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Ч А А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Проф. др С л а в  ко  Ц a p u h
редован професор Правног факултета у Новом Саду

ПОЛОЖАЈ РАДНИКА Y УДРУЖЕНОМ РАДУ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Односи између положаја радника у удружено.м раду и по- 
ложаја организација удруженог рада у правно.м промету су 
централни односи у наше.м са.моуправном удруженом раду. Y 
досадашње-м нашем развоју ови односи су се често мењали, у 
највећој мери од степена развијености са.моуправлЈања код иас.

Од.мах после ослобођења државна привредна предузећа су 
била специјализована од стране државне управе у области при- 
вреде. He треба занемарити нити друштвено потценити чињени- 
цу да се тада радило о социјалистичкој својини без обзира што 
је она бнла државно-својинског облика, јер се ради о социјали- 
стичкој држави. Y однсх;у на такво државно привредно преду- 
зеће радници су се налазили у потчиЈвеном наја.мно.м односу, 
без обзира на свесно друштвено усмеравање вишка вреднсхти у 
оптималне правце др^тлтвеног развоја. Односи између радника 
y3ajaiMHo и односи између радника и предузећа су се разлико- 
вали од сличних односа у капиталистичким земљама углавном 
према др^чптвеној усмерености социјалистичке државе у правцу 
pa3Boia социјализма.

Без са.мосталног положаја радника у удруженом раду нема 
ни самоуправљања, a исто тако се вео.ма тешко могу остварива- 
ти принципи и циљеви социјалистичког хуманизма. Једна ол 
суштинских компоненти са.моуправљања је осећај слободе и са- 
мосталности сваког радника у удруженом раду да сам одлу- 
чује о себи и о својој судбини и будућности.

Самостални положај радника у предузећу, a самим тим н 
самоуправ.\>ање се не могу остваривати ни развијати ако исто- 
времено није остварен минимум друштвене самосталнсх;ти пре-
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Аузећа и других облика организација удруженог рада. Само- 
сталност организација удруженог рада је значи једна од су- 
штинских друштвених претпоставки самосталног положаја рад- 
ника у удруженом раду и ослобођења рада, као и спречавање 
свих облика отуђења рада. Без самосталности предузећа и дру- 
гих облика организација удруженог рада нема ни самоуправне 
организације удруженог рада.

Уставно начело и једно од основних уставних права у 
удруженом раду је право радника да ради друштвеним сред- 
ствима. Радници остварују право рада друштвеним средствима 
удруживањем и организовањем организација удруженог рада. 
Радници су значи субјекти и носиоци овог основног уставног 
права рада друштвеним средствима, али су истовремено носи- 
оци правног субјективитета и организације удруженог рада. To 
је једна од основних дијалектичких супротности у самоуправној 
организацији удруженог рада код нас.

Поред овога самоуправног бића у појму сваке организа- 
ције удруженог рада, не треба занемарити тржишни карактер 
наше социјалистичке привреде, a то указује такође на битне 
тржишне компоненте у појму организације удруженог рада.

Сваки радник у удруженом раду има право рада друштве- 
ним средствима, али ово право рада друштвеним средствима у 
удруженом раду намеће и посебна правила и поступак како сс 
и на који начин могу користити средства која се налазе у дру- 
штвеној својини, јер се та средства користе не само ради 
задовољавања личних и заједничких потреба радника него исто- 
времено и ради задовољења општих друштвених потреба. Y овој 
жижи је основ самоуправне одговорности радника и то не само 
у узајамним односима између радника него и према друштву 
у целини.

Тржишни карактер наше социјалистичке привреде и тр- 
жишна својства организација удруженог рада захтевају у нај- 
разноврснијим облицима удруживања рада и средстава да се на 
одговарајући и адекватан начин регулишу облици одговорности 
у ширим организационим целинама у удруженом раду и према 
др\тим учесницима на тpжиштv^

V постојећој друштвено-економској реалности која се из- 
ражава између осталога у ограничености средстава која се на- 
лазе у друштвеној својини, треба очекивати стално јачање свих 
облика одговорности у удруженом раду и то како индивидуалне 
одговорности свакога радника, тако и колективне одговорности 
радника према друштву и тржиише одговорности организације 
удруженог рада према другим учесницима на тржишту, без об- 
зира што је ова тржишна одговорност организација удруженог 
рада заснована на средствима која се налазе у друштвеној сво- 
јини.

Y нашем досадашњем развоју најисправније правно регу- 
лисање односа v удруженом раду се остварује онда када се 
оствари склад између индивидуалних овлашћења сваког радни-



ка и његове одговорности и положаја организација удруженог 
рада и одговорности организације удруженог рада према дру- 
штву у целини и према другим учесницима на тржишту. Y свим 
овим тренуцима када се наруши овај склад долази до непотреб- 
них друштвених поремећаја и до низа негативних друштвених 
појава. Због тога у даљем развоју треба очекивати ову уза- 
јамну усклађеност једне од основних дијалектичких супротно- 
сти у нашем самоуправно!« удруженом раду, наравно у складу са 
оствареним све вишим степенима у развоју самоуправних од- 
носа код нас. Претерано наглашавање индивидуалних овлашће- 
н>а радника преко тржишних односа често негативно утиче 
на развој самоуправљања у другим организацијама удруженог 
рада које су такође учесници на тржишту. Пренаглашеним 
овлашћењима и самосталностима организације удруженог рада 
према радницима отвара се простор негативним друштвеним 
појавама као што су напр. јачање моћи технократских и биро- 
кратских структура у удруженом раду.

1. Мећусобни односи радника у  удруженом раду и уставно 
право рада друштвеним средствима

Y свакој основној организацији удруженог рада радници 
удружују свој рад и средства која се налазе у друштвеној сво- 
јини. Yдpyживaњeм свога рада и друштвених средстава радни- 
ци ступају у међусобне односе са другим радницима који су 
такође удружили свој рад и друштвена средства. Међусобни 
односи радника у удруженом раду нису најамног карактера јер 
се не успостављају односи између радника и власника средста- 
ва за рад, без обзира да ли је тај власник предузеће или држа- 
ва који су у појединим привредним и друштвено политичким 
системима, као и у појединим етапама у нашем досадашњем 
развоју, титулари разних облика социјалистичке својине. Неги- 
рањем најамног односа без обзира на карактер и својства тит\'- 
лара са којима радници ступају у такав однос, у ствари омо- 
гућује се ослобођење рада и истовремено се спречавају нај- 
разноврснији облици отуђења рада и вишка вредности од њи- 
хових стваралаца.

Yдpyживaњeм рада и средстава у друштвеној својини рад- 
ник cTvna у радни однос, али тај радни однос није класичне 
природе и код нас не претпоставља однос најамног карактера. 
Радни однос је однос у раду, a  не однос према присвајању.

Централно право у уставној концепцији регулисања одно- 
са у удруженом раду је право рада друштвеним средствима. To 
је комплексно и веома разуђено право које у себи садржи и 
право самоуправљања друштвеним средствима и управо због то- 
га право рада др\тптвеним средствима је неодвојиво право од 
основног и суштинског концепта друштвене својине као вишег 
облика социјалистичке својине. Право рада др\оитвеним сред- 
ствима припада сваком раднику у удруженом раду, али ово



право радник не остваруЈе Једино индивидуално, него у најве- 
ћој мери, заједно са другим радницима у удруженом раду. Ако 
би се праву рада друштвеним средствима искључиво дао инди- 
видуални субјективни карактер као скуп индивидуа.\них овлаш- 
ћења, вештачки би се негирао плуралитет интереса у удруже- 
ном раду, али истовремено би се знатно отежало остварива1ве 
друштвене компоненте самоуправљања и друштвене својине. 
Основни облик остваривања права рада друштвеним средствима 
је везан за основну организацију удруженог рада али се до 
краја не изражава и реализује једино у основној организацији 
удруженог рада, него и у свим другим облицима удруживања 
рада и средстава. Неопходно је остварити непрекинуту повеза- 
ност овлашћења радника у удруженом раду која проистиче из 
права друштвеним средствима и свим каснијим интеграционим 
и најсложенијим облицима павезивања у удруженом раду. Y 
нашој стручној литератури поједини аутори пренаглашавају 
индивидуална и субјективна обележја права рада друштвеним 
средствима у циљу негирања свих негативних друштвених по- 
јава Koie су се надовезивале на поенаглашени субјективитет 
предузећа у односу на раднике, међутим, на тај начин праве 
другу грешку која се изражава у негацији једне реалности a 
та је да правни субјективитет има и свака организација удру- 
женог рада, нарочито када се ради о тржишним односима у 
нашо1 социјалистичкој самоуправној тржишној природи.

Радници у удруженом раду организујући основну органи- 
зацију удруженог рада удружују свој рад и средства која се 
налазе у друштвено1 свошни и на тај начин остварује h h c th w - 
ционалну претпоставку за остваривање уставног права рада дру- 
штвеним средствима. Радници не cT vnaiv  у радни однос са ор- 
ганизацијама удруженог рада Koia је титслар друштвене свош- 
не. Таква концепција ни1е спојива са основним суштинским 
оптЈедељењима у концепту друштвене својине код нас. a исто 
тако HHie спошва ни са уставним правом рада дп\тптвеним 
срелствима. Радниии удруживањем рада и организовањем ор- 
ганизат1И1а удруженог рада истовремено конституишу нову od- 
ганизапи1У удоуженог рада Koia ie caMovn^aBHa организаии1'а 
али истовпемено и овганизаци1а са атрибутима самогталног 
суб1ективитета и са.мосталног v^ecmnca на тржишту. Y овом 
хаомоничном олносу између радника у удруженом раду и оп- 
ганизаии^а удруженог рада се изпажава тедна од основних ди- 
јалектичких супротности у самоуправном удруженом раду.

2. Правни субје^пгивитет радника и правни субјективитет 
организација удруженог рада

Дијалектичка супротност правног субјективитета радника 
у односу на право рада друштвеним средствима и правног суб- 
јективитета организација удруженог рада у односу на друге 
учеснике на тржишту је резултат ограничености средстава у



друштвеној своЈини и постојање социЈалистичког самоуправног 
тржишта код нас. Између ова два субјективитета, радника и 
субјективитета организације удруженог рада, постоји одиос са- 
мосталности и равноправности. Ова два правна субјективитета 
се узајамно не искључују нити је један другоме у надређеном 
или подређеном положају. Ови односи су не само најсложенији 
него и централни односи приликом правног регулисања односа 
У удруженом раду. Y оном тренутку када се пренагласи једна 
или друга компонента правног субјективитета, нарушава се не- 
опходна хармонија у односима која се тада може изражавати 
у низу негативних друштвених појава. Управо због тога се у 
Закону о удруженом раду из 1976. године веома суптилно н 
веома стриктно води рачуна о неопходној равнотежи односа 
између ова два правна субјективитета.

3. Аијалегсшчка супротност у појму правног субјективитета 
организација удруженог рада

Организације удруженог рада нису титулари својинско- 
-правних овлашћења у вези средстава у друштвеној својини. Ова 
негација је битна и неопходна да би се о.могућило укидање на- 
јамног односа и да би се оставило довољно простора за изража- 
вање и реализацију уставног права рада друштвеним средстви- 
■ма. Организације удруженог рада су, међутим, субјекти у тр- 
жишним односи.ма и на тржишту стичу са.мостална права и 
обавезе, a исто тако и одговорности која је заснована на сред- 
стви.ма која се налазе у друштвеној својини. За преузете обавезе 
на тржишту организације удруженог рада одговарају свим сред- 
ствима са који.ма располажу, a која се налазе у друштвеној 
својини. Управо оваква уставна конструкција основа тржишне 
одговорности организација удруженог рада представља дијалек- 
тичку супротност у појму правног субјективитета организација 
удруженог рада. Упрошћено речено, организације удруженог 
рада нису носиоци субјективних својинско-правних овлашћења 
у вези средстава у друштвеној својини, али средствима у дру- 
штвеној својини одговарају за преузете обавезе на тржишту и 
то оним друштвеним средствима са којима располажу. Без овак- 
ве конструкције правног субјективитета организација удруже- 
ног рада на тржишту не би се могла остварити сигурност на 
тржишту, a самим тим ни реализација тржишних законитости 
у нашој социјалистичкој тржишној природи.

4. Проблематика носиоца правног субјективитета организација 
удруженог рада и принцип заштите сигурности у правном

промету

Већ смо нагласили да се без одговорности организација 
удруженог рада на тржишту која је заснована на средствима



Y АруштвеноЈ с в о ј и н и  не може исправно остварити заштита 
сигурности Y правном промету.

Сигурност Y правном промету није нека изолована и оса- 
мостаљена апстракција која је сама себи цил>, него управо обр- 
нуто, то је веома конкретна свакодневна реалност у социјали- 
стичкој привреди и у нашем самоуправном yapy^®ho-'i раду- 
Без гаранције о реалности одговорности за преузете обавезе на 
тржишту не би се Л10гли успостављати тржишни односи, и цео 
тржишни механизам би био паралисан, у  амбијенту опште неод- 
говорности и нефункционалности тржишног механизма. Прин- 
цип заштите сигурности у тржишним односима је истовремено 
посебан облик заштите самоуправнскти радника у другим ор- 
ганизацијама удруженог рада која су такође тржишни учесни- 
ци. Без ове одговорности и без правне сигурности на тржишту 
веома би се озбиљно угрожавао концепт самоуправног удруже- 
ног рада, јер се не би преко тржишта могла остваривати објек- 
тивна друштвена верификованост друштвено-корисног рада и 
резултата рада. Наиме, доходовни односи у удруженом раду 
се не би могли реализовати ако на тржишту не би постојала 
правна сигурност и ако не би били предвиђени друштвени ин- 
струменти заштите ове правне сигурности. Y недавној прошло- 
сти се овај проблем најбоље могао уочити у амбијенту опште 
неликвидности и опште узајамне презадужености у^есника на 
тржишту. Јачањем уговорне дисциплине и јачањем тржишне 
одговорности Y ствари се поставља и омогућује ефикасније 
деловање и остваривање доходовних односа у удруженом раду.

Овакав правни субјективитет организација удруженог ра- 
да не негира, већ управо супротно, омогућује пуну афирмацију 
права рада друштвеним средствима које имају радници у удру- 
женом раду.

5. Узајамни облици одговорности организација удруженог рада
у саставу ширих организационих целина и право рада 

друштвеним средствшш

Основна организација удруженог рада није једини крајњи 
облик организовања рада и удруживања рада и средстава. To 
је само основни облик у коме се испољавају основни друштве- 
но-економски односи, који су истовремено и полазни облик за 
све друге nnipe и сложеније интеграционе облике удруживања 
рада и средстава. Сви ови виши и сложенији облици удружи- 
вања рада и средстава у  друштвеној репрод^чсцији морају да 
буду такве природе да омогућују реализацију права рада дру- 
штвеним средствима сваком раднику у удруженом раду који 
удружују свој рад у основне организације удРУ^^ног рада. 
Значи, право рада друштвеним средствима сваког радника у 
основној организацији удР'^^женог рада треба организационо- 
-правно тако да је постављено у ширим облицима удруживања 
да се стално омогућује реализовање права рада друштвеним 
средствима одл^^ивањем и у  свим другам облицима уДРУЖива-



н>а рада и средстава непосредним делегатским путем. Y овоме 
тренутку када би дошло до прекидања ове чврсте повезаности 
права рада друштвеним средствима, и свих других облика удру- 
живања рада и ср>едстава, омогућиле би се негативне друштве- 
не појаве и кумулација моћи изван удруженог рада у тим оса- 
мостаљеним и отуђеним облицима циркулације створене дру- 
штвене акумулације у основним организацијама удруженог 
рада.

С друге стране, многи од ових организационо-правних об- 
лика удруживања рада и средстава такође су самостални тр- 
жишни учесници, као што је то и основна организација удру- 
женог рада. Због тога је неопходно да се самоуправним спора- 
зумима о удруживању регулишу и гштања узајамне тржишне 
одговорности и питање одговорности и других облика органи- 
зација удруженог рада и заједница на тржишту. Најсложенији 
облици удруживања рада и средстава морају такође бити оспо- 
собљени да преузимају одговорности на тржишту, јер без тога 
не могу изражавати свој правни субјективитет на тржишту. 
Ове облике тржишне одговорности других облика удруживања 
рада и средстава регулишу радници у основним организација- 
ма удруженог рада и то првенствено у самоуправном споразу- 
му о удруживању. Да би се омогућило другам тржишним учес- 
ницима да се упознају са могућностима тржишне одговорности 
конкретног организационо-правног облика удруживања рада и 
средстава, ове одредбе се морају унети у судски регистар који 
се води по начелима јавности. Значи, судски регистар је изу- 
зетно значајан инструмент обавештавања тржишних учесника 
о могућим облицима одговорности њихових тржишних партнера. 
Поред тога, у фирми радне организације и сложене организа- 
ције удруженог рада такође мора бити наведено о каквом се 
облику и обиму могуће тржишне одговорности ради у конкрет- 
ном случају. Наравно, приликом регулисања ових питања у са- 
моуправном споразуму о удруживању треба водити рачуна о 
правној сигурности јер ако одговарајуће одредбе о узајамној 
одговорности нису довољне гаранције за заштиту правне си- 
гурности, V великој мери се отежава реализација тржишног 
правног субјективитета тих организационо-правних облика удру- 
живања рада и средстава, јер ће други тржишни учесници из- 
бегавати да ступају у пословне односе са таквим субјектима 
који могу преузимати много веће обавезе него што могу да 
одговарају, јер се на тај начин угрожава правна сигурност a 
исто тако и самосталност и самоуправност другах тржишних 
учесника.

6. Облици самоуправне одговорности радника у удруженом 
раду и тржишне одговорносш организација удруженог рада у

правном промету

Реализујући уставно право рада друштвеним средствима 
радници у удруженом раду управљају радом и пословањем њи-



хових организација удруженог рада. Између самоуправних пра- 
ва и овлашћења и тржишне одговорности организација удруже- 
ног рада постоји чврста узајамна повезаност која се најчешће 
изражава и у самоуправној одговорности радника у удруженом 
раду. Ако радници у удруженом раду управљају радом и по- 
словањем њихових организација удруженог рада на такав начин 
да се угрожава даља егзистенција организација удруженог рада 
због тржишне одговорности, најчешће се поставља и питање 
њихове самоуправне одговорности, тј. самоуправне одговорности 
радника у конкретној организацији удруженог рада.

Радници у удруженом раду управл>ајући радом и посло- 
вањем организација удруженог рада одлучују о средствима ко- 
ја се налазе у друштвеној својини. Ова средства радници мо- 
рају користити пажњом уредног привредника, морају Охмогућа- 
вати призширену репродукцију и не смеју угрожавати егзистен- 
цију друштвених средстава. Ако је то случај, a то се најбоље 
изражава преко тржишне одговорности организације удруже- 
ног рада, може доћи до престанка организација удруженог ра- 
да a TO најчешће за собом повлачи и питање самоуправне од- 
говорности радника у удруженом раду.

Ако престане да постоји организација удруженог рада нај- 
чешће долази до непотребног губитка друштвених вредности, 
a TO значи да се неправедно управљало радом и пословањем на 
основу средстава у друштвеној својини. To не значи да треба 
вештачки одржавати и продужавати егзистенцију организаци ја 
удруженог рада која слабо послује на тржишту, јер би се на 
тај начин само најчешће продужавао процес губитка друштве- 
них вредности. Y случајевима када је дошло због објективних 
разлога до пренаглашавања тржишне одговорности за организа- 
ције удруженог рада у нашем правном систему су предвиђене 
мере и путеви друштвене санације и оздрављења пословања так- 
вих организација удруженог рада. Међутим, када је до угро- 
жавања даље егзистенције организација удруженог рада преко 
њене тржишне одговорности дошло услед лошег управљања 
рада и пословања, у друштвеном је интересу да се тада поста- 
ви и реализује самоуправна одговорност радника у удруженом 
раду.

7. Тенденције у  даљем развоју правног регулисања односа 
измећу радника и односа измећу организација удруженог рада

у  удруженом раду

Y будућем развоју на основу искуства из самоуправне 
праксе треба очекивати институционализацију најбољих и нај- 
ефектнијих облика остваривања права рада друштвеним сред- 
ствима и у најширим интеграционим облицима. Треба очеки- 
вати даље усавршавање делегатског система и адекватније прав- 
но регулисање односа у удруженом раду у нашем правном си- 
стему, нарочито када се ради о управљању и одлучивању у раз-
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новрсним облицима заједница, у самоуправним интересним за- 
једницама, заједницама осигурања имовине и лица, a нарочито 
у банкарским организацијама. Није битно да ли ће се ова ии- 
ституционализација остварити законским путем или неким дру- 
гим облицима свесног утицаја на унапређење самоуправне прак- 
се. Битно је да се ова питања што боље регулишу, јер се на тај 
начин омогућује даљи бржи развој самоуправљања код нас.

Y погледу тржишне одговорности организација удруже- 
ног рада и заједница у будућем развоју треба очекивати много 
виши степен стандардизације типова одговорности и појединих 
облика удруживања рада и средстава и утврђивања разних ти- 
пова и врста организација удруженог рада и заједница према 
преузетом и објективно могућем облику тржишне одговорно- 
сти. Приликом регулисања ових питања у самоуправној и по- 
словној пракси ће се на тај начин спречити свака стихија, ау- 
тархија и произвољност, јер ове друштвене појаве могу веома 
отежаватн функционисање привредног система који је по својој 
бити социјалистичког самоуправног и тржишног карактера.



Б o р и в  o j  Н  U K ш u h  
судија Савезиог суда

СТВАРНА НАДАЕЖНОСТ

Подигн\пга оптужница окружног јавног тужиоца садржи и 
чињенични опис и квалификацију дела из надлежности вишег 
суда. Међутим, виши суд је у својој пресуди изменио чињенич- 
ни опис и квалификацију дела и то у таквом обиму да се по 
првсх:тепеној пресуди ради о кривичном делу из надлежности 
општинског суда. Против овог дела првостепене пресуде окруж- 
ни јавни тужилац није изјавио жалбу, a пресуда је укинута из 
другог разлога.

По пријему предмета виши суд се решењем оглашава не- 
надлежним за суђење у првом степену, заснивајући своју од- 
луку на томе да је дело у укинутој пресуди квалификовано као 
кривично дело из надлежности општинског суда против ког 
дела пресуде се јавни тужилац није жалио. Другостепени суд 
преиначава решење вишег суда и одређује да је виши суд над- 
лежан за суђење у првом степену, и поред наведене ситуацијс, 
наводећи да се првостепена надлежнсх;т одређује по опису и 
квалификацији дела из првобитне подигнуте оптужнице, тј. да 
поднета оптужница и даље егзистира. Из овог става другосте- 
пеног суда произлази да се виши суд никад не може огласити 
стварно ненадлежним да суди у првом степену, ако је подиг- 
нута оптужница за дело из његове надлежности.

Неприхватљива су схватања првостепеног и другостепеног 
суда о <х:нову за утврђивање првостепене стварне ненадлежно- 
сти, као и другостепеног суда о томе која и каква оптужница 
егзистира по укидању пресуде и да ли се зиши суд по укидању 
пресуде може огласити стварно ненадлежннм за суђење у пр- 
вом степену. Ради разјашњења ових процесних проблема, по- 
требно је свеобухватније дати одговор на свако од ових пи- 
тања.
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Основ за утврћивање стварне ненадлежности

Имајући у виду да постоји више врста стварне ненадлеж- 
ности, поставља се питање шта је основ за утврђење стварне 
ненадлежности. Критеријум за све врсте није и не може бита 
исти. Постоји теоретска могућност да суд уопште није стварпо 
надлежан, но ову врсту, због њене само теоретске могућности, 
треба занемарити.

Да ли је стварно надлежан војни суд, као специјализовани 
редовни суд, или други редовни суд, и обратно, може бити ос- 
нов неки доказ и чињеница из списа или изведени доказ на 
главном претресу, као, на пример, податак да је оптужени вој- 
но, односно цивилно лице. Затим, опис кривичног дела у оптуж- 
ници, иЗхМењеној или проширеној оптужници. На пример, ако је 
према опису дела у оптужници у питању кривично дело за чије 
је суђење надлежан војни суд, без обзира да ли је у naraity 
војно или цивилно лице, редовни суд ће установити своју ствар- 
ну ненадлежност. Код ове врсте стварне ненадлежности, тј. да 
ли је надлежан војни или цивилни суд, суд ће утврдити ненад- 
лежност пре почетка главног претреса решењем, на главном 
претресу одбијајућом пресудом, a у другостепеном поступку 
укидањем првостепене пресуде ако првостепени суд није био 
стварно надлежан, односно одбијајућом пресудом кад је ствар- 
на ненадлежност настала у жалбеном поступку.

Да ли је стварно надлежан нижи или виши првостепенн 
суд, тј. општински или виши суд, утврђује се на основу описа 
кривичног дела у оптужници, измењеној или проширеној оп- 
тужници. Пре почетка главног претреса стварна ненадлежност 
утврђује се решењем, a после почетка главног претреса одби- 
јајућом пресудом, али само од стране општинског суда. Нека 
чињеница или податак који се налази у предмету или изведени 
доказ на тлавном претресу не може бити основ првостепеном 
суду за утврђивање стварне ненадлежнсхгги. Тако, ако је у опи- 
су дела у оптужници лакша последица од последице наведене у 
вештачком налазу и мишљењу, a према којој је било у питању 
дело за које је надлежан виши суд, и обратно, не може се пре 
почетка главног претреса првсктепени суд огласити ненадлеж- 
ним нити може ошлтински суд донети одбијајућу пресуду ако 
ово установи тек на главном претресу или ако из изведеног 
доказа произлази да је у питању тежа псх;ледица. Наравно, ако 
тужилац не измени оптужницу. Ово због тога што се пресуда 
према члану 346. став 1. ЗКП може односити само на дело које 
је предмет оптужбе садржане у поднетој, односно на главном 
претресу измењеној или проширеној оптужници. Поред тога, 
чињеница или податак који се налази у предмету, или изведени 
доказ на главном претресу, не могу бити основ за установљење 
ненадлежности за суђење у првом сгепену, због тога што би то 
значР1Ло, ако би се узело као основ, да суд одређује тужиоцу 
за које дело ће подићи оптужбу, било да се ненадлежнсх:т уста- 
новљава пре или после почетка главног претреса. Виши суд, као
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другостепени суд, утврђује у смислу члана 386. ЗКП да је за 
суђење у првом степену надлежно веће његовог суда такође 
само на основу описа дела у оптужби прихваћеног у првосте- 
пеној пресуди, без обзира како је дело квалификовано у оптуж- 
би и у првостепеној пресуди. Исто тако ако би другостепенн 
суд узео за основ утврђења првостепене надлежности већа свог 
суда податак из предмета или изведени доказ на главном пре- 
тресу, значило би да суд одређује тужиоцу за које ће дело по- 
днћи оптужницу. Када је опис дела у подигнутој оптужби пред 
општинским судом такав да је у питању кривично дело за које 
је надлежан да суди у првом степену виши суд, a општински 
суд донесе пресуду којом оглашава кривим оптуженог за кри- 
вично дело из своје надлежности и у односу на тај део пре- 
суде нема жалбе тужиоца, другостепени суд не може наћи да 
је првостепени суд био ненадлежан, пошто више нема оптужбе 
са описом дела за које би био надлежан да суди у прво.м сте- 
пену виши суд.

Ако би првостепени општински суд донео пресуду по опп- 
су дела из оптужнице за које дело је стварно надлежан да 
суди Y првом степену виши суд, другостепени суд ће поступити 
по члану 386. ЗКП. Ако је првостепени општински суд, без из- 
мене оптужнице, у опису дела у изреци пресуде навео тежу 
последицу, која би представљала елеменат кривичног дела за 
чије суђење у првом степену је стварно надлежан виши суд, 
a против тог дела пресуде нема жалбе, другостепени суд неће 
наћи да је пресуду донео стварно ненадлежан првостепени суд, 
већ ће по службеној дужности утврдити да је прекорачена оп- 
тужба и укинути пресуду, па предмет вратити на поновно су- 
ђење општинском суду. Уколико виши суд, без из.мене оптуж- 
нице, у опису изреке пресуде наведе блажу последицу, по ком 
опису би било у питању кривично дело за чије суђење је ствар- 
но надлежан општински суд, a у односу на тај део пресуде 
не.ма жалбе тужиоца, па врховни суд укине пресуду из неког 
другог раз.\ога, випга суд се .може пре главног пр>етреса реше- 
њем огласити венадлежним за суђење у прво.м степену. Ово 
због тога што се тужилац неизјављивањем жалбе у односу на 
тај део пресуде сагласио са редукцијом оптужнице, тј. ова прав- 
на ситуација је изједначена са из.\1ено.\1 оптужнице. Ако виши 
суд овако не поступи, после почетка главног претреса не .може 
донети одбијајућу пр>есуду, a из разлога наведених у ч.\ану 36. 
став 2. ЗКП. Врховни суд прилико.м укидања пресуде вишег 
суда не.ма потребе да се упушта да ли ће се нови главни пре- 
трес одржати пред вишим или општинским судОхМ, пошто је 
виши суд према наведено.м члану 36. став 2. ЗКП овлашћен да 
доноси пресуду и за кривично дело из надлежности општинског 
суда. Због тога и због одредби члана 386. ЗКП, у члану 385. 
ЗКП наведено је само да ће другостепени суд пред.мет вратити 
на поновно суђење, a изостављено је ,д1рвостепено.м суду”.
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Према члану 346. став 2. ЗКП суд није везан за предлоге 
тужиоца у погледу правне оцене дела, због тога квалификација 
дела не може бити основ за утврђивање ненадлежности.

Која и каква оптужба се чита после оглашења суда 
ненадлежним за сућење у првом степену и после 

укидања пресуде

Члан 315. ЗКП: „Главни претрес почиње читање.м оптуж- 
нице или приватне тужбе".

Члан 390. ЗКП: „Првостепени суд ко.ме је прхедмет упућен 
на поновно суђење узеће за основу ранију оптужницу”.

Поставља се питање како тумачити „узеће за основу ра- 
нију оптужницу”.

Могуће су следеће ситуације:
а) Укинуто.м првостепеном пресудом оптужени је оглашеи 

кривим за дело по опису из оптужнице, a за које дело је иначе 
надлежан да суди у првом степену тај суд.

б) На основу огшса дела у оптужници првостепени суд 
огласио се решењем ненадлежним за суђење у прво.м степену 
или је то учинио општински суд одбијајућом пресудо-м.

в) Јавни тужилац је поднео оптужни предлог, a утврди се 
стварна надлежност вишег суда пред којим главни претрес по- 
чиње читањем оптужнице.

г) Оптужбу је поднео стварно надлежни јавни тужилац 
пред стварно надлежним судом, a републички.м-покрајинским 
законом се измени стварна надлежност вишег и нижег суда.

д) Огаптински јавни тужилац је подигао оптужбу са опи- 
сом дела по коме је надлежан општински суд, a изрека осуђу- 
јуће пресуде даје опис дела за које би био надлежан да суди у 
првом степену вшпи суд.

ђ) Виши суд, као другостепени суд, установљава да за су- 
ђење није био надлежан општински суд, укида пресуду и пред- 
мет доставља већу свог суда на суђење.

е) Укинутом првостепеном пресудо.м редуциран је опис 
дела из оптужбе, по ком општински суд не би био надлежан 
да суди у првом степену, и оптужени оглашен криви.м за дело 
из надлежности општинског суда, a тужилац се није жалио у 
односу на тај део пресуде.

ж) Укинутом првостепеном пресудом вишег суда редуци- 
ран је опис дела из оптужбе, по ком је био надлежан да суди 
у првом степену, и оптужени оглашен кривим за дело из над- 
лежности огаитинског суда, a тужилац се није жа.\ио у односу 
на тај део пресуде.

ad a) Неспорно је да ће нови главни претрес почети чита- 
ње.м првобитне оптужнице, односно из.мењене или проширене 
оптужнице.
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ad б) Према одредбама ЗКП општински и окружни однос- 
но виши судови (по законима република и покрајина, осим Сло- 
веније и војног суда) се решењем или пресудом општинског 
суда којом се одбија оптужба, оглашавају стварно ненадлеж- 
ним да суде у првом степену. Против ових одлука има места 
жалби. Нема одредби у ЗКП по којима би могао окружни јавни 
тужилац да оспори правноснажну одбијајућу пресуду општин- 
ског суда, односно правноснажно решење о оглашавању ненад- 
лежним за суђење у првом степену, и обратно општински јавни 
тужилац правноснажно решење вишег суда. Према члану 45. 
став 2. тачка 3. ЗКП јавни тужилац подиже и заступа оптуж- 
ницу, односно оптужни предлог пред надлежним судом. Из 
овог произлази да судови у првом степену могу да расправљају 
и одлучују само по подигнутим оптужбама стварно надлежног 
јавног тужиоца и да оптужбу на главном претресу заступа ствар- 
но надлежни тужилац. Једини је основ за утврђивање који ће 
суд судити у првом степену, опис дела у оптужби (оптужном 
предлогу, првобитној оптужници или измењеној или проширеној 
оптужници). Опис дела у оптужби је акт јавног тужиоца. Одлу- 
ком о својој ненадлежности првостепени суд истовремено ауто- 
Л1атски утврђује да је оптужбу подигао стварно ненадлежни ту- 
жилац. Правноснажном одлуком којом се утврђује да је ствар- 
но надлежан да суди у првом степену виши, односно нижи суд 
на основу члана 45. став 2. тачка 3. ЗКП одређује се и који ће 
јавни тужилац подићи и заступати оптужбу. Према томе, јав- 
ни тужилац је дужан да прихвати као стварно надлежан 
онај суд који је одређен правноснажном одлуком суда, да 
прихвати оптужбу нижег, односно вишег тужиоца као своју и 
да је процесно прилагоди пр>ема стварном надлежном суду. 
Главни претрес почеће читање.м процесно прилагођене оптужбе.

ad в) Исто важи као за ситуације под б), мада је ово 
реткост, такорећи теоретска .могућност.

ad г) Исто важи као за ситуације под б), с тим да код 
измене стварне надлежности на овај начин, законо.м се одре- 
ћује и измена стварне надлежности ^авних тужилаца.

ad д) Другостепени суд укинуће пресуду по жалби или по 
службеној дужности, ако у односу на тај део пресуде није било 
жалбе, али не због тога што је пресуду донео ненадлежни пр- 
востепени суд, већ због тога што је оптужба прекорачена. Y 
овој сит^^ацији није од утицаја како је дело квалификовано. 
Нови главни претрес почеће читањем првобитне, односно из- 
мењене или проширене оптужбе, a што у пракси није спорно.

ad ђ) Када виши суд, као друтостепени суд, на основу 
истог описа дела у оптужби и осуђујућој пресуди општинског 
суда нађе да је за суђење у првом степену надлежан виши суд 
и укине пресуду, па предмет доставн већу свог суда, окружни 
јавни тужилац је дужан да оптужбу огаптинског јавног тужи- 
оца прихвати као своју и процесно је прилагоди за подизање 
пред вишихМ судом. Главни претрес ће почети читањем процесно 
прилагоћене оптужнице. Према томе, и у овом случају је исти
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поступак као што је наведено за ситуацију под б). Наиме, у 
ситуацији под б) општински суд се решењем или одбијајућо.м 
пресудом оглашава стварно ненадлежним да суди у првом стс- 
пену, a у овој ситуацији другостепени суд исправља пропуст 
општинског суда за оглашавање стварно ненадлежним, те нема 
суштинске разлике. Било да се општински суд огласио ненал\- 
лежним или да је другостепени суд утврдио да општински суд 
није био надлежан, пред вишим судом подиже оптужницу 
окружни јавни тужилац и заступа је на главном претресу. У 
оба случаја ненадлежност општинског суда установљена је на 
скнову описа дела у оптужби општинског јавног тужиоца, те 
такав опис дела садржаће и оптужница окружног јавног тужи- 
оца. При овоме, без значаја је да ли је виши суд установио 
ненадлежност општинског суда по жалби јавног тужиоца или 
по службеној дужности када није било жалбе јавног тужиоца 
у однску на тај део првостепене пресуде. Неизјављивање жалбе 
тужиоца на опис дела у пресуди, по коме је надлежан да суди 
у првом степену виши суд, значи саглашавање тужиоца са опи- 
сом дела у пресуди, a тиме, и саглашавање за надлежност ви- 
шег суда. Изјављивање жалбе у односу на опис дела могуће 
је у правцу да ошитински суд није био стварно надлежан да 
суди у првом степену. Изјављивањем жалбе јавног тужиоца у 
том правцу би било нападање и на опис дела у оптужби.

ad е) Код ове ситуације не ради се о укидању првосте- 
пене пресуде због стварне ненадлежности општинског суда за 
суђење у првом степену, већ из неког другог разлога. He из- 
јављујући жалбу у односу на опис дела из пресуде, тужилац 
се сагласио са таквим описом дела, a што се процесно изједна- 
чава са изменом оптужбе. Према томе, главни претрес ће почети 
читањем оптужбе са описом дела из изреке укинуте првостепе- 
не пресуде.

ad ж) Врховни суд, с обзиром на члан 36. став 2. ЗКП, не 
може укинути првостепену пресуду вишег суда з5ог тога што 
суд није био надлежан да суди у првом степену. Када је, код 
ове ситуације, пресуда укинута из неког другог разлога, важи 
све оно што је речено и за ситуацију под е), без обзира да ли 
ће судити виши или општински суд.

Према томе, главни претрес ће почети, у ситуацијама под 
а) и д), читањем првобитне, односно измењене или проширене 
оптужбе, у ситуацијама под б), в), г) и ђ) процесно прилагође- 
не оптужбе према суду пред којим се одржава главни претрес, 
a у ситуацијама под е) и ж) оптужбе са описом дела из укинуте 
пресуде.

Из ових разлога је и одрећено у члану 390. ЗКП да ће прво- 
степени суд на поновном суђењу узети за основу ранију оптуж- 
ницу, a није одређено да ће главни претрес почети читањем 
првобитне оптужбе.
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Оглашење ненадлежним вишег суда за сућење у  
првом степену

Према члану 36. став 1. ЗКП суА је дужан да пази на своју 
стварну надлежност, a тиме и да ли је стварно надлежан да 
суди у првом степену, те чим примети да није надлежан огла- 
сиће се ненадлежним и по правноснажности решења упутиће 
предмет надлежном суду, a ако ово установи на главном пре- 
тресу према члану 349. ЗКП донеће пресуду којом се оптужба 
одбија, a што се, на ову врсту ненаддежности, не односи на 
виши суд с обзиром на одредбу члана 36. став 2. ЗКЛ. Према 
томе, виттти суд се може огласити стварно ненадлежним да суди 
у првом степену само решењем пре почетка главног претреса. 
Што значи од пријема оптужнице до почетка гдавног претреса, 
a што у пракси није спорно. Поставља се питање да ди се може 
виши суд огласити стварно ненадлежним да суди у прво.м сте- 
пену после укидања пресуде у којој је опис деда из надлежно- 
сти општинског суда, a на који део пресуде се тужилац није 
жалио иди кад је код кривичних дела у стицају пресуда уки- 
нута салдо у односу на кривично дело за које је надлежан да 
суди у првом степену општински суд.

Y члану 385. став 1. ЗКП се одређује: ,Другостепени суд 
ће уважавајући жалбу или по сдужбеној дужности решењем 
укинути првостепену пресуду и вратити предмет на поновно су- 
ђење ако утврди да постоји битна повреда кривичног постугаса, 
или ако сматра да због погрешно или непотпуно утврђеног чи- 
њеничног стања треба наредити нови претрес пред првостепени.м 
судом”. Овим одредбама је одређено да ће се предмет вратити 
на поновно суђење и да ће се одредити нови главни претрес. 
To недвосмислено значи да се предмет враћа у фазу пре почетка 
главног npeipeca и у процесне радње предвиђене за ту фазу 
кривичног поступка, a тиме и могућност да се вршш суд реше- 
њел1 огласи стварно ненадлежним да суди у првом степену ако 
је у изреци укинуте пресуде опис дела, на који није било жал- 
бе тужиоца, такав да је за то дело постао стварно надлежан да 
суди у првом степену огаптински суд. Y овој фази кривичног 
поступка не егзистира првобитна, измењена иди проширена оп- 
тужница, већ оптужба са описом деда из изреке укинуте пресу- 
де, као што је наведено под ж). Иста могућност постоји и кад 
је код стицаја кривичних дела пресуда укинута само у односу 
на кривично дело из надлежности општинског суда. Y против- 
ном би значи.\о да је нови главни претрес почео пријемом уки- 
нуте пресуде у вишем суду. Yko.\hko виш и суд проп^^сти да се 
огласи стварно ненаддежним у овој фази кривичног поступка, 
не може донети одбијајућу пресуду. Шта више у овој фази 
кривичног поступка виши суд се .може огласити стварно ненад- 
дежним да суди у првом степену и кад је на ранијем главном 
претресу спровео поступак и донео одлуку у односу на кривич- 
но дело из наддежности општинског суда, a та пресуда буде 
укинута.
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Мр Ј о в а н  Г у ц у њ а
судија Основног суда удруженог рада у Н. Саду

УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА ПРЕМА 3AKOHY 
О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

I
ОПШТА РАЗхМАТРАЊА

1) Порекло права задржавања

1. Право задржавања води порекло из римског права, које 
је било творац и иницијатор многах данас веома значајних 
правних института. Први случајеви права задржавања настају 
тек у периоду фор^^уларног грађанског поступка (прва полови- 
на I века наше ере), као творевина преторског права. Но, по- 
вериоцу се то право давало само изузетно.

Праизвор и основ права задржавања је правичност (aequi- 
tas), јер прописи ius civile нису пружали никакву заштиту чак 
ни лицу које је држећи туђу стзар имало трошкове у вези са 
њом. Наиме, то лице (детентор) је власнику, на његов захтев, 
морало предати ствар, без обзира што је можда претила опас- 
ност да му овај не накнади трошкове које је имао у вези те 
ствари. Стога је било потр>ебно ублажити ову строгост и непра- 
вичност.

Римско право није дало општу теорију, нити посебан прав- 
ни институт, него је могућност права задржавања прихватано 
као изузетак, казуистички, као супсидијарно средство. Назив 
ius retentionis настаје доста касније, a право задржавања се 
остварује путем истицања exceptio doli. Пропис који је омогу- 
ћавао примену exceptio doli био је довољно широк да обухвати 
и задржавање туђе ствари ради обезбеђења потраживања/ али

* Објашњавано је да претор даје могућнсхгг истицања овог приго- 
вора „ . . .  да никоме не буде на корист његова превара, a против при- 
родне правичности, у  случају стрк>гог схватања грађанског права.” Ideo 
autem hanc exceptionem Praetor proposuit ne cui dolus suus per occasionem  
iuris civilis contra naturalem aequitatem prosit — fr. 1. § 1, D 44,4.
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није пружао основа за закључак да се радило о посебном прав- 
ном институту, који се по својим одликама одваја од exceptio 
doli. Пружио је, међутим, довољно оснава за еволуцију овог 
права, која је довела до конституисања посебног правног инсти- 
тута. Тако римско право, општи извор многих познијих прав- 
них института континенталне Европе, даје основ за даљу ево- 
луцију и права задржавања.

2. Данас је ius retentionis прихваћен као правни институт у 
готово свим модернијим законодавствима, али је ипак најте- 
мељитије обрађен у позитивном швајцарском и немачком зако- 
нодавству. Чини се да је оно прво имало доста утицаја и на 
наше позитивно законодавство. Y француском праву се пак 
право задржавања спомиње само казуистички, у неколико кон- 
кретних случајева, нпр. код купопродаје, јер у француско?л 
праву није потребна традиција за пренос права власништва, па 
продавац може задржати продату ствар док купац не исплати 
цену (члан 1612. и 1613. Code Civil), затим код оставе (чл. 1948), 
закупа (чл. 1749) итд.

2) Право задржавања у нашем ранијем праву

1. Право задржавања је било прилично неразрађено у ра- 
нијим грађанским законицима који cv при.мењивани на данаш- 
њо1 територији Југославије. Српски Грађански законик (СГЗ) 
HHie и.мао општих одредби о њему, a из неких одре.\би се могло 
закључити да га је спорадично. и то у веома конкретним случаје- 
вима, дозвољавао f§ 220, § 256). Ачстри1ски Општи грађански 
законик (ОГЗ) у § 471. nainpe изричито забоањује примену пра- 
ва задржавања, да би Новелом из 1916. године увео једно опште 
право задржавања, као правни институт.

Y области трговачког права право задржаван>а је имало 
већи значај и примену. To ie био резултат чињенице да ie трго- 
вински промет захтевао више покрића, пошто ie почивао вели- 
ким делом на кредиту. Стога ie право задржавања v трговачки.м 
закони.ма било више разраћено, па ie, као институт трговачког 
права (трговачка ретенци1а). ггредстављало разви1ени1и облик 
ретенције грађанског права Сграђанска ретенци1а). Право задр- 
жавања је v значајни1ем обиму било регулисано у хрватском 
Трговачком закону (ХТЗ — § 309 и 310), босанско-херцеговач- 
ком Трговачком закону (БТЗ — § 326—3271. avcTpnicKOM Оп- 
штем трговинском законику (§ 313—315) који ie важио у Сло- 
вени1и и Далмацијн, као и у југословенском Трговачком зако- 
ну из 1937. године који никада Hnie ступио на снаг\^ Оси.м тога 
и неки посебни трговачки прописи су у поједкним до.мени.ма 
посебно регулисали право задржавања, као нпр. Менични закон 
(§ 87—89) из 1928. године, Закон о 1авнид1 складиштима из 1930. 
године (§ 30. и 37) и др.
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До доношења Закона о облигационим односима правна 
правила из већине ових грађанских и трговачких закона су прп- 
мењивана и после 1945. године.

2. Право задржавања није било једнако регулисано у rpa- 
ђанском и трговачком праву. Оно је у трговачком праву имало 
извесних значајних посебности, па се у правној литератури го- 
ворило о праву задржавања у грађанском праву (грађанско- 
правна ретенција) и праву задржавања у трговачком праву (тр- 
говачка ретенција).

Између грађанскоправне и трговачке ретенције, поред не- 
ких идентичности, било је и више битних разлика. Најзначај- 
није су следеће:

— код трговачке ретенције се није тражио конекситет за- 
хтева, што се захтевало код грађанске;

— трговачка ретенција је давала право повериоцима да 
се намире из задржане ствари, док грађанска не, већ је била 
више средство психичке принуде и обезбеђења; итд.

3) Закон о облигационим односима и право задржавања

1. Једно од основних становишта Закона о облигационим 
односима^ јесте да се њиме, у принципу, на јединствен начин 
регулишу облигациони односи, без обзира на различитост суб- 
јеката који учествују у промету. Концегадија јединствених пра- 
вила облигационог права доводи до укидања досадашњег дуа- 
лизма правног режима у области облигационоправних односа. 
To се одразило и при нормирању права задржавања.

Прихватајући нека савремена гледишта привредног права, 
a одбацујући нека застарела становишта класичног цивилног 
права, Закон о облигационим односима заузима јединствен став 
у погледу права задржавања, желећи да створи јединствен, са- 
вр>емен и одговарајући правни институт применљив како у ме- 
ђусобним односима грађана тако и у односима друштвених 
правних лица.

2. Закон о об.лигационим односима, пре свега, прихвата 
право задржавања као правни институт и дозвољава његову 
примену. Регулише ra у одр>едбама ч.л. 286—289, и то као по- 
себан одсек (трећи), у оквиру одељка (првог) који носи назив 
,,Повериочева права и дужникове обавезе". Пошто је назив це- 
ле главе (ПТ) ..Дејства обавеза”, произлази да се право задржа- 
вања представља као законско поевентивно средство заштите 
повериочевих потраживања, којим се обезбеђује основно деј- 
ство n o c T o i e h e r  облигационоправног односа, да дужник према 
повериоцу своју обавезд' испуни савесно како она гласи (чл. 
262. ст. 1).

 ̂ Oeai Закон је објављен у „Службеио.м листу СФРЈ" бр. 29/78. од 
26. V 1978. године, a ступио на снагу 1. X 1978.
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3. Право задржавања се, затим, с једне стране, нармира 
као начелно признат општи правни институт у нашем праву, а, 
с друге стране, као јединствени правни институт у коме су не- 
стале споменуте разлике на којима се вршило раздвајање гра- 
ђанске и трговачке ретенције. Право задржавања је, по усло- 
вима за примену и правном дејству, јединствено, како у међу- 
собним односима грађана, тако и у односима друштвених прав- 
них лица. Y питању је општи правни институт, применљив, у 
принципу, на све случајеве. Напг̂ ^штен је метод нормирања од 
случаја до случаја.

4) Појам и оправданост примене права задржавања

1. Полазећи од одредби Закона о облигационим односима 
(нарк>чито чл. 286. ст. 1. и 289) право задржавања би се могло 
дефинисатн као право повериоца да задржи дужникову ствар, 
која се налази у његовој (повериочевој) детенцији, док му не 
буде исплаћено потражнван>е, a под одређеним условима и да 
наплати своје потраживање из вредности задржане ствари.

Према нашем позитивном праву, дакле, право задржавања 
има не само функцију средства принуде на дужника, да уредно 
испуни доспелу обавезу, него и функцију средства на.мирен>а 
потраживања из вредности дужникове задржане ствари, ако 
она прва функција остане без ефекта.

2. Право задржавања (ius retentionis) се још назива право 
задржања, право придржаја, право ретенције.

Сматра се да тер.мин ius retentionis етимолошки долази од 
„rem tenere”, што бп означава.\о потребу држања ствари, по- 
требу детенције.^

3. Y правном институту права задржавања сукобљавају се 
два правна начела: прво, да сваки титулар права треба да тра- 
жп заштнту свог повређеног права, по правилу, путе.м суда, a 
не да га самовласно остварује (тзв. забрана самопомоћи), и, 
друго, да би било неправично обавезнвање повериоца да извр- 
шава на.\оге свог дужника, када му овај не под.\1ирује своје 
дугове. Право задржавања представ.\>а једно ко.мпромисно и 
правично решење тог сукоба, јер поверилац то право и.ма са.мо 
изузетно, само ако за његово вршење постоје законо.м предви- 
ђени с.\\'чајевн.

Поред правичности, начела савесности и поштења, те екви- 
валентности, примену права задржавања оправдава такође и .мо- 
гућност пописа исте ствари у извршном пост^^пку против дуж- 
ника, -можда под непово.\>ниЈ1Ш условима за повериоца, те раз-

 ̂ Др Ралмњ\о Лоренц: Право задржања у римском прхаву, „Г.\асник 
Адвокатске ко.море" у АП Во јв о дјш п , Н ови Сад, 1965. године, бр. 8, стр. 2.
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лози процесне економије, јер се односи између повериоца и 
дужника решавају у једном и јединственом парничном поступ- 
ку, путем једне одлуке.

II

О УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА

1. Закон о облигационим односима за вршење права задр- 
жавања тражи постојање одређеног потраживања и одређеног 
предмета, што значи да ублажава услове у одиосу на наше ра- 
није право. Y питању су кумулативни услови, па одсуство јед- 
ног од њих искључује право задржавања. Постојање потражи- 
вања је нужно, јер се због њега врши право задржаваља. По- 
стојан.е предмета је нужно, јер се на њему врши право задр- 
жавања.

Већ из изложеног произлази да, према нашем позитивном 
праву, конекситет између потраживања повериоца и задржане 
ствари није услов за вршеше права задржавања. На тај начин 
се омог\'ћава лакше вршење овог права.

За право задржавања је, међутим, потребан однос узајам- 
ности. Поверилац (ретинент) има према дужнику не само по- 
траживање, него и обавезу да му врати његов предмет. To зна- 
чи да дужник мора имати према повериоцу противпотражива- 
ње, чија је садржина повраћај предмета. Ретинент је поверилац 
свог повериоца и дужник свог дужника/

2. Закон о облигационим односима у одредбама о праву 
задржавања повериоцем означава ретинента, тј. оиог ко може 
и жели да се користи тим правом, док под дужником подра- 
зумева прмзтивну страну, противника рете«ције. Y упоредном 
законодавству наилазимо и на друкчије ситуације, па се под 
повериоцем негде подразумева противник ретенције.

1) Постојање подобног потраживања

1. Први vcAOB за вршење права задржавања је постојањс 
потраживања на страни повериоца. Без потраживања нема ни 
права задржавања, јер је сврха тог права да обезбеди ово по- 
вериочево потраживање, које произлази из обавезе дужника. 
To праву задржавања даје акцесорни карактер.

2. He може свако потраживање повериоца Гретинента, ко- 
рисника или титулара права задржавања), са>’о по себи, бити 
правни основ за вршење права задржавања. Напротив, то по-

'  Др Радмило Аоренп; Ретенци^а. „Енциклопе,ди1'а имовинског права 
II права удруженог рада”, Београд, 1978, том други, стр. 1272.
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траживање мора имати одређена својства, која га чине подоб- 
ним да то буде. Потраживање мора бити утуживо, доспело и 
новчано. Недостатак било којег од ова три својства чини по 
траживање неподобнљм да буде правни основ за право задржа- 
вања. Само изузетно, и то у Законом предвиђеном случају, и 
недоспело потраживање може да омогући вршење тог права.

3. Ликвидност потраживања се не тражи. He само због 
тога што то Закон не спомиње, него што није нужно ни због 
природе, циља и правног дејства права задржавања.

Право задржавања је превасходно усмерено на привре- 
мено обезбеђење потраживања, док дужник не испуни обавезу, 
те не води дефинитивном стању. Због тога потраживање не мо- 
ра бити чисто и јасно, односно тачно и неспорно. Основаност 
и висина потраживања ће се утврдити, било на суду, било спо- 
разумом странака, пре него што се приступи испуњењу оба- 
везе, односно намирењу потраживања. Приговор власника ства- 
ри да потраживање ретинента није .ллквидно не спречава, дак- 
ле, вршење права задржавања.

а) УТУЖИВОСТ ПОТРАЖИВАЊА

1. Утуживост је такво својство потраживања које омогу- 
ћује његово принудно испуњење. Својство утуживости имају 
само тзв. цивилна или грађанска потражршања, која произлг1зе 
из цивилне обавезе (obligatio civilis). Насупрот њима, природне 
или натуралне обавезе (obligatio naturalis) нису утуживе, па се 
потраживање из такве обавезе не може п\'те.м правне принуде 
остварити. Природне обавезе су подобне само за добровољно, 
али не и принудно испун>ење. Потраживања из природних оба- 
веза се ладгу правовал>ано испунити, али се њихово испуњење не 
може остварити тужбом односно судским п\тем.

2. Право задржавања је резервисано само за утужива по- 
траживања, тј. она која произлазе из цивилних обавеза. He мо- 
гу бити правни основ права задржавања потраживања из при- 
родних обавеза. Тај основ мора бити чвршћи од неуту'^живих, 
неизнудљивих, потраживања. Наш Закон о облигационим од- 
носима то не предвиђа изричито, али се такав закључак по 
природи ствари намеће. To је владајуће становиште, како у на- 
шем тако и у упоредном праву и правној теорији, a притом се 
не прави разлика да ли је у питању грађанска или трговачка 
ретенција.^

3. Ако би потраживање из природне обавезе представљало 
правни основ за право задржавања, тада би оно (право задр-

’ Ар  Борис Визнер; Коментар Закона о обвезним (облигационим) 
однсх:има, 3aipe6, 1978, књ. II, стр. 1141; др Р. Лоренц; ор. cit. „Енцик.\о- 
педија. . стр. 1274; Frey, Staub, Baudn.-Lacantinerie.
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жавања) представљало „цивилни ефект приролне обавезе”.* To 
је недопустиво, јер би се омогућило намирење потраживаља из 
природне обавезе и против воље дужннка. Тако би се, у ствари, 
право задржавања појавило као принудно правно средство за 
обезбеђење, иначе неутуживих, потражнвања из коцке, недо- 
пуштене опкладе или игре на cpchy, застарслог потраживаља, 
обећања поклона и потраживања из других природних обавеза. 
Тиме би било доведено у питање начело неутуживости природ- 
них обавеза, а, по Закону припадајуИи, приговор дужиика о 
неутуживости обавезе би постао, чињеницом да се код повери- 
оца затекла његова (дужникова) ствар, безуспешан и без прав- 
не заштите. Пружала би се правна заштита ономе чему Закон 
ускраћује правну (судску) заштиту, док би се једно законско 
право обеснажило, оставило без дејства и правие, a посебно суд- 
ске, заштите. Правно (и судски) је заштићена добровољно ис- 
пуњена природна обавеза (чл. 213. 300), али није правио (и 
судски) заштићено захтева!ве испуњења такве обавезе тј. потра- 
живања које произ.лази из ње (нпр. чл. 360. ст. 1. 300). С.ма- 
трати потраживање из природне обавезе правни.м осиово.м за 
право задржавања би било у супротности и са акцесорношћу 
права задржавања, јер би једно акцесорно право, које је услов- 
љено и зависно од главног потраживања, пружало повериоцу 
више од Tor главног потраживања, више од права које повери- 
оцу припада из основног об.\игационоправног односа.

б) ДОСПЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА

1. Потраживан>е повериоца мора бити и доспело да би .мог- 
ло послужити као правни основ за вршење права задржавања. 
Доспелост потраживања значи да је већ наступио рок испуње- 
ња онога што чини садржину обавезе, односно потраживаља из 
те обавезе.

Закон о облигационим односи.ма је изричит, па одређује 
да право задржавања .може вршити „поверилац доспелог потра- 
живања” (чл. 286. ст. 1). Битно је да је доспелост повериочевог 
(ретинентовог) потраживања наступила пре него што је он за- 
почео вршење права задржавања. Није, међути.м, одлучно да ли 
је доспелост потраживања наступила пре или после доспевања 
дужникове ствари подобне за задржавање у детенцију рети- 
нента.

Доспелост потраживања се тражи, јер тек након доспело- 
сти, у нор.мални.м околностима, поверилап стиче право на прав- 
ну и судску заштиту тог потраживања. Y супротном би пове- 
рилац de facto већ остваривао заштиту овог потрг>.живаи,а, Koia 
заштита му de iure још не припала. Пре.ма томе сама чиЈВеница 
да повери.Аац држи у детенцији ствар дужника, према коме и.ма

‘ Baudr\'-Lacantinerie: Traite thćorique et pratique de droit civil, 
Paris, 1926, rpehe издање, то.м XXV, стр. 25.
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потраживање, не даје право задржавања док то потраживање 
не доспе. Тек доспелошћу поверилац стиче право да задржи 
ствар, па право задржавања, као средство реалног обезбеђења, 
представља вид повериочеве правне заштите у материјалноправ- 
ном смислу.

2. Изузетно и недоспело потраживање може омогућити вр- 
шење права задржавања. Ради се о изузетним ситуацијама, изу- 
зетним стањима дужника у погледу његове солвентности. Због 
тога се овакав случај у правној теорији назива право задржава- 
ња у невољи или нужди (Notzuriickbehaltungsrecht), или нужно 
право задржавања, квалификована ретенција или изванр>едно 
право ретенције. Оно се оправдава чињеницом да је дужник 
постао инсолвентан, што доводи у питање намирење потражива- 
ња повериоца којн држи дужникову ствар у детенцији.

До доношења Закона о облигационим односима нужна 
ретенција је била предвиђена само у неким прописима у обла- 
сти привредног права, док за грађанску ретенцију није важила. 
Тако је, рецимо, по Закону о меници (чл. 87) из 1946. године 
дозвољено право задржавања и пре доспелости у сл^/чају дуж- 
никовог стечаја, обуставе п.\аћања или безуспешног извршења 
ради намирења новчаног дуга из и.\1овине дужника. Закон о 
чеку (чл. 23) предвиђа сходну при.мену овог прописа.

Не.мачко (§ 370. Трговачког закона) и аустријско право 
(чл. 314. Трговачког закона) предвиђају са.мо нужну трговачку 
ретенцију, док швајцарско право то предвиђа и за грађанску и 
за трговачку област (чл. 897. Грађанског законика).

Наш Закон о облигациони.м односп.ма не прави разлику 
између грађанске и трговачке ретенције, па нужно право задр- 
жавања важи и у међусобни.м правнн.м односима трађана, тј. 
у односима свих субјеката права.

3. Y одредби чл. 286. ст. 1. Закона о облигациони.м одно- 
си.ма се одређује да поверилац може вршитн право задржавања 
иако његово потраживање није доспело, ако је дужшж постао 
неспособан за плаћање. Из стилизације ове одредбе произлазн 
да неспособност за плаћање не мора бити формално утврђена 
(отварање поступка принудног поравнања, стечаја и с.\.), већ 
да представ.\за фактичко питање.

Овако концшшран услов ( ,,...ак о  је дужник постао не- 
способан за плаћање”), без ближег објашњења, .може да ствара 
тешкоће, па и злоупотребе, у иракси, нарочито када не.ма неких 
видљивих знакова који би на то указива^чи (нпр. отварање по- 
ступка принудног поравнања, немогућност наплате извршни.х 
нас.хова, па евентуално и отварање поступка санације). Ово тим 
пре што се не види да ли је потребна трајнија неспособност за 
п.\аћање, што би код правних лнца и и.малаца радњи, означа- 
вало стање материја.хног стечаја, или је довољна и краткотрај- 
на платежна неспособност.
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Када је реч о стечају, вал>а указати да даном атварања 
стечајног поступка доспевају сва потраживања против стечајног 
дyжн^fкa7 па би поверилац (ретинент) засиивао своје право иа 
редовној (чл. 286. ст. 1. 300), a не нужној ретенцији (чл. 286. 
ст. 2. 300).

4. Y правној теорији постоји .мишл.ење да се за вршење 
права нужне ретенције захтева да поверилац (ретииент) прет- 
ходно није био упознат са чињеницом дужникове инсолвеитно- 
сти, или презадужености, пре него што је дужиикова ствар, ина- 
че подобна за ретенцију, дошла у његове руке (детенцију) или 
пре преузиА1ања дужникове обавезе. Уколико је повсрилац за 
ову околност, у означено вре.ме, знао, настали облигациоиоправ- 
ни однос би остао на снази без права задржавања предмета. 
Поверилац не би постао ретинент, већ би морао вратити ствар 
дужнику, иако овај иије у економско-финаисијској или и.мо- 
винској ситуацији која пружа озбил>ие изгледе да he повериоче- 
во потраживање, након доспелости, бити намиреио.* *

Наш Закон о облигациони.м односи.ма о овоме посебно и 
изричито не говори, на коју околност се у изложено.м мишл>с- 
њу указује, а, чинн се, да ниједна одредба, којо.м се нор.чира 
право задржавања, не упућује ни на и.мп.дицитаи закључак у 
то.м правцу. Стога би се изложено мишљење, за наше ново об- 
лигаиионо право, тешко .могло прихватити. Чини се да такав 
приговор дужника не би могао добити судску заштиту.

в) НОВЧАНИ КАРАКТЕР ПОТРАЖИВАЊА

1. Из одредаба ч.\. 286. и 289. Закона о облигационим од- 
носи.ма произ.лази несу.мњив зак.А>учак да повериочево потражи- 
вање, да би се .мог.ло обезбедити правом задржавања, мора бити 
новчано. Закон то изричито не наводи, али на то указује неко 
лико места у наведеним законски.м члановима.

Тако се v одредби ст. 1. чл. 286. каже, из.међу осталог, да 
поверилац има право да задржи дужникову ствар док mv не 
буде „исплаћено потраживан>е”. У ставу другом истог члана се, 
као vcAOB за нужну ретенци1у, наводи да је дужник постао 
..неспособан за плаћање”. На]зад, v олредби чл. 289. се на два 
места спомиње „наплата" из вреднсхгги задржане ствари.

Све то несумњиво vnvhyie на изложени .закључак да се 
1едино V вези новчаног потраживања може вригати право ре- 
тенттије. Повепиоци неновчаних потраживања не могу користи- 
ти благодети Koie да]е право задржавања.

ОГЗ V § 471. експлицитно указу1с да потраживање мора 
бити новчано, i'ep вршење права задржаван>а ограничава на

’ иллЈ, Закона о прингдном поравнању и creBaiv из 1965. године, 
кош ie >om \гвек иа снази.

* Ар Б. Визнер: ор. cit., стр. 1140.
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обезбеђење досиелих „потраживања због трошкова учињених за 
ствар или због штете коју му је ствар проузроковала..

2. Познато је да термин исплата у облигационом праву 
има шире значење од значења у свакодневном животу. Под 
исплатом се у облигационом праву подразумева и свако испу- 
њење обавезе, a не само исплата одређене суме новца. Чини 
се, међутим, да Закон о облигационим односшла у цитираним 
одредбама има у виду баш ово уже значење, које се односи на 
исплату новчаног износа, тј. новчаног потраживања.

2) Постојање подобног предмета

Да би дошло до вршења права задржавања потребно је 
да постоји одређени предмет на коме ће се вршити то право. 
Тај предмет мора да има одређена својства која га чине по- 
добним да буде предмет права задржавања.

Према нашем Закону о облигационим односима, условн 
који чине један предмет подобним да се на њему врши право 
задржавања су:

— да је у питању ствар,
— да се може изложити продаји,
— да је та ствар дужникова,
— да се налази у рукама поверилаца,
— да је изашла из државине дужника са његовом при- 

волом,
— да је предата повериоцу без посебне сврхе.
Ови услови cv предвиђени експлицитно у одредбама чл. 

286. ст. 1. и 287. Закона. Размотриће.мо сваки од {њих поједи- 
начно.

а) СТВАРИ К.АО ПРЕДМЕТ ПРАВА ЗАДРЖАВАЊА

1. Закон о облигацноним односи.ма у одредбама чл. 286. 
ст. 1. изричито олређује да предмет права задржавања може 
бити само ствар. To значи да чинидбе не .\iory бити предмет тог 
права.

Нека страна права дозвољавају да и чинидба буде предмет 
ретенције. Тако нпр. немачко ггоаво дозвод>ава право задржава- 
ња чинилбе v домет' грађанског права (Грађански законик 
§ 273, 518, 657, 812, 813), док код трговачке ретенције то не 
дозвољава.

2. Одређујући ствар као пред.мет права задвжавања Закон 
о облигаиионим односима не врши ннкаква ограничења у по- 
гледу врсте ствари. To значи да се шзаво задржавања може, у 
пршшит^ вршитн како на покретним тако и на непокретнич 
стварима. Битно је да се на.\азе у промеп,'  ̂ (res in commerdo).
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По становишту наше раније судске праксе непокретност није 
могла бити предмет ретенције/ што није прихватљиво, јер се 
физичким контактом може држати у детенцији. Швајцарско 
право изричито ограничава право задржавања на покретне ства- 
ри и у грађанским и у трговачким пословима (чл. 895. швајцар- 
ског Грађанског закона), док се у другим правним системима 
углавном признаје вршење тог права и на непокретностима. Но- 
вац и хартије од вредности могу бити предмет ретенције. И 
ствари у друштвеној својини нису изузете од вршења тог права.

б) ПОДОБНОСТ СТВАРИ ЗА ИааАГАЊЕ ПРОДАЈИ

1. Закон о облигационим односима у одредби чл. 287. ст. 2. 
врши извесна ограничења у погледу могућности вршења права 
задржавања, и то у погледу ствари која треба да буде предмет 
Tor права. Тако се наводи да поверилац не може задржати пу- 
номоћје добијено од дужника, дужникове исправе, легитима- 
ције, преписку, „. .. и остале ствари, као ни друге ствари које 
се не могу изложити продаји."

Из изложеног несумњиво произлазе два закључка;
— да предмет права задржавања не могу бити ствари које 

су ван промета (extra commercium), јер се оне не могу изло- 
жити продаји, нити са њима дужник може у том смислу рас- 
полагати;

— да предмет права задржавања не могу бити ни ствари 
које немају објективну, тржишну вредност, већ су или без вред- 
ности или имају само афекциону вредност за дужника, па се 
због тога не могу изложити продаји.

2. Остаје отворено питање да ли предмети на који.ма се не 
може водити извршење (чл. 71. Закона о извршном поступку) 
могу бити предмет права задржавања. To је сасвим могуће у 
правним системима где се право задржавања третира само као 
средство принуде. Код нас је оно, међутим, и средство намире- 
ња. Постоје миш.\>ења да се због тога на такви.м стварима не 
може вршити право ретенције, јер та непленивост чини ствар* 1Лтаквом да се не може „изложити продаји .

Овом мишљењу се могу упутити веома озбиљни критички 
аргументи, али, због недостајања експлицитног законског решс- 
ња, тешко да би бол>е издржале критику и друге две могућно- 
сти: да је н неплењив предмет подобан да се на њему врши пра- 
во задржавања или да се може задржати само ради принуде, 
a не и ради намирења. Можда би ово последње pemeibe било 
најправичније и најправилније.

’ Ол.\ука Врховног сула J\TOc.vaBnje Гз. 71/69, „Збирка судских од- 
лука", књ. XV, св. 2, од.\ука бр. 157.

Др Б. Визнер: Ор. cit., стр. 1142.
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1. Да би ствар била подобна да се на њој врши право за- 
државања, она мара припадати дужнику. Закон о облигацио- 
ним односима (чл. 286. ст. 1) ову припадност означава речима 
„дужникова ствар”. Y овој околности долази до изражаја она 
узајамност потраживања, јер је ретинент као детентор дужни- 
кове ствари обавезан на њено враћање. Без те обавезе нема нн 
права задржавања.

2. Закон изричито наводи да предмет ретенције може бити 
„дужникова ствар”, без обзира да ли ће је само задржати док 
му не буде исплаћено потраживање (чл. 286. ст. 1) или ће се из 
њене вредности наплатити (чл. 289). Никакав се изузетак не 
спомиње. Чак се ни имплицитно не би могло закључити да пред- 
мет ретенције може бити ствар која није дужникова.

Y правној теорији се разматра могућност ретенције ствари 
која припада трећем лицу или пак самом повериоцу.” Y неким 
упоредним законодавствима (немачко, швајцарско) се дозво- 
љава и такав случај ретенције.

По нашем мишљењу, ствар трећег лица која се иалазила у 
државини дужника, a из ње дошла у детенцију повериоца би 
била подобна за ретенцију тамо где се то право третира само 
као средство принуде. Међутим, по нашем Закону се ни у ту 
сврху не би таква ствар могла задржати. Има ипак један слу- 
чај када би то било могуће. Ако се ствар која не припада дуж- 
нику, него трећем лицу, задржава због обезбеђења трошкова 
које је поверилац имао у вези ње, тада је, у ствари, и то треће 
лице дужник, јер је повећана вредност његове ствари. Тада је 
дужник свако ко захтева ствар, па и власник, без обзира што 
није ниукакво.м односу са повериоце.м.“ Тако се губи приговор 
да то није дужникова ствар.

r) ПОВЕРИОЧЕВА ДЕТЕНЦИЈА ДУЖНИКОВЕ СТВАРИ

1. Следећи услов за вршење гграва задржања је да се дуж- 
никова ствар на.лази „у рукама” повериоца. Овде је кљу̂ чно 
питање да ли то значи да се та ствар налази само у детенцијн 
дужника или је пак потребно да се на.\ази у његовој државини 
(поседу). Y хшоредно.м праву има различитих решења, a нека 
cv диктипана ii специфичним регулисањем државине (нпр. у 
Немачкој).

2. Полазећи од стилизације одредби чл. 286. ст. 1. Закона 
о облигационим односима, по којој се дужникова ствар мора 
налазити ,,v рукама” повериоца, као и од тога да поверилац 
задржавајући дужникову ствар не пориче дужников посед те

в) ПРИПАДНОСТ СТВАРИ ДУЖНИКУ

" Др Б. Визнер: ор. cit., стр. 1143; др Р. Лоренц; ор. cit., стр. 1276. 
Ар Р. Лоренц: ор. cit., стр. 1276.

28



ствари, нити претендује на њен посед, већ само одбија н,еио 
враћање због обезбеђења и омогућаваља иамирен.а свог потра- 
живања, долази се до несумњивог закл>учка да је довољиа и 
детенција ствари. Довољно је да поверилац држи дужникову 
ствар, без намере да је има (држи) за себе. To значи да је и 
прекаријално држање ствари, које је изједначено са детенцијом, 
довољно да омогући вршење ретенције. На том становишту је 
и француска правна теорија.'^ Код нас овај закључак не произ- 
лази само из Закона, него и из описане природе права задржа- 
вања.

д) ИЗЛАЗАК СТВАРИ ИЗ ДРЖАВИНЕ ДУЖНИКА СА ЊЕГОВОМ ПРИВОЛОМ

1. Наш Закон о облигационим односима не поставља као 
позитиван услов за вршење права задржавања вал>аност илп за- 
конитост доласка ствари у детенцију повериоца. Он не само 
да не тражи да је ствар вол>ом дужника код повериоца (као 
швајцарски Грађански закон у чл. 895) или волјОм дужника 
дошла код повериоца (као немачки Трговачки закон у § 369), 
што није идентично, него се ни не осврће на прибављање ствари 
у повериочеву детенцију. Наш Закон третира околности под ко- 
јима је ствар изашла из државине дужника, a не како ie  ̂шла 
у детенцију повериоца. О то.ме треба водити рачуиа, јер изла- 
ском из државине дужника ствар не мора ући у државину или 
детенцију повериоца. Ствар може доћи у руке повериоца преко 
трећег лица, посредника.

2. Закон о облигационим односима сматра битним да ствар 
није изашла из дужникове државине против његове вол>е, што 
значи да је изашла са његовом приволом. Стога се у одредби 
чл. 287. ст. 1. навади да поверилац Hc.via право задржавања кал 
дужник захтева да му се врати ствар која је изагила из његовг 
државине против његове вол»е.

На основу изложеног сматрамо да не би стајао закл.учак 
да овај законски навод треба схватити најшире, не само као 
„кривичноправно већ и грађанскоправно недопуштено прибап- 
љање досадашње детенције дужникове ствари.”'̂

По нашем позитивном праву, увек је битан услов излазак 
ствари из државине дужника са његовом приволом, не против 
гвегове воље, док начин прибављања ствари у детенцију повеои- 
оца не мора увек бити битан услов за B p u ie ite  права задржава- 
ња. To значи да се може десити да ствар изађе из државине 
дужника његовом вољом, али да у детенцију повериоца дође, 
не VBCK вољом дужника, већ и против његове во .АјС. Ако  ствар 
излазећи из државине дужника његово.м вољом директно пре- 
лази у руке повериоца, тада изложена могућност отпада. Овде

“ Е. Glasson: Du droit de retention, 1862, стр. 53, итд. 
“ Др Б. Впзиер: ор. cit., стр. 1142.
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ce поклапају излазак ствари из државине дужника са уласком 
у детенцију повериоца, па и начин прибављања одговара вољи 
дужниковој. Међутим, ако ствар, након изласка из државине 
дужника долази код повериоца тек посредно, преко трећег ли- 
ца, тада нема оног поклапања, па вољни излазак ствари из 
дужникове државине не мора да значи и његову вољу за ула- 
зак ствари у детенцију повериоца. Цитирана законска одредба 
упућује на закључак да би у оваквој ситуацији био битан само 
начин изласка ствари из дужникове државине, a не и начин 
њеног уласка у детенцију повериоца.

ђ) ПРЕДАЈА СТВАРИ ПОВЕРИОЦУ БЕЗ ПОСЕБНЕ СВРХЕ

1. По нашим ранијим прописима се тражило да ствар није 
предата повериоцу са нарочитом сврхом. Постојање и саопшта- 
вање повериоцу нарочите сврхе предаје ствари је искључивало 
вршење права ретенције.

Закон о облигавдоним односима прихвата могућност ис- 
клзучења права задржавања на ствари која је повериоцу пре- 
дата са посебном наменом, посебном сврхом, али то ограничава 
само на два случаја: ако му је предата на чување или на послу- 
гу. Остале намене не искључују право задржавања, па и ако су 
саопштене повериоцу.

2. Изузетно код угоститељске оставе Закон даје право уго- 
ститељској организацији удруженог рада или другил! угостита- 
љима да задрже ствари које су гости донели, до потпуне на- 
плате потраживања за смештај и остале услуге (чл. 728. 300). 
Ваља напоменути да се одредбе о угоститељској остави сходно 
при.мењују и на болнице, гараже, кола за спавање, организова- 
не ка.мпове и сл. To је, дакле, изузетак у односу на законско 
нскључивање регенције у случају предаје предмета на чување.

3) Конекситет и узајамност

1. Конекситет из.међу повериочевог потраживања и пред- 
мета који се жели задржати је вео.ма значајно питање у мате- 
рији права задржавања. Y правној науци и упоредно.м законо- 
давству је спорно питање потребе постојања међусобне повеза- 
ности повериочевог потраживања и дужниковог задржаног пред- 
мета. Код нас се, до доношења Закона о облигациони.м одно- 
си.ча, конекситет тражио са.мо код грађанске ретенције, a не н 
код трговачке.

2. Постоје три врсте конекситета:
— .материјални, који је објективне природе, и односи се 

на учин.ене трошкове на задржаној ствари;
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— правни, који je суоЈективне природе, a темељи се иа 
истом правном односу насталом вољом повериоца и дужиика (а 
не на материјалним чињеницама), или самој природи меВусоб- 
них потраживања, без постојања уговорног односа;

— привредно-економски, којн се темелЈИ иа трајном по- 
словном односу између повериоца и дужника, односно комплек- 
су пословних односа, a ие на истом уговорном правиом односу.

3. Наш Закон о облигационим односи.ма не тражи ниједну 
врсту конекситета као услов за вршење права задржавања. Пре- 
ма томе, код нас, конекситет, између повериочевог потражива- 
ња и задржане дужникове ствари, није више услов за Bpmeite 
права задржавања ни у домену грађанског права.

4. Елиминација конекситета не значи и искључење сваке 
узајамности између повериоца и дужника. Одређена узајам- 
ност мора постојати, a састоји се у праву повериоца да захтева 
исплату потраживања, a дужника да захтева повраћај ствари. 
Обрнуто гледано, састоји се у обавези дужника да исплати по- 
траживање повериоцу, a повериоца да преда ствар дужиику.

Према томе, фактичка власт повериоца на дужниковој 
ствари је увек праћена његовом обавезом да је врати дужнику. 
Без те обавезе нема ни права задржавања. Праву задржавања 
има места увек када се у истом лицу нађу обавеза на повраћај 
ствари противнику и потраживање према њему (узајамност), 
па и када недостаје било каква веза (конекситет) из.међу по- 
траживања и ствари.

Y овом чланку су обухваћена само нека значајнија питања 
у вези вршења права задржавања, груписана у логичну и при- 
родну правну целину. Суптилност и значај овог правног ин- 
ститута су такви да нису могла бити обрађена сва битна пита- 
ња, пошто би то изискивало знатнији простор. Тако су ван об- 
раде остали правна дејства, правна природа и престанак права 
задржавања, разликовање од других сличних правних ииститу- 
та, те остваривање овог права и заштита његовог тит\'лара, што 
све чини другу повезану целину, другу групу проблема истог 
правног института, која се природно надовезује на изложену.
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Б o ж o В и л у tu и ћ, дипл. правник 
Тузла

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КУПОВАЊА СУМЊИВИХ СТВАРИ
НА ПИЈАЦАМА

(V краден о—продано)

Слобода промета роба условила је специфичан вид про- 
мета роба на пијацама (сајмишпша), која се свакодневно од- 
вија или Y одређене дане у недељи, како за које мјесто. На 
таквим пијацама одвија се знатан дио промета роба, и на њима 
се мог\' наћи ствари и предмети који се тешко или никако не 
хмогу наћи у трговини. Ту се промећу разне ствари, од р^^них 
и џепних часовника до готових одијела, тканина, прибора за 
одијело, кухињског посуђа, аутомобилских дијелова и разних 
других ствари потребних домаћинству.

Од робе изложене на продају лаковјерни и добронамјерни 
купци купују каткада и такве ствари до којих је продавац до- 
шао на сумњив начин. Оне, дак<\е, у часу продаје нису биле 
iberoBo власништво.

Купац, не познавајући личне и моралне квалитете продав- 
ца, полаже, углавном, тежиште на нижу цијену и купује ствари 
од непозната човјека. Он при том и не мисли на то да често 
може доћи у прилику да прави власник ствари, опазпвши кас- 
није да је код њега или сазнавши то, тражи своју ствар, која 
му је прије доспијећа на пијацу била нпр. украдена.

Ако прави власник ствари за своју тврдњу има доказе, 
купац долази у неприлику да мора вратити ствар, a сам при 
томе остане кратких рукава и трпи штету у висини куповнине, 
коју је на сајмишту платио непознатом продавцу.

Још већа компликација настаје кад се између правог вла- 
сника и купца поведе судски спор, јер овај са собом доносн 
даљње издатке у виду парничних трошкова. Y пракси наших 
судова такве парннце нису ријешиве.

Код разматрања овог предмета апстраховаћемо чињеницу 
да често вдасник ствари остварује свој имовинскоправни за-
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хтијев на повраћај ствари и у кривичном псхтупку и то опла 
када је против држаоца ствари вођен кривични поступак. Ме- 
ђутим, ми овде разматрамо односе када и како власник долази 
до своје ствари без кривичног поступка, дакле, у грађанском 
поступку, и каква је у том случају правна ситуација купца који 
је ствар куповао у доброј вјери.

Купци, као тужени у таквим споровима, обично супрог- 
стављају тужби правог власника за повраћај ствари приговор 
„да су они у доброј вјери и поштено купили на пијаци и по- 
штено платили”. Међутим, ако је то заиста и било тако, купцу 
у овом случају неће помоћи његово субјективно мишљеЈве о 
поштењу у часу када је куповао ствар на пијаци. To његово 
мишљење није довољно да би он могао стећи право власништва 
на туђој ствари, до које је пијачни продавац дошао на неза- 
конит начин. Таква ствар, наиме, по правним прописима у влас- 
ништву, остаје и даље ствар правога власника. Он је то влас- 
ништво могао изгубити само на један од законитих иачииа. 
Пијачни или сајмишни продавац, који није дошао до власни- 
кове ствари на један од начина оригиналног стицања својинс, 
био је у часу кад је ствар продавао на пијаци, лице којс продаје 
туђу ствар, непоштени посједник ствари.

Купњом ове туђе ствари на пијаци није, пре.ма томе, ни 
купац могао стећи право власништва, јер ни н.егов правни пред- 
ник (пијачни продавац) није то право имао. Y том погледу ври- 
једи у праву основно начело, да нитко не може пренијети више 
права него што га сам има. Ово начело још римског права и 
данас је основа правног промета.

Добронамјерном али лаковјерно.м купцу неће користитн 
поштење и добра вјера код пијачне купње, јер ће прави власник 
безувјетно успети у даном сл\^ају са власничком тужбом про- 
тив њега (actiones exiu iure dominii). Једна од тих тужби је 
тужба за повраћај ствари (rei vindicatio).

Види се, дакле, да се од купца у случају овакве купње по 
правним прописима тражи нешто више од добре вјере и суб- 
јективног осјећаја поштења. Он, као разуман човјек, мора бити 
опрезан и употребити код такве купње ону пажњу, која се у 
приликама и на мјесту гдје он ствари купује, нужно тражи од 
човјека.

Купац може и мора уочити да на пијаци има сигурно робе 
сумњиве квалитете по поријеклу, па је ради тога дужан сносити 
последице, ако не пази од каквог продавца купује робу.

Y промету добрима (робом) постоје у свим законодавстви- 
ма усвојена основна начела заштите неопходно потребног ме- 
ђусобног људског повјерења. Ово тим прије што; .дзраво својине 
је интелектуално, невидљив однос, видљива је само државина, 
фактичка, економска власна ствар, a ни она не увек, него само 
у неким својим манифестацијал1а". (Др Андрија Гамс, Основи 
стварног права, Научна књига, Београд, 1968, стр. 258).
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Kao што Y праву свако правило има своје изузетке тако 
и овдје доследно изнесеном начелу постоје у законима тачно 
предвиђени изузеци у којим случајевима стецалац тј. купац ту- 
ђе ствари, иако ју је купио од невласника (продавца), може 
ипак стећи власништво и према правом власнику покретне ства- 
ри. Наша судска пракса је до доношења Закона о облигационим 
односима, који је ступио на снагу 1. X 1978. године, познавала 
само три случаја, предвиђена у правним привилима § 367. бив- 
шег Грађанског законика. Наиме, само у та три случаја, по 
строго ограниченим увјетима, користи купцу поштење и добра 
вјера код купње, па ако је и купио туђу ствар, неће власник 
успети тужбом против њега. Ово ради сигурности и еконо.мског 
промета који захтјева да се понекад признаје правно дејство 
економског промета, тј. да се признаје као својина и стицање 
својине од невласника.

Пре.ма наведено.м параграфу 367. власниковој тужби није 
било мјеста против поштеног стецаоца покретне ствари, ако овај 
докаже:

а) да је ствар прибавио на јавној дражби,
б) да је ствар набавио од лица које такве ствари обично 

израђује, или од трговца на мјесту гдје се те ствари обично 
продају,

в) да је набавио ствар од лица коме је са.м власник повје- 
рио ствар.

Y та три наведена изузетна случаја поштени купац је сте- 
као власништво ствари, a прави власник је и-мао право да евен- 
туално тражи накнаду штете од продавца, ако је он неовлаште- 
но продавао власникову ствар. Из тога се одмах јасно види да 
у та три изузетна случаја никако не спада случај куповине робе 
на пијаца.ма или сај.миштима од особе, која није занатлија који 
би радио с том робом, a нити ју је при.мио од правог власника 
у неку сврху. Прнмјера ради: Ако се купи изгубљен сат од 
часовничара постаје се власник. А.ди ако се купи сат на пијаци 
од дица које се сдучајно, a не професионално на основу ов.лаш- 
тења бави продајо.м, не постаје се власник.

Кад говоримо о продаји туђе ствари, онда се заправо ради 
о продаји с правним недостатком у смислу ч.\ана 508. Закона 
о облигационим односима. Међутим, напријед с.мо изложили 
разлоге зашто и када таква продаја производи правне учинке. 
Y члану 460. Закона о облигационим односима изричито је нор- 
-миран случај када је продаја туђе ствари пуноважна, тј. када 
поштени купац стјече власништво на таквој ствари. Пошто се 
ова одредба унеколико разликује од бившег параграфа 367. 
Општег грађанског законика, који се примјењивао као правно 
правило, стога ће.мо је цитирати:
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„Продаја ryhe ствари 

Члан 460.
Продаја туђе ствари обвезује уговаратеље, али купац који 

није знао или није морао знати да је ствар туђа може, ако се 
усдијед тога не може остварити сврха уговора, раскинути уго- 
вор и тражити накнаду штете”.

Ако постоје правни недостатци код такве продаје, онда 
ће се по одредбама Закона о облигационим однскима расправити 
сходно чдану 508. до 515.

Из тога се од.мах јасно види да у та три изнимна сдучаја 
никако не спада случај куповања робе на сајмишту од особе 
која није ни обртник, који би радио с том робом, a нити ју је 
при.мио од правог власника у неку сврху.

Купац, купујући робу на пијаци иди сајмишту, неће се, 
дакде, моћи позивати на своју добру вјеру, ако је он као ра- 
зумно биће Morao темељито посумњати у поријекдо робе коју 
купује и то на темељу видљивих окодности (нарав и врста робе, 
мјесто гдје се она продаје, сумњива ниска цијена по којој се 
продаје, схгобне квадитете продавца, шта он иначе ради, чи.\те 
се бави у животу, итд.).

Према томе купац који купује робу на пијаци иди сај- 
•мишту од непознатих продаваца мора бити свијестан да ће са.м 
сносити штетне посл.едице ако ствар, коју је на тај начин ку- 
пио, од њега данас-сутра затражи прави власник. Вдаснику ће 
купац морати ствар повратити, a с друге стране трпјеће купац 
штету у износу купопродајне цијене, коју је за ствар пдатио 
на пијаци непознатом продавцу.
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Ap К а р л о  К о в а ч

НАКНАДА ШТЕТЕ У ПАУШААНОМ ИЗНОСУ — НОВА 
КАТЕГОРИЈА У НАШЕМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Увод

У нас су последњих година донесени значајни прописи који 
регулишу и установу накнаде штете у радном праву.

Мисли се ту у првом реду на Закон о удруженом раду 
(скраћено ЗУР, Служб. лист СФРЈ бр. 53/76), као и на Закон о 
облигаиионим односима (скраћено 3000, Служб. лист СФРЈ 
бр. 29/78).

У овом напису се жели.мо позабавити са штета.ма које се 
дешавају у радним организацијама, a које су проузроковане

а) од стране радника те радне организације и
б) које су се одразиле на процес рада и извршење обавеза 

других радника, a
в) тачан износ штете се не може утврдити, или би
г) утврђивање тог изнсх;а проузроковало несразмерне тро- 

шкове.

Карактеристично је за ову врсту накнаде да ју је законо- 
давац предвидео у строго одређеним специјалним услови.ма.

Опште је правило нашег законодавства (чл. 205. ЗУР) да 
је радник дужан да накнади штету коју је проузроковао основ- 
ној организацији својим поступком ако је штету проузроковао 
намерно или из крајње непажње.

Исти члан прописује: ако је више радника проузроковало 
штету, сваки одговара за део штете коју је проузроковао. Ако 
се пак не .може утврдити део штете коју је проузроковао, с.ма- 
тра се да сви радници једнако одговарају и да због тога штету 
накнађују у једнаким износима. Но ако је штету проузроковало
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више радника умишљајним кривичним делом, сви одговарају 
солидарно.

Овај пропис не представља у нас новину, јер је и пре сту- 
пања на снагу 3YP-a био познат сличан вид одговорности.*

Новину представља члан 206. 3YP-a, који у нас уводи мо- 
гућност увођења институције паушалне накнаде за проузроко- 
вану штету.

Са.ма реч паушално значи просечно, ђутуре, нешто што је 
унапред предрачунски одређено, нешто што се плаћа одсеко.м.

Но, увођење ове паушалне накнаде штете везано је за 
строго утврђене услове и законске претпоставке.

Закон не napehyje радни.м организацнјама да утврде из- 
нос паушалне накнаде, него само предвиђа ову могућност.

Y по.менуто.м члану 3YP-a каже се да се са.моуправним 
општим актом којим се уређује радни однос може (а не мора!) 
утврдити паушални износ накнаде.

Y цитираном члану закона су предвиђени услови по.ме- 
нути у уводном делу овог написа, a то је да је штета проузро- 
кована од стране

а) радника радне организације, да се
б) штета одразила на процес рада и на извршење обавеза 

других радника, те да се
в) тачан износ штете не може утврдити, или да би
г) утврђивање износа проузроковало несраз.мерие трош-

кове.

II

Анализирајући ове законске нужне претпоставке произила- 
зи из закона следеће:

а) Y4HHHAap штете (штетник) може бити само радник рад- 
не органнзације који је удружио свој рад на одређено или на 
неодређено време, a не и радник који врши за радну организа- 
цију повремене или привремене послове. (На при.мер: вршење 
сезонских послова у пол>опривр)еди, шу.марству, грађевинарству 
или угоститељству и туризму; те продаја срећака, штампе или 
повре.меннх публикација, прије.м уплата спортске прогчозе, ло- 
тоа, томболе, сувенира итд.). — Штетник, према то.ме, не би мо- 
гао да буде ни радник неке друге радне организације који 
изводи одређене послове у просторија.ма радне организације 
која је предвидела па^тиалну накнаду — или радник који врши 
услуге по утовору о делу за радну организацију.

' Ову врсту одговорности је предвиђао и Основни закон о ра\ним  
односи.ма (Служб. лист СФРЈ бр. 17/65) у чл. 91. као и Закон о .м'’ђ-' с̂об- 
ним односи.ма р>адника у  удруженом раду (С.\ужб. лист СФРЈ бр. 22/1973) 
у ч.\. 47.
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б) Штета мора да је настала, тј. да се одразила на процес 
рада и извршење обавезе других радника. Ради се дакле о слу- 
чају када је штета стварно и настала, a не о ситуацији када је 
могла да настане. Закон не говори о којој врсти штете се ради, 
да ли се ради само о имовинској или и о неимовинској штети. 
Пошто се под појмом штета у смислу чл. 155. 3000  подразу- 
мева и стварна штета и измакла добит, a и неи.мовинска штета, 
сматрамо да се мисли на сваку врсту штете.

Пошто се ради о паушалној накнади, она не .мора биги 
адекватна стварном износу штете. Ова установа паушалне нак- 
наде је у нас нова. Она није правило, него је изузетак у до- 
мену накнаде штете. Овом се изузетку приступа ретко и то 
вео.ма опрезно.'

в) Због околности због које је настала мора да је штета 
такве природе да је веома тешко да се утврди њен износ или 
да је поступак око утврђивања гломазан, тежак и компликоваи. 
Ради се о случају када би посао око утврђивања стварног изно- 
са изискивао несразмерне трошкове. V ти.м би ситуацијама (као 
што народ каже) била дара скупља него масло или би било 
реч о случајевима када се „на врапце пуца топовима”.

Разлози економичности диктирају да се у извесни.м случа- 
јевима прибегне одређеним мерама; ако би утврђивање нечега 
што је не са.мо извесно, него и сигурно — изискивало да се то 
учини само уз несраз.мерне тешкоће — може се о томе одл\^ити 
по слободној оцени. Тако Закон о парннчном поступку (С.\ужб. 
лист СФРЈ бр. 4/1977) у члану 223. прописује: Ако се утврди да

- Y закснодавству v .међународно.м праву се понекад одступа од 
уобнчајеш1х наче.\а. Ради се о штетама које су наста.\е у саобраћају, по- 
готоБО поморско-м, a II ваздушно.м саобраћају. V том погледу је на по- 
себан начнн поступи.\а Варшавска конвенција о ваздушном саобраћају. 
По.меи^та конвенција, која потичс нз 1929. го.шне, предвидела је на iL\ie 
одштете за нзгубљени живот наследници.ма оних који су нacтpaдavи у 
саобраћајкчм удесима суму од 8.300 а.меркчкпх долар>а, a да накнада 
за пропалу робу може да износи највише 250 з.штних франака по једном 
килогра.му. Доцнији.м ii3.\ieHa.via поменуте конвенције ови износи су знатно 
повишснн. — Слично дејство је каста.\о и у пог.хеду штета до којих до- 
.\азп услед дејства атомске енергије. Раз.личита законодавства (аустриј- 
f'KO, немачко, енглеско, сезерноа.меричко) постављају одређене границе 
поволом накнаде која се има исплатити за штете настале као последица 
при.мене ахо.л1ске енергије. И у нас је донет Ззјсон о одговорности за н\ж- 
■хеарне штете (С.\ужб. .шст Ć«J>PJ бр. 22Д8). Пошто је дао дефиницију 
нуклеарне штете, законодавац је прописао да кориснгас н\’клеарног по- 
стројења одговара за нук.\еарн\  ̂ штету' до износа до 450.000.000.— динара 
по сваком нук.хеарно.м удесу. — Y погледу накнаде за штете до којих je 
дошло ус.\ел дејства шкодљивих .материја закључен је дне 29. XI 1969. 
голичг у BpHre.vy међународни споразу.м о накнади штете као последице 
.•̂ г̂аћивања мора кафтом, пр>ема ко.ме бр>одов.\асници и.мају права да се 
1' ихова одговорност за накнаду ограничава на износ од 210 .ми.шона 
фратшуских франака (2.000 франака по тонажи брода). — И за г\-битак 
поштанскнх н жељезннчких пошиљака се обично прописима до.маћег за 
коноЈЗВства предвиђа одштета у .максима.хно.м износу изгубљене и.\и \Т1И- 
штене робе. Ce.\i ових случајева нису законодавству стављени предлози 
да се V случају наста.\их штета износи накнале ограничавају и.\и да се 
утврђују паушално.
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странци припада право на накнаду штете, на новчани износ или 
на замењиве ствари, али се висина изнска, односно количииа 
ствари не може утврдити или би се могла утврдити само са 
несразмерним тешкоћама, суд ће о овом оддучити по слободној 
оцени.

Овде се додуше не ради о паушалиој накнади, него о сло- 
бодној оцени, a са паушалном накнадом има аналогије у томе 
што се иде за избегавање компликованог поступка око утврђи- 
вања једне чињенице.

III

Ова је материја, као што је већ истакнуто, у нас нова и 
никаквих пратећих прописа (уз већ поменути чл. 206. 3YP-a) 
не.ма.

Y погледу поступка Закон не садржи никакве појединости, 
се.м што је речено да се у случају да се предвиди ова врсга 
накнаде, морају се самоуправним општи.м акто.м утврдити

а) радње за које се накнада може одредити у паушалном 
износу, као и да се

б) мора одредити комисија која ће имати задатак да до- 
несе одлуку о паушалној накнади, те да се мора одредити

в) орган који ће покренути поступак пред то.м ко.мисијом.
Пошто закон не говори ништа подробније о овој мате-

рији, радне организације ће својим самоуправни.м акти.ма мора- 
ти да предвиде и комисију (број чланова, састав, начин избора) 
као и органа који ће покретати поступак за утврђиваи>е пау- 
шалне штете. Свака радна организација ће својим прописима 
и.мати задатак да предвиди да ли ће тај орган бити инокосан 
или колективан, те како ће спроводити поступак у вези са nav- 
шално.м накнадо.м штете.

Свакако ће се морати водити рачуна о начелу audiatur et 
altera pars, тј. раднику се мора дати прилика да буде vno3Har 
са поступком, те .му се мора омогућити да изнесе своју одбрану, 
као и дати прилика да се жали на одлуку о паушалној накнади, 
ако ју с.матра неоправдано.м.

IV

Шта је .могло да руководи законодавца да уведе ову vcra- 
H O B v? Свакако тежња да се ефикасније заштити друштвена 
имовина поверена радним опганизаци^ама од таквих штета KOi'e 
са.ме по себи .можда нису толико значајне по износи.ма, па се 
до сада практично нису ни захтевале у првом реду због ком- 
пликованости поступка да им се утврди износ, али због тога 
што се чешће јављају представлзају нешто што се не сме зане- 
марити.
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Сам појам паушалне накнаде штете npeACxaB̂ v>a унапред 
утврђени износ, још пре но што се штета и десила — a који не 
мора да је и адекватан и једнак стварном износу штете.

Тиме се ова установа донекле приближава новчаној казни.
Извесне радне организације су већ и у прошлости увеле 

неке мере које у одређеним ситуацијама представљају паушал- 
ну накнаду штете, но у себи садржавају извесне елементе који 
подсећају донекле на новчану казну. На пример, плаћа се одре- 
ђени износ на жељезници ако неко без оправданог разлога (или 
из обести) повуче сигурносну кочницу, неке угоститељске орга- 
низације наплаћују одређени износ за сваку намерно разбијену 
чашу или други предмет. Градско зеленило за покидани цвет 
или оштећено украсно шибље такође наплаћује паушално од- 
ређени износ. Експрес ресторани наплаћују паушални износ за 
консумацију лицима која не прикажу блок о утрошеној хранн 
(који добију пошто су се послужили) — не могу да га прикажу 
приликом напуштања ресторана. Неке самоуслуге, да би се за- 
штнтиле од крадљиваца, наплаћују десетоструку цену артикла 
од лица које „се само послужило”, a „заборавило” да плати; 
тако ухваћени крадљивац плаћа и за оног који није ухваћен, 
односно откривен у крађи. Y дневној штампи било је  и критич- 
них написа о томе како извесне пословође и телесно кажњавају 
малолетнике, који се забораве и узму неки предмет мање вред- 
ности (паклицу жвакаће гуме), a да од одраслих наплаћују де- 
сетоструки износ, па да откривени кривци плаћају често без 
поговора, како бп се ослободили неугодне ситуације, да се не 
сазна за њихову срамоту, па да не ,Д1утсне брука”. Тим поводом 
су извесне пословође изјавл.ивале да не знају да ли је њихов 
поступак у свему правилан, али да сматрају да им је поступак 
прагстичан и ефикасан.

Иако нма извесне сличности са новчаном казном, паушал- 
на накнада штете се од казне осетно и битно разликује.

Сличност ове две установе огледа се у томе што обе имају 
за цпљ чување друштвене имовине, борбу протнв нереда и ја- 
чање радне дисциплине и уопште чување друштвеног реда п 
поретка.

Упркос томе раздике између новчане казне и паушалне нак- 
наде штете су очнгледне.

V случају ненаплативости новчана казна се може претво- 
рити у казну лишења слободе (у одређеним приликама), a пау- 
шална накнада се не може претворити у казну дишења слободе. 
Надаље се новчана Казна може изрећи иако није настала мате- 
ријална штета, a паушална накнада само ако је до штете и 
дошло, али је тешко vtbpahth н>ен износ.
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Ако радник не пристаје да плати паушално утврђену пак- 
наду, радна организација је обавезна да покрене поступак код 
суда удруженог рада ради наплате штете.

Тек ако суд удруженог рада пресуди да је радник дужан 
да плати, моћи he се од њега штета и наплатити. Могућност да 
се наплати паушална накнада и мимо суда постоји једино ако 
радник пристане да ту накнаду и плати.

Закон не даје никаква ближа упутства какве би природе 
могла да буде штета чија би се накнада установл>авала пау- 
шално. Мислимо да би то могло да буде неосновани изостанак 
са посла, односно нетачно долажење и одлажење са посла, нс- 
маран однос према раду, неизвршавање радних задатака, но 
све те радње су истовре.мено и повреде радне дисциплиие, за 
које се могу изрећи и новчане казне. Износ, међутим, новчаних 
казни може да износи максимално 10®/о једномесечних просеч- 
них аконтација личног дохотка радника (по готово свим репуб- 
личким и покрајинским законима о радним односима).

Код паушално утврђене накнаде ie битно да иггета постоји, 
да је накнада унапред утврђена и пре но што је до ње дошло, 
a да би у конкретном случају било веома тешко утврдити њен 
тачан износ. Када би то био случат? На при.мер: Кондуктер 
аутобуса не дође тачно на посао. Возач мора кренути колима, 
a није надлежан да наплаћује карте од путника. Од кондуктера 
ће се паушално наплатити накнада гтрема просеку пподатих ка- 
рата на тој релациш у одређеном временском периоду (рецимо 
за гфосечно 1 дан у последњих месец дана, iep се не зиа колико 
би се карата могло продати да ie кондуктер дошао нч време). 
Овамо би се евентуално могао уврстити и случај ако због про- 
nvcTa или грешке радника кош је неоправдано закаснио или 
изостао са посла или без разлога раније отишао са истог — у 
ceDHicKoi производњи остали радници били неко време онемо- 
гућени да остваре свој задатак и да произведу одређену колн- 
чину производа.

Овамо би се могли убројати и случајеви карактеристични 
за поједине делатности: транспорт, грађевинарство, графичка 
делатност (рад на киперима, булдожерима, дизалицама — или 
грешке при штампању одређених клишеја, наслова итд.).

VI

VII

Y погледу воћења поступка већ је напоменуто да ће радна 
организација својим нормативним актима морати да одреди ток 
и начин вођења поступка.

При томе ће се морати имати у виду и прописи 3YP-a који 
се односе на ову материју. Мислимо у првом реду на став 3. 
члана 199. 3YP-a у коме је речено ако је повредо.м радне оба- 
везе или другим повредама радне дисциплине настала штета,
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дисциплинска комисија може донети одлуку о накнади штете 
или дати иницијативу за покретање поступка за накнаду штете.

Из овог произилази да је питање паушалне накнаде ком- 
плексно, те да је у директној вези са радном дисциплином и са 
деловањем дисциплинске комисије.

3YP још прописује (чл. 222) да је надлежни орган у основ- 
ној организацији дужан да по захтеву радника донесе одлуку 
у року од 30 дана од дана подношења захтева. Што значи, уко- 
лико радник није задовољан са одлуком комисије о изреченој 
паушалној накнади, мора му се дати могућност да постави за- 
хтев да другостепени орган донесе одлуку по жалби радника. 
Аругостепени орган може одлуку комисије о изреченој паушал- 
ној накнади било да потврди, било да поништи или да ју укине 
и врати ради допуне и поновног расправљања комисији за изри- 
цање паушалне накнаде.

Раднику нико не може да ускрати право да присуствује 
расправљању о његовом захтеву као и да се изјашњава о чи- 
њеницама које су значајне за доношење одлуке. Но, ако се о 
захтеву са радником постигне писмени споразум у вези паушал- 
не накнаде, тај споразум има у свему снагу извршне исправе 
(чл. 222 3YP).

Пошто је опште правило да се штета (па и паушална) 
може наплатити једино ако ie проузрокована намерно или из 
крајње непажње (чл. 205. 3YP), a не ако је до ње дошло слу- 
чајно или услед обичне непажње — ваља и о томе водити ра- 
чуна.

YocTaAOM, ако је штета знатно већа но што је паушално 
установљена накнада, радна организација (у смислу чл. 206. 
3YP-a) може, a не мора да тражи накнаду и ми.мо паушално 
утврђене накнаде.

Закључак

YcxaHOBa паушално утврђене накнаде за штету је у нас 
уведена прописима 3YP-a 1976. године. Време не с\^ише дуго, 
али не и толико кратко да о том питању са.моуправни органи 
и прописи радних организација и судска пракса судова удруже- 
ног рада ие би могли да кажу и своју реч. Колико нам је по- 
знато ни у основно.м суду удруженог рада у Ново.м Саду, a ни 
у суду удруженог рада Покрајине Војводине није још било 
случаја да се о овом питању одлучује.

He преостаје ништа друго него да се сачека како ће живот 
и самоуправна пракса прихватити и применити ову у нас потпу- 
но нову установу уведену у цил>у ефикасније заштите друштве- 
не имовине.
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П Р И К А З И

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ, број 3, за мај 1979. г., стр. 89. 
— Врховни суд Војводине, Нови Сад

Правничкој јавности добро поз- 
нати Билтен судске праксе, који 
издаје Врховни суд Војводине, у 
СВОЛ1 броју 3, за мај 1979. г., доноси 
врло значајне .материјале, корисне 
за рад и праксу судова у при.мени 
новог Закона о извршном поступку.

Овај број Билтена и.ча посебно 
обележје са два аспекта: прво  да 
је цео број посвећен проради новог 
Закона о извршном поступку, и 
друго  да су објављени материјали 
прихваћени на проширеној седници 
Парничног одељења Врховног суда 
Војводине. Иначе, о свим ови.м п ро  
блеми.ма претходно је дискутовано 
иа регаоналним саветовањи.ма по 
виши.\1 судови,ма.

Подухват Парничног одељења 
Врховног суда да један број Бил- 
тена посвети овом Закону, да ука- 
же на новине у ње.чу и да изложи 
смернице за његову будућу примену 
— треба оценити као позитиван 
чин, и значајан допринос највишег 
с\'да Покрајине у  настојању да из- 
вршни судови у свом р>аду уведу 
нову, једнообразну пр>аксу у поспт> 
ку извршења судских одлука.

Обзиро.м на бројне промене које 
је Закон собом донео и нов однос 
судије и службеног лица у  току 
целог извршног посгутпса, неминов- 
но је морало доћи до мењања ра- 
иије праксе у раду извршних су д о  
ва, на шта је у материјалима посеб- 
ио утсазано.

Објављени .материјали обухвата- 
ју најзначајније теме у  вези при- 
.мене овог Закона, a распоређени су 
у осам поглавља:

I Осврт иа саветоваи>а одржана 
по виши.ч судови.ма у вези разраде 
Закона о извршном поступку,

II Употреба језика народа и иа- 
родаости у извршно.м поступку,

III Пр€твара1Бе новчане казне у 
затвор,

IV Извршење на штедио.м улогу 
дужника,

V Извршење одлука суда удру- 
женог рада,

VI Оргагогзација и р>ад извршне 
с-лужбе у оггштински.м судовима,

VII Питања постављена на саве- 
товањи-ма по вишим судовима у ве- 
зи разраде Закона о извршно.м по- 
ступку са одговори.ма на ова пита- 
ња, и

VIII Подсетник и обрасци за 
закључке и решења.

Богат по садржини, са стручним 
упутством о  организовању и новом 
начину рада извршне службе у  оп- 
штинским судови.ма, са брнзјним од- 
говорима на питања, која су постав- 
љена на саветовањи.ма и са дати.м 
узорцима образаца за поједине из- 
вршне радње — Билтен у ствари 
пЈзедстав.ча добар стручни прируч- 
н и к  за примену ЗИП-а. За рад су- 
дова посебно је важан .материјал 
који говори о организацији и раду 
извршне службе у општински.м су- 
дови.ма. По то.ме сада судија управ- 
ља извршним n o c T y n K o .v i у сваком 
конкр>етно.м пЈ>едмету.

На саветовањима у судовима 
истакнута су бројна и врло кон- 
кр>етна питања у  вези ту.иачења по- 
јединих одредби овог Закона. На
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нста су датн одговори, к о ји  су 
значајни део у Билтену. Изнети ста- 
вовн, a посебно одговори на постав- 
љена питања, дати су према садаш- 
н>ем сагледавању проблематике 
ЗИП-а, па стога није искључено да 
касније током примене Закона неки 
ставови буду кориговани.

За одређене судске радње, које 
се свакодневно понављају, пр>едло 
женн су, као узорци, одговарајући 
обрасци и штамбиљи, што је  за 
рад практичара од посебног зна- 
чаја.

Иако су објављеш! материја1\и  
намењени првенствено судијама и 
осталим судсгаш радницима који 
раде на пословима извршења, они 
ће корисно послужити и оста- 
лим дослеш1цил1а на примени овог 
Закона.

Обзирмзм на кратко вр>еме што је 
Закон у примени, од стр>ане судова 
је сагледано доста проблема. На 
одржаним саветовањима и на про- 
ширеној седници Парничног одеље- 
isa Врховног суда дошло се до од- 
говарајућих решења, који су сада 
и објављени. Надамо се да се на 
овом неће стати, јер ће пракса 
истаћи још других проблема.

Био је то посебан задатак који 
је Врховни суд себи поставио, a 
који је одговорно и KBâ vHrexHO 
обавл>ен.

Објављивање Билтена са овак- 
вом садржином долази у право вр>е- 
ме да попуни празнину у судској 
пракси на многа гштања која су се 
поставила ступањем на снагу новог 
Закона о  извршном поступку.

Лазар Тешић

СТЕВАН М. СЛИЈЕПЧЕВИБ; ЕСЕЈИ О ПРАВНИМ 
И МОРАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА*

,Дако да занемаримо везу нзме- 
ђу есеја и библпотеке, када се Мон- 
тењ затвара међу своје књиге?” 
Андре Малро, један од последњих 
писаца праве есејистичке прозе, из- 
рекао је ово покајничко шдање за- 
то да нам укаже на онај облик из- 
ражавања који нису подстакле са- 
.мо е.моције, чињенице и догађаји 
стварности, већ дела других Ш1саца 
и на онај парадоксални степен у 
развоју цивилнзације на коме и са- 
мо образовање постаје извор надах- 
нућа. Мада је Бекон говорио да нн 
Сенекина Писма Луцилију нису дру- 
vo него есеји, извесно је да се ecej, 
у савременом значењу тог појма, 
може прнпнсати тек времену првих 
приватних бнблиотека, времену ре- 
несансне просвећености и духа осло- 
бођеног сколастичких стега. Ново 
доба донело је и нова обележја 
овом лптерарном роду, али је он, 
на граници између^ филозофије и 
књижевности, нзмеђу поуке н испо

* С. М. Слијепчевнћ: Есеји о
правним и мороЈгшш проблемима 
— издање аутора, Осијек, Београд- 
ска, 23, 1978. год.

вести, између реа.\ног и имаганар- 
ног, још увек претежно остао „ра- 
зонода од других студија”, дело 
искренсхггн — sermones fideles.

Утолико је данас чуднија појава 
есеја у области права, у којој нас 
јс строга наука већ одавно затво  
рила у сферу посебног и у којој 
специја,\на знања, као иза Ахерон- 
та, руше за собом све мостове ка 
другим областима људског духа. Па 
ипак, сабрани у књизи Стевана М. 
Слијепчевића, таквн су есеји пред 
нама.

Стеван М. Слијептевић, адвокат 
у Осијеку, није непознато име у 
свету правне .\итературе. Напрнзтив, 
већ дуги низ година, његови ч,\ан- 
ци појављују се на странвдама На- 
ше законитости, Гласника, Одвјет- 
ника и другах стручних часописа. 
Оно што је и до сада прив.\ачило 
пажњу читаоца били су шиЈКжа 
култура аутора, његова способност 
јасне и лапидарне анализе, компа- 
ративан приступ пробле.ми.ма н уво  
ђење филозофије и књижевности у 
свет права.
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Одмах треба истаћи да су Е сеји  
Аобро написана и солидно уређена 
књига. Све раннје добре одлике 
ауторовог стила и начина мишље- 
ња у овом зборнику дошле су до 
пуног изражаја. Иако књига садржи 
део већ раније публикованих радо- 
ва, који, уз иове и измењене или 
допуњене радове, у строгом смис- 
лу нису тематски хомогени, Е сеји  
делују и свеже и целовито. Како 
сам аутор каже у уводу „све што 
је наш1сано креће се око човека и 
његове делатности" и, додали бнсмо, 
повезано је истом хуманистичком 
Сриго.м за судбину, слободу и до- 
стојанство лнчности у механизми- 
ма правног поретка.

Већи део радова бави се пр>обле- 
матиком крпвичног права. Y тај ред 
долазе огледи о намери и њеном 
значају у кривичном праву, о афек- 
тнма и њихово.м кривичноправном 
дејству, о средству у кривнчном де- 
лу, о последицама, о истовремено- 
сти у нужној одбрани, о смртној 
казни и о положају и значају суд- 
ске опомене у систему кривичних 
санкција. Два огледа баве се Пла- 
тоновим погледом на злочин и каз- 
ну и Русоовим Л руш т веним  угово- 
ром  и Расправом о п о р е к л у  и  осно- 
вама неједнакости м ећ у  љ удима, 
са освртом на појмове опште вол>е 
II законодавства. Адвокатури је 
а\тор посветио радове: Адвокатура  
и друш т вени прогрес, Б раниоц  и 
његова кри ви чн а  одговорн осг  и Лд- 
вокатска етика. Најобимнији и нај- 
комплекснији је есеј Ч овек  у  светлу 
права и м орала  и у њему аутор 
излаже већину својих основних 
погледа на .дтозадину права", па те-

мел>е моралне и правне одговирно- 
сти, сл о ^ д у  во.\>е и грамице те сло- 
боде. Општа правночЈЈИлозофска те- 
матнка преовлађује и у есејима 
Истина и npaeocyhe  и П равне вред- 
H o c T ii  II њ ихова заштита.

Веза између есеја и бнблиотске 
и овде је очпгледна. Стеван М. Сли- 
јепчевић мар.\>иви је ii надахнути 
ерудита, који своја знања уме да 
ivopiiCTH и да о њима критички раз- 
мншл.а. Оно што одудара од кла- 
спчне херметичности есеја (и што 
иам даје право да коригујемо Мал- 
роа примедбом да је Монтењ, пре 
него што сс затворио међу своје 
књиге, бурно прожнвео најлепше 
године живота) јесте дубока пове- 
заност аутора са праксом и стално 
прожимање искуства н теорије, што 
нарочито долази до изражаја у ра- 
довима из области кривичног пра- 
па. Чак н када се са појединим ста- 
вовима не слажемо, мн не можемо 
порећи да они немају аргументаци- 
ју и уверљивост.

Ако се понегде и може пригово- 
рити непотребној експлицитности, 
коришћењу тзв. општих места, ек- 
лектичком маниру или поср)€дној 
употреби извора и референци, неос- 
порно је да Стеван М. Слијепчевић 
има И31рађен сх:ећај за чињенице, 
да му је мисао јасна и доследна, 
a примери из литератур>е богати и 
добро одабрани.

Пред нама је књига стрпљивог, 
мудрог и хуманог гшсца, књига ко- 
ја несумњиво заслужује пажњу, не 
само правника, већ и шире чита- 
лачке публике.

С лободан Бељ ански
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ГРАБАНСКО ПРАВО

Није основан жалбени навод да 
се тужени предајом неисправног 
млина није ослободио обавезе по 
пресуди. Yko ŷhko је дужник пре- 
дао неисправан млин гужиоцу пове- 
риоцу припада гграво на накнаду 
штете.

Побијанн.м решењем приговор из- 
вршеника је усвојен те је обустав- 
дено извршење дозвољено реше- 
њем 1ч;тепеног суда и укинуте све 
спроведене радње.

Благовремеиом жалбом тражи,\ац 
нзвршсња побија 1-степено решење 
због погрешне примене материјал- 
ног права. Пред.\аже да суд поби- 
јано решење преиначи тако што ће 

наставити извршење у погледу нов- 
чаног износа од 7.500 дин. са при- 
падајућо.м камато.м као и у погледу 
трошкова извршења.

Жалба ннје основана.
Неспорно је .меВу странкама да 

је тужени, пзвршеншс псктупајући 
по пресуди на основу признања уп- 
латио дана 13. XI 1978. године тра- 
жиоцу извршења нзнос од 166Д5 
дин. на име трошкова парничног 
поступка a дана 14. XI 1978. год. 
.хонео и оставио у дворнштл' тра- 
жиоца извршења .м.\ин за .млевење 
који је предмет овог извршења.

ripaBiLVHO 1-степенн суд на.\ази да 
је тужени — извршеннк нсплатом 
и предајо.м млина нзвршио обавезу 
по назначено.ј пресуди у парицио- 
но.м року. Назначено.м пресудом нз- 
вршни.м Hac'.OBo.M тужени — извр- 
ш“ник је обавезан да тужиоцу — 
тражиоцу нзвршења преда .млин за 
.\1.\евење иди да .му п.\атн против- 
вредност. Тужени — извршеннк је 
предао назначени .мдин тако што 
ra је донео и оставио у дварнште. 
Како је тужени — извршеннк по

извршно.м насдову био овдашћен 
да бира из.међу предаје ствари и 
нсплате новца a у парциа<\ном ро- 
ку је изабрао предају ствари — 
млина и исти предао повериоцу на 
напред назначени начин, то повери- 
дац нема право да у извршном по- 
ступку, бира — тражи исплату нов- 
чаног износа. Стога нису основани 
жалбени наводи да тужени није 
извршио своју обавезу оставл.ањем 
■млина у тужиочево двориште.

Нису основани ни жа/\бени наво  
ди да је тужени предао неисправан 
.мдин тужноцу те да се предајо.м 
неисправног .млина није осдободио 
обавезе по назначеној пр>есуди.

Уколико је  т\'жени предао тужио- 
цу неисправан .млин тужилац и.ма 
право да у  парнично.м поступку 
доказује накнаду причињене штете.

Виши cvA V Ново-м Саду Гж. 
1406/79.

Да ли је извршни суд овЈ\ашћен 
да оцењује право странке да рас- 
полаже са захтево.м везано за чл.
з. став 3. тачка 1. 31111?

Побијани.\1 решењем 1-степенисуд
је усвојио приговор нзвршеника, 
\тсинуо дозволу извршења од 6. II 
1978. год. и све спроведене радње 
у поступку и обуставио даљи п о
C T v n a K .

Против наведеног р>ешења бдаго- 
времено је  изјавно жв;\бу тражи.\аи 
извршења због битних повреда од- 
редаба нзвршног поступка и п о  
гргшне ггримене материјадног пра- 
ва те пред.\ожио да се преиначи
и. \и укине од.\ука. Истакао је да 
ie извршни суд дужан да спроведе 
нзвршни насдов онако како он гда- 
сн при чему није овлашћен да оце-
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њуЈе његову законитост ово тим пре 
што су све околности које су истак- 
нуте у извршениковом приговору 
настале пре извршног наслова услед 
чега није би^\о места обустави по- 
ступка a нарк)чито не у погледу 
трошкова поступка.

Жалба је основана.
Извршни наслов је решење због 

сметања поседа којим је утврђено 
да је извршеник сметао тражил.у 
извршења у поседу парцеле бр. 520
к. о. Л тако што је поставио три 
камена међаша па је обавезан да 
успостави раније поседовно стање 
и уклони камене међаше те накна- 
ди трошкове поступка. 1-степеноре- 
шење потврђгно је одлуком Окруж- 
ног суда.

Поднеском од 24. III 1978. год. 
извршеник је поднео предлог за 
обуставу извршења наводећи да ка- 
.мене међаше није поставио он и 
није дужан да их ук.\они тим пре 
што би таква радња била пр>отивна 
одредба-ма Закона о пре.меру ката- 
cipa зе.мљишта и објеката. 1ч;тепени 
суд је ценио наводе из по.менутог 
пред\ога па је погрешно закл>учио 
да се стичу услови за обуставу из- 
вршења, наводно због тога што је 
располагање тражиоца извршења 
противно одредба.ма ч.\. 3. став 3. 
тачка 1. ЗПП прецизније, противно 
је одредба.ма закона о пре.меру ка- 
тастра зе.\1Л.ишта и објеката.

П-степени суд с.матра да је 1ч:те- 
пени суд погрешно закључио да се 
ради о захтеву који је противан 
чл. 3. став 3. тачка 1. ЗПП, .мада 
је тачно да Покрајински закон о 
премеру и катастру зем.^ишта и 
објеката обавезује све кориснике 
зе.м,у>1'тшта да дозво.\е пристл^п и о.ме- 
ђавање 3eM.v>HmTa и забрањује и.м 
да униште, оштете и.\и неовлашћено 
помере међашке ознаке. Оваква оба- 
веза и изречеиа забрана корисници- 
.ма постоји једино ако је о.међава- 
ње извршила надлежна организаци- 
ia, што ie у  конкретно.м случају у 
Ново.м Саду „Геоплан" Hobti Сад. 
Ако ie о.међавање и n o cra B .'b a ib e  .ме- 
ђашких ознака поставило неов.даш- 
ћено лице онда корисника зем. не 
везују по.менуте одредбе, што значи 
да уклањање неовлашћено постав- 
.\ieHnx .међашких ознака не .може 
говлачити његов\' одговорност. Y 
конкретном с.дучају постоји право- 
снажно решење због с.метања по- 
седа којим је утврђено да је извр-

шеник поставио камене .међаше, 
пр>е.ма то.ме правоснажно је утвр- 
beHO да их није поставнла овлаш- 
ћена организација „Геоплан” из Но- 
вог Сада, услед чега се извршеник 
iie може основаио позивати на од- 
редбу чл. 91. поменутог Закона, ко- 
■а предвића да се неовлашћено по- 
мерање .међашких ознака сматра 
прекршајем који је запрећеи и од- 
говарајућо.м казно.м. Чим је извршс- 
иик поставио .међашке ка.мене и то 
противно одрсдбама по.менутог За- 
кона a ти.ме истовремено извршио 
п чин с.метања поседа, дакле извр)- 
шио противправну радњу, последи- 
це такве радње и успостава ранијег 
стања дакле укла1вање .међашких 
ка.мена. Пошто је ово уклањањс 
доо изреке правоснажног решења 
парнкчног суда, не може извршеник 
бнти одговоран за евентуално из- 
вршени прекршај, јер не .може бити 
иротивправности оне радње која је 
сагласна изреци одлуке суда. Пре.ма 
то.ме, ти.м што ће извршеник укло  
мити .међашке камене не .може се 
засновати његова прекршајна одго  
ворност нити извршеник може 
бити доведен у непово.\>ан положај 
како је то 1-степени суд погрешно 
закључио. Напротив извршсник је 
дужан да поступи по решењу пар- 
ничног суда које је правоспажно и 
поводо.м којег је и издата дозвола 
извршења од 6. II 1978. године.

Виши суд у Ново.м Саду Гж. 
1489/79.

Пре.ма одредби чл. 148. ЗПП ако 
странка није у мсгућности да саз- 
на адресу лица ко.ме писмено тре- 
ба доставити суд ће настојати да 
од органа управе или на други на- 
чин добије потребне податке.

Побијани.м peuieibeM 1-степеног 
суда одбачеиа је тужба.

Птјотив овог решења б.даговре.ме- 
но је изјавио жалбу тужилац наво 
дећи да се тужени на.\ази на прн- 
временом ралу у иностранству да 
повре.мено долази на адресу из 
тужбе, да би TV̂ KHAau известио суд 
да када тужепи дође и дуж е се 
задржи V нашој зе.м.\>и па није би- 
,\о места одбачају тужбе.

Жалба је основана.
Пре.ма садржини списа тужени 

и.ма пребива.\иште у месту К ул.
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ВП међутим тужба и позив на овој 
адреси тужено.ме нису могли бити 
урученн са разлога што се према 
извештају Месне канцеларнје у К 
тужени налазн у Швајцарској на 
прнвременом раду. Суд је позвао 
тужиоца да у року од 15 дана д о  
стави тачну адресу туженога којој 
обавези тужнлац није удовољио. 
Суд је  побијеним решењем тужбу 
одбацио.

Оваква од\ука 1-степеног суда је 
преурањена.

Према одредби чл. 148. ЗПП ако 
странка није сама у могућности да 
сазна адресу лица ко.ме писмено 
треба доставити, суд ће настојати 
да од органа управе или на други 
начин прибави потребне податке. 
Пре.ма подацима у спису суд није 
постугшо у складу са шггирано.м 
законско.м одредбом па није на- 
стојао да од над.\ежног органа до- 
бије податке о адреси туженог. Y 
овом случају суд је могао да затра- 
жи ове податке од Месне канцела- 
рије V К.

Вишн суд у Ново.м Саду бр. Гж. 
16/79.

Тужбом због сметања поседа тра- 
жи се  заштита или повраћај пос- 
ледњег стања ствари или права па 
је неопходно да је с.метање поседа 
и наступило a не да се оно може 
очекивати.

Изрека 1-степеног решења гласи:
„Тужбенн захтев се усваја. Утвр- 

ђује се да је тужени сметао тужи- 
љ у у  лшрно.м и фактнчко-м поседу 
љене стазе која води преко земл>и- 
шта тужене парц. бр. 3787 к. о. СК 
до парцеле TYЖи.̂ >e бр. 3788 на тај 
начин што је неутврђеног дана по- 
четком 1979. год. поставио капију 
на стазу н то у делу којим се не- 
посредно завршава стаза на улазу 
у зем. тужиље a зашто је тужЈИза 
дознала 22. II 79. год. На.\аже се 
тужено.м да у року 3 дана укг\они 
сву своју капију са стазе коју к о  
ристи тужњу>а, да престане са сва- 
ки.м да.'1>и.м оваквим и.ш СјШч н и .\1 
с.метањима и узнемиравањи.ма п о  
седа тужиље под претњо.м изврше- 
ња".

Против назначеног решења т\'же- 
ни је  б.\аговре.мено у.дожио жалбу.

Жалба је основана.

1ч;тепени суд је погрешном при- 
.мено.м материја,\ног права усвојио 
тужбени захтев закључивши да је 
псстављгаве.м кагшје тужени почи- 
ниа сметње поседа.

Из утврђења да тужиља већ 15 
година користи стазу која пролази 
преко земљишта туженог дабидош - 
,\а до cBor зе.мљишта, да је тужени 
у .међ^твре.мену поставио спорну ка- 
1шју и да тако постав.^>ена кагшја 
не спречава тужи.д>и до.дазак до 
свог зе.м.д.ишта, 1-степени суд пог- 
решно зак.д>учује да је тужени по- 
чинно с.метање поседа зато што је 
постављањем капије створио .могућ- 
ност да на известан начин угрози 
посед тужи.\>е и да тужиља основа- 
но са своји.м раз.мишљан.има .може 
очекивати да једног дана капија 
буде закључана, јер те евентуалне 
радње нису утврђене као сметање 
поседа ннти се такви.м радња.ма ко- 
је нису извршене може починити 
сметање поседа. Тужбом због с.мета- 
ња поседа тражи се заштита или 
повраћај последњег стања поседа 
сгвари њ\и права па је неопходно 
да је с.метање поседа и наступило a 
не да се оно .може очекивати.

Пошто тужеш! постављање.м ка- 
пије није оне.\10г\'ћио, нити отежао 
тужи.д>и пролаз преко свог зе.м.д>и- 
шта већ она и након постављања 
капије несметано долази на своје 
зе.м.\>иште, очигледно је да наведе- 
но-М радњом тужени није починио 
сметање поседа, тако да тужбени 
захтев није основан.

Виши суд у Ново-м Саду Гж. 
1547/79.

Дограђиванве на постојећу стам- 
бену зграду у друиггвеном власни- 
штву и стицање власништва на до- 
гра^ном делу.

Y овом случају ста.мбена зграда 
у ул. О бр. 45 је у др\титвеној сво- 
јинн н саграђена је на земљишту ко- 
је је такоВе у друштвеној својини. 
Носнлац права коришћен>а на овим 
некретнинама је стамбено предузе- 
ће. Зграда се састоји од собе и 
кухиње. Тужи,\ац је изнад OBirx про- 
сторија сазидао схзбу и кухињу и 
извршио назидавање од 050 .метара. 
Тужилац није и.мао сагласност влас- 
ника a нити носиоца права кориш-
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ћења на овим некретнинама да ову 
надградњу изврши, с тим да на из- 
грађеним деловима стекне право 
власништва. Власник зграде a исто 
и носилац права коришћења нису 
пре\'зели обавезу да трпе изградњу 
описаних стамбених просторија. Ту- 
жилац је прибавио одобрење за д о  
градњу стамбених просторија али 
тиме није стекао право својине 
етажног дела. Новоподигнути де- 
лови чине грађевинску целину са 
постојећом стамбеном зградом, ови 
делови су  саграђени на земљишту 
које је друштвена својина и на 
стамбеној згради која је такође 
друштвена својина као и саграђени 
делови чине друштвену својину. 
Одобрење за гралњу Секретаријата 
за управно-правне послове Нови 
Сад у суштини представља одобр)€- 
ње за градњу a не сагласност орга- 
на управл>ања тужених о томе да 
тужилац сагради ове прк)сторије и 
да на истима постане власник.

Виши суд V Новом Саду Гж. 
1312/79.

Конституисање службености про- 
лаза

Пре.ма одредби 352. став 1. 
ЗПП и у  жалби се .могу износити 
нове чињенице и нови докази. Ту- 
жилац у жалби износи нове чиње- 
нице да су тужени знали при,\ико.м 
куповине парц. бр. 2832 да се преко 
те парце.\е простире колски гфолаз 
до парцеле тужиоца, да је тај кол- 
ски пркЈлаз од ранијих власника 
парцеле тужиоца коришћен и да су 
то признава.хи правни предходници 
тужених и на ове околности гфед- 
•\аже саслушање два сведока. Ове 
иове чињенице су битне за р>ешење 
спора јер уколико би биле тачне, 
за тужиоца би могла пркзистећи 
iiOBo.v>HHja одлука. Y то.м случају 
не би се радило о новом заснивању

иужног пролаза већ о успсх:тави п о  
cT o jeh er нужног пролаза при чему 
је прнмена материјалног права ра.з- 
,\ичита. Нан.ме, уколико бн нова 
чињеница у жалби би,\а истинита 
н т\'жеии би,\и несавесни стнцаоци 
иослужног добра били бн дужни 
трпети успоставу нужног иролаза. 
■Уколико пак пе стоје )iobl- чињени- 
це истакиуте у жалби дошло би до 
примене правних правила о засии- 
вању нужног 'пролаза (која су фор- 
.мулисана у бивше.м Хрватском за- 
кону о нужним пркЈлази.ма од 6. IV 
1906. год. и при.мењивана на нашој 
територији). Y то.м случају би се 
и чињенично стан>е .мора.хо ширс 
утврдити ради при.мене .материјал- 
ног права. Правна правила о зас- 
нивању нужног пролаза између 
осталог одређују да власник некрет- 
нина уколико aaKOHo.vi није друга- 
чије одређено .може тражити да 
.му се одреди нужни пролаз преко 
туђих некретнина ако су испу1вена 
два услова: да су му некр»етнине 
одвојене од јавног пута, тако да 
за редовну употребу не.ма никакве 
или баре.м довољне путне везе и 
да корист која произилази из про- 
-лаза пов.\асно.м добру над.машује 
штету која настаје послужии.м доб- 
ро.м, за врсту, o n c e r  и правац нуж- 
ног пркзлаза и за  начин његове ■рто- 
требе -меродавна је потреба некрет- 
нине, која нужни пролаз треба, али 
тако да туђа некретнина буде што 
мање оптеЈзећена, власник што ма- 
њ е  с.метан и да оно.ме који нужни 
про.\аз треба буду проузрокова- 
ки што .мањи трошкови. Ако су 
некЈЈетнине изгубиле путну везу ус- 
лед деобе некр>етнина и.ма се нужни 
пролаз дозволити у прво.м реду пре- 
ко некретнина које су са њи.ма пр- 
вобитно сачињавале једну целину.

Виши суд у  Ново.м Саду Гж. 
1173/79.

Праксу приредио 
Светозар Добросавл1ев
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОЛБОРА

На седници Уиравног одбора, одржаној 29. јуна 1979. године, донета 
су следећа решења:

1) Конституисан је Управни одбор. За секретара Управног одбор>а 
изабран је Томислав Милић, адвокат у Новом Саду. за благајника Управ- 
ног одбора Будишин Душан, адвокат у Кикинди, за референта за сарад- 
њу са 0пштииск1ш оргаш1за1Д1Јама адвоката Павлица Душан, адвокат у 
Бачкој Тополи.

2) За потписивање новчаних докумената овлатттћени су: Боривој 
Јекић, председншс Управног одбора, То.мислав Ми.\ић, секретар Управног 
одбора, и др Аурел Лошонц, потпредседник Управног одбора.

3) За доношење и потписивање президијални.\ решења овлашћени 
су: Боривој Јекић, председник Управног одбора, и Букановић Василије, 
потпредседник Упразног одбора.

4) За члана председништва Савеза реп^^бличких и покрајинских ко- 
.мори Југославије одр>еђен је Боривој Јекић, председник Управног одбора, 
a за његовог заменика Милан Миковић, потпредседшж Управног одбора.

5) За 4iVaHa Консеја Међ\аирк>дне уније адвоката одређен је Боривој 
Јеклћ, председник Управног одбора.

6) На основу 4iVaHa 85. став 1. тачке 17. Статута Адвокатске коморе 
Војводине именоване су:

Ко.миснја за статутарна и нор.мативна акта у  саставу:

Пр>едседник:
Антић Слободан, адвокат, Стара Пазова 

Чланови:

Миковић Милан, адвокат, Панчево
Будишин Душан, адвокат, Кикинда
Бошњак Бура, адвокат, Сомбор
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Варади Имр>е, адвокат, SpeibaHiiii 
Бељански Слободан, адвокат, Нови Сад 
Михајловић др Стојан, адвокат, Зршванин

Комиснја за прописе и правну ир>аксу у саставу:

П{)едседник:
Воргаћ др Никола, адвокат, Нови Сад 

Чланови:
Добросављев Милан, адвокат, Нови Сад 
Маркићевић др Александар, адвокат, Нови Сад 
Кнежевић Слободан, адвокат, Нови Сад 
Трухар Владимир, адвокат, Ср>емска Митр>овица 
Кецојевић Драгутнн, адвокат, Нови Сад

Ко.мисија за праћење примене Друштвеног договора: 

Председник:
В\’чевић Зор>ан, адвокат, Нови Сад 

Чланови;
Каћански Миливој, адвокат, Нови Сад 
Грчки Александар, адвокат, Мол 
Секељ Јован, адвокат, Зрењанин 
Хил Јосип, адвокат, Бачки ПетркЈвац

Комисија за примену Тарифе у  саставу: 

Председник:
Јовановић Драгољуб, адвокат, Панчево 

Чланови:
Здјелар Мирослав, адвокат, Нови Сад 
Игић Сава, адвокат, Шид 
Ду^дић Ружа, адвокат, Суботица 
Лаковић Милорад, адвокат, Нови Сад

Комисија за библиотеку у саставу; 

Председник:
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад 

Чланови;
Примовић Живко, адвокат, Темерин 
Корхец Золтан, адвокат, Суботица 
Ми.шћ Александар, адвокат, Апатин 
Секу^дић Марија, адвокат, Суботица
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Комисија за уДРУ^кивање рада у  адвокатури у саставу:

Председник;
Новаковић Никола, адвокат. Нови Сад 

Члановн:
Рончевић Стеван, адвокат, iioBH Сад 
Кујунџић Јаков, адвокат, Суботица 
Несторов Мирко, адвокат, Зр>ењанин 
Томин Боривој, адвокат, Нови Сад 
Борјановић Мирко, адвокат, Нови Сад

Комисија за сарадњу са СИЗо.м пензијског и инвалидског осигура- 
ња у саставу:

Председник:
Сава Савпћ, адвокат, Нови Сад 

Чланови:
Ишпановић др Тошо, адвокат, Суботица 
Будишин Иван, адвокат, Нови Сад 
Ивковић Небојша, адвокат, Стара Пазова 
Бачић Мартин, адвокат, Суботица

Комисија за доделу Плакета са захвалшшом и Повеља у  саставд: 

Председник:
Лападат Ливијус, адвокат, Зрењанин 

Чланови:
Терек Шимон, адвокат, Сента 
Попивода Славко, адв10кат, Нови Сад 
Узелац Хелена, адвокат, Нови Сад 
Славко Мишић, адвокат, Нови Сад

Комисија за међуиародне везе у саставу;

Председник:
Лошонц др Аурел, адвокат, Суботица 

Чланови:
Ботић-Ракић Бранислава, адвокат, Нови Сад 
Бајић Мирнзслав, адвокат, Сента 
Перваз Јован, адвокат, Нови Сад 
Маринков Војислав, адвокат, Вршац

Комисија за идеолошко-политички рад у саставу:
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Председник;
Калишки Baca, адвокат, Панчево 

Чланови:
Шећеров Миомир, адвокат, Нови Сад 
Пашћаповић Родол>уб, адвокат, Новн Сал 
Царић Бранко, адвокат, Нови Сад 
Илијин Апдрија, адвокат, Суботица

Комиснја за кадркЈве у саставу:

Председник;
Кујунџић Јоснп, адвокат, Суботица 

Чланови:
Јеловац Никола, адвокат, Сомбор 
Рапајић Милан, адвокат, Нови Сад 
Весковић Живко, аАВОкат, Сремска Митризвица 
Варади др Јожеф, адвокат, Зркгшанин

Одбор за адаптацију пословних просторија и пркхглаву ш ездесето  
годишњице рада Адвокатске коморе Војводине, именован је у саставу:

Председник Одбора:
Јекић Боривој, хфедседник Управног одбора 

Чланови одбора:
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад
Томин Боривој, адвокат, Нови Сад
Рончевић Стеван, адвокат, Нови Сад
Новаковић HHKO.va, адвокат, Нови Сад
Каћански Миливој, адвокат, Нови Сад
Милић Томислав, адвокат, Нови Сад
Варади др Јожеф, адвокат, Зрењанин
Миковић Милан, адвокат, Панчево
Кујувдшћ Јосип, адвокат, Суботица
Рашовић Војислав, адвокат, Сремска Митровица
Бошњак Бура, адвокат, Сомбор
Рапајић Милан, адвокат, Нови Сад
Аулић Ружа, адвокат, Суботица

7) Узет је на знање извсштај председника Управног одбора о  раду 
између две седнице.

8) Решењем брнзј 157/79. ^писује се у И.меник адвоката Адвокатске 
коморе Војводине Пекановић Стипан, са седиште.м адвокатске канцела- 
рије у Сомбору у ул. Венац Степе Степановића 0—1 са дано.м 1. септем- 
бар 1979. године.
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9) Решењем бр. 183/79. у™ сује се у Именик адвоката Вилушић 
Божо, са седиштем адвокатске канцеларпје у Шиду, у Ул. Бориса Кидрича 
бр. 10 са дано.м 1. VIII 1979. године.

10) Решење.м број 180/79. \т1исује се у И.меннк адвоката Стошић 
Араго.мир, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву у ул. ША. 
бр. 110, са дано.м 1. VIII 1979. годнне.

11) Решењел! број 182/79. уписује се у Именик адвоката Максимовић 
Арагослава са седиште.м адвокатске канцеларије у Панчеву, у ул. Кара- 
ђсрђева бр. 2—1 са дано.м 1. септе.мбар 1979. године.

12) Решење.м број 187/79. угшсује се у Именпк адвоката Саичић 
Бранко, са седиштем адвокатске канцелариЈе у Зр>ењанину у ул. М. Тита 
бр. 30/1 са дано-м 1. IX 1979. године.

13) Решењем број 191/79. уписује се у Именик адвокатских приправ- 
ника Гојковић Савка, са адвокатско-приправничксхм вежбо.м код Гојковић 
Мите, адвоката у Новом Саду. Адвокатско-приправничка вежба тече од 
29. јуна 1979. године.

14) Решење.м број 181/79. евидентиран је утовор о пружању правне 
по.моћи закључен 1. јуна 1979. године између Лукић др Ве.дибора, адвоката 
у Новом Саду, и АС-импекс експорт и.мпорт Нови Сад OOYP „Центропа- 
пир" из Новог Сада.

15) Решење.м број 192/79. евидеитнран је уговор о пружању правне 
помоћн и заступању закључен 14. VI 1979. године између Манднћ Јованке, 
адвоката из Новог Сада, са „Биротехника” из Новог Сада.

16) Решењем брмзј 194/79. наложено је књиговодству Ко.море да 
изврши обрачун послфтнине иза пр>€-\1ин\ лог др Јована Ср>е.мца, адвоката 
у пензији, који је у.мро 16. јуна 1979. године, и посмртнину исплатн Ср>е- 
.мац Милани из Кикинде, Св. Милетића бр. 9.

У правни  одбор  
Адвокатске ком оре В ојводине
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Н Е К Р О Л О Г

Ар ЈОВАН СРЕМАЦ

Ар Јован Сремац, пензионисани адвокат из Кикинде, пре- 
минуо је 17. јуна 1979. у Кикинди.

Јован Сремац се родио 4. XII 1897. године у Кикинди. Гим- 
назију је учио у Кикинди (матурирао 1916), a право студирао у 
Загребу (1919—1922), где је и дипломирао са академским сте- 
пено.м доктора права. Судско-адвокатску праксу стекао у Кикин- 
ди, делом у Окруишо-м суду, a делом код адвоката (др Јанковић 
Жарко, др Волф Леополд). Полаже адвокатски испит пред ис- 
питном ко.мисијом Апелационог суда у Н. Саду 22. VI 1925. 
године.

Од 26. јуна 1925. године па све до пензиониса1Ба 31. де- 
цембра 1972. др Јован Сремац води адвокатуру у Кикинди.

Читав свој дуг, частан и плодан радни век др Јован Сре.мац 
провео је у адвокатури, у средини из које је поникао и у којој 
најзад остарео и умро. Човек поштеног и чврстог става, широке 
опште културе и солидне правне наобразбе, многоструке и or- 
ро.мне праксе, др Јован Сремац је био врло цењен човек, адво 
кат, правник и грађанин. Своја демократска убеђења осведочио 
је и за време шестојануарске диктатуре, бранећи књижевника 
Јована Поповића („Књига другова") и за време фашистичке 
окупације, када је доспевао и затвора.

Ар Јован Сремац је био у више наврата биран у органе 
Адвокатске ко.море Војводине, a дуто година је био председник 
Општинске организације адвоката у Кикинди. Поводом педесето- 
годишњице адвокатуре Војводине одликован је Ордено.м рада 
са златним венце.м.

М. Б.
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Ap ДИМИТРИЈЕ БЕШЛИН

Дана 2. јула 1979. године преминуо је у Сенти др Димитри- 
је Бешлић, пензионисани адвокат у Ади и Сенти.

Ар Ди.митрије Бешлић родио се 28. октобра 1899. године 
у Падеју. Гимназију учио у Сегедину и Сенти, право студирао 
у Суботици, где је дипломирао 1925. године. У Сегедину је сте- 
као академски степен доктора права 1927. године. Адвокатски 
испит положио пред испитном комисијом Апелационог суда у 
Н. Саду 1928. године.

Како му је први светски рат омео школовање, Димитрије 
Бешлић је краће време провео у управној служби Народне упра- 
ве у Н. Саду (1919—1920) код Жупаније Барања у Печују и qja- 
да Сенте, да би по нормализовању прилика наставио студије. 
Приправничку праксу обављао је код Окружног суда у Субо 
тици и код адвоката у Сенти. Y Именик адвоката Адвокатске 
коморе у Н. Саду уписан је 26. септембра 1928. године. Од тога 
времена са краћим прекиди-ма др Димитрије Бешлић води адво 
катуру у Сенти или у Ади све до свога пензионисања 28. II 1973. 
године.

Као си.мпатизер НОП Димитрије Бешлић у данима ослобо- 
ђења организује Срески народни суд у Сенти, чији је први 
председник (1945), но убрзо се враћа у адвокатуру. Димитрије 
Бешлић је за време окупације много учинио на збрињавању и 
лечењу деце из Шарварског логора (члан је управе Бо.днице 
интернираца у Н. Саду).

Димитрије Бешлић је био човек широке културе, комуни- 
кативан, друштвен. Поред адвокатуре, коју је успешно обављао 
дуги низ година, бавио се и друштвеним радом кроз разне ку.\- 
турне, спортске и друге организације и друштва. Y више .махова 
биран је у разне органе Адвокатске ко.море у Н. Саду.

Ар Димитрије Бешлић остаће дуго у сећању родног му 
Потисја.

М. Б.



У р е ђ и в а ч к и  с а в е т :

Председник:
Н икола  В у ја ш к о ви ћ  

судија Врховног суда Војводине

Светозар А р а кули ћ , заменик јавног правобраниоца Војводине, Аиггоније 
Б орић, саветник покрајинског секретара за правосуђе и општу управу, 
Н икола  Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа К алиш ки , адвокат у Панчеву, 
Ж ива  К оњ евић, шеф Службе за cKVTnuTHHCKe послове Привредне ко.море 
Војводине, В ојислав М аринков, адвокат у  В р ш ц у , д р  Л з\биш а М илош евић , 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, А у ш а н  М ићић, секретар 
Покрајинског друштвеног правобрапиоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић , судија Врховног суда Војводине, М илан  P anajuh, адвокат у Но- 
вом Саду, ВоЈислав Р аш овић, адвокат у Сремској Митровшш, Л асло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др  Петар Ш арневић, доцент Правног факулте- 
та на Ријеци, А уш а н  Ш ипка, стручнополитички сарг1дник у Покрајинској 

конференцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговорни уредник 
Сава Савић  

адвокат у  Новом Саду

Б орће Вебер, адвокат у  Новом Саду, Б удислав Вулетић, адпокат у Не- 
вом Саду, Светозар А обросављ ев, судија Огаитинског суда у Новом Саду. 
М ирослав Зд јелар , адвокат у Новом Саду, Ж и в к о  К и сели чки , судија 

Вишег суда у  Новом Саду.

Технички уредник: 
М ир ја на  Јовановић

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

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

На основу мшпљења Покрајинског секретаријата за обрааовање, науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. uaja 1973. године, Г ла сн и к  је  стручна публикација »х:лобоћ€на основног и

посебног пореза на промет.

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