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А Д В О К А Т У Р А  И Д Р У Ш Т В О

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ: 
ПИСМО ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ

У ОДБРАНУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Догађаји који су изазвали реаговање најшире јавности и били 
једно од обележја политичке и друштвене јесени 89. морали су бити 
тема ванредног скупа војвођанских адвоката, баш као и прошлог ок- 
тобра, када је  ванредна Скупштина Адвокатске коморе Војводине до- 
нела одлуку да се пружи бесплатна правна помоћ свима који су изло- 
жени терору и прогону на Косову, као и свим осталим грађанима СФР J 
који су изложени репресији и злостави због слободног изражавања 
мишл>ен>а

Показало се, на жалост, да је  ова одлука само за кратко преду- 
хитрила заступнике оптужница против оних гоји слободно мисле и 
казују, и бивају кажњени за то.

Сва транспарентна заклињан>а у постулате модерне правне држа- 
ве још  једном су остала слово на папиру. Наслеђе времена када је  
вербални деликт категорисан високо и морао бити мета сталне пажње 
и будности да се не каже нешто што се „не сме” — поново је  прекрило 
друштвену стварност Југославије.

Суђен>е Јовану Опачићу послужило је  за све друге циљеве само 
не за оно због чега кривични закон и кривични поступак постоје као 
гарант слобода сваког појединца и друштва у целини: да се почи- 
ниоцима кривичних дела суди по закону, a да невини не могу бити 
осуђени.

Како помешана са збил>ом злослутно звучи порука латинских 
мислилаца: uno absurdo data  infinita seguuntur (ако ce почне ca једним  
абсурдом, следи га безброј других).

Због овакве „употребе закона”, због прекршајних и кривичних 
поступака у Книнској крајини, Адвокатска комора Војводине на својој 
ванредној Сгупштини, одржаној 16. септембра 1989. године у Новом 
Саду, донела је  одлуку да се упути писмо Председништву СФРJ.



И нтегрални текст писма гласи:

ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ
БЕОГРАД

Адвокати ВоЈводине на својој ванредној Скупштини, 
одржаној у  Новом Садудана 16. I X 1989. године, са великом  
забринутошћу констатују да се у  Социјалистичкој Репу- 
б лици  Хрватској, у  К нинској крајини, идаљ еводеипокрећу 
прекрш ајни и  кривични поступци против припадника срп- 
скогнародазбогјавноизговоренихречи приликом  прославе 
600 година Косовског боја која је  одржана у  К нинској 
крајини 9. јула  1989. године, као и  збогучеш ћа у  оснивању 
и  обнавлгању културног друштва „ Зора ”.

Покренуте прекрш ајне и  кривичне поступке адвокати 
ВоЈводине сматрају неприм ереним  начелима демократије, 
хуманизма и  залагањуза остварење правнсЈЦ>жаве чему теже 
све прогресивне земље света, a сматрају да су то основна 
стремљења и  наш е земље.

Полазећи од напред изнетих констатација, имајући 
п р и  томе у  виду да су до сада у  југословенској и  светској 
јавности објављени многобројни апели и  протести упућени  
надлеж ним државним органима СР Хрватске због нерав- 
ноправног положаја српског народа у  ХрватскоЈ, a да ти 
органи до данас ништа нису учи н и ли  да се удовољи овим  
апелима и  протестима, налазимо да је  овакво понашање — 
боље рећи ћутање надлеж них органа у  Хрватској — довело 
међунационалне односс и  продубило националну нето- 
лерантност до таквог степена да она директно угрожава 
безбедност земл>е, па због тогразлога предлажемо да Пред- 
седништво СФРЈ што хитније, у  оквиру својих овлашћења 
заснованих на Уставу и  захонииа СФРЈ, предузме одго- 
Bapaj'ybe мере ради обуставе покренутих прекрш ајних и  
кривичних поступака против Јована Опачића идр. као и  ради  
успоставл>ања пуне равноправности српског народа са дру- 
гим  иародима и  народностима у  Социјалистичкој Репу- 
блици  Хрватској.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Стеван Рончевић



Адвокатска комора Војводине, следећи своју одлуку од 15. октобра 
1988. године и одлуге ванредне Сгупш тине од 16. септембра 1989. 
године, за браниоце Јовану Опачићу одредила је  др Александра Мар- 
кићевића, Драгољуба Мартиновића и Горана Станивуковића, адвокате из 
Новог Сада, и Спасоја Салатића, адвоката из Сомбора

Заједно са осталим голегама, наступајући у одбрану људских 
права, јединствено и изнад свих подела, бранећи достојанство окрив- 
љеног и адвогатуре, показали су да им је  Јутхклавија и југословенство, 
како је  то рекао на суђењу у Шибенику Мирко Франчески, адвокат у 
Сплиту, изнад баналне чињениие рођења.

Адвокатура је још једном деловала — за човека и уз човека 
Пролазећи кроз разне друштвено-политичке и државно-правне 

формације и уређења, у историји човекових права за слободе, увек је 
знала да одржи принцип правде и истине против свих врста притисака 

У времену садашн>ем, у Шибенику 20. и 21. септембра 1989. 
године, ове традиције нису изневерене.

Цивилизацијска тековина људског друштва адвокатура је  постала 
онога дана када су људи изборили право да се насупрот политичкој 
власти обрате управо друштву, да би путем адвокатурв осигурали право 
на одбрану својих слобода.'

Зато је  овај догађај морао бити забележен.
Окружни суд у Шибенику ослободио је  Јована Опачића оптужбе 

за кривична дела из чл. 154. КЗ СФРЈ (расна и јфуга дискриминација) 
и чл. 157. КЗ СФРЈ (повреда угледа СФРЈ), a осудио га на 3 месеца 
затвора због кривичног дела из чл. 57. КЗ Хрватсхе (спречавање или 
ометање јавног скупа).

У овом броју, у рубрици „Погледи и мишљења”, објављујемо РЕЧ 
ОДБРАНЕ изговорену од стране др Александра Маркићевића, једног 
од бранилаца Јована Опачића, на суђењу у Шибенику, у уверењу да по 
свом значењу и поруци заслужује пажн>у адвокатске јавности, и не само 
ње.

М ирослав Здјелар

12Д987
'  Видети, Силвнје Деген: Одвјетниж као бранитељ кроз повијест, Гласник АК, бр.



Д р  А л е к с а н д а р  М а р к и ћ е в и ћ  
адвокат у Новом Саду

Р Е Ч  О Д Б Р А Н Е

НА СУЂЕЊУ ОПТУЖЕНОМ ЈОВИ ОПАЧИЋУ У ОКРУЖНОМ 
СУ Д У У  ШИБЕНИКУ

Има једна стара и мудра енглеска изрека коју радо цитирам; 
„Човек који је  у праву употребљава благе речи и  јаке аргументе. И 
обрнуто: човек који није у праву употр>€бл>ава јаке речи и — никакве 
аргументе”.

Нека ова пословица буде мото моје завршне речи и одбране Јове 
Опачића Брижљивом упоредном правном и књижевном анализом 
текстова инкриминисаних говора Јове Опачића уверили смо се да је  
оптужени у праву, да је  невин и да оптужница која га терети за три 
1сривична дела представља велики чињ енични и правни промашај. О 
томе постоје необориви докази. To су песнички надахнуте и лирски и 
хуманистички интониране беседе оптуженог изречене 8. и 9. јула 1989. 
године у Кистањама и у Косову код К н и н а

У таквој ситуацији одбрана оптуженог Јове Опачића савршено је  
једноставна као истина И она у истини има свог најболлг савезника 
Стога оптуженом Јови Опачићу није потребна грмљавина јзечи. Громо- 
гласне и патетичне речи звуче као прапорци и ништа не доказују, него 
само показују да не постоје прави аргументи.

У овом кривичном процесу постоји један правни парадокс. Опту- 
женог Јову Опачића оптужују и у исти мах и бране његови ин- 
криминисани говори. И јавни тужилац и одбрана траже упориште у 
беседама оптуженог, сматрају их крунским доказом и управо на њима 
граде окосницу својих оштро супростављених теза. Разлика је  само у 
томе што јавни тужилац из ових говора узима п«ј*дине реченице 
злонамерно истргнуте из контекста целине, a одбрана се позива на 
беседе такве какве јесу, у њиховој природној и хармоничној целини.



Банална је  истина да се методом истргнутих цитата којом се служи 
јавна тужба може и од белог направити црно или сиво и исто тако може 
се поштен и праведан човек прогласити кривцем кога треба обесити.

Говори оптуженог Јове Опачића забележени су на хартији, као и 
на магнетофонској и видео траци и урезани су у меморију десетине 
хнљада људи -  учесника јубиларне прославе 600. годишњице Косовског 
боја, која је  одржана у Косову код К нина

Одбрана се енергично супротставила извођењу доказа емито- 
вањем магнетофонске и видео-траге из чисто принципијелних разлога. 
Jep, ни јавна тужба ни суд нису именовали аутор>е ових снимака, нити 
пружили друге релевантне податке како би се могла проверити аутен- 
тичност ових трака Остало је  отворено питање да ли су то траке са 
дозвол>ених јавних снимања једне јавне прославе или су снимања 
извршена тајно скривеним техничким направама коЈе су вођене и 
усмераване полицијском или доушничком руком. Извесна неслагања у 
садржини између видео и магнетофонских трака међусобно и обеју са 
написаним текстом говора, упућују на закључак да су то сумњиви докази 
који нису ни аутентични, ни верк)достојни и којима се може порећи 
свака доказна вредност. Против коришћења таквих ^оказа” устају сви 
принципи права и морала За овакве доказе, чији се аутор 1срије у мраку, 
важи изрека Шопенхауера упућена свим ан(Н1имним ауторима: „Хуљо, 
потпиши се или ћути!”

Још док се нисам био латио ове одбране, листајући новине у 
доколици, изненађено сам зауставио поглед над текстом објавл>ене 
беседе Јове Опачића Привукла ме је  ова несвакидашња беседа, њени 
поетски симболи и метафоре, a нарочито ми је  приковала пажњу њена 
поента и хуманистичке поруке, које цитирам:

„Због тога је  мржња припадника нехе друге вјере или нације исто 
толико деструктивна и бесмислена као кад бисмо мрзили поток што 
жубори, цвијеће што цвјета и сунце што си ја”

Оптужени Јово Опачић изричито устаје против „сваке идео- 
лошке, вјерске или националне искључивости” и залаже се за програм 
„пуне националне, идеолошке и вјерске толеранције и равноправности 
са БРАТСКИМ ХРВАТСКИМ НАРОДОМ”. Идеали оптуженог јесу: 
„КУЛТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЈА И ЧО В ЈЕЧН О СГ. У току говора опту- 
жени се оку пл>еном народу обраћа речима: „Мили мој српски и хрватски 
роде” и више пута спонтано кличе: „живело братско разумевање и слога 
између српског и хрватског народа!” Ове гључне речи бележе чак и оне 
фамозне трахе са видеа и магнетофона, траке монтиране, сечене и 
премонтиране. Тако се докази на којима јавни тужилац заснива оптужбу 
враћају јавној тужби у виду бумеранга или торпеда који разарају 
оптужницу.

Сваки добронамеран читалац говора оптуженог Опачића мора 
себи и својој савести упутити неха питан>а Зар је  могуће да је  овај човек



оптужен као шовиниста, изазивач националне мржн>е или раздора? И, 
зар је  могуће да мозак и срце овог човека, оптуженог. Јове Опачића у 
исто време емитују посланице и поруке љубави, слоге и братства између 
српског и хрватског народа и поруке које изазивају мржњу, раздор или 
нетрпељивост између тих истих народа He може то нико, па ни  
оптужени Јово Опачић, јер  би иначе био натприродни феномен или 
недостижни глумац из школе Станиславског. Сваки човек има своју 
физичку висину. Исто тако постоји и духовна висина човека и само 
тешким посртањем човек може пасти испод своје духовне вертикале.

Има у беседама Јове Опачића и  опорих и прејаких речи и оних 
пуних емоционалног набоја Али ниједна од тих жестоких речи није 
упућена братском хрватском народу, ниједна не сеје семе раздора и 
мржње међу народима За прејаке речи оптужени има разумно објаш- 
н>ен>е: био је  ношен таласом народа који му је  клицао и носио га према 
бини позорнице. И тако је  и прочитао свој говор у намери да стиш а 
светину, да је  уразуми и да све прође у најбољем реду.

Треба се уживети у психологију народа на великом збору. О тој 
колективној психологији масе у екстази или гневу која се ш ири као 
плима и захвата сваког појединца гово|>е стихови Сергеја Јесењ ина

„ико је  песниквал, a океан Русија 
може л и  онда бити миран 
кад је  немирна стихија”.

Из наведених разлога сматрам да у беседама и поступцима опту- 
женог Јове Опачића нису садржана битна обележја кривичног дела 
изазивања националне, расне или верске мржн>е, раздора или нетрпе- 
љивсчзти из чл. 134. КЗЈ, нити кривичног дела спречаван>а или ометан>а 
јавног скупа из чл. 57. КЗ Хрватске.

Остаје још кривично дело повреде угледа СФРЈ из чл. 157. КЗЈ.
Првобитно је  Јово Опачић био оптужен да је  својим говором 

изложио порузи „врховног команданта”. У току главног претреса јавни 
тужилац је  изменио оптужницу утолихо што је  „прецртан врховни 
командант” и уместо њега као посебан заштићени објекат појавила се: 
СФРЈ.

Будући да заступница јавне тужбе није разграничила чињ енични 
опис дела из чл. 134. КЗЈ од кривичног дела из чл. 157. КЗЈ у смислу 
чл. 262. став 1. тачка 2. ЗКП, a оптужница је  ипак ступила на правну 
снагу, одбрана је  могла само насумице тумарајући кроз густе сплетове 
инкриминација да тражи и наслућује у чему се састоје радње окрив- 
љеног које долазе под удар чл. 157. КЗЈ.

Да би се дао одговор на капитално чињенично питање да л и  је  
оптужени крив или невин неопходно је  да се несумњиво утврди да ли 
је  оптужени изложио порузи СФРЈ као целину, другим речима, да ли 
је  вређао или клеветао, исмејавао, изложио презиру или уопште омало- 
важавао Социјалистичжу Федеративну Републику Југославију.



Одбрана износи своју тезу огољену и кристално јасну.
СФРЈ није једна идеологија, ни једна партија.
СФРЈ је  наша заједничка отаџбина.
Ниједном речју, ни радњом, ни гестом или мимиком оптужени 

Јово Опачић није вређао СФРЈ, своју отаибину у којој су гробови 
његових предака и под чијим сунцем расту петоро деце оптуженога.

Има у беседама Јове Опачића оштре, бритке и жестоке критике 
бирократских политичких врхова и н>ихове идеолошке заслепл>ености 
и нетолеранције. Оштрица критике уперена је  и против тоталитаризма 
и једнопартијског система скривеног иза фасаде „самоуправне орнамен- 
тике”. Но, треба рећи да ни идеологија, ни Савез комуниста, ни друге 
друштвене организације у нас не уживају кривичноправну заштиту из 
чл. 157. КЗЈ. Нигде у свом говору оптужени није прешао границе и 
закорачио у забрањену кривичну зону. Напрк)тив, после свега што се у 
нашем друштву дешава може се рећи да оптужени Јово Опачић, 
шибајући пороке наше политичке бирократије и њених полтрона, чак 
није ни био на висини догађаја. Jep, требало је  још  жешће, још  бриткије 
и још силније ударати по тим биро1сратс1сим врховима и по велможама 
који су довели нашу земљу у овако дубоку економску, друштвену и 
моралну кризу и на саму ивицу расула и глади.

Оптужени Јово Опачић критикује и жигоше пороке из племв- 
нитих побуда Он то чини из превелике љубави према својој домовини — 
СФРЈ. Ч ини то с погледом у будућност и могао би с правом попут 
Мајаковског рећи: „Волим отадбину која јесте, али трипут више ону 
која ће да буде.”

Другарице председнице, другови судије,
Пред вама је  оптужени Јово Опачић горштачки усправан као бор 

у свом завичају. Тај човек је  лишен слободе, али не и свог поноса и 
људског достојанства. Он очекује вашу пресуду као живу реч закона и 
правде. Ослободите Јову Опачића ове тешке и неосноване оптужбе и 
вест 0 томе заструјаће кроз све крајеве наше земл>е као весник да се и 
на овим нашим просторима рађа правна држава



Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

С т е в а н  М.  С л и ј е п ч е в и ћ  
адвокат у Осијеку

О КРИМИНАЛНОЈ ПРЕВАРИ

О криминалној превари било јеречи  и  у нашој и у страној правној 
књижевности. У нашем друштву, где се не оскудева у помањкању 
моралне свести, нису ретке делатности које се подводе под појам 
преваре. У нашој судској пракси нису ретка колебан>а, кад треба одре- 
дити став да ли  се ради о цивилној или криминалној превари. У том 
погледу ми1Шћен>а су подел>ена не само у судској пракси него и  у 
теорији, па ове моје речи могу бити аггуелне: оне могу да освеже 
стечено знање и подстакну на размишл>ан>е, a размишљање не води 
само сумњи него и правилнијем мишљењу. Није потребно ни  да 
истичем да нису ретка кривична гоњења због преваре, која у пракси 
отварају дилеме.

Појам преваре можемо посматрати са два становишта: у ис- 
торијској димензији и кроз призму позитивног права. Ако пређемо на 
подручје римског права, гдб су доста кристалисани цивилноправни 
појмови, онда се може основано тврдити да такав степен кристализације 
не постоји у домену кривичног права Ако са овог уопштеног мишљен>а 
пређемо на испитивање појма преваре, онда можемо закључити да појам 
преваре није био правно детерминисан и самосталан. Он се подводио 
под појам крађе (furtum ). За гоњење због преваре постојала је  actio doli.

Овакво гледање на превару прешло је  из римског у француско 
право и оно је  дуго владало у француском праву све до Наполеоновог 
времена, кад је  појам преваре одвојен од појма крађе и постао самос- 
талан. Још  дуго после тога ,,dol crim inel” није био предмет одређене и 
јасне формулације, па се мешао са „dol civil”.i

У првој половини 19. века еминентни француски правник J. 
Boitard, испитујући принцип закона и објашњавајући „Cbđe pena l”,

'  Т. Живановић, Основц посебни део, I ш ., стр.151.



одређује оквир за „delit d ’escrcxjuerie” и основ дистинкције између „dol 
criminel” и „dol civil”.* *

У аустријсгом и пруском праву 18. вега појам 1сриминалне преваре 
имао је  доста велигу димензију, много већу него у савременим законо- 
давствима У том праву појам криминалне преваре обухватио је „про- 
неверу и повреду ауторског права, извесне случајеве утаје и фалсифико- 
вање, чак и кривоклетство”.* Различити случајеви „m anoeuvres frau- 
duleuses” подводили су се под појам криминалне преваре. Таква димен- 
зија преваре није дуго постојала Појам криминалне преваре у теорији 
и пракси почео се одвајати од појма цивилне преваре, али са голебљивом 
граничном линијом. Тада проневера, фалсификат и кривоклетство 
постају самостална јсривична дела Такосе коначно гриминална пр>евара 
сужава у погледу нападног објекта, радн>е извршења и последице и 
ограничава само на економску сферу.

И поред остварене тенденције за сужењем појма преваре, раз- 
граничење криминалне од цивилне преваре није остало без тешкоћа, 
што се видно одразило у пракси судова Неки наши теоретичари деле 
ова два појма, a неки тврде да је таква подела немогућа Тако J. Ш иловић 
тврди да „чврста темел>на разлика између цивилне и криминалне 
пријеваре није могућа”.'* М. Чубински истиче да је  превара „једно од 
оних кривичних дела, чији су појам и границе и до сада голебљиви у 
науци и законодавству”, да је  Garraud рекао: „Escroquerie est, en effet, 
la p ro tee  du droit penal noderne”.*

Свако кривично дело садржи нападни објегг, па није сувишно да 
се овде укратхо позабавимо објеггом преваре. Што може бити објект 
преваре? To може бити свака ствар имовинске вредности. Да ли  објегг 
пр>евар€ могу бити „имовински интереси”? Наш КЗ није одредио такве 
интересе као потенцијапни објект преваре. Кривични законик Кра- 
л>евине Југославије од 27. I 1929. године у 5-у 333. означује „имања и 
имовинске интересе” као могући o6jeirr преваре. Пошто позитивни КЗ 
не означује „имовинске интересе” хао могући објегг преваре, може се 
упитати: зашто то није учињено. М ислим да то није учињено зато, што 
законодавац у појам имовине укључује и „имовинске интересе”. He 
налазим оправдање за супротно мишљење, нити сам у нашој теорији 
нашаотаквооправдан>е. Ј.Таховић, коментаришући КЗ, износи даобјект 
преваре може бити „имовина уопште”, подразумевајући и имовинска 
права и интересе. Т. Живановић стоји на истој позицији, те износи да 
је  кривично дело пр>еваре усмерено против „имовине уопште”, да се по 
том превара разликује од крађе, утаје и разбојништва, хоји су усмерени 
против појединих саставних делова имовине.* Fr. von Liszt хаже да је 
превара „Vermogensbeschadigung im Bereicherungsabsicht, herbeige-

* J. Boitard, Ltfos de droU criminel, 1896, p. 442
* Т. Живановић, op. ck, стр. 150—151.
* J. Шиловић, Кмзнено право no др Јаикц 1905, стр. 380.
* М ЧубинсЕИ, Ншучни и  пражтични коментшр КЗ, 1934, стр. 576—577.
* Т. Живановић, ср. си., стр. 137.



flirt durchlistige Tauschung”.’ У сваком случају превара je  имовинско 
кривично дело које умањује имовину неког правног субјекта на специ- 
фичан начин, које ће у даљем излагању бити поближе означено.

Наш КЗ СФРЈ у чл. 176. предвиђа превару у служби као посебни 
внд преваре, које може извршити само службено лице, чије својство је 
означено у чл. 113. ал. 4. КЗ СФРЈ. У пракси често искрсава питан1е: да 
ли  превара у служби може бити у стицају са кривичном делом фал- 
сификата? У вези са овим постоје два става: а) стицај је  могућ и б) стицај 
није могућ. Ако фалсификатор начини и употреби фалсификат као 
средство заблуђивања, онда де чини засебно дело фалсификата, дело 
преваре и  дело фалсификата

Штета је  битни елеменат сваке преваре, али та  штета мора бити 
процењива у новцу. Кад тако не би било, онда не би могли одрвдити 
правну квалификацију преваре. У нашем економском систему вредност 
новца се мења учестало обзиром на вечно присутну инфлацију. Та 
вредност се брже мења него правни прописи, који одређују новчано 
мерило. To правно мерило није увек у сагласју са стварношћу, па се то 
одражава и на пољу правне сигурности. Преваре, подељенв по економ- 
ском основу (објективном мерилу) једнаке су по својој природи, али 
нису једнаке по предвиђеним санкцијама Тако тешка превара може 
постати једноставна или чак ситна По објеггивном основу, дакле по 
димензији последице, постоје три врсте преваре: обична или једнос- 
тавна, тешка или квалификована и ситна или привилегисана Пошто је 
југославенски правни систем дезинтегрисан, не желим да означујем 
димензије последице, нити законске чланове, јер бих се изгубио у 
њиховом набрајању и  непотребно замарао читаоца.

Много речи 0 објехтивној компоненти преваре могу да ослабе 
нашу пажњу, па ћу зато мало да се позабавим субјективном страном тог 
деликта Превара је намерно кривично дело. Кад то тврдим, онда 
истовремено тврдим да је  и долозно. Свако долозно кривично дело није 
намерно. У намери је  садржан dolus, a у dolusu није садржана намвра 
У пракси се често идентификује појам намере са појмом dolusa (умиш- 
л>аја), иако нема места таквој идентификацији. Кривично дело преваре 
може се учинити само са намерк>м и  диреггним dolusom  (cum dolo 
determ inato), a никако ca евентуалним dolusom, нити из нехата Учини- 
лац преваре (преварант) има интензивну вољу и интензивну свест која 
обасјава радњу и последицу. О 1сриминалној превари може бити речи, 
где је  свест у свом зениту, a воља у интензивном напону, где представа 
последице покреће вољу на акцију.

Нап]>ед је  изнесено да учинилац преваре мора имати свест о 
радњи извршења, па је  овдв потребно да се јасније осветли тај објект 
свести. Радња извршења код преваре има спвцифична обележја Т. 
Ж ивановић истиче да је  та радња са гледишта узрочности „људска 
радња, која је  међу људским радњама условима последице најближи

 ̂Liszt — Schmidt, Labuch des D. Stmfrcchts, 1927, crp. 667.
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(непосредни или пос1>едни) н>ен услов”.* По M eycr-u радња извршења 
је  она Јћудска радн>а, која је  неопходно „нужна за произвођење пос- 
ледице”. Питање радње су многи обрађивали као нпр. Bcling, Frank, 
Garmon, G arraud, Fr. von Liszt. Овај последњи ce нарочито осврће на 
питање радње извршен>а у наведеном делу ( § 28 — 30, стр. 151 — 167). 
Радња извршења се састоји у стварању заблуде или одржању заблуде. 
Чин>енице у погледу којих се ствара или одржава заблуда могу бити 
садашње или будуће. Кад неко примерице тврди да је  власник одређене 
ствари, иако то није, у намери да себи или другом прибави противправ- 
ну имовинску корист, онда се н>егово тврђење односи на садашњост. 
Кад примерице неко у истој намери тврди да ће му неки сродник из 
иностранства за кратко време послати огромну своту новца, иако не 
постоји такав сродник нити располаже таквим новцем, онда се тврђење 
односи на будућност. Наш угледни правник Лаза Урошевић износи да 
„изазивање извесног веровања или неке наде (нпр. да ће имању скочити 
вредност) није лажно представљање... чињенице примају се на веру, те 
зато не смеју бити лажне, a мишљења се не примају на веру и зато се 
морају проверавати.”’

Обман>иван>е се обележава различито у различитим законицима. 
Норвешки КЗ говори о „изазивању или искоришћавању туђе заблуде, 
дански КЗ о „изазивању, повећаН|у или искоришћавању заблуде”, ита- 
лијански КЗ о ,Јховођен>у у заблуду лукавством или обманом”.'® КЗ од 
27.11929. у § 334. формулише обмањиван>е на овај начин: „К о... лажним 
представл>ан>ем или прикривањем или изопачењем чињеница доведе 
кога у заблуду или одржава у заблуди у којој се овај налази...” Binding 
мисли да је  за обмањивање довол>на ознака „лажно представљање”, јер 
оно појмовно обухвата и „прикривање”. Кад се нека чињеница прикрива, 
онда се у ствари лажно представља да не постоји. Т. Ж ивановић сматра 
да је  Binding у праву, али је ипак ради „веће одређености потребно 
навести поред лажног представллња пригривање и изопачење”.” 06- 
мањивање се може вршити на два начина: агтивном радњом (чињењем) 
и пасивном (нечин>ен>ем). И Liszt наводи да се лажно представл>ан>е 
може вршити: чињењем („durch positives T un”) и нечињењем или 
пропуштаН|ем („durch U nterlassen”).“  Лажно представљање је  много 
прецизнија и јаснија ознака него прикриван«, па се зато у теорији даје 
много више простора објашњењу појма прикриван>а Лаза Урошевић 
износи да при1фиван>е постоји, кад се неком „онемогућава да нешто 
сазна (нпр. вештачким путем нарочито прикривање мане на продатој 
ствари)”.“  Прикривање може се врш ити речима или на други начин. 
Кад примерице продавац опије коња ракијом у циљу да прикрије његову 
„злоћудност”, онда чини радњу прикривања.

* Т. Живановић, Основц општидео^ I кн>., 1935, стр. 176.
* Лаза Урошевиђ, КЗ, 1929, стр. 493.

Објашњенл уз Нацрт КЗ СФРЈ, 1951, стр. 255 -268.
”  Т. Жившовић, Основи, посебни део, 1939, стр. 128.

Fr. V. Liszl, op. cit, стр. 670-671 уз 5 139.
Л. Урошевић, ор. cit., стр. 493.
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Заблуђивање као интелектуално средство није у физичком односу 
према штетној последици. Између заблуђивања и штете нема непос- 
редне везе, непосредног узроковања. За наступање штете потребна је 
радња оног ко је  у заблуди. Варалица ствара заблуду или одржава у 
заблуди, a заблуђени, мотивисан заблудом, врши штеточинску радњу.

У нашој судској пракси појавило се питање; да ли обмана држав- 
них органа или органа самоуправл>ан>а води превари, кад су они 
мотивисани таквом обманом наведени на извршење штетне радње или 
пропуштање такве радње. У вези са овим питањем настала су два 
одговора: а) по једном, обмана државног органа или органа самоуправ- 
л>ан>а не може бити превара и б) по другом, таква обмана може бити 
превара, али само у оном случају ако се при обмани употребе лажни 
докази. У оправдању одговора под а) наводи се: где такви органи по 
службеној дужности проверавају наводе странака (изјаве, пријаве, зах- 
теве), тамо не може бити преваре. У вези са одговором под б) наводи 
се: кад странка при обмани употреби лажне доказе, свесна да су лажни, 
тамо може бити преваре, под претпоставком да су остварена и друга 
битна обележја преваре. Овај став има упориште и у нашој судској 
пракси (Види: одлука В.с.Х,објављена у Ш  6р.2166).

При испитивању постојања преваре поред правног потребно је  и 
неко знан>е из психологије као помоћне науке, нарочито на релацији 
ЗАБЛУДА—СУМЊА. Заблуда је  погрешна представа о чињеницама, 
дакле феномен у психи заблуђеног. Варалица је  свестан своје активнос- 
ти (стварања заблуде или одржавања у заблуди), a преварени, мотивисан 
погрешном представом о чињеницама, није свестан штетности своје 
радн>е. Преварени верује да је  истинито оно што му је  лажно представ- 
л>ено. Кад варалица лажно представља чин>енице, онда лице коме је  
усмер>ено лажно представљање има две психолошке могућности: а) да 
верује у истинитост оног што му се п{>едставл>а и б) да сумња у 
истинитост. Ако преварени верује у истинитост, онда постојање прева- 
ре нв може бити доведено у питање. Ако преварени сумња и учини 
штетну радњу, онда не може бити речи о извршеној превари. Ко је  у 
заблуди, тај верује. Ко сумња, тај не верује. Где нема заблуде, тамо нема 
преваре. Кад бисмо стали на позицију антипсихологизма, онда не бисмо 
могли разумети многе феномене у интелегтуалној и волунтаристичкој 
сфери, па — према томе — ни оне који су везани за кривично двло 
криминалне преваре.

У нашем позитивном праву има обмана, које се не могу повезати 
са 1сривичним делом преваре. Ако примерице неко лажним обећањем 
брака наведе на обљубу малолетно женско лице, које је  навршило 14 
година, тај не чини кривично дело преваре већ друго кривично дело. 
И овде постоји заблуда, али учинилац лажним обећан>ем не ствара 
заблуду у намери да се постигне противправна имовинска корист или 
да се другог имовински оштети, већ у намери да дође до обљубе. Овде 
је  радња извршен>а обмана и обљуба.
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y  пракси ce појављују дилеме, гад је  у питању покушај преваре, 
па не може бити бескорисно да се каже неколико речи о тој ствари. Кад 
је  у питан>у покушај преваре физичког лица, онда не стојимо пред 
тешкоћама, али кад се појави питан>е погушаја правног лица, онда нисмо 
без тешкоћа, онда се отварају два питања:

а) Koje физичко лице, запослено у правном лицу, треба да се 
заблуди или одржи у заблуди и

б) које физичко лице, запослено у правном лицу, треба да узрокује 
штету да би се могло сматрати да је  превара извршена, да је  конкре- 
тизована штетна последица.

Пре одговора на ова питања желим да истакнем да прихватам 
Савињијеву теорију фикције према којој правно лице нема реалне 
егзистенције, па — према томе — ни свести, ни представе, ни вол>е. Ту 
се фингира да свест, представа и вол>а физичког лица представЛ|а свест, 
представу и вољу правног лица.

Да бисмо могли правилно одговорити на ова питања, потребно 
је претходно упознати правне одредбе, било законсге, било само- 
управне, које се односе на економску сферу правног лица и послове у 
тој сфери. У хруг таквих лица могу да уђу: диреггор, шеф рачуноводства, 
контролор, ликвидатор и благајник. Истина, сва ова лица не представ- 
л>ају правно лице, али у icpyry своје службе имају дотицај са имовином 
таквог лица. У пракси на овом терену отварају се дилеме, нарочито кад 
је у питању покушај преваре. Ако се доведу у заблуду она лица у правном 
лицу, која по правним одредбама имају дотицај са имовином тог лица, 
онда можемо говорити само о покушају преваре. Тај покушај се може 
вршити само са директним умишљајем, пошто је  превара намерно 
кривично дело, где евентуални умишњај и нехат не долазе у обзир. He 
прихватам мишљење Б. Златарића по ком је  за покушај ^овољ ан  и 
евентуални умишљај”. To погрешно становиште усвојио је  и В.с.Х. у 
својим од лукам аК ж -640/52 од 13. V 195Z и К ж - 934/53 одЗО. V I1953.'^ 
Ово погрешно становиште може се прихватити за друга кривична дела, 
али никако кад је у питању превара или н>ен покушај. Сама обмана неког 
лица из наведеног круга је само једна карика у ланцу преваре, али није 
довршена пр>евара. To је  само покушај, где нема штетне последице. Овде 
може да се прихвати мишљење D onnedieu  de V abres према коме је 
обележје покушаја „Г absence de resultat nuisible”.“ У гривичном праву 
се говори о довршеном и недовршеном покушају, па тим говором 
можемо даосветлимо покушај код преваре. Покушај преваре је  довршен, 
кад је  варалица обмануо (заблудио) лице из означеног круга, a не- 
довршен, кад је  варалица почео заблуђивати. Ако неко правном лицу 
поднесе поднесак са лажном садржином, али усмереним материјалној 
противправној користи, онда може бити речи само о припремној радњи, 
која није код преваре кажњива Припремна радња није карика у ланцу 
радњи код преваре. To још  није ни покушај заблуђиван>а. * **

R Златарић, КЗ у  пражтичној примјенц I м., стр. 65.
** D. de Vabres, Precis de d  criminet, стр. 53.
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y  кривичноправној теорији говоре о подесном и неподесном 
покушају, па то може бити од интереса, кад је  у питању криминална 
превара или н>ен покушај. По чл. 20. КЗ СФР J „учинилац који покуша 
да изврши кривично дело неподобним средством или према неподоб- 
ном предмету може се ослободити од казне”. Из овог следи; подесан 
(подобан) покушај је  кажњив, a код неподесног (неподобног) постоји 
могућност факултативног ослобођења од казне. Неки теоретичари деле 
неподесни покушај на апсолутно и релативно неподесни, али наш  
законодавац не прави ову разлику, па нећу ни улазити у основаност те 
поделе, јер  то нема никакву практичну важност. Т. Ж ивановић говори 
0 „конкретном средству” и  „конкретном објекту”, a Б. Златарић о ,даном  
средству” и  ,^аном  објекту”. Овде постоји само терминолошкаразлика, 
a не појмовна Златарић каже да је  неподесан покушај онај где ^ а н и м  
средством, према даном објекту, у датој ситуацији ни  нитко други, који 
би спретније поступао, не би могао извршити кривично дјело”.'* Кад 
пређемо на поље преваре, онда добијамо интересантне ре^лтате. Већ 
смо изнели да је  обмана средство преваре. И овде психологија долази 
у помоћ. Наше представе и наше осећање су покретачи наше вољне 
актш ности. Свака обмана није подесна да покрене заблуђеног на 
штетну радњу. Радња изведена на основу представе може да стоји пред 
препрекама Те препреке могу бити унутрашње и спољашње. Ако 
варалица заблуди другог, a та заблуда није у стању да заблуђеног 
покрене на штетну радњу (на узроковање последице), онда је  то 
заблуђивање неподесно средство. Ако имовина, према којој је  усмерена 
штетна радња, није подесна за оштећивање, онда таква имовина није 
подесан објект. Из овог може да се закључи: кад испитујемо неподесност 
средства и неподесност објекта, онда не смемо да се крећемо по 
апстрактном терену већ морамо водити рачуна о конкретном средству 
и конкретном објекту.

У нашем праву (чл. 21. КЗ СФ РЈ) има речи о одустанку од 
извршења кривичног д ела  О том има речи и у теориЈ№ Ово питање 
обрађивали су нпр. Fr. von Liszt, Т. Ж ивановић, Б. Златарић; Liszt у 
цитираном делу (§ 48, р. 305 —308), Ж ивановић у О сновц општи део, 
1937, стр. 175 — 183, Златарић у цитираном делу, I с а , 1956, стр. 89—93. 
Док се Ж ивановић креће на строго теоретском терену, Б. Златарић то 
чини са „критичким прегледом наше судске праксе”. У чл. 21. КЗ СФР J 
предвиђена је  могућност ослобођен>а од казне, ако учинилац који је  
припремао или покушао извршење кривичног дела добровољно одус- 
тане од његовог изврш ењ а Код преваре радња извршен>а се састоји од 
две радње, радн>а извршиоца и радња заблуђеног, стварање заблуде и 
акције, мотивисане заблудом. Учинилац преваре може добровољно 
одустати од изврш ењ а у фази заблуђивања и после заблуђивања a пре 
радн>е заблуђеног. У вези са овим Т. Ж ивановић наводи две теорије; 
објективну и субјективну. По првој .добровољни одустанак искључује

’ Е Златарић, ор. ciL, стр. 85.
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караггер покушаја радн>е”, a no ф у го ј тзв. теорији анулације до^К)вол>- 
ни одустанак искључује умишљај односно „вољу уназад”. Код преваре 
учинилац може одустати и од довршеног и од недовршеног покушаја.

И у римском праву одустанак од извршен>а кривичног дела имао 
је  правну вредност: у случају одустанка није се кажњавало. To се огледа 
у речима: „Qui falsam m onetam  percusserint, si id totum  form are noluer- 
unt, suffrafio iustae poenitentiae absoluntur”.”

Добровољни одустанак може бити мотивисан разним мотивима. 
Мотив може бити страх, пробуђена савест, наговор другог итд., али 
природа мотива нема утицаја на добровољни одустанак од извршен>а 
кривичног дела

Liszt—Schmidt, Strajrecht, \91П, стр. 305, уз 48.
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С л о б о д а н  Б е љ а н с к и  
адвокат у Новом Саду

НОВЕ ИЗМЕНЕ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Од претходне промене номиналних ввличина у нашем кри- 
вичном законодавству нису протекле ни  пуне две године, a уследила 
су нова знатна померања За иоле уравнотежену економску, правну и 
политичку ситуацију оваква померања била би претерана У наш им 
приликама, међутим, она су и неблаговремена и недовољна. Уз мало 
ироније, заједно са Едмундом из Краља. Лира, могли бисмо рећи да су 
промене дошле „у прави час, као катастрофа у старој комедији”.

1.
Законом 0 изменама Закона о кривичном поступку* за десет пута 

је  повишена горња граница новчаних казни (са 50.000 дин. на 500.000 
дин.), којима се у кривичном поступку ш тити углед суда, одржава р е д  
спречавају процесне злоупотребе, прибављају одузети предмети и обез- 
беђује сведочење и присуство сведока и  вештака. О д 1. јула 1977.год., 
када је  ступила на снагу првобитна верзија ове {>едакције ЗКП, па до 
садашње измене, горња граница новчане казне повишена је  за укупно 
пет стотина пута.

Законом 0 изменама К рш ичног закона С Ф Р Р  за десет пута су 
повишени износи новца као кривичне санкције^ и  новца као елемента.

'Захон о *ривичномпоступжу(Сл.л.СФРЈ,4/77)сту1ШОЈенаснагу1.У111977.год., 
a измене новчаних величина у њему ступиле су на снагу 1. Vn 1985. год (Сл л. СФРЈ, 
14/85), 22. X I1987. год (Сљ љ СФРЈ, 7 4 /^ , и 7. X 1989. год (Сл. л. СФРЈ, 57/89).

 ̂Кривични закон СФРЈ ступио је на снагу 1. v n  1977.год (Слљ СФРЈ, 44/76), a 
измене новчаних величина у њему ступиле су на снагу 1. v n  1984. год (Сл. л. СФРЈ, 34/М), 
1 .11988. год (Сл. љ СФРЈ, 74/87) и 15. X 1989. год (Сл. љ C<W»J, 57/89).

 ̂Једини шузетак су обрачунсае квоте код замене новчане каане затвором (чл. 39. 
стЈ) и аод урачунавања притвора у новчану казну (чл 50. ст. 3), аоје су повећане за 
шездесет пута.
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објеггивногуслова или квалификаторне околности гривинног д ел а  Од 
ступанл на снагу КЗ СФРJ, 1. јула 1977. год., па до ове новеле, минимум 
новчане казне повећан је  за четири стотине пута (са 500 дин. на 200.000 
дин.), максимум и специјални максимум новчане казне повећани су за 
хиљаду пута (са 50.000 дин. одн. 200.000 дин. на 50.000.000 дин. одн. на 
200.000.000 дин.), основица за замену новчане казне затвором и за 
урачунавање притвора у новчану казну повећана је  за три хил>аде пута 
(са 100 дин. на 300.000 дин. за један дан затвора), a сви новцем изражени 
чиниоци кривичних дела повећани су за пет стотина пута.

У истом периоду, од 1. јула 1977. год. па до 15. октобра 1989. гол, 
динар је  у односу на пет водећих конвертибилних валута^ изгубио 
вредност за2.723 пута! Мада овај показатељ није у дословној корелацији 
са растом трошкова живота и личних доходака, чин>еница је  да је  наше 
кривично законодавство, за протеклих нешто више од дванаест година, 
снизило за око три и по пута релативну вредност новца као санкције, a 
за око пет пута р>елативну вредност новца rao конститутивног или 
квалификаторног чиниоца кривичног дела*. Кривични закон, дакле, 
постао је  неколико пута блажи када је  репресију пр>оводио кроз новчане 
казне и неколико пута строжи када је  репресију проводио гроз новчане 
лимите као услове и елементе кривичних дела и њихових облика. Када 
се овоме дода прогресивно девалвирање монетарно денотираних кри- 
вичних норми, простим утицајем економских чињеница у раздобљима 
од једне до друге измене закона, обе поменуте тенденције још  више 
долазе до изражаја.

Пошто кривични закон не исказује своју спрогост висином нов- 
чаних казни, него мерилима за ин 1гриминацију, сразмерношћу између 
запрећене казне и критеријума инкриминисанл и врстом, висином и 
распониматежихсанкција, не може се избећи закључак да, ионако строг, 
наш Кривич«и закон постаје све строжи. Знатно је  већи ефекат пада 
вредности новца у томе што расте формални обим и ош трина кри- 
вичноправне заштите увек када је новац инструментални фактор кри- 
вичног дела, него у томе што падају обим и оштрина гривичноправне 
заштите увек када је  новац инструментални фактор санкције*. При том, 
наравно, треба приметити да уз принцип монетарног номинализма, уз

* У обрачун су узети званични (урсеви валута САД, 3. Немачке, Швајцарске, В. 
Британије н Аустрије.

 ̂ Ако за оријс1гтацију узмемо вредност loja је знатно ман>е бнла подложна 
променама видеђемо да је извршилаи жривичног дела шичхе, на пример, у јулу 1977. год. 
требао да прибави имовинску (орнст која прелааи динарски ехвивалент од 12.09S DM 
(или 5.475 САД долара), дох извршилац истог хривичног дела после 15. X 1989. год. треба 
да прибави имовинску корист која прелази динарски еквивалент од свега 2.256 DM (или 
1.200 САД долара). Нелосредно пред ову последњу новелу, за пл>ачку је било довољно 
све што је npeto „невероватних" 226 DM! Новчаш казна, изражена истом конвертибилном 
валутом, у јулу 1977. год. крегала се у распону од 64 до 25.790 DM, a од 15. X 1989.ГОД. 
xpeiie се у распону од 9 до 9.032 DM, са тендешшјом наглог опаданл ових вредности.

* О томе детаљније, Слободан Бељански, Измене у кривичном законодавству, 
Гласник, 1 —2/88, стр. 33.
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овакав темпо пада вредности новца и уз овакву нормативну динамику, 
неажурно правосуђе, по правилу, за одређена кривична дела иде на руку 
извршиоцима.

2.

Закон о изменама и допунама Кривичног закона СР Србије^, осим 
одговарајућих прк>мена новчаних величина (повећан>е за десет пута) и 
више других сажиман>а, преинака и техничгих или стилских интервен- 
ција 0 којима овом приликом неће бити речи, доноси и две значајне 
новине.

а) У чл. 2. прописано је  да се одредбе КЗ СР Србије примењују, 
на основу Устава СР Србије, јединствено на целој територији Р еп у ^  
лике. Укидање подељене законодавне надлежности између Републике 
и покрајина произилази из тачке 7 амандмана ХХХШ на Устав СР 
Србије, где је  Републици дато овлашћење и обавеза да за целу своју 
територију јединствено уреди основни систем општег и посебног 
кривичног материјалног права, који не спада у надлежност Федерације, 
уз право покрајина да законом уреде кривична дела специфична за своје 
подручје, која нису уређена републичким законом®. Постојећи кри- 
вични закони покрајина остају за супсидијарну примену, уколико су 
блажи за учиниоца у предметима који нису правноснажно завршени 
до 15. X 1989. год.

б ) У чл. 44. прописаноједаћеО кружнисудовизаврш итипоступак 
по предметима примљеним закључно са 30. DC 1989. год., који би 
применом овог закона припали у надлежност Општинских судова 
Вероватни цил. ове одредбе (одредбе са клаузулом status pristimus) је  да 
спречи калкулисан>е незавршеним предметима и нагло растерећење 
Окружних (Виших), a оптерећење Општинских судова. Може се, међу- 
тим, приметити да је  оваква одредба атипична за материјално право. 
Осим тога, она је делим ична супротна одредби чл. 36. ст. 1. и Z  ЗКП ’ 
и представлл уплитање републичког материјалног кривичног права у 
материју кривичног поступка и у искључиву законодавну надлежност 
Федерације. Феномен „примљеног^ предмета знатно је  ш ири од фено- 
мена главног претреса у току. Примена прописа чл. 44. ЗИД КЗ СРС 
практично би значила да Окружни (Виши) судови, супротно од одредбе 
чл. 36. ст. 1. и 2. ЗКП, неће моћи да се огласе ненадлежним ни уколико *

’ Објављен у Сл. гл. СРС, 42/89, ступио на снагу 29. К  1989. год, a примењује се 
од 15. X 1989. год.

* Амандмани на Устав СР Србије (Сл. гл. СРС, 11/89). Треба напоменути да 
амандман XLI на Устав САПВ (Сл. л. САПВ, 20/89) садржи нешто другачију формулацију, 
јер Покрајини даје само негативно одређену компетенцију да утврђује кривична дела 
која се не ур>еђују савезним законом и републичким ааконом жоји се јединствено при- 
мен>ује на целој територији Републике.

’ Одредбе чл. 36. ст. 1. и 2. ЗКП обавезују суд да пази на своју надлежност и да се 
огласи ненадлежним и предмет упути надлежном суду чим приметн да није надлежан, 
изузев aio се у току главиог претреса установи да је за суђен>е надлежан нижи суд.
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главни претрес није у току у тренутку када се услед промене закона и 
промене правне квалификације установи да је  за суђење надлежан 
Општински суд, мада су то, након „приманл” предмета, до сада могли 
да чине и били дужни да чине током претходног поступка, од предаје 
оптужнице до њеног ступања на правну снагу, у фази припрема за 
главни претрес, од отварања заседан>а до почетка главног претреса, пре 
него што је  главни претр>ес који је  одложен отпочео изнова, или када 
је  Врховни суд, после укидања пресуде, предмет вратио Окружном 
(Вишем) суду као суду првог степена (чл. 389. ст. 1. ЗКП). Једини прекид 
гонтинуитета у располагању предметом који је  „примљен” настао би 
завршетком истраге и достављан>ем списа јавном тужиоцу (чл. 174. 
ЗКП). Промена надлежности суда тада би била резултат диспозиције 
тужилаштва

У случају сукоба закона треба имати у виду да је  тач. 4. и 8. 
амандмана XXVII на Устав СФРЈ*® укинут ст. 3. чл. 207. Устава СФРЈ, 
који је  за такве случајеве предвиђао привремену примену републичког 
закона до одлуке Уставног суда. У Уставу СФРЈ остало је  правило да 
републички и покрајински закони не могу бити у супротности са 
савезним законом.

За системску реформу кривичног законодавства остаје да се сачека 
друга прилика.

10 С а  л. СФРЈ, 70/88.
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М р  М а ј а  С т а н и в у к о в и ћ  
асистент Правног факултета у Новом Саду

МЕЂУНАРОДНИ КОЛОКВИЈУМ О ПОЛОЖ АЈУ СТРАНАЦА

На Правном факултету у Београду је  од 23. до 27. августа 1989. г. 
одржан 39. међународни колоквијум упорЈедног права на тему правног 
положаја странаца (,,La condition jurid ique des ć trangers”) y органи- 
зацији Југословенског удружења за упоредно право и М еђународног 
удружења за правнв науке (председник оба Удруженл је  проф. др 
Добросав Митровић са Факултета политичких наука у Београду). Поред 
девет известилаца, скупу је  присуствовало још  двадесетак учесника, 
већином професора права из разних земаља. Радни део скупа трајао је  
три дана и одвијао се у оквиру четири програмом предвиђене теме: 1. 
општа питан>а правног положаја странаца и извори права у овој области;
2. права странаца и њихово коришћење; 3. улазак, боравак, настањивање 
и  протеривања странаца; и 4. правни положај страних радника и 
професионалне аггивности странаца Следећи овакав тематски редо- 
след, известиоци су изложили основна начела и правне норме од значаја 
за положај странаца у њиховим земл>ама. Тиме су исцрпно обухваћене 
правне норме САД, Француске, Белгије, Швајцарске, Шведске, СР 
Немачке и J у гославије у овој области, и пружена је  добра основа за даљу 
дискусију 0 најчешћим проблемима и подударностима метода за њихо- 
во разрешавање. Квалитету и значају скупа допринео је  и  интересантан 
и зналачки извршен избор известилаца, дф Деборе Енкер, професора 
Харварда, др Бернарда Одита, професора Универзитета Париз П, др Гиа 
Орсмана са Правног фахултета у Лувен-ла-Неву (Белгија) др Ђ орђиа 
М алинвернија, професора женевског Универзитета, др Петера Нобела, 
омбудсмана из Упсале и др Манфреда Цулега, професора и судије Суда 
правде Европских заједница (последњи је  изложио основне норме о 
положају странаца у праву СР Немачке). Реферате о југословенским 
начелима и позитивно-правним прописима у области правног положаја 
странаца поднели су др Крешимир Сајко, професор Правног факултета
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y Загребу, др Душан Китић, доцент на Правном факултету у Београду 
и др Андреј Фримерман, професор Факултета политичких науга у 
Београду.

Први дан голоквијума био је  посвећен излагању реферата и 
дискусији о прве две теме. Од мноштва занимл>ивих теза, незаобилазна 
је она о јасној повезаности ове области са правима човека уопште, те о 
потреби да се 0 положају странаца говори и са аспекта забране сваког 
облика дискриминадије, па и оне на основу државл>анства У вези с тим, 
прилично интересовање скупа изазвала је  сама функција шведског 
известиоца, омбудсмана за етничку дискриминацију. Успостављена је 
пре три године, шведским законом прк)тив етничке дискриминације, са 
циљем да делује против етничке дискриминације у радним односима 
и у другим областима друштвеног живота. Тако је, поред класичног, 
скупштинског омбудсмана', ово у Шведској постао четврти омбудсман 
са специјалним овлашћењима. У већини држава о чијем законодавству 
су поднесени рвферати постоје прописи о правимастранаца, који имају 
извесну традицију (они углавном директно проистичу и надовезују се 
на законе донете крајем прошлог и почетком овог века), али који су 
готово без изузетка недавно доживели ревизију. У свим наведеним 
државама, осим наравно у Југославији, постоји велика страна попу- 
лација. Можда најупечатљивији податак саопштио је  известилац из СР 
Немачке, проф. Цулег, да у тој држави, према званичним статистичким 
подацима, тренутно живи преко 4.700.000 странаца.

Расправа о другој теми, тј. о правима странаца кретала се у складу 
са устаљеном поделом на приватна и јавна права, при чему је  стицан>е 
својине и других стварних права на покретним стварима и некрет- 
нинама било у првом плану излагања о приватним правима. У домену 
јавних права изнета јв  занимљива теза да се процес превладавања 
принципа lex domicilii над принципом lex nationalis који је  карак- 
теристичан за домен приватних права, све више зачин>е и у погледу 
јавних права странаца, па се све чешће чују захтеви да се домицил усвоји 
као одлучујући критеријум одређиван>а положаја човека, без обзира на 
његово државл>анство. Усвајанл тахвог становишта значило би пружа- 
н>е странцима и политичких права, до сада апсолутно резервисаних за 
домаће држављане. Право странаца да гласају на изборима за ун- 
утрашње органе власти, већ је  стављено на располагање странцима који 
живе у СР Немачкој, па и у Швајцарсхој и Шведској (у друге две државе 
за сада само на кантоналном, односно локалном нивоу), док се у осталим 
посматраним државама о пружању ових права странцима још  увек само 
размихшћа

У погледу имиграционих прописа који су били предмет дис- 
жусије другог дана колоквијума, караггеристично је  да се након таласа 
организованог и некада благонаклоно прихватаног усељавања стране *

* Функционер којег у појединим земљама бира парламент са задатком вршенл 
надзора над радом оргаш управе и јаших службк Види: Правна енциклопедија, Београд, 
1970.
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радне снаге, који је  доживео врхунац шездесетих година, a био заустав- 
љен нагло, након великог нафтног шока седамдесетих гЧ)дина, данас 
као основни извор пораста броја странаца у развијеним имиграционим 
државама јавља забрињавајући пораст лица која спадају у категорију 
азиланата и избеглица. Наведене су бројне практилне тешкоће са којима 
се суочавају, како саме избеглице, тако и дфжаве које их примају, a 
указано је  и на превазиђеност дефиниције избеглица садржане у Ж енев- 
ској конвенцији од 1951. године, због тога што огроман проценат 
модерних избеглица не напушта своје земље услед основаног страха 
од изложености политичким прогонима, притисцима и сл., већ због 
одређених услова и односа у својој земљи (нпр. ратног стања) који 
објективно чине живот на њеној територији опасним и неподнош- 
љивим.

Коначно, трећег дана колоквијума, када је  расправљано о поло- 
жају страних радника и о обављању професионалних активности стра- 
наца, чули су се такође неки интересантни подаци. Тако нпр. према 
неким ауторитативним економским испитивањима, до 2000. године ће 
у САД доћи до пораста потреба за страном радном снагом, и то нарочито 
у сектору пружања услуга, што је  супротно кретањима у већини осталих 
развијених земаља, у којима потреба за страном радном снагом јењ ава 
Извесно оживљавање оваквих потр>еба може се очекивати још  једино у 
Шведској. Интересантно је  да у овој држави страни студенти (од 20 до 
30 година старости) могу радити до 3 месеца у летњ ем периоду, без 
потребе да прибављају уобичајену радну дозволу.

Током три дана овај научни скуп веома се компетентно бавио 
једном интригирајућом, сложеном и недовољно проученом правном 
облашћу која у себи обједињује елементе међународног јавног, међу- 
народног приватног и управног права. Уколико Југославију настави 
карактерисати константно исељавање њених држављана у развијене 
земље, које је  сврстава у изразито емиграциону државу, за југословенске 
правнике ће, хтели то они или не, бити од све већег непосредног 
интереса да познају правни прложај странаца у појединим државама, и 
утолико ће проучавање упоредног права, a  н ^м ч и то  права најважнијих 
имиграционих држава добијати у значају у југословенском праву и 
правној науци.
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К Р И Т И К А  П Р А В Н Е  П Р А К С Е

Д р  Н и к о л а  В о р г и ћ  
Нови Сад

ПРЕСТАНАК БРАКА И ТУЖ БА ЗА ПОНИШТАЈ

Тужилац је  устао тужбом пркзтив тужене, са захтевом да се утврди 
да је  брак (закључен иначе непосредно пред смрт) између његовог 
умрлог (покојног) брата и тужене (апсолутно) ништав и, да тужена 
нема право на наслеђиван>е иза њега, будући је  знала за разлог ниш- 
тавости у време закључења.

Првостепени (ВСНС) суд је, већ у поступку припремања главне 
расправе односно, претходног испитивања тужбе (?!), тужбу одбацио, 
што је  другостепени суд (ВСВ) потврдио.

За ову солуцију, што је  иначе стална судска пракса у Војводини*, 
судови су навели више разлога, од којих су битна два

Прво, да се право на подизање тужбе за поништај брака гаси смрћу 
једног брачног друга и да, после престанка брака није уопште могуће 
подићи тужбу за поништај брака. Друго: да право на подизан>е тужбе 
за поништај брака не прелази на наследнике, који могу само продужити 
већ започети поступак.

И једно и друго делује на изглед веома убедљиво. Али се чини 
да није до краја прихватљиво и одрживо. Бар не у свим случајевима и 
са свим консеквенцијама

Заузетом правном становишту и пракси судова се може наиме, 
приговорити у више праваца и доводити у питање његову утемел>еност 
и коректност. И то, како са гледишта опште теорије, тако и са стано- 
вишта примене и интерпретације закона

(1)

Говорећи у најкраћем (у могућим оквирима рубрикв у питању), 
може одмах да се каже да није спорно да брак, између осталог, пр>естаје 
смрћу једног брачног друга. Али је спорно, да ли је  престанак брака

 ̂Нпр. Решење Врховног суда Војводине Гж 330/84 одЗО. 08.1984. године; исто у 
решењу Гж. бр. 155/89 од 11. 05.1989. године.
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смрћу (или, на други начин — свеједно) апсолутна процесна сметња 
за подизање тужбе за поништај истог брака

У анализи тог питања, најчешће се истиче да ако је  брак престао, 
н>ега више нема, па се не може ни поништавати: нема предмета таквог 
захтева.

Иако се не може спорити извесна логичка заснованост таквог 
става, већ је  a prima vista јасно да се питање може и обрнуто поставити.

Ако је, наиме, реч о апсолутно ништавом браку, онда је питање 
да ли је  он (sticto censu) уопште и настао као брак и законом регулисани 
правни однос (ситуација) из кога настају или за кога се везују правне 
последице брака Будући је, другим речима, апсолутно ништав брак 
правно ништав од почетка (без обзира на дејство пресуде ех nunc), онда 
је  питање да ли  је  он уопште правно (као брак) и  настао, да би могао 
престати и  као такав бити сметња за тужбу због ништавости.

Ех nihillo nihil fit.
Истина је, при том, да закон (чл. 44. ЗОБ) и за случај ништавости 

брака везује одређене правне последице (статус деце нпр.), али као за 
један фа1гг који као такав (чињенично стање) дејством закона (ех lege) 
производи одређене правне последице, што није исто.

Опште је  иначе, правило да оно што је  ништаво не производи 
правне последице (quod nullum  est nullum  efectum  producit) и да ce 
сматра ништавим од почетка („што се грбаво роди, то време не ис- 
прави”).

Отуда ни наступање чињенице (овде смрт једног брачног друга) 
за коју закон везује престанак (ваљаног) брака, не може (ipso iure) 
учинити ништав брак егзистентним и  ваљаним, са свим правним 
последицама брака који је  престао (наслеђивање брачног друга нпр.).

Управо је  у том правцу индикативно законско правило (чл. 23 
ЗОН) да брачни друг нема право на наслеђе, између осталог и: „ако 
његов брак са оставиоцем буде оглашен за непостојећи, или буде 
пониш тен, после смрти оставиочеве...”^

Уосталом, већ са гледишта елементарне логике, чињеница прес- 
танка не може (ipso facto) бити и чињеница настанка и основ за 
метамор>фозу ништавости у перфектност, ако је  и  кад је  у питању 
апсолутно ништав брак.

Најзад, ни у јсдном законском пропису није expressis verbis 
регулисано или прописано да смрт брачног друга (као ни  други основи 
престанка брака) претставља или јеств процесна сметња за подизање 
тужбе за поништај брака

Али је  зато изреком регулисано (чл. 39/2 ЗОБ) да право на 
подизање тужбе за поништај брака (из узрока апсолутне ништавости) 
не застарева.

 ̂У интерпретацији ове законске одредбе, у пракси судова се истиче да то важи 
али само ако је тужба подиета од стране умрлог брачног друга, пре с м р т  To у аакону, 
међутим, не пише: он је рашодушан у томе када је тужба поднета (ripe смрти или после 
смрти). Он регулише само наследноправни положај преживелог 6pawor друга за случај 
да брак после смрти умрлог брачног друга буде поништен
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Свему реченом (и када се оставе по страни други моменти и 
могући аргументи у изнетом реду идеја) не може да следи друго, до да 
смрт једног брачногдруга или, уопште престанак брака није процесна 
сметн>а за подизање тужбе за н>егов поништај.

Тужба за поништај брака може се дакле, подићи не само током 
трајања брака, већ и после његовог престаика

(2)

Сасвим је  друго и одвојено питан>е, утицај чињенице смрти 
једног брачног друга и уопште, престанка брака на круг лица активно 
легитимисаних на подизање тужбе за поништај брака, на чему се у 
пракси судова посебно инсистира.

Тачно је  да према закону (чл. 42 ЗОБ) „право на подизање тужбе 
за поништај брака не прелази на наследнике, али наследници тужиоца 
могу продужити већ започети поступак”.

Солуција закона је  аналогно идентична праву на подизан>е тужбе 
за развод брака. И у једној и у другој ситуацији, реч је  о личном праву 
односно, праву које припада брачним друговима као таквима, везано за 
њихову личност и статус.

У питању је  право које није ни преносиво, ни наследиво.
Али је  питање да ли се то (апсолутно) протеже на сва лица, која 

нису брачни другови или потомци đe cuiusa, али су in concreto  позвана 
на наслеђе.

Према закону (чл. 39. ЗОБ), право на подизање тужбе за поништај 
брака из узрока апсолутне ништавости имају „брачни другови, друга 
лица која имају непосредни правни интерес да ^ а к  буде поништен и 
јавни тужилац”.

Право на тужбу за поништај брака није, каго је  то случај код 
развода брака, ограничено на брачне другове: груг активно легити- 
мисаних лица је  шири.

Поред брачних другова, као своје (изворно) право на подизан>е 
тужбе за поништај брака из узрока апсолутне ннштавости имају (у свом 
имену) и друга лица

Како је показано, то су, прво лица roja нису брачни другови (друга 
лица) али имају а1гтуелни, лични и непосредни правни интерес^ за 
утврђење ништавости (туђег) брака у питању, као и јавни тужилац. 
наравно у општем интересу.

Ајсо је  то тако (а тако јесте), онда правило да право на подизан« 
тужбе за поништај брака не прелази на наследнике, може значити само 
то да нико не може подићи (после смрти једног ^ а ч н о г  друга) тужбу

 ̂П[мвни интерес је инаае општа претлоставка смже тужбе, али се само (од тужби 
аа утврђење ом н доказује. Оаде је, међутм^ занемарено пнтан>е да ли се, повле п{>естанка, 
брак конститугивно поннштава или је у т ш м у  утврђене ништааости. Исто тшо ни 
питан>е далисетужбаможе одбацитн у поступку претходног испитиванл тужбе с поаивом 
на недостатак итнвне легитимације, што је посебна темж
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за поништај брака, заснивајући своју активну легитимацију само на 
наслеђу (позиву на наслеђе).

Или, другим речима; наслеђе као такво (по себи и  за себе) активно 
не легитимише наследнике да, у свом имену, из тог односа и основа 
(универзална сукцесија), устају са тужбом за поништај брака de cuiusa. 
Из тог основа и односа, они могу само наставити већ заполети поступак 
за н>егова живота.

И, ништа више или шире од тога. Свака екстензивна интер- 
претација је  искључена

Следствено томе, не може бити спора да ,друга лица која имају 
непосредни правни интерес” имају право да, у свом имену, подигну 
тужбу за псништај туђег брака, после његовог престанка смрћу једног 
брачног друга и када су позвани на наслеђе (брат нпр.).

Што се тиче непосредног правног интереса, њега (по природи 
ствари) имају овде само она лица, чија права и обавезе зависе од 
пуноважности односно, неважности брака

Закон не искључује, што наука породичног права потврђује, да то 
буде и „интерес наследника као лица која имају непосредни правни 
интерес да брак буде поништен, како би они искључивши из наследства 
брачног друга свог преминулог блиског сродника (на пример брата) 
стекли право на целокупну заоставштину свог сродника”, што је  управо 
случај у питању.^

Право на подизање тужбе за поништење брака може, дакле, имати 
и лице позвано на наслеђе, али не из основа наслеђиван>а и сукцесије 
у том праву, већ из своје (оригинерне) активне легитимисаности по 
закону или, по свом праву, — што се не може мешати.

Другим речима: једно је  захтев за поништај брака по основу 
наслеђивања односно, у сукцесији права умрлог брачног друга на 
подизањв тужбе за поништај брака, што закон искључује. Друго је, 
међутим, тужба за поништај брака по свом праву, упркос позива на 
наслеђе и управо због одређеног правног интереса у вези са насле- 
ђиван>ем.

Дистинкција може изгледати нијансијелна, али је  несумњиво 
присутна и егзистентна и, као таква од битног утицаја на расправну 
тему.

Да се закључи: престанак брака није (апсолутна) процесна сметња 
за подизање тужбе за поништај истог брака. На њено подизанл су 
активно легитимисана и лица позвана на наслеђе, ако је  подижу у свом

 ̂Др Војислав Бакић; Породично право, XI издан>е, Београд 1978, стр. 130. Поред 
изнетог, овај писац с правом сматр>а да то може бити и „интерес жене из првог браса да 
ради стицања пензије или наследства поништи други бр>ак свога мужа”, што ynytiyje да 
ни правомоћно разведен браж није смеш>а за његов поништај, после његовог престанка 
по том основу. На овом становишту је стајала и раниЈа судска пракса (на идентичном 
тексту ранијег савезног закона) нпр. ВСХ Гж бр. 216/57, Одвјетик, 1957, бр. 11, стр. 309, 
дакле, да престанак брака уопште није сметн>а за тужбу за поништај.
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имену и no свом праву. To ће рећи „као друга лица која имају непосредни 
правни интерес” да брак буде поништен. Наравно, и јавни тужилац у 
оппЈтем интересу.

Друкчија интерпретација и пракса судова (у суштини contra 
legem  или praeter legem) није одржива.

27



ВАНРЕУЏ1А СКУПШ ТИНА АДВОКАТСКЕ К О М О РЕ ВО ЈВО Д И Н Е

Ванрсдна Скупштина Лдвокатске коморе Војводине одржана у Новом 
Саду 16. 09. 1989. године донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈ-
ВОДИНЕ

Члан 1.
У Статуту Адвокатске коморе Војводине у члану 69. став 1. тачка 10. 

се брише.

Члан 2.
Из члана 84. став 2. додају се став 3. и 4. који гласе:
„За одржавање седнице Управног одбора потребно је присуство више 

од половине свих чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова 

Управног одбора”.

ЧланЗ.
У члану 85. став 1. иза тачке 14. додаје се тачка 15. која гласи:
„Утврђује висину уписнине и других доприноса Адвокатске коморе”.
У члану 85. став 1. тачке 15,16, 17,18, 19,20,21. и 22. постају тачке 16, 

17, 18,19.20, 21, 21. и 23.

Члан4.
Иза члана 21. додаје се члан 27a који гласи;

„27а
Адвокат који о6авл>а адвокатску делатност на основу одобрења става 

4. претходног члана дужан је:
— да на захтев Адвокатске коморе поднесе извештај Адвокатској 

комори о раду у насељеном месту ван седишта своје канцеларије, и
— да у случају када сам оцени да не постоје разлози за пружање правне 

помоћи по одо^>ењу Адвокатске коморе из става 4. претходног члана о томе 
обавести Адвокатску комору.
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Адвокатска комора he опозвати одобрење из члана 27. став 4. овог 
Статута, ако престану разлози на основу којих је одобрење дато, ако дуже 
време не врши ту дужност и ако не испун>ава статутарне и законске обавезе. 

Одлука Адвокатске коморе из претходног става је коначна.”

Члан5.
У члану 108. бројеви: „од 10.000 до 50.000” замењују се бројевима: „од

80.000 до 500.000”, a бројеви: „од 20.000 до 500.000” замењују се бројевима: „од 
1.000.000. до 4.000.000”.

Члан 6.
У члану 109. бројеви: „од 5.000 до 50.000” замењују се бројевима: „од

50.000 до 250.000”, a бројеви: „од 10.000 до 100.000” замењују се бројевима: „од
100.000 до 700.000”.

Члан 7.
Овлашћује се Управни одбор Адвокатске коморе да утврди пречиш- 

ћени текст Статута Адвокатске коморе Војводине.

Ванредна Скупштина Адвокатске коморе Војводине одржана у Новом 
Саду 16.09.1989. године утврдила је

И Н И Ц И J А Т И В У

ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ И СЛУЖБИ ПРАВНЕ
ПОМОЋИ

Члан 1.
У Закону о адвокатури и служби правне помоћи („Сл. лист САПВ”, 

број 18/76,4/87 и 22/89) у  члану 7. став 1. тачка 3. иза рсчи; „испитом” ставља 
се тачка, a остатак реченице брише.

Члан 2.
Члан 8. се мења и гласи:
,Д1ица која су била председници суда и судије, јавни тужиоци и 

њихови заменици, јавни правобраниоци и правобраниоци фуш твеног само- 
управл>ан>а и њихови заменици и старешине органа управе и њихови 
заменици не могу имати седиште адвокатске канцеларије на по;фучју 
општинског суда на коме су обављали наведене функшје уколико испу- 
њавају услове из претходног члана, најмање две године од дана престанка 
функције на коју су бирани или именовани”.

Члан 3.
У члану 17. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Висина награде за рад и накнаде трошкова за рад адвоката утврђује 

се по тарифи која се примењује у време подношења захтева за накнаду ових 
трошкова у судском или другом поступку”.
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ИЗ ЗАПИСНИКА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКВ

На ванредној Скупштини АКВ одржаној 16.09.1989. године донете су 
следеће одлуке:

1. Записник са претходне Скупштине једногласно је усвојен.
2. Усвојен је извештај председника УО о раду АКВ између две Скуп- 

штине.
3. Донета је одлука о изменама Статута АКВ.
4. Утврђена је Иницијатива за измене Закона о адвокатури и служби 

правне помоћи.
5. Донета је одлука о повећању уписнине, и то:
а) за адвокате: за кандидате који долазе из редова адвокатских приправ- 

ника и приправника из правосуђа утврђена је уписнина од 500.000. -  динара. 
За кандидахе који имају укупно до 10 годинарадногстажаадолазе из других 
служби, утврђе}1а је уписнина од 5.000.000 динара. За кандидате који имају 
укупно преко 10 година радног стажа, a долазе из других служби уписнииа 
износи 10.000.000 динара.

б) за кандидате за упис у Именик адвокатских приправника утврђена 
је уписнина од 100.000 динара.

6. Донета је одлука о повећању обавеза на име ripcccji>cn>a седишта 
адвокатске канцеларије, и то: на територији АКВ за пресел>ен>е у оквиру 
истог места 300.000 динара, за пресел>ен>е из једног места у друго 1.000.000 
динара, a за пресељење седишта адвокатске канцеларије са територије друге 
Коморе на територију АКВ 5.000.000 динара.

7. Донета је одлука о повећању чланарине Адвокатској комори Вој- 
водине, и то на износ петоструке сатнине без паушала по важећој Тарифи 
0 наградама и накнади трошкова за рад адвоката месечно, почев од 1.10.1989. 
године.

8. Усвојен је ребаланс финансијског плана АКВ за 1989. годину.
9. Донета је одлука о упућивању писма Председништву СФРЈ као 

званичног реаговања АКВ на збивања у Книнској крајини.
10. Донета је допуна Одлуке Скупштине Адвокатске коморе Војводине 

од 15.10. 1988.године на тај начин што је додат нови став који гласи;
,Аовокати који по одлуци Комисије за пружање бесплатне правне 

ломоћи бране или заступају грађане имају право на награду за свој рад и  
накнаду трошкова по адвокатској Тарифи. Ови трошкови падају на терет 
q>eдcтaвa Адвокатске коморе Војводине.”

Адвокатска комора Војводине
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П Р А В Н А  П Р А К С А

К Р И В И Ч Н О  П Р А В О

ОДМЕРАВА1БЕ KA3IIE 
(Чл. 41. КЗЈ)

И поред тога што је смрт неког лицж 
елеменат кривичног дела убиства из 
члана 28. став 1. КЗВ, околиост да је 
извршењем овог дела лишен живота 
млад човек, без правог повода и свог 
личног доприноса, може имати карак- 
тер отежавајуће околности.

Окривљени је оглашен кривим 
због кривичног дела убиства из чла- 
на 28. став 1. КЗВ за које дело му је 
изречена казна затвора у трајању од 
11 година.

Бранилац окривљеног у жалби, 
између осталог напада одлуку о каз- 
ни да је првостепени суд погрешио 
оценио утврђене отежавајуће окол- 
ности, и да је због тога окривл>еном 
изрекао и сувише строгу казну.

Врховни суд Војводине није прих- 
ватио ове разлоге.

И з о б р а з л о ж е њ а :

Околности које у смислу члана41. 
КЗЈ утичу да казна може бити мазва 
или већа могу бити веома разноврс- 
не. Једна од таквих околности је и 
јачина угрожавања или повреде за- 
штићеног добра, која изражава ус- 
твари тежину последице која је из- 
вршењем кривичног дела проузро- 
кована. При оцени јачине угрожа- 
ван>а, природно је дасе оцени и значај 
и вредност добра које је угрожено.

Ако је једно добро потпуно униш- 
тено, a овде је угашен живот једног 
веома младог човека и без икаквог 
повода, и cBor личног доприноса, он- 
да та околност, и по налажењу овог 
суда, може имати карактер отежава- 
јуће околности, како је то уосталом 
утврдио и првостепени суд у својој 
одлуци.

(Врховни суд Војводине, пресуда 
бр. Кж. 2/89 од 7. П 1989)

ЗАЈШСНИЦИ И ФОТОДОКУМЕН- 
ТАЦИЈА ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
(Чл. *3. ст. 3. ЗКП)

Записници и фотодокументација ко- 
ју су сачинили овлашћени органм Уну- 
трашњих послова на основу изјава 
окривлЈеног о месту и о начнну из- 
вршења кривичног дела представллју 
сасгавни део обавештења мз члана 151. 
ЗКП која <х ва основу члана 83. став 3. 
ЗКП после завршене исграге морају 
издвојитм iD спнса.

Побијаном пресудом оптужени је 
оглашен кривим због офеђеног кри- 
вичног дела за које му је изречена 
казна затвора.

Јавни тужилац Војводине у жалби 
против првостепене пресуде поред 
осталог износи, да је првостепени 
суд пропустио да изведе доказе чита- 
њем и увкдом у записнике и фото-

31



документацију коју су сачинили 
овлашћени органи унутрашљих пос- 
ловао месту и начину изврше№а кри- 
вичног дела.

Врховни суд Војводине није прих- 
ватио ове жалбене разлоге.

И з о б р а з л о ж е њ а :

По мишл>ен>у Врховног суда Вој- 
водине, записиици о показивазву ли- 
ца места овлашћеним органима уну- 
трашњих лослова и фотодокумента- 
ција сачињ-гиа од стране ових органа 
о показивазву места и начина извр- 
шен>а дела од стране оптуженог има 
значај обавештења датог у смислу 
члана 151. ЗКП и мора се после за- 
вршене истраге издвојити из списа 
(члан 83. став 3. КЗП). Овлашћени 
органи унутрашњих послова су у 
коикретном случају, што је практич- 
но неспорно, приликом сачињења 
ове фотодокументације, извршили 
својеврсиу реконструкцију провсра 
на основу казивања оптуженог, тако 
да та докумеитација представлл илу- 
страцију изјава које је он дао овим 
оргаиима у смислу члана 151. ЗКП, 
што се одиоси и иа записнике о пока- 
зивању места извршења кривичног 
дела. Таква документација, по налазу 
овог суда, представл>а саставни део 
изјаве коју је оптужени у смислу ове 
законске одредбе дао овлашћеним ор- 
ганима уиутрашњих послова и има 
карактер о6авештен>а предвиђенрг у 
члану 83. истог Закона која се после 
завршене истраге морају издвојити 
из списа предмета, a ако то није на- 
кон истраге учшвено, одлука о н>и- 
ховом издвајазву из списа мора се 
донети на главном претресу после 
завршеног доказног поступка (члан 
333. став 3. ЗКП), како је првостепени 
суд поступио у овом случају. Њихо- 
во коришћење на главном претресу 
могуће је само у изузетним случа- 
јевима на начин предвиђен у одред- 
бама члана 84. и 85. ЗКП.

У конкретном случају нису зане- 
марене све напред наведене о;ц>сдбе 
ЗКП. Дакле, није пропуштено да се из

списа предмета издвоје изЈаве опту- 
женог дате овлашћеним органима 
унутрашњих послова и фотодоку- 
ментација која је илустрација ових 
изјава, тако да се неосновано у жалби 
јавног тужиоца указује да је ове ма- 
теријале требало користити при до- 
ношењу лобијане пресуде.

(Врховни суд Војводине, пресуда 
бр. Кж. 402/88 од 29.ХП 1988)

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА 
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
(Чл. 364. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Неразумл>ива је изрека првостепене 
пресуде којом је окривл^ени оглашен 
кривим због кривичног деда издавања 
чека без покрића из члана 172. КЗЈ, ако 
у њој нису наведени бројеви чекова 
издатих без покрића.

Првостепеном пресудом окривље- 
ни је оглашен кривим због кривич- 
ног дела издавања чека без покрића 
из члана 17Z став 2. у вези са ставом 
1. КЗЈ, за које је осуђен на одгова- 
рајућу казну.

Испитујући по жалби браниоца 
побијану пресуду по службеној дуж- 
ности у границама из члана 376. став 
1. ЗКП, Врховни суд Војводине је ус- 
тановио да је првостепена пресуда 
донета битном повредом офедаба 
кривичног поступка из члана 364. 
став 1. тачка 11. ЗКП.

И з  о б р a 3 л  о ж е н> a :

Врховни суд Војводине је размот- 
рио основе жалбе, образложење жал- 
бе, и жалбене предлоге, побијану 
пресуду, списе овог кривичног пред- 
мета, предлог Јавног тужиоца Вој- 
водине, и дата објашњења у седници 
већа, па је нашао поводом жалбе и по 
службеној дужности да су учињене 
повреде поступка на које доугосте- 
пени суд у смислу члана 376. став 1.
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ЗКП, пази no службеној дужности, тј. 
да је учиплна повреда из члана 364. 
став 1. тачка 11. ЗКП.

Првостепена лресуда, нити у из- 
реци, a ни у разлозима, не утврђује 
бројеве издатих чекова без покрића, 
што прссуду чини неразу»1л>ивом. 
Због тога првостепени суд чини rope 
наведену повреду и пресуда се не 
може испитати, па је ради тога уки- 
нута по службеној дужности.

(Врховни суд Војводине, решење 
бр. Кж.425/88 ОД 22. ХП 1988)

ГРАНИЦЕ ИСПИТИВА1БА 
ПРЕСУДЕ 

(Чл. 376. ЗКП)
По жалби тужиоца којом се на ште- 

ту оптуженог побија првосгепена пре- 
судасамозбогодлукеовисини новчане 
казне, не може се изрећи казна затвора, 
без обзира што је новчана казна и> 
речепа повредом Кривичног закона у 
корист оптуженог.

Првостепеном пресудом оптуже- 
ни је оглашен кривим због тешког 
кривичног дела против безбедности 
људи и  имовине у саобраћају из чла- 
на 164. став 1. у вези са чланом 159. 
став 1. КЗВ и за то дело му је изречена 
новчана казна у одређеном износу.

Јавни тужилац побија наведену 
пресуду због висине изречене нов- 
чане казне, са предлогом да се опту- 
женом изрекне строжија новчана ка- 
зна.

Другостепеном пресудом уважена 
је жалба јавног тужиоца и преина- 
чена првостепена пресуда у погледу 
одлуке о казни тако што је опту- 
женом уместо новчане казне изре- 
чена казна затвора у одређеном тра- 
јан,у.

У захтеву за ванредно преиспи- 
тивање правноснажне пресуде се из- 
међу осталог наводи да је другосте- 
пени суд прекорачио границе ист»- 
тивања првостепене пресуде, јер се 
јавни тужкпац није жалио на врсту

изречене казне, већ се жалио на ште- 
ту оптуженог само у погледу висиие 
изречене новчане казне.

Врховни суд Војводине је уважио 
захтев браниоца осуђсног за ванред- 
но преиспитивање правноснажне 
пресуде тако што јс укинуо друго- 
степену пресуду и цео предмет вра- 
тио другостепеном суду на поновно 
одлучиван>е о жалби јавног тужиоца.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Према о^федби члана 376. став 1. 
другостепени суд испитује побијану 
првостепену пресуду у оном делу у 
којем се она побија жалбом, с тим 
што мора увек по службеној дуж- 
ности испитати да ли постоје од- 
ређене повреде офедаба кривичног 
поступка и да ли је на штету оп- 
туженог повређен кривични закон.

Границе испитивања првостепене 
пресуде су тачно одређене овом од- 
редбом, па је другостепени суд дужан 
да се креће строго у границама жал- 
бених разлога у побијаном делу пре- 
суде. Свако поступање изван правца 
и обима побијања израженог у жал- 
би значи испитиваН|е по службеној 
дужности, које је искл>учено, a мо- 
гу ће је само ако је у цитираном члану 
изричито предвиђено.

Из жалбе јавног тужиоца прои- 
зилази да се он изричито жали на 
висину изречене врсте казне и да сс 
жалбом није нападала одлука првос- 
тепеног суда којом јс оптуженом из- 
речена новчана казна a нс нека друга 
врста казне.

По становишту Врховног суда Вој- 
водине, када се јавни тужилац из- 
ричито жали на висину изречене вр- 
сте казне, другостепени суд није ов- 
лашћен да изриче тежу врсту казне, 
нити је овлашћен да испитује прс- 
суду изван оног дела који се побија 
жалбом јавног тужиоца. Наиме, када 
је код наведеног кривичног дела за 
које је предвиђена казш  затвора у 
трајању од 1 до 10 година, изречена 
новчана казна, што ни тесфетски ни-
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je могуће, c обзиром на јасна овлаш- 
ћења суда везана за границе убла- 
жавања казне, које у овом случају 
произилазе из одредбе члана 43. став 
1. тачка 3. КЗЈ, онда тим, када јавни 
тужилац не указује на ову повреду, 
него само се жали на одлуку о ви- 
сини изречене новчане казне, друго- 
степени суд није овлашћен да преи- 
начењем уместо новчане казне из- 
рекне казну затвора, отклањајући та- 
ко ловреду кривичног закона учи- 
њену у корист оптуженог.

(Врховни суд Војводине, пресуда 
бр. Кзп. 87/88 од 13. X 1988)

Г Р А Ђ А Н С К О  П Р А В О  
—с т в в р н о  п р а в о  —

ПРАВО СТВАРНЕ 
СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА

Површинж и локација стварне служ- 
бености пролаза морају 6iith  прецизно 
утврђени.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Правилно се у захтеву за заштиту 
законитости указује да постоји не- 
сагласност између утврђених чин>е- 
ница и изреке пресуде. Из утврђених 
чињеница произилази да се пресу- 
дом установл>ава службеност на ос- 
нову споразума парничних странака. 
Међутим, споразум странака и миш- 
љење вештака се међусобно разли- 
КУЈУ. a суд у изреци базира своју 
одлуку на мишл>ењу вештака. У овом 
погледу постоји контрадикција коју 
суд треба уклонити и утврдити да ли 
је постојао споразум и какав је тачно 
споразум постојао између парнич- 
них станака: да ли само у ширини 
капије старе стамбене зграде 2,40 ме- 
тара или целом ширином парцеле 
тужених како вештак налази 3,60 ме- 
тара, да ли само путничким возилом 
или и  теретним возилом. У том смис- 
лу суд мора утврдити егзактно на 
који начин се послужно добро нај-
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ман>е оптерећује и тако прецизно на- 
значи трасу будућег евентуалног 
права службености пролаза.

(Решење Врховног суда Војводине 
бр. Гзз. 9/89 од 19.1 1989)

ПРАВО СТАНОВАЊА

Право службеностн доживотног 
плодоуживања куће (ius servitutis) 
обухвап овлашћење титулжра да 
преноси на другога вршење тог правж 
(на пример изджваН|е стварн у закуп), a 
право становања (ius habitatio) обух- 
вата право личног становања са члв- 
новима своје породице, али не и ов- 
лашћење преношења вршења тог пра- 
ва на другог.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Према правним правилима мате- 
ријалног права (параграф 472. и 509. 
бившег ОГЗ) право служ^ности до- 
животног плодоуживан>а куће (ius 
servitutis) обухвата овлашћење титу- 
лара да преноси на другога, не то 
право, али вршење тога права, у пгга 
се убраја и издавање ствари у закуп, 
a право становања (ius habitatio) обу- 
хвата право личног становања са чла- 
новима своје породице, али не и ов- 
лашћен>е преношења вршења тога 
права на другог (правно правило па- 
раграфа 521. бившег ОГЗ). To значи, 
ако је у питању право плодоуживања 
тужитељице, онда јој то право није 
престало тиме што је породичну 
стамбену зграду издавала у закуп, a 
ако је у питању право станован>а у 
ужем смислу, онда би туженој под 
одређеним условима могло престати 
то право издавањем зграде у закуп 
другоме. Право плодоуживања се ре- 
довно односи на целу зграду, a право 
становања — на део зграде, на од- 
ређене просторије.

Судови нису рашчистили да ли је 
у питању право доживотног плодоу- 
живања или право становања, и то



због погрешне примене материјал- 
ног права, налазећи ла је, кад је реч о 
праву личне службености на стам- 
беној згради, увек у питању право 
становања.

Тужена је спорно право личне 
службености стекла на основу уго- 
вора закљученог 12. маја 1980.године 
са талашњим власником, и то на 
спорној згради, те на одређеном 
пол>опривредном земљишту. Окол- 
ност да се у уговору употребл>ава реч 
уживање, a не плодоуживање не зна- 
чи да је реч о праву становања. И ОГЗ 
за плодоуживање употребљава реч 
уживан>е (параграф 509). Ако је за 
пол>опривредно земл>иигге у уговору 
означено право уживања, a не право 
плодоуживан>а, a реч је о праву пло- 
доуживања, онда се поставља питан.е 
зашто и у погледу стамбене зграде 
није реч о праву плодоуживања. He
ro тако, ако је предмет уговора цела 
стамбена зграда a не само поједине 
просторије, што такође треба утвр- 
дити, онда се такође поставл>а пи- 
тан>е зашто би се радило о праву 
станован>а a не о праву плодоужи- 
ван>а.

(Решење Врховног суда Војводине 
бр. Гзз. 7/89. од 10. V 1989)

ОБИМ ОДГОВОРИОСТИ ЗОИЛ-а 
ЛИМИТ ОСИГУРАЊА

Износ штете премв коме се угврђује 
обим одговорност ЗОИЛ-а обрачуна- 
ва сс тако што се неновчвнв материјал- 
на штетв и нематернјална штетж утвр- 
ђују према ценама односно 1фитери- 
јумимж у времс штетног догвђајж.

Лко тако утврђени износ штете не 
прелвзи износ осигуране суме Зајед- 
ницв осигурвм дужнж је да потпуно 
надокнадн штету м квда висина штете 
прелжзн износ осигуране суме према 
ценамв односно крвтеријумима у вре- 
ме доношења судосе одлуке.

Ако Je износ штете утврђен нв оввј 
начин већи од осигуране суме Звјед- 
ницв осигурвнл је дужнж да нжкнвди 
део nm re прсмв q»3MepM између оси- 
гурвнс сумс N 'пко утврђеног износж 
iirreir.

Затезнс ивматс и парнични трош- 
кови ct досуђуЈу без обзирв на лимит 
осигуран>а.

И з  о б р a 3 л о ж е н> a ;

Законом о основама система оси- 
гурања имовине и лица („Сл. лист 
СФРЈ”, број 24/76) прописано је да 
заједнице осигурања имовине и лиш  
одговарају у ограниченом обиму за 
штету коју власници односно корис- 
ници моторних возила осигуран>а од 
одговорности за штету причињену 
употреЈбом возила проузрокују тре- 
ћем лицу (ограничено покриће), нај- 
више до висине уговорене осигуране 
суме — члан 54. Закона. Дакле, оба- 
веза заједниде осигуран>а по основу 
уговора о осигурању корисника од- 
носно сопственика моторног возила 
од одговорности за штете причиН|е- 
не зрећим лицима цени се према уго- 
вореној осигураној суми.

Тужени јс у поступку пред ниже- 
степеним судовима истицао да је из- 
међу туженог и осигуракика, који је 
у овои случају у саобраћајној нез- 
годи скривио настанак штете, закл>у- 
чен уговор о обавезном осигурању од 
одговорности за штете причин>ене 
трећим лицима од стране сопстве- 
ника моторног возила и да према 
условима осигурања, који су састав- 
ни део тог уговора тужени је уго- 
ворио одговорност само до осигура- 
не сумс од 2300.000 динара по штет- 
ном догађају. Напротив, да није уго- 
ворена већа одговорност туженог 
плаћањем од стране осигураника 
додатне премије.

У вези са истакнутим приговором 
другостспени суд у побијаној пре- 
суди наводи да тужени током пос- 
тупка није доказао да је уговорена 
ограничена одговорност за штету до 
износа од 2300.000 динара, па се има
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сматрати да такво ограничење није 
ни уговорено и тужени се не може 
позивати на такав уговор. У том слу- 
чају, налази другостепени суд, имају 
се применити општа правила о од- 
говорности за накнаду штете, па је 
одговорност туженог неограничена.

Предњи правни став другостепе- 
ног суда не може се прихватити као 
правилан.

Наиме, полиса је према одредби 
члана 901. став 1. Закона о облига- 
ционим односима писмена исправа о 
уговору о оиигуран>у. Таква исправа 
мора да садржи поред осталих и сас- 
тојак своту осигурања или да ли је 
осигурање неограничено.

Међутим, сама полиса обично не 
може да садржи све уговорене од- 
редбе о правима и обавезама уго- 
варача Због тога су заједнице оси- 
гурања утврдиле у виду посебних 
кн>ижица своје услове пословања ко- 
ји детал>но регулишу односе из уго- 
вора 0 осигурању. Заклучењем уго- 
вора 0 осигуразБу уговарач осигу- 
рања прихвата такве услове, који су 
на снази у часу закљученл уговора 
и они постају саставни део уговора о 
осигурању.

Због тога, ако у овом случају није 
било могуће прибавити полису оси- 
гурања и увидом у исту утврдити да 
ли је у полиси наведена свота оси- 
гурања или да је осигурање нео- 
граничено, мада је осигураник морћо 
поднети туженом полису осигура- 
ња, када се десио осигурани случај, 
вал>ало је да првостепени суд утврди 
на основу других помоћних елеме- 
ната тачније на коју суму (хигурања 
је плаћена премија, затим која свота 
осигуран>а је наведена у општим или 
посебним условима туженог, који су 
саставни део у говора о осигурању, до 
које ј€ одговорност туженог уговоре- 
на и да помоћу тих елемената одреди 
уговорену осигурану суму.

НАЧЕЛО ПОУЗДЛ1БА У 
ЗЕМЉИПШЕ КЊИГЕ

(Решење Врховног суда Војводине 
бр. Рев. 325/89 од 19. IV 1989)

Савестан кутц  је дужан приликом 
куповине некретнине да провери ко је 
власник не само на основу увида у 
земл>и]Ш1у књмгу него м ico је у поседу 
те некретнине.

И з  о б р а з л о ж е њ а ;

Према сагласном утврђењу судова 
тужени се од 1977. године налази у 
поседу спорне парцеле коју је по пис- 
меном уговору од 27. септембра 1969. 
године тужиљи поклонио покојни 
БА. као власник и који су наслед- 
ници на том уговору оверили код 
суда своје потлисе 17. децембра 1986. 
године, али уговор није проведен у 
земл>ишним кн>игама и ларцела се у 
њима води као власништво покло- 
нодавца. У посед парцеле туженог је 
неовлашћено увео тужил>ин отац 
приликом продаје туженом своје су- 
седне парцеле.

Тужени без основа држи у поседу 
спорну парцелу, јер му је н>у у посед 
предало лице које за то није било 
овлашћено. Он није грађанско прав- 
ни савесни држалац парцеле, јер је 
био дужан да увидом у земљишне 
књиге и у природи (на терену) про- 
вери чија је у ствари спорна парцела. 
Следом тога он је дужан да је ту- 
жиљи преда у посед, јер је ова са 
правно вал>аним уговором о поклону 
закљученим са наследницима пок- 
лонодавца јача у праву на посед. На 
то нема утицаја дужина времена тра- 
јан>а поседа парцеле од стране ту- 
женог, јер је он н>ен грађанско прав- 
ни несавесни држалац.

(Пресуда Врховног суда Војводине 
бр. Рев. 272/89 од 29. Ш 1989)

БРАЧНА ТЕКОВИНА 
(Чл.47. ЗОБ)

Уштеда од дневницв са службених 
путовии у земЈш т иносгранству
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представЈМ1 заједнмчку имовину бржч- 
них другова ако је остваренж у време 
брачне заједнике.

Ако је предмет брвчне тековннс 
сгржни новац -пда ће суд обавезати 
једног брачног друга да исплати дру- 
гом бржчном другу његов удео у те- 
ковини у стрвној валути заједно са при- 
падајућом камвтом која се исплаћуЈе 
девизним штедишама.

И з  о б р a 3 л о ж е н> a :

Правилно је другостепени суд на 
основу одред^и члана 47. став 2. За- 
кона о браку САПВ („Сл. лист САПВ”, 
број 2/75) одредио да тужил.ин до- 
принос у спорној брачној тековини 
странака износи 2/5, a туженог 3/5. 
При томе су у смислу тих одредби 
правилно цењене све околности 
спорног стицан>а које су од значаја за 
офеђивање величине удела стица- 
лаца. Правилио је узет као брачна 
тековииа странака и износ од 366,12 
ДМ, који је тужени за време брака 
уштедио од својих дневиица. Оие 
јесу накнада трошкова службеног 
путовања, али уштеђене за време 
брака представл>ају у смислу одред- 
би члана 7. наведеног Закона о браку 
заједничку имовину брачних друго- 
ва која се расправља по члану 47. 
истог Закона. Са друге стране, ту- 
жени је дужан тужиљи платити н>ен 
удео у тековини страног новца у ис- 
тој валути и са припадајућом кама- 
том која се у земл>и исплаћује де- 
визним штедишама. Таквом испла- 
том тужилл остварује у пуној мери 
своје право на износ страног новца 
као брачној тековини странака, па нс 
може бити говора о незаконито на- 
ложеној исплати страног новца.

(Пресуда Врховног суда Војводине 
бр. Рев. 303/89 од 5. IV 1989)

П Р А К С А  В И Ш И Х  
С У Д О В A

ПРЕСТАИАК CTAllAPCKOr 
ПРАВА

Станарско право пресгаЈе у смислу 
члана 14. стввв 1. Закона о стамбеним 
односимж и у случају када се породична 
сп-амбена зграда налази у тзв. викеид 
зоим, ако је та зона на територији оп- 
штине, ако постоји одговарају^ nynia 
мрежа и ако услови становања нису 
битно погоршани.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Тужитељ свој тужбени захтев зас- 
нива на одредби члана 14. став 1. 
Закона о стамбеним односи.ма САПВ, 
a према одредбама овог члаиа пред- 
виђено је да ако носилац станарског 
права има или стекне у својину по- 
родичну стамбену зграду или стан 
на којима постоји станарско право у 
месту у којем користи стан и ако 
породична стамбена зграда или стан 
одговара његовим потребама и по- 
требаиа његовог породичног дома- 
ћинства, губи станарско право на 
стан који користи.

У вези са појмом места у коме се 
користи стан заузет је правни став у 
пресуди Врховног суда Војводине по- 
сл. бр. Рев. 234/85. Према том правном 
ставу под местом у коме носилад 
станарског права користи стан у 
друштвеној својини, односно у нојем 
има или стекне у својину породичиу 
стамбену зграду или стан, у смислу 
члана 14. став 1. Закона о стамбеним 
односима, сматра се не само насе- 
љено место у географском смислу 
н€го и шире подручје у оквиру тс- 
риторије општине односно градске 
заједнице и суседне општине, ако по- 
стоји одговарајућа саобраћајна веза 
и услови становања нису битно по- 
горшани.

Првостепени суд је пропустио да 
утврди у својој прссуди гдс се налази 
зграда коју је тужени изградио, да ли 
јс то територија отптине у којој се
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налази и друштвени стан који сада 
користи, да ли се та зграда налази у 
насељу или у ширем подручју у ок- 
виру територије општине, те да ли 
постоји одговарајућа саобраћајна ве- 
за, a све је то потребно да би се могло 
оценити да ли постоје услови из чла- 
на 14. става 1. поменутог Закона.

У жалби се наводи да се та зграда 
не налази у Суботици, нити у стам- 
беној зони, те да није грађена нити 
коришћена као стамбени објекат. Пр- 
востепени суд је у својој пресуди 
утврдио да 5е тужени изградио и да 
поседује сгамбсну зграду у Чавољу 
број 113. међутим, да би се разјасниле 
све околности око тога да ли се ради 
о стамбеној згради или о кући за 
одмор, указује се првостепеном суду 
да су критеријуми за то наведени у 
општинској одлуци о категоризаци- 
ји објеката. Уколико се не ради о 
кући за одмор, него о породичној 
стамбеној згради, не би се могло изу- 
зети ни тзв. викенд зоне, ако су при- 
ступачне одговарајућој путној мре- 
жи и ако су испуњени и други ус- 
лови на које је напред указано. Ме- 
ђутим, о свему томе треба да буду 
утврђене чињенице у пресуди, a што 
за сада она не садржи.

(Решен>е Вишег суда у Суботици 
бр. Гж. 1194/88 од 13. ХП 1988)

У П Р А В Н О  П Р А В О

— управни спор —

— пензијско и инвалидско 
осигурање—

СХМГУРАИА ЛИЦА 
(Чл.12. Закона о основним правима 

из пензијског и инвалидског 
осигурања — „Сллисг СФР J”, 

бр.23/82)

Радни људи, који личним радом са- 
мосгално у виду занимања, o6aiui>ajy

адвокатску делатносг обавезно су оси- 
гурани на пензијско и инвалидско оси- 
rypaifce, без обзира што су навршили 
пензијски стаж којим испуњавају ус- 
лове за пуну старосну пензију.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Оспореним решењем одбијена је 
тужиочева жалба против првостепе- 
ногрешења, којим је тужиоцу, почев 
од2. новембра 1987. године, утврђено 
својство осигураника Самоуправне 
интересне заједнице пензијског и 
инвалидског осигуран>а радника Вој- 
водине по основу обављања самос- 
талне адвокатске делатности и име- 
новани је обавезан да уредно извр- 
шава обавезе уплате доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање 
које му решењем утврди међуоп- 
штински орган управе надлежан за 
послове прихода.

Одлучујући о законитости оспо- 
реног решења Суд је нашао да тужба 
против тог решен>а није основана. 
Иаиме, уставно је начело прописано 
у члану 186. Устава САП Војводине 
да се лраво радника на социјално 
осигурање обезбеђује обавезним 
осигурањем на начелима узајамнос- 
ти и солидарности из минулог рада. 
Овим осигурањем радник, између ос- 
талог, у складу са Законом обезбеђује 
себи то право и за случај смањења 
или губитка радне способности и 
старости као и права на друге облике 
социјалног осигурања. Са радници- 
ма су према члану 30. наведеног Ус- 
тава изједначени у погледу права и 
обавеза и радни људи који обавл>ају 
адвокатску делатност. Ово уставно 
начело је реализовано у законима о 
пензијском и инвалидском осигура- 
н>у и — као што је правилно конста- 
товано у образложењу оспореног ре- 
шења — према члану 12. Закона о 
основним правима из пензијског и 
инвалидског осигураља, радни л>у- 
ди, који личним радом самостално у 
виду занимања обавл>ају адвокатску 
делатност, обавезно су осигурани на
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пензиЈско и инвалидско осигурање. 
Због тога је и по оцени Суда правил- 
ном применом материјално—прав- 
них прописа ожалбеним решењем 
утврђено тужиоцу својство оси- 
гураника по основу о6авл>ан>а самос- 
талне адвокатске делатности, a из 
истихразлога правилно је лримењен 
закон и у оспореном решен>у кала је 
одбијена тужиочева жалба против 
тог првостепеног решења.

Чињеншш да је тужилац навршио 
40 година пензијског стажа и испу- 
нио услове, односно остварио право 
на старосну пензију, није од утицаја 
на законитост оспореног решења из

разлога што он почев од 2. новембра 
1987. године о6авл>а професионално 
адвокатску делатност па се у својим 
правима и дужностима изједначава 
са другим радним л>удима којн та- 
кође о6авл>ају ту делатност без об- 
зира на то што је он већ навршио 
пензијски стаж за остваривање права 
на старосну пензију.

(Пресуда Врховног суда Војводине 
бр. У. 758/88 од 23. V I1988)

Приредио 
Алекашдар Воргић 

адвокат у Новом Саду
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IN MEMORIAM

СЛОБОДАН АНТИЋ

(1932-1989)

y  Стпрој Пазови je  2.7.1989. преминуо адвокат Слободан Антић.
Слободан Антић, рођен је  19. септембра 1932. у Новом Саду. Право 

је  студирао у Београду, завршивши студије 1956. године. После краће 
праксе, биран је  за судију Среског суда у Ст. Пазови, 1958, коју дужност 
обавл>а до 1967. године, када се пребацује у адвокатуру. Отвараадвокатску 
канцеларију у Ст. Пазови септембра 1%7, коју води све до смрти, 1989.

Слободан Антић је  као судијастекао богату праксу и име угледног 
правника, као и углед часног грађанина Старе Пазове. У адвокатури је, 
пак, нашао могућност да се у потпуности искаже и као човек и као 
правник. Солидном стручном спремом, ентузијазмом и прегалаштвом, 
развија адвокатску канцеларију, која се брзо сврстава међу најугледније 
у С{>ему. Човек великв радне енергије, отвореног и живог духа, поред 
пуногпрофесионалног ангажован>а, задржао је  и развијао интересовање 
и активност у домену културе и спорта.

Одликовао се истанчаним односима пријатељства према колегама 
и хуманом приступу клијенту. Волео је  свој позив и залагао се за јачање 
етичке димензије адвокатуре. У професионалној адвокатској органи- 
зацији заузимао је  истакнуто место. Дугогодишњи је  председник ад- 
вокатског колегиума у Старој Пазови, a у две сесије члан Управе 
Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду. Био је  извесно време и 
председник Удружења правника у Старој Пазови.

Опраштајући се од старијег колеге Антића, старопазовачки ад- 
вокат Антун Новачић између осталог рекао је:

„Међу нама колегама остаћеш запамћен као ерудит, човек ши- 
роких хоризоната и широке културе. Остајеш за нас изванредан адвокат, 
професионалац до краја, али боем по души. Све што је  људско било је  
и део твога духа.. Хвала ти што си нас научио да треба имати времена 
за све оно за шта га ми нисмо имали, да је  важно у нашој професиЈи и 
оно што нам је  свима изгледало неважно. М и смо ти посебно захвални 
што си умео да будеш и све оно што ми нисмо могли, стизали, ни  знали 
да будемо”.

Обележавајући прерану смрт Слободана Антића, придружујемо 
се опроштајним речима колеге Новачића, уз захвалност пок. Слободану, 
што је  умео да буде адвокат.

М. Ботић
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 
15.08. 1989. године, донете су следеће одлуке:

1. Донета је одлука о ycBaja№y Тарифе о наградама и накнади трошкова 
за рад адвоката коју је предложила Комисија за Тарифу УО АКВ.

2. Марији Адамовић, руководиоцу рачуноводства ЛКВ одобрен је 
захтев за раскид радног односа због одласка у пензију, a са даном 30.09.1989. 
године.

3. Утврђена је висина ЛД за раднике администрације АКВ за месец 
август 1989. године и одбијен је захтев радне заједнице за исплату разлике 
за период I—VI/89.

Управни одбор

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 
15.09. 1989. године, донете су следеће одлуке:

1. Записник са претходне седнице једногласно је ycBojcR
2. Узет је на знан>е извештај благајника УО о стан»у новчаних средстава 

планираних за рсдовно пословање.
3. Утврђен је предлог за измене Статута АКВ.
4. Утврђен је предлог Иницијативе за измене и допуне Закона о 

адвокатури и служби правне помоћи.
5. Донета Je одлука о повећању цене Гласника АКВ на 50.000 динара 

по примерку, о повећан>у ауторских хонорара за текстове о6јавл>ене у 
часопису на 25.000 динара, утврђен је хои(фар за техничког уредника час- 
описана 1.000.000 динара по броЈу и утврђена је цена једног примеркаТарифе 
на 50.000 динара.

6. Донета је одлука о повећању посмртног улога за Фонд посмртнине 
на 50.000 динара по случају.

7. Утврђени су предлози за повећан>е уписнине и чланарине АКВ, као 
и за повећање обавеза на име преселења седишта канцеларије.

8. Утврђен јс предлог ребаланса финансијског плана АКВ за 1989. 
годину.
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9. Утврђен је предлог допуне одлуке Скупштине АКВ од 15. 10. 1988. 
године у погледу награде и накнаде трошкова за заступан>е по одлуци 
Комисије за пружање бесплатне правне помоћи.

10. Утврђен је предлог за избор новог председника Издавачког савета 
Гласника АКВ и као кандидат је предложен Ботић Милорад, адвокат у 
пензији из Новог Сада, обзиром да је досадашн>и лредседник проф.др Бранко 
Петрић поднео оставку иа положај председника и на члаиство у Издавачком 
савету Гласника АКВ.

11. Утврђен је предлог за допуну дневног реда ванредие Скупштине 
поводом збивања у Книнској крајини.

12. Решењем број 293/89 уписана је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Мушицки Доротеја, дипл. правиик из Новог Сада, са седиштем ад- 
вокатске кшшеларије у Новом Саду, Змај Јовина 14, a са даном 15. 09. 1989. 
године.

13. Решен>ем број 338/89 уписана је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Стевановић Вера, дипл.правник из Сремских Карловаца, са седиштем 
адвокатске каицеларије у Новом Саду, Темсринска 6, a са даном 15.09. 1989. 
године.

14. Решен>ем број 313/89 уписан је у Именик адвоката ЛКВ у Новом 
Саду Радић Горан, дипл. правник из Иовог Сада, са седиштем адвокатске 
каицеларије у Новом Саду, Коистантина Данијела 2, a са даном 15. 09. 1989. 
годиие.

15. Решењем број 303/89 уписан је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Митрески Момчило, дипл. правиик из Новог Сада, са седиштем ад- 
вокатске канделарије у Новом Саду, Ду навска 24, a са даном 15.09.1989.године.

16. Решен>ем број 263/89 уписан је у Именик адвоката ЛКВ у Новом 
Саду Бачић Љубомир, дипл. правник из Сомбора, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Сомбору, Бориса Кидрича 12, a са даном 15. 09. 1989. године.

17. Решењем број 297/89 уписана је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Никић Јелена, дипл. правник из Новог Сада, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Новом Саду, ША 25, a са даном 15.09. 1989. године.

18. Решен>ем број 288/89 уписан је у Именик адвоката ЛКВ у Новом 
Саду Катона Иштван, дипл. правник из Кањиже, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Кањижи, Лењинова 11, a са даном 15.09.1989. године.

19. Решен>ем број 289/89 уписан је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Хорват Лукач, диил. правник из Кањиже, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Кан>ижи, Лен>инова 11, a са даном 15.09.1989. године.

20. Решењем број 314/89 уписан је у Имеиик адвоката АКВ у Новом 
Саду Никчевић Душан, дипл. правник из Сомбора, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Сомбору, Читаоничка 21, a са даном 15.09.1989. године.

21. Решењем број 252/89 уписан је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Васил>евић Бранко, дипл. правник из Сремске Митровице, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Бориса Кидрича 21, a са 
даном 15.09. 1989. године.

22. Решењем број 332/89 уписан је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду, Парлаћ Млодраг, дипл. правник из Новог Сада, са адвокатском кан- 
целаријом у Новом Саду, у АРЗ Законитост, Његошева 16/П, a са даном 
15.09.1989.године.

23. Решењем број 307/89 уписан јс у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Ђуричин Вел>ко, дипл. правник из Панчева, са адвокатском канцела- 
ријом у Панчеву, Ксј Милана Ракића 5, a са даном 15.09. 1989. године.
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24. Решењем број 312/89 условно је уписан у Именик адвоката ЛКВ у 
Новом Саду Половина Драган, диил. иравник из Београда, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Врдиику, Раде Павловића 11, a са даном лавања 
свечане изјаве.

25. Решењем број 325/89 условно је уписан у Именик адвоката ЛКВ у 
Новом Саду Јовановић Богдан, дипл. правник из Сомбора, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 5, a са даном давања 
свечане изјаве.

26. Решењм број 281/89 условно је уписана у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Гашић Пирошка, дипл. иравник из Кикинле, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драишина 30, a са даном дава1ва 
свечане изјаве.

27. Решењем број 282/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Трифунац Васа, дипл. правник из Кикинде, са седиштем ад- 
вокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драпшина 30, a са даном давања 
свечане изјаве.

28. Решењем број 328/89 условно је уписан у Именик адвоката ЛКВ у 
Новом Саду Ђукић '^р ђе , дипл. лравник из Новог Сада, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Новом Саду, Михала Бабинке 36, a са даном дава№а 
свечане изјавс.

29. Решењем број 316/89 условно је уписана у Именик адвоката ЛКВ у 
Новом Саду Вучковић Зорка, дипл. правник из Сомбора, са седиштем ад- 
вокатске канцеларије у Сомбору, Маршала Тита 19/1, a са даном даван>а 
свечане изјаве.

30. Решењем број 327/89 условно је уписана у Именик адвоката ЛКВ у 
Новом Саду Беде Отилија, дипл. правник из Кањиже, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Кањижи, Новокнежевачки пут 3, a са даном давања свечане 
изјаве.

31. Решењем број 310/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Опрановић Божидар, дипл. правник из Новог Сада, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лончарска2, аса даном давања свечане 
изјаве.

32. Решењем број 330/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Вармеђа Владимир, дипл. правник из Шида, са седиштем ад- 
вокатске канцеларије у Шиду, Маршала Тита 29, a са даном давања свечане 
изјаве.

33. Решењем број 326/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Петровић Првослав, дипл. правник из Руме, са седиштем ад- 
вокатске канцеларије у Руми, ЈНА 186, a са даном давашк свечане изјаве.

34. Решењем број 242/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ у 
Новом Саду Кнежевић Сима, дипл. правник из Новог Сада, са седиштсм 
адвокатске канцеларије у Нсвом Саду, Лукијана Мушицког 8, a са даном 
даван>а свечане изјаве.

35. Решењем број 334/89 одбијен је залтев за упис у Именик адвоката 
АКВ у Новом Саду Будисавл>евић Чедомира, дипл. правника из Новог Сада, 
због неиспуњења услова из члана 7. став 1. тачка 7. Закона о адвокатури и 
служби правне помоћи.

36. Одлучено је да се молба за упис у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Алексић Бранка, дилл. правника из Кикиндс, до дал>н>ег скине са 
дневног реда због неиспун1ен>а услова из члана 7. став 1. тачка 5. Закона о 
адвокатури и служби правне помоћи.
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37. Решењем број 321/S9 уписан је у Именик адвокатских 1фиправника 
АКВ у Новом Саду Лончар Зоран, дипл. правник из Београда, са адвокатско- 
-приправничком вежбом код Ивковић Небојше, адвоката у Старој Пазови, a 
са даном 15. 09.1989.године.

38. Решењем број 315/89 уписан је у Именик адвокатских прилравника 
АКВ у IlOBOM Саду Петров Александар, дипл. правник из Новог Сада са 
адвокатско—приправничком вежбом код Плачков Ђорђа, адвоката у Новом 
Саду, a са даном 15.09.1989.године.

39. Решењем број 343/89 уписана је у Именик адвокатских приправника 
АКВ у Новом Саду Карапаниин Зорица, дипл. правник из Зрењанина, са 
адвокатско—приправничком вежбом код Секел> Јована, адвоката у Зрења- 
иину, a са даном 15.09.1989.године.

40. Решењем број 286/89 брисана је из Именика адвоката АКВ у Новом 
Саду Јевтип Вера, адвокат у Новом Саду због заснивања радног односа, a са 
даном 16. 07. 1^9.године. За преузиматеља адвокатске каниеларије одређен 
је Марков Мирослав, адвокат у Новом Саду.

41. Решењем број 275/89 брисан је из Именика адвоката АКВ у Новом 
Саду Вукобратовић Душан, адвокат у Кљајићеву, због заснивања радног 
односа a са даном 30.06.1989.године. За преузимател>а адвокатске канцеларије 
одређен је Старчевић Страхиња, адвокат у Сомбору.

42. Решењем број 276/89 брисан је из Именика адвоката ЛКВ у Новом 
Саду A iiTHh Слободан, адвокат у Старој Пазови, услед смрти, a са даном 
2.07.1989.године. За преузиматеља адвокатске канцеларије одређен је Драган 
Вујовић, адвокат у Старој Пазови.

43. Реше№ем број 331/89 брисан је из Именика адвоката ЛКВ у Новом 
Саду Остојић Михаило, адвокат у Панчеву, због преселења седишта ад- 
вокатске канцеларије на територији ОАК Београд, a са даном 10. 10. 1989. 
године.

44. Решењем број 324/89 брисан је из Именика адвоката АКВ у Новом 
Саду Јовановић-Џарил Бора, адвокат у Руми, због преселења седишта ад- 
вокатске кашделарије на територију ОАК Београд, a са даном 30. 09. 1989. 
године. За преузимател>а адвокатске канцеларије одређен је Јовановић-Џа- 
рил Михајло, адвокат у Руми.

45. Решењем број 308/89 брисан је из Именика адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Мујичић Војкан, адв. приправник у Новом Саду, са 
адвокатско—приправничком вежбом код Мумин Александра, адвоката у 
Новом Саду, a са даном 15. 08.1989.године.

46. Решењем број 329/89 брисан је из Именика адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Радић Горан, адв.приправник у Новом Саду са 
адвокатско—приправничком вежбом код Јакшић Томислава, адвоката у 
Новом Салу, због уписа у Именик адвоката a са даном 14.09.1989.године.

47. Решењем број 333/89 брисан је из Именика адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Парлаћ Миодраг, адв. приправник у Новом СХду, са 
адвокатско—приправничком вежбом у АРЗ Законитост у Новом Саду, због 
уписа у Именик адвоката a са даном 14.09.1989.годинс.

48. Решењем број 339/89 брисана је из Именика адвокатских прилрав- 
ника АКВ у Иовом Саду Стевановић Вера, адв. приправник у Новом Саду, са 
адвокатско—приправничком вежбом код Миливојев Чупић Видосаве, ад- 
воката у Новом Саду, због уписа у Именик адвоката a са даном 14. 09. 1989. 
године.

49. Решењем број 298/89 брисана јс из Именика адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Никић Јелена, адв. приправник у Новом Саду, са
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адвокатско—приправиичком вежбром код Шећеров Миомира, адвоката у 
IIoBOM Саду, због улиса у Имеиик адвоката a са даном 14. 09. 1989. годиие.

50. Рсшењем број 304/89 брисан је из Именика адвокатских приправ- 
никаЛКВ у IIOBOM Саду Митрески Момчило, адв. прилравник у Новом Саду, 
са адвокатско—лрилравничком вежбом код Милић Душана, адвоката у 
Новом Саду, због улиса у Именик адвоката a са даном 14. 09. 1^ .годиие.

51. PeuieifacM број 270/89 узето је назнаи« да је Чубрило Станко, адвокат 
у Панчеву, лрекииуо боловазве и отлочео са радом у својој адвокатској 
каЈлделарији са даном 05.05.1989. године.

52. Решен>ем број 342/89 узето је на знање да су Радишић Михајло и 
Курбалија Петар, адвокати у Зрењанииу основали удружену адвокатску 
ка1Л1Сларију са седиштем у Зрењанилу, Трг релублике 1Д, лочев од 12. 09. 
1989. године.

53. Решењем број 295/89 узето је на знање да су Вукичевић Радивој и 
Перишкић Фабијан, адвокати у Сомбору, раскинули уговор о осливању 
удружене адвокатске ка1шеларије са даиом 10. 08. 1989.године, тс да од тог 
дана сваки адвокат води своју самосталну адвокатску канцеларију, и то 
Вукичевић Радивој на адреси, Сомбор, Мите Половића 9, a Перишкић 
Фабијан на адреси Сомбор, Степе Стелановића 8.

54. Решен>ем број 284/89 узето је иа знање да је Трифуновић Милаи, 
адвокат у Бачу, лреселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бачку 
Паланку, Занатски центар, a са даном 01.09. 1989.године.

55. Решењем број 299/89 узето је на знање да је Божић Мирослава, 
адв.лрилравник у Новом Саду, са адвокатско—лрилравничком вежбом кол 
Бероња Бил>ане, адвоката у Новом Саду, лроменила презиме у Урошевић 
Мирослава.

56. Решењем број 296IS9 узето је на знање да је Урошевић Мирослава, 
адвокатски лрилравник у Новом Саду, лрекинула адвокатско—приправ- 
ничку вежбу код Узелац Хелене, адвоката у Новом Саду дана 01. 08. 1989. 
године, те да је исту наставила код Берон>а Бил>ане, адвоката у Новом Саду, 
са даном 02. (№. 1989. године.

57. Утврђен је лредлог да се за заменика Јавног тужиоца Војводине 
лредложи Стојановић Радојица, адвокат у АРЗ Адвокатски биро у Новом 
Саду.

58. Донета је одлука да се на место руководиоца рачуноводства, које 
је остало упражњено након лензионисања досадаш№егруководиоца рачуно- 
водства, не заснива радни однос са новим радником.

59. Донета је одлука о исллати посмртнине лородилама пок. Антић 
Слободана, адвоката у Старој Пазови и лок. Габрић Стјелана, адвоката у 
пензији у Суботици.

60. Узето је на знање да је АнтикТихомир, адвокат у лензији из Врлша, 
задржао чланство у Фонду лосмртнине и након лензионисања.

Управни одбор
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XXXIIКОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТА АКВ

На XXXII Коифереицији адвоката АКВ одржаној у Новом Саду дана 
15. 09. 1989. године, којој су присуствовали делегати из 10 Општинских 
организација адвоката донете су следеће одлуке:

1. Записник са претходне Конференције једногласно је усвојен.
2. Изабрано је радно председништво у саставу Плачков Ђорђе као 

председавајући и чланови Радојчић Иван и Грчки Александар.
3. Узет је на знан>е извештај о раду ЛКВ између две Скупштине.
4. Утврђен је предлог за измене Статута АКВ.
5. Утврђен је предлог Иницијативе за измене Закона о адвокатури и 

служби правне помоћи.
6. Утврђен је предлог за повећање уписнине за адвокате и адвокатске 

приправникс.
7. Утврђен је предлог за повећање чланарине Адвокатској комори 

Војводине.
8. Утврђен је предлог ребаланса финансијског плана АКВ за 1989. 

годину.
9. Ботић Милорад именован је за председника Издавачког савета 

„Гласника” АКВ.

Адвокатска жомора Војводине
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Из д а в а ч к и  с а в е т

Милорад Ботић, адвокат у пепзији, Нови Сад (председник), проф. др Тибор Варади, 
редовни професор Правиог факултета у Новом Саду, проф. др Славко Царић, декаи 
Правног факултета у Иовом Саду, Ћуро Шкрбић, судија Врховног суда Војводине, 
Теодора Влаховић, секретар Секције за друштвеио-политички систем ПК ССРНВ, др 
Дариика Иедељжовић, покрајипски друштвени правобранилац самоуправл>а|{>а, Живко 
Будимчевић, судија Врховног суда ВоЈводине, Зијах Загорчић, замемик покрајинског 
јавног тужиоца, Недељко Јаи,ушевић, директор Покрајинског завода за јавну управу, др 
Светислав Радоваиовић, судија Уставног суда Војводиие, Стеваи Роичевић, председиик 
Управног одбора АКВ, Мирослав Здјелар, адвокат у Иовом Саду, проф. др Иикола 
Воргић, адвокат у пензији, Пови Сад пр Аурел Лошоиц, адвохату Суботици иСава

Савић, адвокат у Иовом Саду

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р

Главии и одговорни уредник 
Мирослав Здјелар 

адвокат у Новом Саду

Др Ллександар Маркићевић, адвокат у Новом Саду, Слободан Бсљански, адвокат у Новом 
Саду, Ллександар Воргић, адвокат у Иовом Саду, Миливоје Милић, адвокат у Срем. Ми- 

тровици, Александар Грчкц адвокат у Молу, Имре Варадц адвокат у SpeitatiHHy

Техиички уредних 
Мирјапа Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови Сад, Змај-Јовина 
20/1- Телефон: 29-459. Годишн>а претплата 246.000.— дин. Прегалата за иностранство 40 

USA долара. Цсна једног броја за октобар, новембар и децембар је 50.000.— дин.

Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

У издавању часописа учествује и Самоуправна интересна заједница за научии рад
Војводине

На основу мишл>ења Покрајинског сехретаријата за образован>е, науку и хултуру САПВ 
бр. 418—18 од 23. маја 1973. године, Гласник је стручна публикација ослобођена осиовног

и пореза на промет.

Штампа .Дунав”, Салаксије бб, Раковац
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