде." Ова друга схватагва преовлађују и 
углавно.м су нашла место како у наше.ч тако и у  упоредном 
праву и законодавству. На овај други начин се ели.минишу .\io- 
гућности одуговлачења, 11шеку.\ације, пзпгравања и уогаите 
оштећења поверилаца, јер се нпак врши у извесној .мери и 
објективизирање. Но, оваквим објектнвизирање.м се не пружа 
искључиво заштита интереса поверплаца, него и друштва у це- 
лнни, па и ннтереса са.мог дужника, пошто тако треба да се 
принуди дужник да на вре.ме затражи принудно поравнање, a 
не тек када још pea.VHO преостаје једино стечај.

2. Закон о принудно.м поравнању и стечају ексњ\ицитно 
ограннчава садржЈшу понуде када се њом предлаже сраз.мерно 
с.мањење потраживања за нсплату. To ограничење се испо.\>ава

IV

“ Др Иво По.штво: Ванстечајна прннудна нагодба, Загреб, 1923, 
стр. 23.

" Ар Ф. Горшић, др С. Цу.\>а, др М. Ве.ишировић и др.
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c једне стране у постављању најниже границе ироцсига сраз- 
мерног смањења потраживања које се можс предложити у по- 
нуди, a са друге стране у постављању максималиих рокова за 
исплату тако смањених потраживања. Према одредби чл. 14. 
ст. 1. Закона о принудном поравнању и стечају, процеиат који 
се нуди повериоцима за намирење не може бити мањи од 50%, 
ако се исплата и.ма извршити у року од годину дана, a од 60%, 
ако се плаћање има извршити у року од две године.

Разлог законског пр>описивања дои>е границе понуде је из- 
раз настојања друштва да се из привредног и иравног промста 
ипак елиминишу оне организације удруженог рада које пнсу 
у стању да подмире ии сразмерно смањенс износе потраживаЈва. 
Није друштвени интерес да организација удруженог рада која 
није способна да испуни своје обавезе, ни у тим минималиим 
процентима и продужеиим роковима, и даље постоји и послује. 
Код такве организације удруженог рада објективно не.ма услова 
за постизарве циља и остваривање фуикција принудног порав- 
нања.

3. Када се ради о тзв. сто постотиој поиуди, којом се нудс 
за исплату потраживања у несмањени.м износи.ма, са.мо уз одла- 
гање рокова, Закон о принудном поравнању и стечају не пред- 
виђа никаква ограничења у погледу рокова одлагаша исплате 
и висине оброка. Закон, дакле, у ово.м случају не врши изри- 
чито ограничење диспоиираља странака при фор.мирању и под- 
ношењу понуде. Овакво опредељење Закона је, међутим, по- 
грешно. Принудним поравна1ве.м се .мења садржина облигације, 
па се повериоци, понекад и против своје вол.е, ограничавају у 
својим правима. Ако закон дозво.\>ава да се нечије право, без 
пристанка титулара тог права, ограничи и сузи, у конкретном 
случају одлаган>ем рокова исплате, морао би то вре.менски orpa- 
ничити. У  противно.м се повериоци доводе у иеповољаи поло- 
жај, пун неизвесности.

Y нашој судској пракси се поставило питање да ли је рок 
од две године, који се спо.миње у одредби чл. 14. ст. 1. Закоиа 
о принудно.м поравнању и стечају, општи .максималии рок од- 
.varaњa исплате потраживања у поступку принудног поравнања, 
па важи и у̂  случају сто постотне поиуде, или је предвиђеи 
ca.MO за случај с.машења потраживања, па ие важи и кад се 
повериоцима нуди исплата потраживања у пуном изиосу, али 
уз одлагање рокова исплате. Могло се наићи на различите од- 
луке. Тако је нпр. у једно.м случају суд одобрио принудио no- 
равнање према ко.ме је дужник обавезан да исплати главни 
дуг, у целости, без с.мањиваља, и то у року од четири године 
по 25% годишње.'^ Оваква стаиовишта су пола.зила од тога да 
код сто постотне понуде Законо.м о принудпом поравнању и 
стечају није изричито ограничено вре.ме за које се одлаже пла-

Решење Окружиог привредног суда у Скопљу Пп бр. 28/75 потвр- 
ђено решењем Привредног суда Македоиије Cii. бр. 365/76.
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ћање, па је питање продужења ракова исплате искључиво ствар 
самих странака у поступку принудног поравнања и само од 
њих зависи дужина трајања тих рокова. Пошто је ово могло 
да доведе до изигравања, ПЈК>блем је постављен на састанку 
представника свих републичких и покрајинских привредних су- 
дова одржаном од 27— 29. V 1976. године у цил>у усаглашавања 
судске праксе. Заузето је становиште да рок за исплату потра- 
живања у поступку принудног поравнања не може бити дужи 
од две године ни у случају када организација удруженог рада 
нуди принудно поравнање уз исплату потраживања у пуном 
износу.*^ Иако правна становишта заузета на овим састанци.ма 
немају карактер начелних мишљења, она ипак представл>ају 
оријентацију у даљој примени и ту.мачењу Закона.

Опредељење за временско ограничење понуде и у с.\учају 
сто постотне понуде је  прихваћено и у најновије.м Нацрту за- 
кона о санацији и престанку организација удруженог рада. 
Према одредбама Нацрта рок исплате у ово.м случају не би 
.\iorao бити дужи од три године. Намера је, дакле, да се ово 
питање у новом закону јасно и изричито уреди.

4. Досадашње излагање указује на целисходност н потребу 
законског ограничења диспонирања странака у понуди за порав- 
нање одређивањем крајњих граница у оквиру којих се .мора 
кретати понуда. Међутим, поред тога што .мора бити у оквиру 
ових законских граница, понуда би требало да буде и у сраз- 
.мери са имовинском способношћу и стањем дужннка. To значи 
да конкретно понуђени проценат с.мањених потраживања за ис- 
плату не може бити мањи од 50%, али да треба да буде већи 
од ове доње границе уколико то пружа еконо.мско-фииансијска 
ситуација дужника. Због тога се садржај понуде за поравнање 
.може мењатн у току поступка (нарочито стављање.м повољније 
понуде), алн увек и само у оквиру наведених законских огра- 
ничења диспонирања странака из одредбе ч.\. 14. ст. 1. Закона 
о прнн^ дно.м поравнању н стечају. Но, при претходно.м испи- 
тнвању предлога се утврђује само да ли се понуда креће у за- 
конски.м оквири.ма. Питање њене сраз.мерности са еконо.мско- 
-финансијскн.м стање.м дужника у правцу повољније понуде се 
.\10же евентуа.лно поставити тек након отварања поступка и у 
току поступка. Са процесноправног гледишта понуда је  Bana
na, ако се креће у законски.м границама.

При.\иком припрема Нацрта новог закона било је .мишље- 
ња против законског ограничења диспонирања странака у по- 
нуди за поравнање (видети напомену уз чл. 66. Нацрта из 1977. 
годнне), али је ипак коначно опреде^\>ење Нацрта у корист за- 
конског ограничења, што је најисправније.

“ „Привреда и право”, бр. 9/1976, стр. 51: Становншта заузета на 
треће.м састанку р>еггуб>\ичких и ш>крајински.х привредш1х судова одржа- 
ном 27—29. V 1976. годиие у Охриду у mi-v>y усаг.^ашавања судске праксе.
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Према томе садржајно је урелаи оиај прсдлог аа покрста- 
Jbe поступка принудног nopamiaiba који садржн ваљаиу поиуду 
поравнања.

V

ЗНАЧАЈ ПРОЦЕСНОПРАВНИХ ПРЕТПОСТАВКИ

1. Без постојања процесноиравних претпоставки мема 1ш 
поступка принудног поравнања. За разлику од материјалиоправ- 
них претпоставки, које преАставл>ају само иретпоставлЈено ста- 
ње, па је довољна веризватноћа услова за отварање поступка 
принудног поравиања (чл. 12. ст. 6. Закона о принудио.м порав- 
нању и стечају), постојање процесноправних претпоставки мора 
бити доказано. Због тога је задатак суда да по прије.му мрсдлога 
за покретање поступка претходно испита да ли су задовол>ене 
све процесноправне претпоставке: да ли јс предлог поднег од 
овлашћеног лнца, те да ли је формалио и садржајно уредаи. To 
је прет.ходно фор.х1ално испитивање предлога, које врши са.м 
председник већа поравнања ван рочишта. Цид. овог испитивања 
је утврђивање фор.\1алне подобности подиеска (предлога) да се 
на основу њега приступи оцсни да ли и.ма места отварању по- 
ступка принудног поравна1ва, којој оцени претходе још неке 
радн>е већа поравнања, које, .међути.м, нису предмет овог 
чланка.

2. Уколико председник већа нађе да предлог садржи неке 
формалне недостатке, позваће подносиоца предлога да их откло- 
ни у року који -му одреди. Ако у остављеиом року формални 
недостаци буду отклоњени, сматраће се да је предлог урсдно 
поднет oHor дана када је први пут предат као иеуредан.

Одредбо.м члала 15. Закона о принудиом поравнаљу и сте- 
чају је предвиђено да ће председник већа одбацити предлог за 
принудно поравнање који није у складу са одредбама чл. 12— 
14. истог Закона, ако (џредлагач ни у одређеио.м року не откло- 
ни његове недостатке. To практично зиачи ако иису испуњене 
процесноправне претпоставке. Овде подсећа.мо на резерве у по- 
гледу навођења у пред.\огу услова је.мства или санације и при- 
лагања изјаве о је.чству или преу.зетој саиацији за случај да 
принудно поравнање буде постигнуто, што се тражи одредба.ма 
чл. 12. ст. 3. и 4.V. 13. Закоиа о принудно.м поравиању и стечају, 
о че.му је већ детаљније било речи. Код одбадивања предлога 
због формалних недостатака —  иепостојања процесиоправних 
претпоставки —  може понекад доћи у обзир и сходиа при.мена 
одговарајућих одредби Закона о париично.м поступку (чл. 109).

По прије.му пред.\ога или пријаве .за принудно поравнање 
суд да.у>е поступа по с.\ужбеној дужности, што значи да важи 
принцнп судског кретања поступка.
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Најзад, тек уколико је предлог за принудно поравнање 
формално исправан тј. ако су испуњене процесноправне прет- 
поставке за отварање поступка, и не дође до његовог одбаци- 
вања, приступа се утврђивању да ли су испуњене и материјално- 
правне претпоставке за отварање тог поступка, што врши веће 
поравнања. Постојање и испуњење процесноправних претпостав- 
ки за отварање поступка принудног поравнања има, дакле, зна- 
чај и представља формалну сх:нову за утврђивање постојања и 
материјалноправних претпоставки тог поступка.
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Ал е к с а н д а р  Р а д о в а н о в
виши стручни сарадник Врховног суда Војводине

НЕКА ПИТАЊА ПОБОЛ>ШАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
И РАДА ИЗВРШНЕ САУЖБЕ Y  ОПШТИНСКИМ СУДОВИМА 

ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Закон о извршном поступку, који је донет и објав.\>ен 
Y Сл. листу СФРЈ бр. 20/78. од 21. априла 1978. године, a који 
је ступио на снагу 1. октобра 1978. године је врло значајан 
системски закон. У зависности од тога како he се поступати по 
одредбама овог Закона, да ли ће се оне правилно схватити и 
при.менити, јесте ефикасност рада суда, јер спровођење одлуке 
представља финалну радњу и у крајњој линији циљ сваког суд- 
ског поступка.

Закон о извршном поступку садржи низ новина и стога се 
.мора мењати пракса у раду извршних судова.

1. Пре свега, потребио је преиспитати однос судије и 
службених лица. Досадашња пракса, да извршни орган (по н о  
вом ЗИП-у службено лице) поступа и доноси р>ешења у изврш- 
ном посзупку, a да судија само формално потписује решења или 
чак и не буде упознат са пред.метом се .мора мењати.

Пре.ма новом ЗИП-у решење о извршењу .мора донети су- 
дија. Поред решења о извршењу судија мора донети и у сваком 
спису .мора постојати у облику закључка налог службено.м лицу 
за спровођење појединих радњи. To значи да службено лице 
мора да поступа по том налогу извршног судије и не може 
самостално да одлучује о томе које ће све извршне радње спро- 
вести и на који начин. Извршни судија у смислу чл. 7. ст. 3. 
ЗИП-а треба да донесе налог којим се даје упутство службеном 
лицу како да поступа у конкретном предмету на терену. Тај 
налог мора бити јасан и прецизан. Службено лице нема више 
ону слободу акције коју је и.мао у досадашњој пракси пре.ма 
правилима ИП-а. Службено .\ице не сме да буде препуштено 
само себи већ извршни судија је увек дужан да службеном 
лицу даје одређена и конкретна упутства. На овај начин када
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извршни судиЈа nocxaje стварни носилац рада у извршном пред- 
мету, извршење ће се спроводити брже и ефикасније с једне 
стране, a с друге стране спровођење извршења ће бити под ди- 
ректним руковођењем извршног судије.

Ово намеће потребу да се у што краћем року мења стара 
пракса и стара схватања да извршне предмете обично обав.\>а 
службено лице. Осим тога, у сваком општинском суду мора 
бити одређен један судија (или више у већим судовима ако 
то број предмета захтева) који ће искључиво радити на из- 
вршним предметима, a не да му то буде узгредан посао. Од 
извршног судије се према новојч ЗИП-у ново захтева, те мора 
да буде искусан и стручно квалификован да би могао са успе- 
хом обављати свој посао. To захтева да се у кадровској поли- 
тици води рачуна о личности судије који буде одређен да по- 
ступа у изврпшим предметима имајући у виду један од основ- 
них постулата правосуђа a то је ефикасност рада суда.

2. Пр>ема новом Закону о извршном поступку није више 
потребно доносити pemeibe о узимању иа знан^е и одобравању 
извршења.

3. Y  спровођењу извршења на покретним стварима драж- 
бу—продају у стану извршеника односно дужника треба изоста- 
вити из праксе. Овим путем су се предмети формално завршава- 
ли, a не стварно —  суштински, због неуспелих дражби. ЗИП 
даје приоритет непосредној погодби и продаји путем комисио- 
на. Ако је у  питању гфодаја пољопривредних пркЈизвода мора се 
успоставити сарадња суда са пољопривредним организацијама, 
a код осталих покретних ствари сарадња суда са комисионим 
радњама.

4. Службено лице приликом пописа и пленидбе мора вид- 
но означити пописане ствари. Пописане (заплењене) ствари се 
морају печатити, тако да дужник не може да их користи уко- 
лико оне остају у његовом стану. Уз печат се ставља цедуља 
—  натпис са потребним подацима (да је ствар пописана и за- 
плен^на, обавеза дужника или другог лица да се на одређени 
начин понаша према тој ствари и последице које у супротном 
могу наступити). Ово има практичан ефекат.

5. Нови ЗИП је  широко регулисао изузимање ствари од 
пленидбе —  стога тумачење чл. 71. ЗИП-а треба да буде ела- 
стично. Приликом пописа је службено лице дужно да забе- 
лежи детаљно све ствари у записник о попису и пленидби да 
би Виши суд могао правилно ценити да ли се одузимањем по- 
јед ^ и х  ствари угрожава егзистенција дужника и његове по- 
родице. Од извршења се могу изузети само оне ствари које су 
неопходне за издржавање дужника и његове породице, с обзи- 
ром на услове средине у  којој живе. Уколико се плене пољо- 
привредна оруђа од извршења се могу изузети само она оруђа 
која су потребна за обраду оног дела земљишта које служи за
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задовол>авање основних потреба породице дужника. У вези овога 
се питање животног стандарда не сме широко тумачити. Y том 
погледу треба наћи један стандард (једну средину према мес- 
ним приликама) и на основу тога извести закључак о егзи- 
стенст. минимуму дужника и његове породице у конкретном 
предмету.

6. Потребно је у већој мери него до сада вршити трансфе- 
рацију покретних ствари, не остављати ствари у поседу дужни- 
ка, већ их предати или повериоцу или неком трећем лицу на 
чување кога поверилац предложи —  до продаје ствари.

7. Потребно је израдити јединствене обрасце по новом 
ЗИП-у за подручје САПВ и њих употребљавати у извршном 
поступку.
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П Р И К А З

ВЛАДИМИР БАЈЕР: ЈУГОСЛАБЕНСКО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО 
ПРАВО. Књига прва: YBOA У ТЕОРИЈУ КРИВИЧНОГ ПРОЦЕС- 
НОГ ПРАВА (пето прерађено издање), „Информатор” , Загреб

1977, стр. 242

Крајем 1977. године изашло је из штампе пето прерађено 
издање, правничкој јавности већ добро познате, прве књиге 
Југославенског кривичног процесног права (Увод у теорију кри- 
вичног процесног права), универзитетског професора др Влади- 
мира Бајера.

Објављивањем овога дела попуњена је на најбржи могући 
начин празнина која је у  кривично-процесној књижевности на 
српскохрватском језику настала после доношења Закона о кри- 
вичном поступку од 24. децембра 1976. године. Књиге о кривич- 
ном процесном праву ове врсте других југословенских аутора 
до којих се може доћи, постале су после ступања на снагу тога 
Закона у доброј мери превазиђене, у прво.м релу због крупних 
и бројних промена које је  Закон са собом донео, али и због 
промена до којих је у  последњих неко.шко година дошло и у 
другим областима југсх;ловенског позитивног права, и нових 
идеја до којих је у међувремену дошло у развоју научне мисли. 
Поред тога, књиге о кривичном поступку других југословенских 
аутора су у овом моменту распродате, a њихова нова издања 
још нису припремљена, и због тога неприступачне или тешко 
приступачне онима којима су највише потребне. Због тога књи- 
га пр)оф. Владимира Бајера долази у време кад је најпотреб- 
нија онима што уче и при.мењују кривично процесно право.

Проф. Вл. Бајер најављује своју прву књигу као Увод у 
теорију кривичног процесног права. После ње долази ауторова 
друга књига, Право о чињеницама и њиховом утврћивању у кри- 
вичном поступку (чије је  друго прерађено издање изашло из 
штампе у издању загребачког „Информатора" краје.м 1978. го- 
дине). Систематско излагање целокупне материје кривичног про- 
цесног права завршиће проф. Бајер у трећој књизи која ће се 
бавити детаљном обрадом тока кривичног поступка. Та књига 
још није изашла из штампе, али је аутор планира и најављује 
(према напомени на стр. 134. прве књиге).
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Прва књига, Yeod у теорију кривичног процесног права, 
коју овде укратко приказујемо, по много чему превазилази ка- 
рактер увода у кривичио процесно право. Она даје потпун при- 
каз кривичног поступка и научну обраду готово свих проблема 
који се у њему јављају. Тако нпр. у овој књизи су две широке 
расправе о прк>цесно-правним имунитетима, унутрашњим и ме- 
ђународним (стр. 67— 94) и о тумачењу прописа кривичиог про- 
цесног права (стр. 94— 106), које својом потпуношћу и уиедљи- 
вошћу разлога на којима се заснивају далеко превазилазе зна- 
чај уводних разматрања у једном уџбенику кривичног поступка. 
Исто вреди и за поглавље о начелима југословенског кривичног 
поступка (стр. 155—217). Читалац ће ту наћи сва питања која 
се у вези са овим установама кривичног процесног права по- 
стављају, преглед најновијих теоријских ставова, тачан и пот- 
пун преглед стања у позитивном праву, ауторова гледишта н 
оригинална решења и закључке.

Књига проф. Бајера садржи пет крупних поглавља, која 
су подељена на параграфе, a параграфи дал>е на одељке. V 
првом поглављу су општи основни појмовн кривичног поступка 
и кривичног процесног права (ту су параграфи о појму кри- 
вичног поступка и кривичног процесног права, одиосу кривич- 
ног процесног права према материјалном кривичном праву, од- 
носу државе према личним правима грађана и уређењу кри- 
вичног поступка, о три основна историјска типа кривичног по- 
ступка и критичком осврту на неке дефиниције кривичног по- 
ступка, посебно да је кривичнн поступак „правии однос”). Ару- 
lo  поглавље (Кривични процес и кривично процесно право 
СФРЈ. Њихов међусобни однос и однос према сродним гранама 
права СФРЈ. Однос науке кривичног процесног права према 
криминалистици) садржи пет параграфа: 1. Кривични процес и 
крив11чно процесно право СФР Југославије. Њихов међусобни 
однос и однос према осталим гранама крнвичиог права СФРЈ 
у ширем с.мислу речи, 2. Однос кривичног поступка што га воде 
општи органи кривнчног поступка према кривичном поступку 
што ra воде војни органи кривичног поступка, 3. Однос кривич- 
ног поступка као казненог пост^ттка и кривичног процесног 
права као казнено процесног права према осталим казненим 
поступцима и осталим казненим процесним правима, 4. Однос 
кривичног правосуђа према грађанском правосуђу, 5. Однос 
науке кривичног процесног права према тзв. криминалистици- 
Треће поглавље (Извори кривичног процесног права те права о 
организацији органа кривичног постртка, органа унутрашњих 
послова и адвокатуре у СФРЈ. Границе важења ирописа кривич- 
ног процесног права и тумачење тих прописа) садржи следеће 
параграфе: 1. Извори кривичног пр>оцесног права те права о 
организацији органа кривичног поступка, органа \ч1утрашн>их 
послова и адвокатуре у СФРЈ, 2. Просторне и временске гра- 
нице важења кривичног процесног права СФРЈ, 3. Важење кри- 
вичног процесног права СФРЈ с обзиром на лица и 4. Тума- 
чење прописа кривичног процесног права, Четврто поглавље
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(Методичка деоба кривичног поступка СФРЈ на стадијуме) има 
следеће параграфе: 1. Уопште о стадијумима кривичног поступ- 
ка, 2. Од чега зависи кроз које ће стадијуме тећи кривични п о  
ступак у поједином случају, 3. Општи преглед тока редовног 
кривичног поступка до правноснажне пресуде и 4. Додатак: 
Изванредна средства за постизање промене правноснажног ре- 
шења и правноснажне пресуде (Изванредни правни лекови). Y 
петом поглављу су сх;новна начела југословенског кривичног 
поступка: 1. Начела официјелности и легалитета кривичног го- 
њења, 2. Начело истраживања материјалне истине, 3. Акуза- 
торско (оптужно) и инквизиторско (истражно) начело, 4. На- 
чело непосредности судске оцене доказа, 5. Начело усмености 
судске расправе и 6. Начело јавности судске расправе и објав- 
љивања пресуде (решења) у кривичном поступку према пуно- 
летним лицима. На крају књиге су стварни регистар, регистар 
скраћено цитираних прописа и регистар цитираних аутора, к о  
јих у ранијим издањима књиге није било.

Писана јасно, добро систематизована, заснована на дубо- 
ком проучавању проблематике кривичног поступка, књнга проф. 
Бајера је велики допринос југословенској науци кривнчног про- 
цесног права. Она је веома садржајна, са много оригиналних 
идеја и правно-теоријских конструкција, свестраних анализа и 
темељно образложених ставова и закључака, ослобођена су- 
вишног репродуковања туђих мишљења и дескрипција. Пробле- 
ми у њој су разматрани са разних аспеката, узимајући у обзир 
и оне који стоје ван права и који веома често и.мају одлучујућу 
улогу за правилно теоријско-правно решење. Иако књига проф. 
Бајера има у прво.м реду теоријско-правни карактер, ii као уни- 
верзитетски уџбеник је намењена студентима права, она је ко- 
рисна и за свакодневну потребу праксе, јер својим теоријским 
закључцима води рачуна о тој пракси и указује које би репер- 
кусије могле настати у пракси из усвојених теоријских ста- 
вова и закључака. Y књизи је дата теоријскоправна обрада но- 
вих процесних установа и решења унетих у југословенско кри- 
вично процесно право Законом о кривичном поступку од 24. 
децембра 1976. године и новим реп\'бличким и покрајинскнм за- 
конн.ма о редовним судовима, јавно.м тужилаштву, адвокатури 
и други.м споредним процесним законодавство.м. Теоријско-прав- 
на обрада нових одредби кривичног процесног законодавства, 
дата на самом почетку његове примене у пракси, долази у пра- 
во време да покаже како ново процесно право треба разумети н 
нове одредбе тога права примењивати. Ти.ме књига прмзф. Вла- 
дихмира Бајера задовољава још једну актуалну потребу југо- 
Сх\овенског кривичног правосуђа. Због свега тога Yeod у тео- 
рију кривичног процесног права најтоплије препоручујемо чи- 
таоцима „Гласника” .

Ар Момчило Грубач
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П Р А В Н А  П Р А К С А

УПРАВНО ПРАВО

Испитивагве порекла имовине

Награда из делимично забрање- 
ног уговора о делу представља де- 
ли?лично незаконито и делимично 
закоаито стечеиу имовину зависно 
од односа величине награде према 
иовчаном еквиваленту дозвол>еног 
и еконохмски корисног рада утро- 
шеног за испу^Бење тога уговора од 
стране лица које је остварило на- 
граду.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

У т в рђен о  је  д а  туж и лац  н и је  не- 
посредно o6aBiV>ao послове к о ји  су 
би ли  предмет уговора  о  д елу  него  
ј е  радио  н а  ан гаж овањ у  и окупљ а- 
њ у сезонских радника к о ји  су 
н еж ср ед н о  обављ алн  послове ко ји  
су  били  предмет утовора о  делу , a 
из исказа виш е саслуш ан и х сведо- 
ка би  следило  д а  је  туж и лац  радио  
на непосредној орган и зац и ји  посло- 
ва на  ли ц у  места, те је  т уж и лац  
п рим ао  посебне накнаде за  н еп о  
средну  орган и зац и ју  псх:лова, a  по- 
себно  накн аду  за ангажован>е и 
окупљ ањ е радника.

П равњ \но су  У п равн и  орган и  оце- 
нили , да ово  ан гаж о в а 1ве и окупљ а- 
њ е радника лредстављ а по тада ва- 
жеРшл! прописим а о  запош љ авањ у  
недозвољ ено посредовањ е у  запош - 
-л>авању. Н ач елн о , за  врш ењ е ових  
послова  не м о ж е  припадати накна- 
да. Т ак о ђ е  је  правилно  становиш те  
¥ п р ав н и х  орган а , насупрот стано- 
виш ту туж иоц а, да постојањ е ф ор- 
м алн о п р ав н и х  осн ова  за  прим ањ е  
зараде , у  конкретном  с л у ч а ју  по- 
стојаЈве уговора  о  делу  и  од лука  
О р ган а  тарављ ањ а, не и скљ учу је  
м огућност посто јањ а  незаконитог  
стицањ а без рада, к ад а  се стицање  
не заснива на раду.

М еђутим , у  конкрстном случа ју , 
било је  потр>ебио утврдити, да лн  
је  р ад  т уж и оц а на непосредној ор- 
ганизаци ји  послова приликом  н,и- 
хових извођен>а, к о јн  су  били  пред- 
мет уговора о  делу, био  економ ски  
користан и потребан. О вај рад  ни је  
заорањ ен , a  из н сказа више саслу- 
ш аних сведока, међу ко јим а су  и 
представиици пољ опривредних ор- 
ганизаци ја , следило  би  да је  исти 
рад  био  економ ски  користан, онда  
се адекватна награда за  тај р ад  не 
би м огла см атрати као  незаконито  
стицан>е имовине.

(В рхо в н и  суд Војводине, пресуда  
Y. 1431/78 од 26. X  1978)

За одрећивање алтернативне оба- 
везе на исплату вредности незако- 
пито стеченог идеалног дела који 
износи мање од половине стана у- 
место одузимања тог дела, меродав- 
iia је његова садашња вредност, без 
обзира што је величина иезаконито 
стеченог идеалног дела yrspbeHa у 
висини учешћа 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 :

V  управном  поступку правилно  
је  утврђена прнзметна вредност  
спорног стана у садаш њ е време^ a  
не у  р ан и је  врелш када је  спорни  
стан изграђен , без обзи ра  на п р о  
пис чл. 17 тач. 1 SaKoiia о  испити- 
вањ у п орек ла  имовине, прем а ком е  
се к ао  вредност непокретности узи- 
ма стварна цена изграђеног об јекта  
у часу  изградњ с ово  са  разлога  ш то  
се у  конкретном  с лу ч а ју  им а при- 
менити пропис чл. 23 ст. 3 истог 
закона, прем а коме је , ако  је  вр>ед-
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ност д ела  непокретносги који се 
одузим а м ањ а од половине укупне  
вредности одузети део остаје  у  сво- 
ји н и  сопственика под услово.м да  
Опш тини исплати у  року  о д  3 ме- 
сеца од  правоснаж ности  реш ењ а  
накнаду п{>ема прометној вредно- 
сти, и то у  см ислу првог прописа, —  
садаш њ ој пром етној вредности.

(В рховн и  су д  Војводине, пресуда  
Y . 1203/78 од 14. IX  1978;

Грађење

Y  поступку издавања локације 
може се оспоравати вад>аност ис- 
праве о испуњавању или неиспуња- 
вању урбанистичко-техничких усло- 
ва за градњу.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Т уж н оц н  су  у  захтеву п ори ц али  
разлоге због чега им је  издата не- 
гативиа о д лу к а  о урбанистичко- 
-техш 1чкп .\1 условил1а  и т р а ж њ ш  од  
Управног орган а  да на терен у  про- 
вери истинитост разлога  због  к о ји х  
им нису издати урбан и сги чкотех - 
1ШЧКИ услови  за градњу. П рвосте- 
пени орган, и  тужени, нису ценили  
нити су проверавали  ове наводе и 
ак о  је  од лу к а  о  урбанистичко-тех- 
ничким условим а један  од  доказа  
у  поступку издавањ а р еш ењ а о  ло - 
каци ји , и  к ао  такав, у  гвогледу ње- 
гове веродостојности, .може бити  
преиспитиван у  исто.м поступку п о  
готово кад  странка у  поступку ос- 
порава  њ егову објективност. Y  про- 
тивном, странке не би и.ма.-\е право  
на заш титу прнзтив негативне од^\у- 
ке по \ф банистичкотехннчким  ус- 
ловима.

(В рховн н  суд Војводине, пресуда  
Y . 695/78 од 26. I X  i978)

Установљење да су испуњени ур- 
банистичко-технички услови не пред- 
ставл>а претходно питање за изда- 
вање локације, услед чега орган 
који је издао локацију не може по- 
кренути обнову поступка на основу

чл. 249. ст. 1. тач. 5. 3¥П-а зато 
што је орган који је издао исправу 
да су испуњени ти услови касније 
обавестио да ти услови нису испу- 
њени.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Првостепени о р г а «  управе је  ра- 
и и је  реш ењ ем  о одобр)ењу лок ац и је  
за  изградњ у вииоградарске куће до- 
нео, је р  је  н аш ао  д а  су исп\твенн 
законски  услови  из чл. 41. Закона  
о  планирањ у  и уређењ у  простора  
(С лу ж б ен и  лист С А П В , бр. 1/76), 
пош то је  туж и лац  изм еђу сч:талих 
прилога  прибавио и  доказ о испу- 
њ авањ у  урбанистичко-техничких ус- 
ло в а  к о ји  је  и здао  надлеж ни  За- 
вод. И з  Tora следи, д а  првостепени  
орган  у  то.м ynpiaBHiO.M поступку  
н и је  наиш ао ни н а  какво  претход- 
но Ш1тање (чл. 144. 3 Y I I )  з а  чи је  
реш ењ е је  над.\ежан суд или  ко ји  
други  орган , па га ј е  он расправио, 
II тако реш но упитни захтев ту- 
ж иоца.

П р и  овакво.м стањ у ствари не по- 
сто је  законске .могућности за  о б н о  
ву предметног \ттравпог поступка  
II3 р азлога  предвиђеног у  чл. 249. 
ст. 1. тач. 5. 3Yn, тј. да се упитно  
реш ењ е о  о д о б рењ у  лок ац и је  ту- 
ж и о ц у  заснива н а  претходном пи- 
тањ у  к о је  ј е  он —  првостепени ор- 
ган управе —  сам  расправио a над- 
леж н и  орган  је  то гштање доц ни је  
р еш и о  у  битнп.м тачка.ма другачи је . 
Околнсх;т ш то је  гу ж и оц у  греш ком  
издат доказ да су  испуњ ени хфба- 
нистичко-технички ус.лови за  град- 
њ у виноградарске кућице на упит- 
ној парцели, и ако  об јектнвно иису  
би ли  пспуњени, не да је  .законску  
могл^ћиост обнове поступка на  ос- 
н ову  чл. 249. ст. 1. тач. 5. 3Y I1  с 
обзиром  да се не ради  о пр>етход- 
но.м питању ко је  ј е  првостепени ор>- 
ган са.м реш ио, a надлеж ни  оргап  
за расправљ ањ е тог питања исто то 
питањ е доцпије -реш ио у  битни.м 
тачка.ма другачије.

(В рховни  суд Војводине, П1>есуда 
Y . 1131/78 од 26. X  1978)

Из Билтена судске праксе
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C А О П Ш Т Е Њ А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

1) О дв јетничка к ом ора  Х рватске  и зд ала  је  б р о ш ур у  —  сепарат под  

насловом : „Т ари ф а о  наградам а и накнади  трош кова за р ад  одвјетника  

—  пр>ечишћени текст”.
О ва Т ар и ф а  ступила је  на снагу 20. X I I  1978. године, тј. 8. д ан а  од  

д ан а  об јављ ивањ а.

2 ) Ч аоописни  завод У р ад н и  лист С Р  С ловени је  у Л>убл>ани 1979. 
године издао је  бро ш ур у  —  сепарат  под насловом  „Содне таксе ин тариф а  
о  нахра јевањ у  одветников".

Закон  о  судским  таксам а и  таксена Т ари ф а, пречиш ћени текст П ра - 
в и лн и ка и  тариф е о  н аграђи вањ у  адвоката, објав.\>ени у  ово ј брош ури  

п ри м ењ ују  се  од  1. ја н у а р а  1979. године.
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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

GLEDIŠTA
Časopis za društvenu kritiku i teoriju (Beo
grad)

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  2/1979.

V'isković Nikola: PROBLEMI MARKSISTICKE 
TF.ORIIE PRAVA

Luklć Radomir D.: MARKSISTICKA TEORI- 
JA PRAVA

Borđevlć Jovan: PRILOG PITANJU MARKSIS
TICKE PRAVNE TEORIJE I MARKSISTIC- 
KOG PRAVNOG METODA

Pažanin Ante: PRIRODNO PRAVO I PRAK- 
TICNA FILOZOFIJA

Basta Lidija: MARKSISTICKA TEORIJA PRA
VA — KRITIKA PRAVA

Pađen Ivan: SLABOSTI VISKOVICEVOG OD- 
REĐENJA INTEGRALNOG POJMA PRAVA

ИЗ САДРЖАЈА ЧАСОПИСА

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  2/1979.

Rožić Marjan: OSTVARIVANJE INICIJATIVE 
DRUGA TITA O KOLEKTIVNOM RADU I 
ODLUCIVANJU U OPSTINAMA I GRADO- 
VIMA

MaglajUja, Seld: NEKA PITANJA I PROB
LEMI SAMOUPRAVNOG ORGANIZOVANJA 
I RAZVOJA DELEGATSKIH ODNOSA U 
MJESNOJ ZAJEDNICI

Đurđev Aleksandar: REORGANIZACIJA OP-
STINE NOVI SAD U VISE OPŠTINA I Ш1- 
HOVO UDRUŽIVANJE U GRADSKU ZAJED- 
NICU

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  3/1979.

VECE UCESCE LICNOG DINARA ZA STAN 
I DRUSTVENI STANDARD (Razgovor sa 
Mikom Spiljakom, predsednikom Veća Save- 
za sindikata Jugoslavije)

Maksimović Ivan: PRAVNE I EKONOMSKE 
NAUKE — NEKE DILEME ODNOSA

Letlca Slaven: PRAVO KAO ZNANOST PO- 
LITIKE

Stanković Jugoslav: NEKA PITANJA IZUCA- 
VANJA TOTALITETA PRAVA

Pavković Nikola F.: PRAVNA ETNOLOGIJA

Savin Ksenija, Zvekić Uglješa: SUDIJE, TU- 
ZIOCI I RADNICI ORGANA UNUTRASNJIH 
POSLOVA O PRIVREDNOM KRIMINALU

Petrović Borivoje: SLOBODNA RAZMENA RA
DA I SAMOUPRAVNO INTERESNO ORGA- 
NIZOVANJE •

Pašlđ Hilmo: ORGANIZOVANJE I RAD ME- 
ĐDOPSTINSKIH REGIONALNIH ZAJEDNI- 
CA U SR BiH

Golubović Marko: OSNOVNE KARAKTERI-
STIKE I AKTUELNOSTI POLITIKE ZAPO- 
SLENOSTI U SR SRBIJI

Baklalć-Punišić Ljiljana: POHTIKA REVITA- 
LIZACIJE POSTOJECIH URBANIH SRE- 
DINA

KOMUNA
Casopis za pitanja teorije i prakse, komu- 
nalnih zajednica (Beograd)

Made MUutin: RAZVOJ SAMOUPRAVNIH OD
NOSA U MESNIM ZAJEDNICAMA OPŠTINE 
KRAGUJEVAC
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NASA ZAKONITOST
Casopis za pravnu teoriju i praksu (Zagreb)

Đaklć Dragoalav: KOMUNALNA TAKSA ZA
ISllCANJE FIRMI I USLOVI PRIVREĐI- 
VANJA

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  3/1979.

Blažević Jakov: ULOGA PRAVA I PRAVNIKA 
U SAMOUPRAVNOM SOCIJALISTICKOM 
DkUSTVU

Tintić Nikola: MEĐUNARODNOPRAVNA GA- 
RANCIJA I ZASTITA PRAVA COVJEKA NA 
OBRANU I NACIONALNI OBLICl INSTITU- 
CIONALIZACIJE OBRANE OKRIVUENIKA

Mltrovlć Iczdlmlr: IZDAVACKI UGOVOR ZA- 
KUUCEN KONKLUDENTNOM RADNJOM 
(„MALI IZDAVACKI UGOVOR")

Bajović Mijat: SPOROVI U VEZI UGOVORA 
O D02IV0TN0M IZDR2AVANJU

[z s a d r ž a j a  b r o j a  2/1979.

Valkovic Ljubomir: PRAVNA ZASTITA TAJ- 
NOSTI POSTANSKIH POSIUAKA I TELE- 
GRAFSKIH I TELEFONSKIH PRIOPCENJA

Kardelj Edvard: REC NA III KONGRESU 
PRAVNIKA JUGOSLAVIJE (Umesto in me- 
nroriam)

Perenčević Nikola: NARAV I GRANICE STA- 
NARSKOG PRAVA PREMA ZAKONU 0 STAM- 
BF.NIM ODNOSIMA SRH

Cizmovid MUisav: O NEKIM NACELIMA IZ- 
VRSNOG POSTUPKA

Tomac Zdravko: KAKAV NAM ZAKON TRE- 
ВЛ O MJESNIM ZAJEDNICAMA

Hasanl Kasem: IZVRSENJE SUDSKE OD-
LUKE KOJOM SE RADNIK VRACA NA RAD

Hašani Habib: ODREĐIVANJE MERODAV-
NOG PRAVA PREMA ZAKONU 0 OBLIGA- 
CIONIM ODNOSIMA U SLUCAJU SUKOBA 
ZAKONA REPUBLIKA ODNOSNO AUTONOM- 
NTH POKRAJINA

Mucic Slavko: UGROŽAVANJE JAVNOG SAO- 
BRACAJA USLED OMAMUENOSTI

Vojvodic Božidar: MATERIJALNI TROSKOVI 
OUR

Kramaric Ivica: ORGANIZACIJA I SADR2AJ 
INFORMATIVNE DJELATNOSTI I OBLASTI 
KRIVICNOG PRAVOSUĐA PUTEM INTERNIH 
GLASILA JUGOSLOVENSKIH OKRUŽNIH 
SLDOVA

Zečević DuAan, Skavic Josip: NESPOSOB*
NOST ZA RAD KAO KVALIFIKATORNI ELE
MENT TESKE TJELESNE POVREDE IZ 
CL. 41. KZ SRH

Bayer Vladimir: SEMINAR O NOVOM ZA
KONU O KRIVICNOM POSTUPKU CENTRA 
ZA STRUCNO USAVRŠAVANJE I SURADNJU 
S UDRUŽENIM RADOM PRAVNOG FAKUL- 
TFTA SVEUCILISTA U ZAGREBU

PRAVNI ilVOT
(Beograd)

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  1/1979.

Stanković, Obren; O PODELI NACINA STI- 
CANJA SVOJINE NA DERIVATIVNE I ORI- 
GINARNE

Olujic Krunislav: OSVRT NA USTANOVU
ZAKLETVE U NAŠEM PARNICNOM PO
STUPKU

Vrhovšek Miroslav: SAMOUPRAVUANJE ZA 
PRIVREDNI PRESTUP

SeralUd Mllovan: USLOVI ZA STICANJE PRA
VA NA PORODICNU PENZIJU PO OSNOVU 
OSIGURANJA PRE 1-OG JANUARA 1965.

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  3/1979.

Blagojevld Borislav: NOVI ZAKONI 0 UNU- 
TRASNJIM SUKOBIMA ZAKONA, POSEBNO 
U STATUSNIM, PORODICNIM I NASLED- 
NIM ODNOSIMA

Cvijovic Obrad: POSTUPAK IZDAVANJA
STRANACA KAO POSEBNA VRSTA KRIVIC
NOG POSTUPKA U SISTEMU MEĐUNAROD- 
NE PRAVNE POMOĆI

Jaujić-Komar, Marina: NEKE DILEME O
OBIMU I STRUKTURI RODITEUSKOG 
PRAVA

Flnžgar Alojzij: SLUŽBENOSTI I ZALOŽNO 
PRAVO NA DRUSTVENIM SREDSTVIMA

Dmitrovlc Cedomir: PRIMENA PRINCIPA
,.REFORM.ATIO IN PEIUS” U DISCIPLIN- 
SKIM PREDMETIMA
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PREGLED
Casopis za društvena pitanja (Sarajevo)

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  3/1979.

Tomic Mirko: UTICAJ OUN NA KAZNENU 
POLITIKU ZEMALJA CLANICA

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

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  4/1979.

Tomic Teodor: RADNO VREME I NJEGOV 
RASPORED

Tanaskovic Vltoje: PISMENA FORMA BITAN 
ELEMENAT UGOVORA

Trifunovic Staniša: NEKA PITANJA O RAD- 
NOJ ZAJEDNICI ZA OBAVUANJE POSLOVA 
OD ZAJEDNICKOG INTERESA U RADNIM I 
DRUGIM OUR

Điikić Slmo: OVLASCENJA I ODGOVORNOST 
POSLOVODNOG ORGANA

Alarković Dragan: UGOVORNA ORGANIZA-
CIJA UDRU2EN0G RADA

Hasani Kasem: 0 NEKIM SPECIFICNIM
INSTITUCIJAMA RADNOG ODNOSA RADNI- 
KA ORGANA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Vasajevic LjUjana: MERA NOVCANE KAZNE 
U NASEM RADNOM ZAKONODAVSTVU

Ralevic Vojislav: PRAVO NA SKRAĆENO
RADNO VREME POSLE ISTEKA ODSUSTVA 
ZBOG TRUDNOCE I POROĐAJA

ćarmlović Slobodan: PRIMANJE PRIPRAV-
NIKA NA RAD

Veljkovic Tomislav: UTICAJ ŠKOLSKE SPRE 
ME NA VISINU LICNOG DOHOTKA

Magerl MiUvoj: STAMBENI PROBLEMI OUR 
U USTAVNOSUDSKOJ PRAKSI

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  5/1979.

Vučetić Veljko: POLOŽAJ DELEGATA I NA- 
CIN DONOSENJA ODLUKA RADNICKOG SA- 
VETA OSNOVNE ORGANIZACIJE

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  2/1979.

EDVARD KARDEU (In memoriam)

PeUčlć MUorad: NEKA PITANJA SAMOU-
PRAVLJANJA I SAMOUPRAVNOG REGULI- 
S:\NJA U RADNIM ZAJEDNICAA4A DRU- 
ŠTVENO-POLITICKIH ORGANIZACIJA

Vojlnović Jovan: NAKNADA ŠTETE PROUZ- 
ROKOVANE NEIZVRSAVANJEM MATERIJAL- 
NIH OBAVEZA IZ SAMOUPRAVNOG SPORA- 
ZUMA

Mljučlć Stevan: DRUSTVENA SAMOZAŠTITA 
SAMOUPRAVNIH PRAVA I DRUSTVENE 
SVOJINE

Nadvomlk Branlslav: OSIGURANJE U SAO- 
BRACAJU

Bole Josip: OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRA
VA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA

RADNI ODNOSl I SAMOUFRAVUANJE
Mesečni časopis (Beograd)

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  1/1979.

Brkić Milan: POSLEDICE NEIZVRSAVANJA 
DRUSTVENIH DOGOVORA POJEDINIH UCE- 
SNIKA

Jocovid BoHdar: NEKA SPORNA PITANJA
RAZGRA-NICENJA NADLEŽNOSTI IZMEĐU 
SAMOUPRAVNIH I REDOVNIH SUDOVA

Pantović Miomlr: ODLUCIVANJE PO PRED- 
METU SAMOUPRAVNOG SPORA

Jocic Radomir: NORMATIVNO REGULISANJE 
REŠ.AVANJA STAMBENIH POTREBA

Ivošević Zoran: DISCIPLINSKE MERE I
DISCIPLINSKI ORGANI

Serdar Vukan: MATERIJALNO OBEZBEĐE- 
NJE RADNIKA ZA VREME NEZAPOSLENa 
STI U SR BiH

Iz  s a d r ž a j a  b r o j a  3/1979.

Jovičić Ljiljana: SLOBODNA RAZMENA RADA 
I SAMOUPRAVNO INTERESNO ORGANIZO- 
VANJE NA XI SUSRETU SAMOUPRAVUACA 
„CRVENI BARJAK"

Tanaskovic Vltoje: ZAŠTITA DRUSTVENE
SVOJINE KROZ POJAVE UOCENE U SUD- 
SKIM POSTUPCIMA I U PROMETU NEPa  
KRETNOSTI IZMEĐU DRUSTVENIH PRAV- 
NIH LICA I GRAĐANA S POSEBNIM OSVR- 
TOM NA PRIVREDNE SPOROVE SA INO- 
STRANIM ELEMENTOM
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Đukić Slmo: INICIJATIVA U RADU DRU- 
STVENOG PRAVOBRANIOCA SAMOUPRAV- 
LIANJA

Knvaaević Milivoje: OSNOVNI OBLICI SUD- 
SKE ZASTITE JEDINSTVENOG JUGOSLO- 
VENSKOG TRŽISTA

Rc.man Filip: RADNO VREME VOZACA PRI- 
VREDNIH VOZILA DRUMSKOG SAOBRACAJA

Dumitrov Petar: PITANJE RASPODELE DO- 
HOTKA NA DEO ZA ZADOVOUAVANJE ZA- 
JFDNICKIH POTREBA

SAMOUPRAVNO PRAVO
(Beograd)

Iz s a d r ž a j a  b r o j a  1/1979.

Đorđević J . : INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA 
ODGOVORN'OST

Eadonjić D.: ODGOVORNOST POSLOVODNOG 
ORGANA

Božlnović Lj.: PRIMENA ODREDABA O PRE- 
STANKU RADNOG ODNOSA PO SILI ZA- 
KON'A

Ranđelović A.: PRIRODA DOGOVORA KOJI 
SE ZAKUUCUJU NA OSNOVU ODREDABA 
USTAVA SFRJ I POSTUPAK POTVRĐIVANJA 
DOGOVORA O OSNOVAMA DRUŠTVENOG 
PLANA JUGOSLAVIJE U VEĆU REPUBLIKA 
I POKR.4JINA

Kitarevlć I.: POSTUPAK PRIPREMA, RAZMA- 
TRANJA I DONOŠENJA SAMOUPRAVNIH 
OPSTIH AKATA

Damjanovlć М.: DRZAVNA UPRAVA KAO
SUBJEKTIVNA SNAGA SOCIJALISTICKOG 
SAMOUPRAVUANJA

Smiljanić В.: PREDLOG SVEDSKIH SIN-
DIKATA O OSNIVANJU FONDOVA ZAPO- 
SLENIH

Điirović R.: SAMOUPRAVNI SPORAZUM O 
UDRU2IVANJU RADA I SREDSTAVA ZA 
PODIZANJE NOVIH PRO.METNIH KAPACI- 
TETA SOUR „JUGODRVOKOMBINAT”

ZBORNIK ZA DRUSTVENE NAUKE MATICE 
SRPSKE (Novi Sad)

1? s a d r ž a j a  b r o j a  62.

Carlć SUvko: 0 UGOVORNOJ ORGANIZACIJI 
UDRUZENOG RADA

Popović AUlijan: OSNOVNI PRINCIPI SOCI
JALISTICKOG ' PRAVA

1г s a d r ž a j a  b r o j a  63.

Vilus Jelena: EVROPSKA UNIFIKACIJA PRA- 
VILA O ODGOVORNOSTI PROIZVOĐACA ZA 
STETE OD PROIZVODA

Marković Ratko: UREDBA KAO OPŠTI PRAV- 
N1 AKT IZVRŠNE VLASTI

žarković Ljubinka: CIUEVI I OBLICI PO- 
SLOVNOG UDRUŽIVANJA U NASEM PRAVU

Sogorov Stevan: SAMOUPRAVNI SPORAZUMI 
O CENAMA U SVETLU ZABRANE MONO- 
POLSKIH SPORAZUMA NA JEDINSTVENOM 
JLGOSLOVENSKOM TRZISTU.

.Mlloš Stojanović
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С А Д Р Ж А Ј  

Ч А А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

Јован J. Јерковић, Компензација као нанин престанка облигације 1

М р  Јован Гуцуњ а, Процесноправне претпоставке за отварање поступ-
ка принудног поравнања —  —  —  —  —  —  —  —  13

А лексан д ар  Радованов, Нека питања побољшања организације и pad 
извршне службе у општинским судовима према новом Закону 
о извршном поступку —  —  —  —  —  —  —  —  —  25

П Р И К А З

В ладим ир  Б а јер : Југославенско кривично процесно право. К њ ига I
(А р  М ом ч и ло  Г р убач ) —  —  —  —  —  —  —  —  —  28

П Р А В Н А  П Р А К С А

Из Билтена судске праксе —  —  —  —  —  —  —  —  —  31

С А О П Ш Т Е Њ А

Обавештење —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  33

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

Из садржаја насописа (М и л о ш  С то јановић ) —  —  —  —  —  34



У р е ђ и в а ч к и  с а в е т :

П редседник:
Никола Вујашковић 

су д и ја  В рховног суда Војводине

Светозар Лракулић, зам еник  јавн ог  правобраниоца Војводине, Антоније 
Борић, саветник покра ји н ског секретара  за  п равосуђе  и  опш ту уп 1>аву, 
Никола Јелавац, адвокат у  С ом бору , Васа Калишки, адвокат  у  П анчеву, 
Жива Коњевић, ш еф  С л у ж б е  за  скуш птинске послове П ривредне комојјс 
Војводине, Војислав Маринков, адвокат  у  В рш цу, d p /Вубмша Мгглошевм^, 
редовни пр)офесор П равн ог  ф акултета у  Н . Саду, Душан Мићић, секретар  
П о кр а ји н ск ог  друш твеног правобрахш оца сам оуправљ ањ а, Светозар Ни- 
колић, су д и ја  В рховног суда В о јводине, Милдн Ршшјић, адвокат у  Н о- 
вом Саду, ВоЈислав Рашовић, адвокат  у  Сремској> МитркЈвици, Ласло Ца- 
бафи, адвокат  у  Зрењ анину, др Петар Шарчевић, доцент П равног ф акулте- 
та на Ри јец и , Душан Шипка, струч нополитички  сарадник  у  П о к р а ји н ск о ј  

конф еренц и ји  С С Р Н  Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Г лав н и  и  одговорни  уредник  

Сава Савић 
адвокат  у  Н о в о м  Саду

Борће Вебер, адвокат у  Н о во м  С аду , Будислав Вулетић, адвокат у  Н о- 
вом Саду, Светозар Добросављев, суд и ја  Ош птинског суда у  Н овом  Саду, 
Мирослав Здјелар, адвокат  у  Н о в о м  Саду, Живко Киселички, суди ја  

В ш п ег  суда у  Н овом  Саду.

Технички  уредник;
Мирјана Јовановић

Гласник и здаје  и  в ласн и к  је  А двокатска  ком ора В о јводине, 21000 Н ови  
Сад, Зм ај Јовина 20/1. —  Т елеф он : 29459. —  Годиш њ а претплата 360.— дин., 

за  иностранств10 двоструки  износ. Ц ен а  једног б р о ја  35.—  дин.
Тек . рачун  65700-678-2047. Рукописи  се  не враћ а ју .

На основу мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. маја 1973. године, Г л а с н и к  је стручна публикација ослобођена основног и

посебног пореза на промет.

Р О  Ш там п ари ја  .ЗудуЈЈност", Н о ви  Сад, Ш ум ади јска , 12.
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