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Ч Л А Н Ц И UDC 340.12

Др Косша Чавошки
професор Правног факултета у Београду

ОДАНОСТ ПРАВУ И ПРАВДИ *

САЖЕТАК: Аутор даје кратак преглед улоге правнмка 
у стварању, тумачењу и одбрани права, a потом као те- 
мељну правничку врлину означава оданост праву и прав- 
ди. Указује на одст>'пања од ове врлине у новијој истори- 
ји и актуелној пракси југословенског правосуђа, али и на 
примере афир.мације ове врлине и отпора злоупотреби 
суда од стране појединих припадника правничког стале- 
жа. Раз.матра проблем неусаглашености старих и репре- 
сивних одредаба неких закона са либерални.м одредбама 
Устава и залаже се за непосредну примену Устава, као 
правну и моралну обавезу судије.

K'byHHe речи: право, правда, Устав, етика, образова- 
ње. правничка професија.

Чувени римски правник Улпијан појмио је правну мудрост (ју- 
риспруденцију) као знање о људским и божанским стварима и нау- 
ку о правди и кривди {lurispriidentia est divinarum atque humanarum 
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia),' y којој правниии имају тако 
часну улогу да се могу поредити са свештеником правде, пошто су 
право и правда нераздвојно здружени, будући да је правда упорна и

* Рад примллн: 5. XI 1999. (Рад је саопштен на Конференцији „Куда иде наше 
право”, одржаној 5. XI 1999. у Новом Саду, у организацији Forum iuris-a и Хумани- 
тарног иентра за интеграцију и толераниију.)

I Dig., I. 1. 10.

451



непрекидна воља да свако добије своје право {lustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).

Поред римских правника из класичног периода такву улогу у 
тумачењу, одбрани, па и стварању права имали су и енглески прав- 
ници. Бољи зналци веле да је енглеско прецедентно право, позна- 
тије као common law, највећма развио елитни скуп адвоката и судија 
који су припадали најученијем реду правозаступника {sergeants-at- 
-law), који током седам векова своје стваралачке улоге у развоју ен- 
глеског правног система није имао више од хиљаду припадника.^ To 
је био знатно мањи број од броја чланова оба дома Парламента који 
је, као законодавац, такође учествовао у стварању енглеског права.

Овај сталеж најугледнијих енглеских правника био је изузетан 
и по томе што је обухватао све правнике независно од њихове улоге 
у правосуђу — и адвокате и тужиоце и судије. Чак је од четрнаестог 
века уврежено правило да се судија може именовати само из реда 
старијих професионалних адвоката, што је обезбеђивало не само 
његову стручност него и лојалност правничком позиву. Отуда међу 
овим врсним енглеским правницима никада није било поделе на 
оне који су с једне или с друге стране судијског стола, на оне који 
суде (bench) и оне који пред судом заступају странке (bar), него су 
сви били подједнако предани праву као своме животном позиву.

Из таквог корпоративног духа проистекла је још једна благо- 
творна последица — независност судства. Иако су судије номинал- 
но биле краљеве слуге, које је он именовао и плаћао и у начелу увек 
могао да уклони са положаја све до чувеног Закона о наслеђивању 
престола (Act of Settlement) од 1700. године, то се по правилу није 
догађало. У стварности је краљ чак очекивао покорност суда у спо- 
ровима који су се тицали круне. Али су стручна обученост судија n 
њихова идеја уставне монархије, коју је Џон Фортескју (John Forte- 
scue) изложио још у XV веку, преобратиле личну лојалност коју су 
судије дуговале краљу у безличну лојалност круни, као установи, и 
праву које, како је то још Бректон (Henry de Bracton) говорио, твори 
и самог краља (lex facit regent). Тиме је наговештена далекосежна 
замисао да правници, a нарочито судије, не дугују лојалност онима 
који их постављају, него свом жнвотном позиву, те да стога не тре- 
ба да у себи развијају личну приврженост онима који су тренутно 
на властн, него безличну верност праву као установи. И баш та 
верност праву (fidelity to. law) је битна врлина која треба да краси 
сваког правника.

За разлику од најугледнијих римских и енглеских правннка, то- 
ком последњих пола века у нас је мало ко и помињао a камоли не- 
говао ову стожерну правничку врлину — оданост праву и правди. 
Боље упуГзени приповедају да су четрдесетих и педесетих година

2 J. Н. Barker, An Introduction to English Legal History, London: Butterworths, 
1979. p. 133.
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овог века за кривична дела против народа и државе режимске суди- 
је најчешће изрицале казне затвора, чију је дужину УДБА по вла- 
ститом нахођењу унапред одређивала. Уколико понекима од ових 
судија и није било јасно шта треба да чине, мање упућени су одла- 
зили у партијске комитете по „својс” мишљење, док су се најпрому- 
ћурнији одмах обраћали УДБИ.

Касније је зависност судија од тајне полиције и владајуће пар- 
тије попримила рафинираније и непрозирније облике, али није не- 
стала. Тако су од краја шездесетих година па све до чувеног суђења 
београдској шесторици из 1984/85. године пробране и ондашњој 
јавности добро познате судије учестало осуђивале бројне дисиденте 
на вишегодишње казне затвора, стварајући при том варљив утисак 
да то чине по властитој процени и савести. Када је, међутим, све 
прошло, па је требало својим ближњима, пријатељима, a нарочито 
колегама да објасне зашто су то чиниле, ове судије су посегле за де- 
тињастим оправдањем. По њима, све је то још пре тих суђења било 
решено на неком другом, важнијем месту, a оне су само потписива- 
ле оно што је други већ одлучио. Уколико би их потом неко упитао 
како су могли да као судије потписују пресуде које сами нису доно- 
сили, следио је ман>е-више једнообразан одговор: прилике су биле 
такве да се и није могло поступити другачије. Тако су говорили љу- 
ди без части, без достојанства, a најчешће и без одговарајућег прав- 
ничког образовања — мали, незнани државни чиновници које је 
властита анонимност штитила од јавног ниподаштавања, али није 
могла да их сачува од самопрезрења и гриже савести.

Требало је да прође још доста времена па да се уверимо да се у 
таквим или сличним приликама може и другачије поступати. Тај 
тренутак наступио је почетком децембра 1996. године када је петоро 
судија Врховног суда Србије недвосмислено изјавило, да су уче- 
шћем њихових колега као председика и чланова изборних комисија 
и чланова судских већа за оцену законитости одлука изборне коми- 
сије недвосмислено доведени у питање част и достојанство њихове 
професије и углед судства у целини. „Није нам нимало лако” — ре- 
коше тада Милан Субић, Милован Дедијер, Зоран Ивошевић, Ле- 
посава Карамарковић и Родослав Ћосић — „и осећамо се веома по- 
нижавајуће када знамо да колоне људи пролазе поред зграде нашег 
суда са узвицима ’правда је умрла’. He знамо ниједну земљу у којој 
су судије генерално назване лоповима. Напротив, у већини земал>а 
света, a поготово у Европи, увек када се жели утврдити истина о 
било ком питању, то се поверава судијама као часним и поштеним 
људима, чија их професија сама по себи обавезује да се искључиво 
држе истине.”^

У том отпору злоупотреби суда зарад ковалидирања очигледних 
фалсификата изборних резултата и на.мицања изборне „победе”

 ̂ „Тражимо истину”, Наша Борба од 3. лецембра 1996.
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владајућој странци најдаље је отишао судија Врховног суда Зоран 
Ивошевић када је громогласно изјавио да не пристаје на поданичку 
улогу суда, којом се избори претварају у самоименовање, на суђење 
којим се угађа вољи било које политичке странке, на избор судија 
које су лојалне извршној власти a нису стручне и на ћутање о вели- 
кој срамоти судства због пресуда које му не служе на част."' A потом 
су и друге судије, појединачно или скупно изражавале подршку 
овом чину осуде злоупотребе суда зарад конвалидирања изборних 
крађа. Тако је једанаест судија Општинског суда у Прокупљу (Ранко 
Банковић, Драган Томнћ, Ратомир Анђелковић, Малиша Стојано- 
вић, Верица Ристић, Љиљана Ђурић, Љубомир Јовановић, Ружица 
Јовановић, Слађана Ђукић, Мирослав Булатовић и Милан Радуло- 
вић) упозорило да подређивање судија дневној политици и њихово 
служење вољи и интересу било које странке неминовно води уни- 
жењу OBor позива.5

Колико је то нама познато, то је бнла прва прилика у послед- 
њих 50 година да тако угледне акШивне судије, док су још на поло- 
жају, јавно говоре о достојанству, части, поштењу и истинољубиво- 
сти као иманентним вредностима свог животног позива. Убрзо су 
ове храбре судије основале Друштво судија Србије, које је одмах до- 
нело кодекс судске етике. Њиме је знатно проширена листа врлина 
и вредности које судије треба да имају. To су, поред осталих, неза- 
висност, праведност, непристрасност, савесност, храброст, непод- 
митљивост, посвећеност позиву и оданост овом кодексу.

Неко ће можда приметити да је то била само бура у чаши воде 
и да се у нашем правосуђу ништа битно није променило. Они који 
сада тако просуђују потцењују значај моралног примера. Док су у 
ранијем периоду судије заиста могле тврднти да се н није могло по- 
ступити другачије, јер да је то било могућно вероватно би се бар 
неко одважио да у политичким процесима одбије налог владајуће 
странке и УДБЕ, данас таква објашњења нису уверљива. Пример 
судија које смо помињали потврђује да је то не само могућно него 
да чак и није нарочито опасно, бар не у догледно време, будући да 
од марта 1997. па све до данашњег дана нико од поменугих суднја 
није био присиљен да напусти правосуђе. Отуда недостојне и пони- 
зне судије неће више моћи да своју послушност тајној полицији и 
владајућој странци правдају егзистенцијалним страхом него само 
користољубљем, које од сваког човека, нарочито од судије, прави 
покварењака и ништарију.

Док се понизност судија силницима све земље и може paayxie- 
ти, иако се не може оправдати, за највећу осуду је њихово намер- 
но одбијање да у споровима које решавају примењују елементарно 
стручно знање и логику на којој правни поредак почива. Већ на пр-

I

„Не пристајем”, Наша Борба од 3. децембра 1996. 
5 Наша Борба од 5. децембра 1996.
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вој години правних студија будуће судије уче да је правни поредак 
хијерархијски устројен систем у којем норме мање правне снаге мо- 
рају бити у складу са одговарајућим нормама веће правне снаге: за- 
кон у складу са уставом, уредба у складу и са законом и са уставом, 
a правилник или неки други нижи пропис у складу са свим одгова- 
рајућим вишим нормама (уредбом, законом и уставом). Из тога 
следи логичан закључак: ако је закон у нечему противан уставу, тре- 
ба непосредно применити устав, a не закон; ако је уредба супротна 
закону, мора се непосредно применити закон, a не уредба итд.

Скоро све наше судије не следе, међутим, ову правну логику, 
него у решавању појединачних случајева увек дају предност општој 
норми мање правне снаге, чак и ако је очигледно супротна норми 
веће правне снаге. Тако ако је уредба у нечему супротна закону, су- 
дије непосредно примењују уредбу; ако је, пак, закон неком својом 
одредбом супротан уставу, оне непосредно примењују баш ту спор- 
ну законску одредбу. О томе сведоче бројни скорашњи примери.

Како по доношењу новог устава није могућно одмах усагласити 
важеће законодавство са новим уставним решењима и установама, 
непосредна примена новог устава, који је по својој садржини су- 
протан обичном закону, није само правна него и морална обавеза 
судије, тужиоца или неког другог органа. Таква обавеза појавила се 
и у случају полицијског притвора, који Закон о кривичном поступку 
предвиђа, a савезни Устав од 27. априла 1992. године забрањује.

Полицијски притвор, који одређује орган унутрашњих послова, 
предвиђен је чланом 196. Закона о кривичном поступку и може тра- 
јати најдуже три дана. Током тог времена окривљени нема право на 
браниоца, a нису ретки ни случајеви да је, у одсуству истражног су- 
дије и браниоца, изложен изнуђивању признања, сведочењу протав 
других или самооптуживању. Овако дуг полицијски притвор проти- 
ван је кривично-правном јемству habeas corpus, које налаже поли- 
цијском службенику да ухапшено лице одмах, то јест у најкраћем 
могућном року, преда судији, a да окривљеног не испитује без при- 
суства браниоца.

Habeas corpus ]t уведен чланом 24. Устава СР Југославије, који 
гласи: „Лице за које постоји основана сумња да је извршило кри- 
вично дело може, на основу одлуке надлежног суда, бити притворено 
и задржано у притвору, само ако је то неопходно за вођење кривичноГ 
поступка." Том уставном одредбом најпре је укинут полицијски 
притвор, предвиђен чланом 196. Закона о кривичном поступку, a 
потом и члан 191. став 4. овог Закона који допушта одређивање 
притвора ако је, услед начина извршења, последица или других 
околности дела, дошло или је .могло доћи до узнемирења грађана.

Уставним законом за спровођење Устава CPJ утврђено је да ће 
се до 31. децембра 1992. године ускладити с новим Уставом триде- 
сет и седам поименице наведених закона, a до 31. децембра 1994. и 
остали савезни закони, у које се убрајао и савезни Закон о кривич-
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ном поступку. Ови рокови су више пута продужавани, и последњи 
је истекао 31. децембра 1996, што значи да од 1. јануара 1997. ни- 
једна одредба закона донетог пре 27. априла 1992, која је противна 
новом Уставу, није више на снази. To практично значи да су члан 
191. став 4. и члан 196. Закона о кривичном поступку престали да 
важе 31. децембра 1996, те да свака потоња одлука о одређивању 
полицијског притвора представља кршење важећег Устава и про- 
тивзаконито лишење слободе, које подлеже кривичном прогону.

Органи унутрашњих послова, међутим, и даље противуставно 
одређују тродневни притвор, a тужиоци и судије не реагују на ис- 
праван начин, иако знају да је важећим Уставом полицијски при- 
твор укинут: судије не укидају решења о полицијском притвору као 
неуставна, a тужиоци не покрећу кривични поступак због незакони- 
Tor лишења слободе.

Нема никакве сумње да је овакво изигравање важеће уставне 
одредбе да би се наводно примењивала неважећа, очигледно про- 
тивуставна, законска одредба, не само противуставно него и морал- 
но недопустиво. Jep, правницима, a нарочито судијама, етика нала- 
же да опште норме примењују на појединачне случајеве према сво- 
ме најбољем знању и савести. A судије заиста добро знају да важећи 
савезни Устав допушта само онај притовр који одреди надлежни 
суд, што значи да је сваки други притвор, укључујући и полицијски, 
који одреди ненадлежни орган, противуставан.

До истоветне повреде савезног Устава доводи и недозвол>ено 
нарушавање тајности писама и других средстава општења, које вр- 
ши Служба државне безбедности. Заштита приватности је, иначе, 
велика тековина савременог права и њој сви ваљани устави посве- 
ћују дужну пажњу. To чини и важећи савезни Устав који чланом 32. 
>тврђује:

„Тајна писама и др>тих средстава општења је неповредива.
Савезним законом може се прописати да се, на основу одлуке 

суда, може одступити од начела неповредивости тајне писама и 
других средстава општења, ако је то неопходно за вођење кривич- 
ног поступка, или за одбрану Савезне Републике Југославије.”

To практично значи да само суд може донети одлуку којом се 
нарушава тајност писама и других средстава општења и да то може 
учинити у два јасно одређена случаја, које као изузетке треба уско 
тумачити.

Као и у случају полицијског притвора, Уставним законом за 
спровођење савезног Устава било је утврђено да ће се, међу остали- 
ма, до 31. децембра 1992. са новим Уставом ускладити и савезни 
Закон 0 основама система државне безбедности („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 15/85). To се пре свега тицало члана 24. овог Закона ко- 
ји гласи:

„Функционер који руководи органом који врши послове др- 
жавне безбедности може, ако је то потребно из разлога безбедности
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Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, у пословима 
из лелокруга органа, својим решењем олрелити ла се у поглелу по- 
јелиних лица и организација прелузму олређене мсре којима се ол- 
ступа ол начела неповреливости тајне писама и лругих срелстава 
општења.”

Важност ове олрелбе више пуга је пролужавана, a послелњи 
рок за њено усаглашавање са чланом 32. савезног Устава истекао је 
31. лецембра 1996, што значи ла ова одредба, која је очигледно про- 
тивна новом Уставу, није више на снази. Но, упркос томе, баш као 
и у случају полицијског притвора, високи званичници Службе др- 
жавне безбедности и дал>е решењем налаж^ прислушкивање разго- 
вора појединих лица, снимање телефонских порука и отварање пре- 
писке. Таквим поступцима се не само нарушава савезни Устав него 
се и чине два кривична дела предвиђена Кривичним законом Репу- 
блике Србије — неовлашћено прислушкивање и тонско снимање 
(члан 70) и повреда тајности писама или других пошиљки (члан 72). 
Органи гоњења, тужиоци и судије се, међутим, праве невешти, па 
уместо да покрећу кривични поступак и изричу казне затвора, сво- 
јим нечињењем прећутно прихватају важење законске норме која је, 
због противности савезном Уставу, престала да важи још пре три 
године.

Последице овакве праксе изузетно су тешке. Jep, свака повреда 
приватности неовлашћеним прислушкивањем, снимањем или отва- 
рањем преписке нарушава правну сигурност, уноси страх и затире 
слободу мисли и размене обавештења и знања, што је својствено 
полицијској држави. Зато тужиоци и судије, који све ово знају a ни- 
шта не предузимају, имају, поред правне, и велику моралну одго- 
ворност.

Тек недавно се овим поводом огласио Савезни уставни суд и 
то на начин који заслужује презрење и осуду. На иницијативу Фон- 
да за развој демократије овај Суд је 29. септембра 1999. године 
покренуо поступак за оцењивање сагласности члана 24. Закона о 
основама државне безбедности са савезним Уставом. При том је об- 
јаснио да се основано поставља питање да ли је оспорена одредба 
овог Закона у складу са Уставом, пошто се њоме челници Државне 
безбедности овлашћују да решењем налажу мере којима се одступа 
од начела неповредивости тајне писама и других средстава опште- 
ња, док савезни Устав утврђује да се то једино .може чинити на 
основу оллуке суда. Судије Савезног уставног суда су, међутим, 
пропустиле да нагласе, иако им је то било савршено познато, да је 
оспорени Закон о основама државне безбедности био на листи за- 
кона које је до одређеног рока требало усагласити са новим саве- 
зним Уставом и да је по истеку тог рока 31. децембра 1996. овај За- 
кон престао да важи, ако не у целини оно бар у оном свом делу
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(члан 24) који је очигледно супротан том Уставу. Тиме је овај Суд 
конвалидирао сва она противуставна прислушкивања и снимања 
разговора и порука која је Служба државне безбедности по власти- 
тој одлуци вршила од 1. јануара 1997. и која ће вршити све до окон- 
чања покренутог поступка за оцену уставности рвог Закона.

Ових неколико примера уверљиво потврђују да није само про- 
блем у важећем праву него и у самим правницима који то право 
или лоше примењују или неће да ra примене чак и кад очигледно 
треба применити јасну и недвосмислену вишу норму, a одбацити 
нижу која јој је супротна. И што је још rope, то није последица не- 
достатка стручног знања него саме етике позива. Тиме се увек из- 
нова уверавамо да добар део наших правника, нарочито судија, не- 
ма и неће да има етику свога позива и ону оданост праву и правди 
која би их, по Улпијановим речима, удостојила звањем свештеника 
правде.

Невоља је, међутим, у томе што се закони и други прописи мо- 
гу релативно брзо променити и побољшати, док је за стварање ва- 
л>аног корпоративног духа потребно много више времена. За поче- 
так би ваљало превазићи неприродну међусобну раздвојеност три 
скупа правника — адвоката, судија и тужилаца — који непосредно 
учествују у вршењу правосуђа. У нас се уврежила пракса да се од- 
мах по окончању студија млади правници малтене једном за свагда 
опредељују за позив адвоката или судије или тужиоца. Уколико и 
има преласка из једног у други скуп, то једино чнне судије и тужио- 
ци, тако што постају адвокати, било зато што више не могу да под- 
несу притиске н друге неугодности којима су изложени, било у на- 
ди да ће боље моћи да уновче своје стручно знање и стечене везе у 
самом суду или у полицији. Није нам, међути.м, познато да су нај- 
бољи адвокати постајалн судије, илн да је неко од адвоката прешао 
у тужиоце.

У Енглеској, земљи са најбољим суднјама, одувек је било обр- 
нуто. Ту се судије по правилу бнрају из редова најбољих адвоката, 
тако да има мало судија које су у то звање нменоване пре својс че- 
трдесете године. Уз то нма релативно ,\Јало т\'жилаца, па и њих, 
баш као и друге странке на суду, заступају унајмљенн адвокатн. Та- 
ко у уобичајеним кривични.м споровима један адвокат заступа опту- 
жбу, други одбрану, a трсћи, негдашњи угледнн адвокат, у својству 
судије, пресуђује. A сви они, и адвокати и тужиоци и судије, при- 
паднишЈ су јединственог професионалног сталежа који прожима 
исти дух.

У нас једино адвокати имају своје професионално удрЈОкење 
које има статус јавне корпорације. Од 1997. и један број судија обра- 
зовао је своје удружење, алн га aiacTii и председннци судова не 
признају, док тужиоци нису ни покушали да се удруже. Оно што је,
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међутим, много важније и што свој почстни подстицај мора имати 
већ у универзитетском образовању правника, то је стварање особс- 
ног духа правничке професије који као кЈвучну врлину овог цсњсног 
позива мора да подразумева не личну послушност онима који су 
тренутно на власти, него безличну оданост праву и правди (што 
Lon Fuller назива fidelity to law).

DEDICATION TO LAW AND JUSTICE

Kosta Čavoški, Ph.D.

S u m m a r y

The author gives a short survey of the role of lawyers in the creation, interpretation 
and defense of law. Then, he marks dedication to law and justice as a fundamental quality 
of a lawyer. He points out examples of departure from this quality in the latest history and 
eurrent practice of the Yugoslav judiciary, but also examples of its affirmation and resistan
ce to attempted abuse of court by individual members of the law profession. The author also 
analyzes the problem of incongruity of the old and repressive provisions of certain laws 
with liberal provisions of the Con.stitution and advocates a direct application of the Consti
tution, which is, according to him, a legal and moral obligation of a judge.

Keywords', law, justice. Constitution, ethics, education, law profession.
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UDC 316.77

Др Радивој Сшепанов
професор Филозофског факултета у Новом Саду

ТЕОРИЈА СИСТЕМА ИЛИ 
ТЕОРИЈА КОМУНИКАТИВНОГ ДЕЛОВАЊА*

— Прилог за социолошко-правни портрет Никласа Лумана —

САЖЕТАК: У оквиру темељне теоријске контроверзе, 
Хабермасове нормативне оријентације према „неповре- 
дивости Субјективитета” и Луманове „аутопојетичности 
социјалног система” која редукујући хипер комплекснсхгг 
чини свет транспарентнијим, од 70-тих година (овог 
века) импресивно се развијала филозофско-теоријска и 
правно-социолошка мисао у немачком савременом дру- 
штву. Добар познавалац „културног обрасца” и модерних 
на>’чних и мисаоних токова Мартин Рост, још је 1996. го- 
дине напнсао: „Не.мачка социологија би требала да буде 
срећна што располаже рапичитошћу ове две парадигме 
(Хабермас—Луман), која се показала изузетно продуктив- 
ном”.'

Кљунне речи: Никлас Луман, Јирген Хабермаа, право, 
друштво, систе.м.

1. Никлас Луман (Niklas Luhmann: Liineburg 1927 — Oerlinghau- 
sen 1998) уз Јиргена Хабермаса представл>а реномирано име у не- 
мачкој друштвеној науци н филозофији више од три деценије. Био- 
графски подаци кажу да је гимназију похађао у свом родном месту 
(1937—1944), једно време прекидајући школовање изазвано ратним 
околностима. Правне науке студира у Фрајбургу (Freiburg 1946— 
1949), a након полагања приправничког и високог државног испита.

* Рад примл>ен: II. X 1999.
 ̂ Види код: Detlef Horsier: Gesellschaftsanalyse oder Gesellschaftsverdnderung. У: 

Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Mai 1999, 5, S. 433.
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ради у Министарству за културу у Нидерзаксену. Почетком 60-тих 
налази се на студију за Управне науке и социологију код Талкота 
Парсонса на Харвардском универзитету у САД. Од 1962—1965. је 
референт Института за истраживање Високе школе за управне нау- 
ке у Шпајеру (Speyer), a од 1965. је руководилац Одел>ења на про- 
јекту социјалних истраживања мннстерског Универзитета у Дорт- 
мунду. 1966. године уследила је у Минстеру дисертаиија и хабили- 
тација код Дитера Класенса (Dieter Claessens) и Хелмута Шелског 
(Helmut Schelsky). Помало несвакидашње за универзитетске прили- 
ке, у својој 39. години, тачније, 1968. године добио је Катедру за со- 
циологију на Универзитету у Билефелду.

У току свог животног и радног века, Луман је оставио веома 
велик број радова, a не мали број био је и изван правног жанра. На 
питање Рајнера Ерда и Андреа Мајхофера, угледних новинара листа 
Frankfurter Rundschau, „колико сати дневно пише”, Думан скромно 
одговара: „То је различито. Почињем да радим ујутру од 8.30 до 
14.00, a после подне од 16.00 до 23.00 часа. У међувремену проше- 
там, или се накратко одмарам концентришући се уз тиху музику. 
Ако ми понекад ствари не иду од руке, оставл>ам их на страну и 
узимам нешто другб. Али, изгледа да је тајна мог резултата у следе- 
ћем: одувек сам радио само оно што ми је лако падалоГ^

За рад у управи каже да је био веома монотон. Од робовања 
административном шаблону, спасавао се читањем углавном фило- 
зофске и социолошке литературе, али исто тако и хиспано-америч- 
ке прозе (један његов син је лекар у Мексику). Био је поносан на 
своје добро познавање латинског језика (још од гимназијских вре- 
мена), Римско право никада није престајао да проучава, a у фило- 
зофско-социолошкој мисли, пре свих издвајао је Декарта, Хусерла, 
и „класичаре” Канта, Хегела и Маркса.

2. Никлас Луман је у немачкој стручној и културној јавности 
веома различито „карактеролошки” оцењиван. Неки су ra сматрали 
„хладним социјал-технократом”, други „авангардним конзерватив- 
цем”, трећи „човеком без својствености”, a неки чак и „западним 
таоистом”.̂  Луман, међутим без обзира на све ове ,д1ичне” атрибу- 
ције каже да је његов главни циљ као научника „поправл>ање соци- 
олошког описа друштва a не поправл>ан>е самог друштва”.'* Истра- 
живачку пажњу отуда усмерава на систем као „антрополошко под- 
ручје” опхођен>а са непознатим. Као зона антропологије систем 
поседује ауто-поЈетинност, tj. могућност стварања, произвођења и 
креирања оног „чега у природи нема у готовом облику. Отуда,

2 Der Soziologe Niklas Luhmann im Gesprach mil Rainer Erd und Andrea Maihofer, 
Frankfurter Rundschau. Samstag. 27. April 1985, S. (ZB) 3.

3 Die Selbsbeobachtung des Systems. Ein Gesprach mil dem Soziologen Niklas Luh
mann. Von Ingeborg Breuer. Frankfurter Rundschau, Samstag, 5. Dezember 1992, S. (ZB) 2.

* Исто.
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успешан учинак социЈалног система испољава се у томе да повеже 
људска деловања која међусобно утичу једна на друга, да „избором 
одређених могућности редуцира комплексност свијета и на тај на- 
чин ra начини настањивим”.̂

Наравно, проблем који се при томе јавља не само у емпириј- 
ском него и у теоријском облику није у свету који постаје све ком- 
плекснији „него у прогресивној комплексификацији социјалних си-
стема ° Koja може довести до тога да социЈални систем постане
прекомплексан и зато не испуњава своју функцију, тј. не чини свет 
транспарентнијим. Диференцирање друштвеног система на подсн- 
стеме крије у себи следећу опасност: у својим функцијама подсисте- 
ми се осамостаљују од система, функционишу као целине „за себе”, 
они стварају „системски поремећај” система. Право, судећи према 
оном што Луман каже у књизи Право друштва и много раније у 
Правној социолоГији има то својство „аутопојетичности” у систему, 
тј. интегративности система „па макар се то тицало само пречника 
јабуке или пак састојака појединих врста пива које се смеју ставити 
у промет”.’ Правно оријентисана комуникација је само друго име за 
„реализацију друштва” при чему се никако не смеју губити из вида 
две темељне системске референце; правни систем и друштвени си-

H1PK1 8сшем.

3. Када је Луман 1968. године сео за Адорнову катедру у 
Франкфурту, и поводом Дана социолога исте године одржао преда- 
вање о СистемскоЈ теорији као друштвеној теорији био је замољен 
за додатна објашњења у вези његових теоријских становишта о си- 
стему. Из тога је настао семинар који су заједно водили Хабермас и 
Луман. Захваљујући публикацији Теорија друштва или социјсина тех- 
нолоГија, шира јавност се први пут упознала са Лумановим именом, 
a ова два теоретичара су због вођења озбиљне теоријске дебате још 
од студентског покрета 68. године, у оквиру немачке социологије и 
социјалне науке сматрани супарницима. Истина, њихове теоријске 
концепције се у погледу одређених социолошко-филозофских пита- 
ња несумњиво разликују.

Разлика прва. Хабермас, наиме, поставл>а питање на који на- 
чин би ваљало доћи до оних друштвених снага које су у стању да 
омогуће претварање друштва у идеалну демократију. У том смислу 
битна је друштвена анаЈгиза, која се може остварити само ако се 
као, прво, идеал праведног друштва узме као нормативно мерило за 
анализу. У односу на идеале једног таквог друштва вал>а мерити

5 Фрањо Зенко: По1овор, у књизи: Niklas Luhmann: Teorija sistema, Beograd, Pla
to, 1998, стр. 286.

Исто, стр. 287.
’’ Niklas Luhmann; Das Recht der Gesellschaft. Vorwort, Suhrkamp, РУа. M., 1995.

S. 7.
8 Исто, S. 8.
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друштвену стварност. Kao друго, неопходио је да се открије који то 
механизми унутар друштва спречавају његов даљи развитак, a као 
треће, неопходно је да се укаже на „развојни потенцијал” друштва 
који треба да добије пуну шансу. И.мајући прсд очима идеал, Хабер- 
мас настоји да промени друштво.

Сасвим супротно, Луман настоји да открије механизме само- 
одржања неког друштва. У својој анализи, он констатује да друштво 
представља комплекх међусобно равноправних подсистема као што 
су привредни, политички, образовни, здравствени и други... Могло 
би се рећи, roTOBO сваки социјални феномен може се описати као 
систем, било да се ради о појединцу, породици, универзитету, шко- 
ли, неком предузећу... Сви они функционишу на основама механи- 
зма за самоодржање и сви они елиминишу своје проблеме регули- 
шући сами себе, при чему се они разграничавају од других система. 
Надаље, сви они поседују и специфичне законитости самоодржан>а 
(нпр. у привредно.м систему то је непопуларно отпуштање вишка 
радне снаге...) али истовремено постоје и међусобно повезана оГрани- 
чења степена слободе појединих система.^

Друга раз.зика. Хабермас полази од јединства индивидуа и дру- 
штва. Из Tora става он црпи и своју наду како би могло доћи до 
битне промене друштва. Идеална демократија према Хабермасу rpa- 
ди неку врсту колективног идентитета који људи сами изграђују. 
Друштвени односи који су засновани на међусобном признавању 
фор.мално се уређују правним нормама, a адресати права би требало 
отуда да се сматрају истовремено и његовим ауторима. Једна оваква 
формулација за Хабермаса представл>а апсолутни демократски кре- 
до. Његова теорија дискурса се заснива на једном оваквом политич- 
ком становишту.

Насупрот томе, Луман не налази да постоји иденШиШет друштва 
и индивидуа. На основу историјског примера, објашњава ту систем- 
ско-теоријску претпоставку, према којој људи не припадају сисШему 
по имену друштво! Након слома, на пример, националсоцијализма у 
западним окупационим зонама, a касније и у СР Немачкој дошло је 
до промене социјааног система, од диктатуре у демократију. Систем 
друштва се, вели Луман, променио од 1945. године, (uu су насупрот 
овима, психички системи остали исти; психички склопови се нису (у 
том међувремену) променшш. Менталитети су — упркос демократ- 
ском друштвеном систему — још дуги низ година остали исти као и 
за време владавине национал-социјалистичког система. Ваља рећи, 
да је чак и 1953. године већина становништва била мишљен>а да су 
припадници Покрета отпора нанели велику штету угледу Немачке. 
На основу те историјске сиШуације Луман доказује да људи не žpade 
идентитет са друштвом.'^

5 Detlef Horster, нав. pad, стр. 435. 
'0 Исто.
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Трећа разлика. Ваља рећи да је за Хабермаса циљ деловања 
консензус, док Луман полази од тзв. трајне дисенције. Због Хаберма- 
сове претпоставке о идентичности адресата и аутора социјалних 
норми деловања, подруштвљени људи морају да дођу до консензуса, 
који се успоставља дискурзивно. У оквиру дискусије са америчким 
филозофом Роналдом Дворкином, Јирген Хабермас је са призвуком 
резигнације рекао да не поседујемо необориве аргументе за тумаче- 
ње социјалних правила деловања. Шта дакле да радимо? Хаберма- 
сов предлог за тумачење су дискурзивни поступци, у оквиру којих 
се могу износити аргументи, али се исто тако могу убеђивати и 
другн да би се на крају дошло до консензуса.

Према Луману, никада не постоји консензус који би се базирао 
на дискурзивном поступку, пошто су последњи аргументи увек 
само претпоследњи аргументи! Иза свега тога увек стоји интерес 
усмерен ка остваривању жељеног резултата. „И ова комуникациона 
структура се увек може интегрисати у системе поступака, који мо- 
рају бити у стању да гарантују прихватање одлука независно од 
објективне исправности аргумената.”" Онај ко познаје судску прак- 
су, у оквиру које по Хабермасу одлуке такође треба да се доносе пу- 
тем дискурзивних поступака, зна да се до њих редовно долази и он- 
да када се „оде у судску кантину”, у службене просторије судије или 
пак у ходник суда, a све то да би се у присуству странака „разумно 
поразговарало”. Обе стране, које Луман тумачи као системе који се 
међусобно разграничавају, поседују свака понаособ своје властите 
механизме самоодржавања. Међутим, како Луман резонује, не може 
да дође до изналажења консензуса, пошто на пример, полиција или 
државни тужилац имају сасвим друге представе него што их имају 
они против којих је њихово деловање усмерено (или потрошачи од 
произвођача и сл.).

A решење (постојећег) проблема? Оно је смештено негде изме- 
ђу скромног „избора” између теорије која је заснована на нади да 
би могло да дође до социјално политичких промена (у одговарају- 
ћем стицају околности) и аналитичке теорије, која механизме који 
>т1равл>ају самим собом третира „као такве” где људи немају ника- 
квих изгледа да на њих утичу!'^

4. Најважнији објавл>ени радови. Warheit und Ideologie, 1962 
{Истина и идеолоГија),'Funktionale Methode und Systemtheorie, 1964 
{Функционална меШода и творија система); Zweck — Herrschaft — 
System. Grundbegriffe und Prdmissen Max Webers, 1964 {Cepxa — Вла- 
давина — Систем, Темељни појмови и пре.мисе код Макса Be6epa)\ 
Funktionen und Folgen formaler Organization, 1964 (Функције u после- 
дице формалне орГанизације)', Grundrechte als Institution. Ein Beitrag

Ч Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft, S. 349 f. 
■2 Detlef Horsier, нав. pad, стр. 440.
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zur politischen Soziologie, 1965 (Основиа права као институција. При- 
ло^ полиШичкој социоло^ији)', Theorie der Verwaltungswissenschaft, 1966 
(Теорија науке о управи); Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion 
sozialer Komplexitdt, 1968 (Поверење. Механизам редукције социЈално^ 
комплекситета)', Zweckbegriff imd Systemrationalitdt, 1968 (Појам свр- 
хе и системска рационалност)', Legiiimation durch Verfahren, 1969 
{Легитимисање кроз процвдуруУ, Soziologische Aiifkldrimg. Aufsdtze zur 
Theorie sozialer Systeme, 1970 {Социолошко просветитељство. Распра- 
ве 0 теорији социјалних система)\ Rechtsoziologie 1—2, 1972 {Правна 
социолоГија)', Ausdifferenzierung des Rechts. Beitrdge zur Rechtssoziolo- 
gie und Rechtstheorie, 1981 (Издиференцираност права. Прилози прав- 
ној социолоГији и правној теорији)\ Funktion der Religion, 1982 (Функ- 
ција релиГије); Gesellschaftsstruktur und Semantik. Siudien zur Wissens- 
soziologie der modernen Gesellschaft, Band 1: 1980 und 1993, Band 2: 
1981 und 1993, Band 3: 1989 und 1993, Band 4: 1995 (Друштвена 
струкШура u семанШика. Студије социолоГије сазнања Modepnoi дру- 
штва)\ Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimildt, 1982 {Љубав 
као Qacuja. Ka кодирању интимитета)-, Soziale Systeme. Grundriss einer 
allgemeinen Theorie, 1984 {Социјални системи. Темељи једне опште 
теорије); Die Wirtschaft der Gesellschaft, 1988 {Привреда друштва)'. 
Das Recht der Gesellschaft, 1995 (Право друштва)-. Die Wissenschaft 
der Gesellschaft, 1990 und 1992 (Наука друштва)'. Die Gesellschaft der 
Gesellschaft, 1987 {Друштво друшШва). Usw. итд.

SYSTEMTHEORIE ODER THEORIE DES KOMMLNIKATIVEN HANDELNS

Dr. Radivoj Stepanov 

R e s u m e

Dieser Fachaiiikel besteht aus vier Teilen. Der erste Teil umfasst die wichtigste Bio- 
graphischeangaben der deutschen Jurist und Soziologe Niklas Luhmann. Im nachsten Teil 
sprichst man iiber Luhmanns Systemtheorie. Der dritte Teil macht Unterschied zwischen 
Luhmann und Habermas in sozio-phiiosophischen Sinne. In vierten Teil sind die Hauptwer- 
ke Niklas Luhmann.

Grundbegriffe: Niklas Luhmann. Jurgen Habermas, Rechls, Gesellschaft, System.
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Р А С П Р А В Е

UDC 352.075(497.11)(094.5)

Мр M u p j a n a  Ј о в а н о в и ћ - Т о м и ћ  
аавокат у Новом Саду

Н О ВИ  З.АКОН О ЛО КАЛНОЈ САМ ОУПРАВИ  
О Д  11. 11 1999. ГО ДИ Н Е*

I. ОПШТЕ НЛПОМЕНЕ

1. У Уставу CPJ није дата дефиниција локапне самоуправе. У 
чл. 6. став 4. утврђује се да се „Јемчи право локалне самоуправе у 
складу са уставом републике чланице”.

2. Устав Републике Србије у основним одредбама у чл. 7. \твр- 
ђује да је „Општина тернторијална једишша у којој се остварује ло- 
кална самоуправа” a у посебном делу (чл. 113—117) зтврђују се 
основне функције општине, извори средстава и констатује да оп- 
штина има статут и ск"\'пштину општнне коју чине одборниии нза- 
брани непосредним изборима тајним гласањем. Дакле, у Уставу се 
не дефинише општина, већ су само утврђени основни елементи но- 
Bor система локалне самоуправе.

На основу чл. 83. тач. 3. Устава Републике Србијс Народна 
скупштина PC на ванредној седници донела је Закон о територијал- 
ној организацији Републике Србије и локалној самоуправи.

3. Према Закону о територијалној организацији и локалној са- 
моуправи, општина је поставЈвена као основна територнјална једи- 
ница и основна јединицс! локалне самоуправе у Републици.

Наиме, наведеним законом је утврђено да „Територијалну ор- 
ганизацију PC чине општине и градовн као територијачне јединице 
у којима се остварује локална самоуправа, град Бсограл као посебна 
територијачна јединица и аутономне покрајине као облнк терито- 
ријалне аутономије” (чл. 1) и да у „Општинн као територијазној је-

• Рлл при\№ен: 02. XII 1999.

(
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диници грађани остварују локалну самоуправу у пословима утврђс- 
ним уставом, законом и статутом”(чл. 10).

4. Европска повел>а о локалној самоуправи, усвојена 1985. ro- 
дине у Стразбуру од стране чланица Европске заједнице, формули- 
сала је одређена начела:

— неопходност да се основна питања и функцијс локалне вла- 
сти утврђују уставом и статутом,

— преношење одређених послова на локалне власти законом,
— претпоставка надлежности локалних власти у спровођењу 

иницијатива у свим питањима која нису искључена из њихових 
надлежности или која нису у надлежности неког другог органа,

— самостално одлучивање о cnojoj управној организацији,
— постојање сопствених извора финансирања који укључују 

локалне таксе и накнаде,
— самосталност у располагању допунским средствима.
Европска повел>а залаже се за јачање и развијање локалне са-

моуправе на начелима демократије и деиентрализације.
5. Даном ступања на снагу Закона о локалној самоуправи, iipe- 

стали су да важе дотадашњи закони, делимично или у целости, који 
су регулисали ову материју и то:

— одредбе чл. 8, 12, 16—646, 70, 71, 71a и 73. Закона о терито- 
ријалној организацији Републике Србије и локалној самоуправи, a у 
називу Закона речи „локална самоуправа” се бришу;

— одредбе чл. 56—59. Закона о државној управи,
— Закон о самодоприносу (у целости),
— Закон о обезбеђивању средстава општинама и градовима 

(престаје да важи 31. 12. 1999. године),
— Закон о комуналним такхама и накнадама у делу који се од- 

носи на локалне комунапне такхе и накнаде за коришћење комунал- 
них добара од општег интереса.

II. З.ЛКОН О ЛОК.АЛНОЈ С.ЛМОУПР.ЛВИ

1. Закон о локалној самоуправи који је објавл>ен у Сл. гласнику 
PC бр. 49/99. од 11. 11 1999. године, ступио је на снаг>' 19. 11 1999. 
године. Овим законом регулише се надлежност општине и њено 
финансирање, организација и рад општинских органа, избор одбор- 
ника скупштине општине, град као територијална јединииа, град 
Београл, облици ч^чешћа грађана у обавл>ању послова у јединииа.ма 
локалне caxioyTipaBe, однос републичких органа и органа јединица 
локалне самоуправе као и заштита права локалне самоуправе.

2. У односу на претходну, сада неважећу правну регулативу о 
локалној самоуправи, овим законом извршене су одређене промене 
и то у: (а) финансирању послова општине, (b) избору одборника
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скупштине општине, (с) заштити бирачког права и (d) односу репу- 
бличких органа и органа јединица локалне самоуправе.

(а) Финансирање послова општине

Средства за финансирање послова из надлежности општине 
обезбеђују се из пореза, такса, накнада и осталих јавних прихода са- 
гласно закону, као и из локалних јавних прихода утврђених зако- 
ном.

У погледу финансирања послова општине, нови Закон о ло- 
калној самоуправи (Сл. гласник PC, бр. 49/99) није преузео из Зако- 
на о обезбеђивању средстава општинама и градовима (Сл. гласник 
PC, бр. 28/94):

(1) да се граду односно општири обезбеђују средства и према 
посебним критеријумима:

— за посебне расходе општини у висини 5% од општег пореза 
на промет производа и услуга одређеног за финансирање јавних 
расхода у Републици, оствареног на територији општине, и

— за стварање општих услова сарадње у области привреде и 
јавних служби, приграничним општинама у висини 2% општег по- 
реза на промет производа и услуга одређеног за финансирање јав- 
них расхода у Републици, оствареног на територији општине (чл. 7. 
тач. 3. и 4. Закона о обезбеђивању средстава општинама и градови- 
ма);

(2) да општини која са укупно оствареним приходима, рачуна- 
јући и локалне јавне приходе, ако током године не обезбеђује износ 
средстава утврђен за одређене намене сагласно Закону, припадају и 
допунска средства из бутдета Реп>'блике до тог износа (чл. 8. Закона 
о обезбеђивању средстава општинама и градовима);

(3) да се за отклањање последица неповољних миграционих 
кретања, општинама обезбеђује 3% пореза на промет производа и 
услуга одређеног за финансирање јавних расхода у Републици, као 
и за посебне расходе општина са негативном стопом природног 
прираштаја, према подацима репл'бличког органа надлежног за по- 
слове статистике, којом се неповољно ремети структура становни- 
штва, општннама се обезбеђује 2% пореза на промет производа и 
усл>та одређеног за финансирање јавних расхода у Републици (чл. 
9. Закона о обезбеђивању средстава општинама и градовима).

(b) Избор одборника ск\пштине општине

У делу Закона који регулише избор одборника скупштина оп- 
штине прописане су одређене новнне.
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1. y  чл. 125. Закона прописано је да „Одборник може бити ли- 
це које је истовремено и Cw o w h u k .”

Овом одредбом даје се могућност да се изврши спајањс два 
мандата у једној личности чиме се у ствари смањује број одборника 
које грађани имају право да бирају.

2. У чл. 126. став 3. Закона прописано је да „Народна скупшти- 
на може на предлог Владе одлучити да се у појединим или свим оп- 
штинама у Републици одрже превремени избори за одборнике."

На основу ове одредбе, с обзиром да нису утврђени раз.10зи за 
доношење овакве арбитрарне одлуке, Народна скупштина има право 
да у сваком моменту поништи легалну и легитимну изборну вољу 
грађана.

3. Одредбом чл. 146. Закона уводи се принцип релативне већине 
тј. једнокружнн већински снстем, за разлику од Закона о изменама и 
допуна.ма закона о територијалној организацији Републике Србије и 
локалној самоуправи (Сл. гласник PC, бр. 79/92) који је прихватао 
принцип апсолутне већине тј. двокру~жни већински систем. Наи.ме, 
тим законом је било утврђено да је за одборника изабран кандидат 
који је добио већину гласова бирача који су гласали, ако је на избо- 
ре изашла најмање половина од укупног броја бирача у изборној је- 
диници. Ако ниједан кандидат у првом кругу гласања не добије по- 
требну већину, гласање се понавл>а и то у року од 15 дана. На по- 
новљеном гласању гласа се најмање о два кандидата који су добили 
највећи број гласова или о више кандидата који су у првом кругу 
гласања добили једнак и истовремено највећи број гласова.

Према новом Закону о локалној самоуправи за одборника у из- 
борној јединици изабран је кандидат који је добио највећи број гласо- 
ва (чл. 146. Закона).

Усвојен принцип значи да за одборника може бити изабран 
кандидат који не само да представ.Ђа .мањину бирачког тела, него још 
представ.1>а врло слабу мањину. Наведено се најбоље може објаснити 
на следећем примеру:

Број бирача уписаних у бирачки списак 12000.
Број кандидата истакнутих у изборној јединици 4.
Број кандидата који се бира у изборној јединиии 1.
Број освојених гласова:
— кандидат A 4000 гласова
— кандидат В 3500 гласова
— кандидат С 2500 гласова
— кандидат D 2000 гласова
По начелу усвојеном у сада важећем Закону, тј. релативне ве- 

ћине, изабран је кашидат A иако је за њега гласала само трећина 
бирачког тела, док су две трећине гласале против н>ега и без обзира 
што на изборе није изашло више од половине укупног броја бирача.
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(c) Заштита бирачког права

У делу Закона о локалној самоуправи, који регулише заштиту 
изборног права утврђено је да је одлука надлежног општинског су- 
да, донета у поступку поводом жалбе на решење општинске избор- 
не комисије, правоснажна и да се против ње не може поднети захтев 
за ванредно преиспитивање судске одлуке нити захтев за понављање 
поступка, предвиђенн Законом о управним споровима (чл. 156. За- 
кона).

Оваквом регулативом повређен је Устав CPJ (чл. 26. став 2), 
односно Устав PC (чл. 22. став 2), који утврђују да је сваком зајем- 
чено право на жалбу или друго правно средство против одлуке ко- 
јом се решава о његово.м праву или на закону заснованом интересу.

Надаље, указујемо и на чињеницу да је овом одредбом повре- 
ђен и Закон о надлежности судова којим је утврђено да су за >т1рав- 
не спорове надлежни окружни и Врховни суд. Општински суд, да- 
кле, није надлежан за одлучивање у управним споровима.

(d) Однос републичких органа и органа јединица 
локалне са.моуправе

У Закону 0 локалној caMO>4ipaBH у првом и другом ставу члана 
213. утврђено је:

„Кад скупштина јединице локалне самоуправе или други орган 
локалне самоуправе не обавља своје послове дуже од три месеца 
или их обавља на начин којим угрожава уставна и законска права 
грађана, односно теже оштећује општи интерес, Влада ће на то 
упозорити скупштину јединице локалне самоуправе и затражити да 
у одређеном року предузме мере за отклањање уочених недостатака.

Ако скупштина јединице локалне самоуправе и поред упозоре- 
ња не предузме мере у року који је утврдила Влада, Влада ће распу- 
стити скупштину јединице локалне самоуправе и образовати оп- 
штинско веће које ће обављати послове скупштине јединице локал- 
не самоуправе и извршног одбора.”

Поводом ове одредбе указујемо на суштину односа између др- 
жаве и локалне самоуправе, односно јединица локалне самоуправе 
која се изражава у следећем:

— да однос локалне самоуправе односно јединица локалне са- 
моуправе према држави (централној власти) није однос ннжих органа 
према вишим, и

— да се надзор државе (централних власти) према локалној са- 
моуправи односно јединицима локалне самоуправе своди на то да се 
општина одржи у границама закона.

Надаље, како су надлежности локалне самоуправе одређене у 
закону, a како нико не сме своје интересе остваривати незаконитим
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начином, Јединице локалне самоуправе у оквиру својих надлсжно- 
сти се 11 стављају под закон. Али, пошто локална самоуправа обашва 
послове ради остваривања сопствених интереса, a не интерсса цен- 
тралне власти, она и има самосталан положај према центра.'1иој вла- 
сти. У прилог наведеном је и чињсница да се сама оргамнзацнја вла- 
сти код лока.1не самоуправе врши ол базе, дакле ол самнх rpatjaiia a 
не актом државне (централне) власти.

Са својим правом распуштања скупштине јединице локалне са- 
моуправе, како је то формулисано у првом и другом ставу чл. 213. 
новог Закона о локалиој са.моуправи, поништени су важећн принци- 
пи и правила олноса између лржавне (централне) властн и локалне 
самоуправе тако да републички извршни орган јелиницу локалне 
самоуправе ловоди у положај потпуне зависности и потчињсности. 
У ствари, јединица локалне самоуправе „ставлЈз” се под заповсст 
државе. Републички извршни орган — Влала то чини излазећи из 
оквира своје нал,1ежности >тврђене Уставом PC и тако конституише 
јелно право без икаквог правног основа.

III. З.ХКЉУЧЛК

На основу реченог, Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник 
PC, бр. 49/99) карактерише следеће:

(1) сужавање извора финансирања послова општине:
— из општег пореза на промет произвола и услуга одређен за 

финанснрање јавних расхола у Републици који је остварен на тери- 
торији општине,

— из допунских средстава из буџета Републике;
(2) могућност смањења броја одборника које грађани имају 

право да бирају спајањем мандата у једној личности;
(3) право Народне скупштнне да у сваком моменту поништи 

легалну и легитимну нзборну вољу грађана;
(4) увођење изборног принципа који омогућава ла се за одбор- 

ника изабере канлилат који прелставл>а мањину бирачког тела;
(5) укидање уставног права на жалбу и прописивање надле- 

жности општинског суда у управним споровима;
(6) укидање самосталности јелиница локалне самоуправе;
(7) установл>аван>е права Влали да распусти скупштину једини- 

ue локалне самоуправе.
Наведена решења у овом закону су противуставна и незаконита, 

уволи се висок степен иентра.1изаш1је, конституишу се олређена права 
у корист лржаве (централне власти) без икакве правне утеме.ЈБености и 
супротно усвојеним принцнпнма. Речју, овнм законом је злоупотре-
б.т>ено право у политичке сврхе.
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UDC 437.235(497.11K094.5)

ДраГољуб Симоновић  
шеф Службе за правне послове 
ЈП Електропривреда Србије

ЖИВОТ ЈЕДНОГ НЕУСТАВНОГ ЗАКОНА*

(Поводом Закона о ограничењу промета непокретности)

I -  ТРАЈАЊЕ ЗАКОЊ\

Многи производи тзв. широке потрошње садрже клаузулу 
„употребљив до...” И закон је, несумњиво, продукт намењен широ- 
кој потрошњи. Боље рећи, свима. Erga omnes, као апсолутна права. 
Међутим, закон не садржи рок употребе. Он се доноси pro future. 
He осврће се на прошлост. To му не дозвољава принцип забране 
ретроакције.' Изузетно, закон може вољом законодавца да добије 
ретроактивно дејство, нормом означеном у самом закону. Наш за- 
конодавац, нарочито у последњој деценији, све чешће прописује ре- 
троакцију.

Закон се, дакле, доноси за будућност. Колику? Он се сигурно 
никад и нигде није доносио за вечност, али се, по правилу, доноси 
да би трајао. Ни највиши закон САД (Устав) нема ореол вечности, 
иако надживљава векове. И н>ега време „нагриза” (без обзира што 
се (})ормално не мења у уставотворном поступку) тзв. прецедентним 
правом. У Европи по вишедеценијском трајању одскачу поједини 
швајцарски закони.

У нашој земљи закони се веома често мењају и допуњују. Деро- 
гација закона је једна од наших „најпродуктивнијих индустрија”. 
Чести су случајеви да се они мењају и неколико пута годишње.

* Рад примљен; 22. IX 1999.
' Забрана ретроакције закона одавно постоји у нашој правној регулативи. Још 

је Устав Књажевства Сербие (Сретењски устав) из 1835. године, у глави четвртој, 
тач. 8. прописивао да „никакав закон не има повратне силе”.

I
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Дешава се, иако ретко, да се и закону пропише рок употребе. 
Такав је случај са Законом о ограничењу про.мета нспокретности.^ 

Осим прописаног рока употребе (десет година), овај закон 
„красе” још понеке специфичности, мсђу којима прсдЈвачн његова 
неуставност. Нека sui generis обележја чине овај закон, по схватању 
аутора, неславним изданком наше легислативе.

II -  ЗАКОН О ОГРАНИЧЕЊУ ПРОМЕТА НЕПОКРСГПОСТИ

1. Претходница

Промет непокретности је у принципу слободан. Рсч је о тради- 
ционалној регули грађанског права.

У нашој земљи традиционалном можемо означити слободу пркз- 
мета непокретности између грађана и грађанских правних лица. Та- 
ко је према ставу 1. члана 5. Закона о промету земљишта и зграда,^ 
промет земљишта и зграда на које постоји право својине слободан 
између грађана, грађанских правних лица и између једних и других. 
За друштвену својину стипулисан је режим промета непокретности 
који у значајном обиму дерогира слободу промета у погледу форме. 
За отуђење непокретности из друштвене својине важе правила јав- 
ног надметања, односно ставл>ања писмених понуда, a непосредна 
погодба је могућа само ако је продаја путем два наведена облика 
остала безуспешна.

Слобода промета непокретности није апсолутна. Она има снагу 
начела, од ког су допуштена извесна одступања, нпр. право прече 
куповине. Ово ограничење је утврђено у корист олређених субјека- 
та (општине, пољопривредне организације, земллрадничке задруге, 
шумског газдинства, сустанара итд.). У питању је традиционално 
ограничење промета непокретности, познато и у упоредном праву.

Међутим, у нашој новијој легислативи појавио се закон који је 
слободу промета ограничио неуобичајеним нормама и, како ће се 
касније показати, неуставним.

Реч је о Закону о ограничењу промета непокретности (у дал>ем 
тексту; ЗОПН) који је промет ограничио на нетипичан начин, са 
одређеним циљем и из sui generis разлога. Иако је тај закон већ 
ушао у анале наше легислативе својим манљивостима, он није за- 
четник својеврсних ограничења, већ је имао претходницу.

Претходник ЗОПН је био Закон о изменама и допунама Закона 
о промету непокретности из 1987. године.'* Њиме је утврђено да 
скупштина општине може привре.мено забранити промет непокрет-

2 Објављен у Службеном гласнику СРС, бр. 30/89.
 ̂ Објављен у Сл. листу СФРЈ, бр. 43/65 — пречишћен текст. 

06јаал>ен у Сл. гласнику СРС, бр. 28/87.
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ности нзмеђу грађана и између грађана и грађанских правних лица 
на територији општине или њеном делу, ако оцени да се промет 
врши у условима постојања притиска као облика угрожавања нацн- 
оналне равноправности или других уставом утврђених слобода н 
права човека и грађанина, који имају за циљ исел>авање припадника 
одређеног народа или народности.

У питању је, дакле, факултативна забрана, са утврђеним дис- 
креционим правом скупштине општине да оцењује услове у којима 
се врши промет непокретности.

Забрана промета непокретности може трајати док постоје раз- 
лози због којнх је утврђена, a најдуже пет година, с тим што је 
скупштина општине дужна да најмање једанпут годишње врши оце- 
ну разлога за даље постојање забране.

Одлуком I У-12/1-88, 1 У-101/1-89 и I У-101/2-89 од 27. јуна 
1990. године^ Уставни суд Југославије је утврдио да наведене одред- 
бе у време важења нису биле у сагласности са Уставом СФРЈ. Да- 
кле, оне су оглашене неуставннм ех post („постхумно”). Иначе, те 
одредбе су трајале две године. Дерогирао их је ЗОПН 1989. године.

2. Садржај закона

Према члану 1. ЗОПН промет непокретности између физичких 
лица, као и између физичких и грађанских правних лица, на под- 
ручју које обухвата део територије СР Србије без територије САП 
Војводине, оГраничава се у трајању од 10 година од дана ступања на 
снагу закона.

За разлику од претходннка, ЗОПН уводи облигаШну забрану и 
>тврђује фиксни рок од 10 година, двоструко дужи од максимума 
прописаног у претходнику. Он, осим тога, није преузео норму о 
обавези повременог (најмање једном годишње) оцењивања разлога 
за даље постојање забране.

Под прометом непокретности ЗОПН подразумева пренос права 
својине и других стварних права на непокретности, закуп и други 
начин стицања државине.

Закон, даље, прописује услове под који.ма се одобрава про.мет 
непокретности. Према члану 3. ЗОПН, комисија коју образује Скуп- 
штина СР Србије одобриће промет непокретности кад оцени да се 
њим не утиче на промену националне структуре становништва или 
на исељавање припадннка одређеног народа, односно народности и 
кад тај промет нзазива неспокојство, односно неснгурност нли не- 
равноправност код грађана другог народа или народности.

Против обавешШења Комисије којим се не одобрава промет не- 
покретности, заинтересовано лице може поднети приговор о ком

Одлука је објављена у Сл. листу СФРЈ, бр. 55/90.
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одлучује Скупштина СР Србије на седници Већа општина.*’ Против 
акта којим је одлучено о приговору не може се воднти управни 
спор.

Уговор којим се врши промет непокретности закЈвучен против- 
но одредбама ЗОПН је ништав, a лииу које ступи у посед непокрет- 
ности без уговора закљученог на основу прописаног одобрсња за- 
прећена је прекршајна казна затвора од 60 дана затвора иди новча- 
на казна.

3. Циљ закона

Посматрајући садржину ЗОПН основано се можс закључити да 
је он донет са политичким циљем. Речи да се не утичс на про- 
мену националне структуре или на исељавање припадника одређс- 
ног народа...” упућују на закључак о намери законодавца да овим 
законом покуша да заустави или успори фактнчки присутан процсс 
исељавања Срба и Црногораца из покрајине Косово и Метохија. Тај 
процес је убрзан нарочито после догађаја из 1981. године.

Ограничење промета непокретности стипулисано нормама 
ЗОПН нема потпору у традиционално познатим нормама грађан- 
ског (стварног) права, што учвршћује уверење у став да је он донет 
искључиво са политичким цил>ем.

Данас, после више од девет година од доношења ЗОПН, може- 
мо закључити да законодавац уопште није успео да оствари поста- 
вљене циљеве. Исед>авање Срба из Кос.мета, што му је био превас- 
ходни циљ, није зауставио, a питање је да ли га је и колико успо- 
рио.

Али, с друге стране, овај закон је произвео неке друге последи- 
це, тешко је рећи жељене или случајне.

Закон је евидентно успорио промет непокретности. Изазвао је 
огромно администрирање у Миннстарству финансија, решавање де- 
сетина хиљада захтева и инкасирање пара фискусу.’ У првим годи- 
нама примене ЗОПН, успорење промета непокретности је било на- 
рочито изражено. Тада су подносиоци захтева месецима чекали акт 
надлежног министарства Републике Србије о одобрењу, односно за- 
брани, промета непокретности.

1»
4. Вакација

Vacatio legis је институт модерног доба. Његова суштина је у 
томе да закони и други општи акти ст>'пају на снагу по истеку одре-

 ̂ Неуобичајена наллежност за један парламент, тим пре што јс Веће општина 
(другостепени орган) једно од два већа на којима је закон донет.

’ Драгољуб Симоновић, НепокреШносШи у  нашој леГисчативи и стварности, 
Правни живот, II то.м, бр. 10/1997, стр. 295.
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ђеног времена после њиховог објављивања. У нашој легислативи 
уобичајен је рок вакације од осам дана.

Према нашим ранијим и важећим уставима, закони, други 
прописи и општи акти стутзају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлоГа није одређе- 
но да они ступају на снагу раније.* **

Законодавац приликом доношења ЗОПН није поштовао вака- 
цију. Одредио је да ступа на снагу даном објављивања у службеном 
гласилу. Који су нарочито оправдани разлози за такву журбу само 
су законодавцу познати. Процес исел>авања Срба из Космета, у ма- 
ње или више интензивном обиму, траје неколико деценија. Осам 
дана отетих од вакације ништа нису значили на плану заустављања 
Tor процеса, као што то, уосталом, није постигао ни закон у це- 
лини.

5. Неуставност

Што се тиче односа према Уставу, ЗОПН је доживео исту суд- 
бину као његов претходник, али не „постхумно”, већ после годину 
дана од дана доношења. Уставни суд Југославије је (истом одлуком, 
наведеном на стр. 3) утврдио да ЗОПН није сагласан са Уставом 
СФРЈ. Дакле, закон је оглашен неуставним у целини. У регуларној 
ситуацији то значи да у кратком року такав закон треба да буде по- 
слат у правну историју и заборав.

У образложењу Одлуке Уставни суд је навео да је промет зе- 
мљишта и друтих непокретности на које постоји право својине с ј о - 
бодан (подвукао аутор), a да се законом могу утврдити само услови 
промета и да се, у оквиру прописивања услова промета напокретно- 
сти, законом не могу прописивати забране и ограничења која значе 
забрану тог промета.

Према чл. 384, ст. 2. и 3. Устава СФРЈ, надлежна скупштина 
дужна је, да у рок7  од шест месеци од дана достављања одлуке 
Уставног суда Југославије усклади закон са Уставом, односно да от- 
клони супротност између савезног и републичког закона. На захтев 
надлежне скупштине, Уставни суд Југославије може продужити рок 
за усаглашавање закона најдуже за још шест месеци.

6. Реакција законодавца

У року од шест месеци од доставе одлуке Уставног суда Југо- 
славије законодавац се није огласио.

* Према чл. 209. Устава СФРЈ из 1974. године стандард „раније” је прецизиран
роком краћим од осам дана од дана објављивања или истог дана кад је пропис обја- 
вљен.
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Народна скупштина Републике Србије јс рсаговала у априлу 
1991. године доношењем Закона о изменама и допунама 3 0 ПН.’ 
Заиста несхватљива реакција законодавца. Неуставни закон треба 
уклонити из правног живота. Недозвољена је било каква друга ин- 
тервенција на њему, нарочито у виду његове „прсобуке”, прсобра- 
жаја, маскиран>а и сл., што му нелегално продужава рок трајања.

Законодавац је управо тако поступио. Про.менио је назив зако- 
на. Он је наставио живот као Закон о посебним условима промста 
непокретности. Таква конвалидација није могућа. Неуставни закон 
је апсолутно ништав правни акт, a такви акти уопште не могу кон- 
валидирати.

Следствено промени назива закона, законодавац јс уместо фор- 
мулације о ограничењу промета непокретности употрсбио клаузулу 
о обављању тог промета под посебним условима. Суштина закона је 
остала неокрњена, тј. неуставна.'®

У процесу таквог непримереног оздравл>ења законодавац је сти- 
пулисао две нове норме. Прецизирао је појам правног лица у сми- 
слу „кумчета” и прописао да се прометом непокретности неће сма- 
трати поклон између сродника у првом наследном реду.

7. Изостанак касаторне одлуке

Према чл. 384, ст. 4. Устава СФРЈ, ако надлежна скупштина у 
одређеном року не усагласи закон са Уставом, односно не отклони 
супротност између републичког и савезног закона неусаглашене од- 
редбе престају да важе, што ће Уставни суд Југославије утврдити 
својом одлуком.

У питању је касаторна одлука, којом се de facto, санкционише 
оно што надлежна скупштина пропусти да учини, a што има за по- 
следицу уклањање из правног саобраћаја неуставног закона.

Уставни суд Ј>тославнје није донео касаторну одлуку. Зашто? 
Аутору нису познати разлози за ћутање Уставног суда у процесу 
(не)спровођења сопствене одлуке.

Недоношењем касаторне одлуже Уставни суд Југославије као да 
се предомислио и солидарисао са наставком правног живота закона 
који је управо он прогласио „умрлим”.

ЕШШОГ

И тако један закон живи преко девет година од чега доминант- 
ни део века под етикетом неуставности. По прописима трговац не 
сме да ставл>а у промет укварену робу. Законодавац изгледа с.ме, јер

® Објављен у Сл. гласнику PC, бр. 22/91. 
Драгољуб Симоновић, ор. cit., стр. 295.
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му je преко осам година у промету закон чији je „квар утврдила 
компетентна судска инстанца, која је у правној доктрини означена 
као чувар уставности и законитости и врхунац судовања.

Шта би на све ово рекао Џон Маршал, праотац уставног суд- 
ства? Он је, до тада незабележеном судијском храброшћу, у кон- 
кретном случају (спору) одбио да примени закон који је сматрао не- 
уставним.

Вероватно би легендарни Маршал, кад би знао за путешествије 
ЗОПН, био задивљен „храброшћу” оних који не поштују одлуку 
Уставног суда, a нарочито кад је у питању законодавац.

Оно што нису учинили законодавац и Уставни суд исправиће 
време. Време које се често појављује у улози судије. У конкретном 
случају то време можемо означити као tempus lugendi у периоду ду- 
жем од осам година.

На дан 22. јула 1999. голине, готово у зору 21. века, угасиће се 
живот једног неуставног закона. Тада ће пешчани сат испустити по- 
следње зрно песка и означити његов крај. Крај закона који голина- 
ма носи тешко бреме неуставности, a нн са таквим теретом није 
успео да заустави нсељавање Срба. Ни време није могао да зау- 
стави.

Хоће ли Наролна скупштина Републике Србије лонети Закон о 
престанку важења закона? Пре судњег .му лана. Морала би.

Мсђути.м, није извесно да ће тврли, ммперативни глагол „мо- 
рати” у овом случају исказати своју моћ. Кад је у питању ограниче- 
њс промета непокретности све је, изглела, .могуће. Зато је прогноза 
нсзахвална. Извесна је само правничка нада ла ћемо слелећу јесен 
лочекати без јелног неуставног закона.

’j
V

П
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Х Р О Н И К А

НОВИ САД, 26. новембар 1999. — Управни одбор Адвокатске коморе Вој- 
водине усвојио је следеће ставовс и закључке:

Управни одбор Мвокатске коморе Војводине:
1. сматра да је увођење обавезе за адвокате да на рачун код пословне 

банке дневно уплаћују новац примЈТ>ен у готову по било ком основу (члан
5. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Сл. 
гласник PC, бр. 48/99. од 10. 11. 1999), адвокате неуставно и незаконито 
нзједначава са имаоцима радњи н обвезницима плаћања акциза и порсза на 
промет роба, нарушава углед адвокатуре, отежава рад адвокатима и ускра- 
ћује им уставно ii законско право да несметано користе средства остварена 
радом и средства наплаћена у име и за рачун странака;

2. оцењује да је одредба члана 8. Закона о изменама и допунама Зако- 
на о порезу на доходак грађана, којом се на методологију обрачуна камата 
примењује ретроактивно важење (од 19. 04. 1996) и примењује принцип ка- 
мата на камату, у супротности са Уставом и законом;

3. изражава схватање да је Законом о посебним условима и начину 
измиривања доспелих обавеза по основу јавних прихода (Сл. гласник PC, 
бр. 48/99. од 10. 11. 1999), којим су адвокати изузети од повластица наме- 
њених другим професијама, повређен уставни приниип једнакости грађана 
пред законом.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине захтева измену наведе- 
них одредаба закона (тачке 1, 2. и 3. ових ставова и закључака), због чега 
ће сам, или у заједниии са Управннм одбором Адвокатске коморе Србије, 
покренути посту’пак за оиену њихове уставности и законитости.

НОВИ С.ЛД, 26. новечбар 1999. — Управни одбор Адвокатске ко.море Вој- 
водине већином гласова одлучио је да Управном одбору Адвокатске коморе 
Србије предложи измену Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 
адвоката, тако што би у тарифном броју 7. лева колона била изражена у ди- 
нарима a десна у поенима, што би био редукован број распона вредности 
спора у левој колони, што би вредност једног поена била изражена са 6,00 
динара н што би награда за заступање правних лииа била двоструко већа 
од награде за заступање физичких лица.

НОВИ САД, 09. деце.мбар 1999. — На такмичењу у беседништву студената 
Правног факултета, одржаном у организацији Удружења студената права
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„Елса” под покровитељством Правног факултета у Новом Саду, награде 
жнрија су освојиле: Пааповић Мара, студент прве године (слободна тема) и 
Градојевић Тнна, студент четврте године (задата тема), a награда публике 
додељена је Бајовић Славици, студенту прве године.

И ове годпне спонзор такмичења била је Адвокатска комора Војво-
днне.

НОВИ САД, 10. децембар 1999. — На шестој трибини новосадског FORUM 
lURIS-a, организованом при Хуманитарном центру за интеграцију и толе- 
ранцију, одржан је округли сто на тему „Пробле.ми извршсња судских од- 
лука”. Уводне реферате поднели су г. Светозар Добросавл>ев, адвокат у 
Новом Саду (Извршење грађанскоправних судских одлука и извршење dpylux 
од.зука по Закону о извршном поступку), гђа Лепосава Карамарковић, судија 
Врховног суда Србије {Привремене мере у парничном поступку) и г. Сло- 
бодан БеЈвански, адвокат у Новом Саду (Извршење кривичиих санкција). У 
расправи су учествовали: проф. др Борислав Капамаџија, неуропсихијатар, 
адвокати др Никола Воргић, г. Милан Добросашвев, г. Часлав Поповић, r. 
Душан Старевић, r. Знјах Загорчић и г. Милош Грујић, судије Окружног 
суда у Новом Саду и Сремској Митровици гђа Радмила Пантелић, r. Слав- 
ко Берћан и гђа Светлана Ђуричић и дипл. правник из управе Града Новог 
Сада, гђа Светлана Биварск'и.
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П Р А К С А

ГРАЂАНСКО ПРАВО

Стицање станарског права на основу 
дуже заједиице живота са носиоцем ста- 
нарског права.

Врховни суд Србије одбио је р>евизију 
против ПЈзесуде Окружног суда у Новом 
Саду Гж. 1572/95. од 8. IV 1998. r. којом 
је одбиЈена жалба тужене и потврђена 
пресуда Општинског суда у Ново.м Саду 
П. 1050/94. од 20. 11 1995. r. Том пресу- 
дом усвојен је тужбени захтев и обавеза- 
на тужена да се исели из стана који је 
предмет спора.

Суд је утврдио да је Н. Н. живела у за- 
једничком домаћинству са својим дедом, 
који је био носилац станарског права на 
спорном стану од маја 1985. r. до јесени 
1986. г., да је заједница живота тада пре- 
кинута и наставл>ена у априлу 1987. r., a 
трајала је до почетка зиме када је деда 
отишао из тог стана и да је за вре.ме за- 
једничког живота са дедом тужиља имала 
живе родител>е који су становали у сво.м 
стану. Као и нижестепени судови и Вр- 
ховни суд сматра да се тужилл не може 
сматрати члано.м до.маћинства свог деде, 
јер је у члану 9. Закона о стамбеним од- 
носима САПВ, који је био на снази када 
је постојала заједница живота тужил>е и 
њеног деде, носиоца станарског права на 
спорном стану, прописано, између оста- 
лог, да се члановима породичног дома- 
ћинства сматрају само унучад без роди- 
телл.

Када у тузкби није назначена вредност 
предмета cnopa за оиену права на ревизију 
узима се да је вредност предмета спора 
основица узета за плаћање таксе на тужбу.

Ревизија против пресуде Окружног су- 
да у Новом Саду број Гж. 3514/98. од 10. 
XII 1998. r. је одбачена решењем Врхов- 
ног суда Србије Рев. 3381/99. од 8. IX 
1999. г.

У образложењу одлуке Врховног суда 
наведено је:

Предмет овог спора је начин уређења 
коришћења непокретности. Вредност пржд- 
мета спора у тужби није назначена. Када 
у тужби тужилац није назначио вреднсхгг 
предмета спора, као вредност предмета 
спора за оцену права на ревизију узима 
се основица утврђена према такси на- 
плаћеној на тужби. У овом спору такса 
на тужбу наплаћена је на вредност испод 
износа од 15.000. — Н. динара, колико је 
одредбо.м члана 382. став 3. ЗПП, изме- 
њеној одредбом члана 72. Закона о изме- 
нама и допунама ЗПП-а (Сл. лист CPJ, 
бр. 12/98), предвиђено за дозволлност 
ревизије у имовинскоправни.м спорови- 
ма.

Одредба члана 382. став 2. ЗПП која је 
новелирана Законом о из.ченама и допуна- 
ма ЗПП-а од 6. Ill 1998. г. (Сл. лист CPJ, 
бр. 12/98) примењује се на спорове у који- 
ма пре ступања на снагу ових измена и 
допуна није донесена првостепена пресуда
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или решење којнм је поступак пред прво- 
степеним судом окончан.

Ревизија против пресуде Окружног 
суда у Новом Саду број Гж. 3285/98 од 4. 
XI 1998. г. којом је потврђена пресуда 
Општинског суда у Новом Саду број П. 
9956/93. од 23. VI 1998. г. је одбачена као 
недозвољена.

Суд је утврдио да је вредност пред.ме- 
та спора 500,00 Н. динара што произила- 
зи из опомене за плаћање таксе на тужбу 
и одлуку. Пре.ма одредби члана 382. сгав 
2. ЗПП која је новелирана Законом о из- 
менама и допунама ЗПП-а од 6. Ill 1998. 
r. (Сл. лист CPJ, бр. 12/98) који је ступио 
на снагу 14. III 1998. г., ревизија није до-

звољена у имовинскоправним споровима 
у којима се тужбени захтев односи на по- 
траживање у новцу, на предају ствари 
или извршење неке друге чинидбе, ако 
вредност спора побијаног дела правосна- 
жне пресуде на прелази 15.000. — Н. ди- 
нара. Наведена одредба примењује се, у 
с.мислу члана 111. поменутог Закона о 
изменама и допунама ЗПП-а, на спорове 
у којима, пре ступања на снагу ових из- 
мена и допуна, није донесена првостепе- 
на пресуда или решење који.м је поступак 
пред првостепени.м судом окончан.

Изабрала и приредила 
Соња Бркић

судија Општинског суда у Новом Саду

УСТАВНО ПРАВО

Т.ЛЈНОСТ ПИСАМА И ДРУГИХ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕЊ.А

Основано се поставља питање да ли је 
одредба савезног закона, којом је прописа- 
на могућност да функционер који руководи 
органом, који врши послове државне без- 
бедности може одступити од неповредиво- 
сти тајне писама и друтих средстава оп- 
штења ако је то потребно из разлога без- 
бедности сагласна са Уставом CPJ.

И з о б р а з л о ж е њ а

Савезном уставном суду дата је ини- 
цијатива за покретање поступка за оце- 
њивање сагласности одредбе члана 24. 
Закона о основама система државне без- 
бедности (Службени лист СФРЈ, бр. 15/ 
84. и 42/90) са Уставом CPJ.

Оспореном одредбом прописано је да 
функционер који руководи органом који 
врши послове државне безбедности мо- 
же, ако је то потребно из разлога безбед- 
ности СФРЈ, у пословима из делокруга 
органа, својим решењем одредити да се у 
погледу појединих лица и организација 
предузму одређене .мере којима се одсту-

па од начела неповредивости таЈне писа- 
ма и других средстава општења.

Одредбом члана 32. Устава CPJ зајем- 
чено је да је тајна писама и других сред- 
става општења неповредива и да се саве- 
зним законом може прописати да се, на 
основу одлуке суда, може одступити од 
начела неповредивости тајне писма и 
других средстава општења, ако је то нео- 
пходно за вођење кривичног поступка, 
или за одбрану Савезне Републике Југо- 
славије.

Савезни уставни суд, полазећи од на- 
ведене одредбе Устава CPJ, и да је исте- 
као одређени рок за усаглашавање оспо- 
реног Закона са Уставом Савезне Репу- 
блике Југославије, оценио је да се осно- 
вано поставља питање да ли је оспорена 
одлука сагласна са наведено.м одредбом 
Устава CPJ, обзиром да је њом прописа- 
но да се одређене .мере којима се одступа 
од начела неповредивости тајне писа.ма и 
других средстава општења, могу преду- 
зимати на основу решења функционера 
који руководи органом који врши посло- 
ве државне безбедности a не, на основу 
одлуке суда, како је то Уставо.м CPJ утвр- 
ђено.

(Решен>е 1У број 172/94. од 29. 09. 
1999)
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НЕНЛЛЛЕЖНОСТ САВЕЗНОГ 
УСТАВНОГ СУДА

Савезни уставни суд није надлежан да 
утврђује мишљење да ли председник Саве- 
зне Републике Југославије може да обав.з>а 
функш|је утврђене Уставом Савезне Репу- 
блике Југославије и да о томе обавештава 
Савезну скупштину.

И з о б р а з л о ж е њ а

Демократска странка, у Београду, дала 
је захтев да Савезни уставни суд утврди 
мишл>ен>е да председник Савезне Репу- 
блике Југославије — Слободан Милоше- 
вић: није у могућности да испуњава
Уставом CPJ утврђене обавезе, пошто је 
одлукама Европске заједнице и Сједиње- 
них Америчких Држава којима су се при- 
дружиле и остале земл>е Европе, прогла- 
шен непожељном особом и онемогућен 
му је улазак у те земл>е, и да то мишљење 
достави Савезној скупштини”.

Уставом CPJ, одредбама чл. 124. до 
132, утврђена је надлежност Савезног 
уставног суда, односно питања о којима 
је Суд надлежан да одлучује, Међутим, 
тим одредбама, као и другим одредбама 
Устава CPJ, није утврђено да је Савезни 
уставни суд надпежан да утврђује ми- 
шљење да ли је председник СР Југосла- 
вије у могућности да обавља Уставом Са- 
везне Републике Југославије утврђена 
права и обавезе, односно да ли је својим 
поступањем или непоступањем повредио 
Устав CPJ и да то .мишљење доставља 
Савезној скупштини.

Будући да се поднети.м захтево.м, од- 
носно иницијативом, захтева да Савезни 
уставни суд оллучи о питању за које, на 
основу Устава CPJ, није надлежан, то су 
се стекли услови да се предмет пресиг- 
нира у „Р” предмет о чему ће секретар 
Суда, на основу члана 41. Пословника 
Савезног уставног суда обавестити под- 
носиоца захтева о надлежности Суда.

(Закључак I У број 84/99. од 29. 09. 
1999)

УСТАВНА ЖАЛБА

Против појединачних аката донетих iia 
основу прописа који се на основу одлуке 
Савезног уставног суда внше не може при- 
мењивати обезбеђена је друга правна за- 
штита.

И з о б р а з л о ж е њ а

Група посланика Савезне скупштине 
поднела је уставну жалбу против поједи- 
начних аката Скупштине Републике Цр- 
не Горе о престанвсу њиховог мандата са- 
везног посланика због њиховог непосту- 
пања у смислу тачке 4. Резолуције о за- 
штити интереса Црне Горе у Behy репу- 
блика Савезне скупштине поводом гла- 
сања о неповерењу Савезној влади. Сма- 
трају да су им тим акти.ма повређене 
Уставом CPJ утврђене слободе и права.

Одредбама члана 124. став 1. тачка 6. 
и члана 128. Устава CPJ утврђено је да 
Савезни уставни суд одлучује о условима 
жалбама због повр)еде појединачним ак- 
том или радњом слобода и права човека 
и грађанина утврђених Уставом CPJ кад 
није обезбеђена друга правна заштита.

Законом о Савезном уставно.м суду 
(Службени лист CPJ, бр. 36/92), чланом
80, прописано је и да се устав републике 
чланице, закон и други пропис и општи 
акт за које је одлуком Суда утврђено да 
постоји несагласност са Уставом CPJ, са- 
везним законом или потврђеним и обја- 
вл>еним међународним уговором не .могу 
примењивати на односе који су настали 
пре објављивања одлуке Суда, ако до T o 

re дана нису правноснажно решени; да 
се прописи и други општи акти донети 
за извршавање савезних закона и других 
прописа за које се одлуком Суда утврди 
да постоји несагласност са Уставом CPJ 
и савезним законом неће примењивати 
од дана објављивања одлуке Суда и да се 
извршење правноснажних појединачних 
аката донетих на основу пркЈписа који се 
више не могу примењивати, не може до- 
зволити нити спровести, a ако је изврше- 
ње започето да ће се обуставити. Члано.м
81. истог Закона, прописано је да свако
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коме је повређено право коначним или 
правноснажним појединачним актом до- 
нетим на основу закона или другог про- 
писа и општег акта за који је одлуком 
Суда утврђено да постоји несагласност 
са Уставом CPJ има право да тражи од 
надлежног органа измену тог појединач- 
ног акта у року од шест месеци од дана 
објављивања одлуке у Службеном листу 
CPJ, и да одлука Суда представл>а разлог 
за понавл>ање поступка пред органом ко- 
ји је донео коначни или правноснажни 
појединачни акт.

Савезни уставни суд утврдио је да су 
оспорени појединачни акти донети на 
основу Закона о допуни Закона о избо- 
ру савезних посланика у Веће република

Савезне скупштине (Службени лист РЦГ, 
бр. 15/95) за који је Савезни уставни суд, 
Одлуком I У број 68/98. од 17. јуна 1998. 
године, утврдио да није сагласан са Уста- 
вом CPJ.

Будући да је против оспорених поје- 
диначних аката обезбеђена друга правна 
заштита (захтев за понављање поступка), 
то су испуњени услови да Суд, на осно- 
ву члана 29. став 2. Закона о Савезном 
уставном суду, жалбу одбаци.

(Решење Уж брку 17/98. од 29. 09. 
1999)

Изабрао и приредио 
Душан Гајић 

саветник Савезног уставног суда
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I N  M E M O R I A M

ЈО С И П  ХИЛ  
(1 9 3 0 -1 9 9 9 )

Четрнаестог јуна 1999. преминуо je адвокат у Бачком Петровцу, 
г. Јосип Хил.

Јосип Хил рођен је 27. 10. 1930. у Дероњама. Отац му је био 
општински јавни бележник, a мати учитељица. Гимназију је завр- 
шио у Сомбору, a Правни факултет у Загребу. Судски приправник 
био је у Среском суду у Бачкој Паланци и Окружном суду у Сомбо- 
ру. Од јуна 1958. до марта 1960. судија је Среског суда у Оџацима. 
Потом, до краја 1961. ради као референт у Среском НОО Нови Сад. 
На функцији Општинског јавног правобраниоца у Бачко.м Петровцу 
налазио се од почетка 1960. до краја марта 1966.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине Јосип Хил 
уписан је 14. маја 1966. Адвокатску праксу непрекидно је обављао у 
Бачком Петровцу.

У Адвокатској комори Војводине Јосип Хил био је на више од- 
говорних дужности: члан Савета АКВ и Комисије за међународне 
везе (1970—1973), члан и благајник Управног одбора (1973—1976. и 
1982—1985), члан Комисије за статутарна и нормативна aicra (1976— 
1979), члан Дисциплинског суда (1979—1982), члан Комисије за 
прописе и правну праксу (1985—1988). Високо етичним, стручним и 
савесним радом задужио је војвођанску адвокатуру и Адвокатску ко- 
мору Војводине.

С. Б.
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ИВАН БУДИШИН 
(1920-1999)

Двадесет другог августа 1999. преминуо је адвокат у Новом Са- 
ду, r. Иван Будншин.

Иван Будишин рођен је у Кикинди 23. 07. 1920. У Кикинди је 
1938. завршио и гимназију, a студије на Правном факултету преки- 
нуо му је Други светски рат. Да би избегао мобилизацију у кви- 
слиншке јединице уписао се најпре на Правни, a потом и на Меди- 
цински факултет у Печују. Након рата и дипломирања на Правном 
факултету у Београду био је референт у Среском и Окружном суду у 
Новом Саду, a потом адвокатски приправник код адвоката др Ни- 
коле Перваза.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине уписан је 24. 
јануара 1956. Адвокатску праксу непрекидно је обављао у Новом 
Саду.

У Адвокатској комори Војводине био је на више значајних ф>л1к- 
ција: члан Комисије за професионалну етику (1967—1970), члан Ви- 
шег дисциплинског суда (1976—1979), члан и благајник Управног 
одбора (1970—1973), члан Комисије за сарадњу са СИЗ пензијског и 
инвалидског осигурања (1979—1982). Стр\'чним н савесним радом и 
понашањем у складу са начелима опште и професионалне етике, 
значајно је допринео угледу војвођанске адвокатуре и Адвокатске 
коморе Војводпне.

С. Б.
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
олржане 26. 11. 1999. године

1. Марковић Предраг, дипломирани правник, рођен 16. 12. 1968. године, упи- 
сује се 26. 11. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводнне, са се- 
диштем адвокатске каниеларије у Новом Саду, Косовска 8. — Брише се из Именика 
алвокатских приправника Марковић Предраг, адвокатски приправник код Кристијан 
Јожефа, адвоката у Темерину, са даном 26. 11. 1999. године због уписа у И.меник 
адвоката ове Ко.море.

2. Анђелић Саша, днпломирани правник. рођен 06. 08. 1970. године, уписује 
се 26. 11. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи- 
штем адвокатске канцелармје у Новом Саду, Трг републике 18. — Брише се из Име- 
ника адвокатских приправника Анђелић Саша, адвокатски приправник код Миковић 
Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 1999. године због уписа у Име- 
ник адвоката ове Ко.море.

3. Бељански Влади.хшр, дипломиранн правник, рођен 19. 08. 1969. године, 
упнсује се 26. 11. 1999. године у И.меннк адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Мусића 4. — Брише се из 
Именика адвокатских приправиика Беллнски Владимир, адвокатски приправник код 
Беллнски Слободана, адвоката у Ново.м Саду, са даном 26. 11. 1999. године због 
уписа у Именик адвоката ове Коморе.

4. Димитрић .Миодраг, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1935. године, 
уписује се 26. 11. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војволине, са 
седпштем адвокатске каниеларије у Руми, Главна 109.

5. Костић Татјана, дипломнрани правник, рођена 30. 10. 1970. годнне. уписује 
се 26. 11. 1999. годиие у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи- 
штем ;1Двокатске канцеларије у Панчеву, Трг крал^ Петра Првог 6.

6. Голић Споменка, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1952. године, упи- 
сује се 26. 11. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморзе Војводине, са се- 
диштем адвокатске каниеларије у Зрењанину, Кралл Александра Првог Карађорђеви- 
ha 33.

7. Марсенић Милорад, дипломнрани правник, рођен 03. 09. 1946. годиие, 
упнсује се 26. 11. 1999. гхздине у И.меник адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Телечког 17.

8. Лалић Петар, дипломирани правник, рођен 12. 01. 1936. године, уписује се 
01. 12. 1999. године у Именнк адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиште.м 
адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 10.
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9. Нанић Радмила, дипломирани правник, рођена 16. 08. 1959. године, упису- 
је се 10. 12. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи- 
штем адвокатске канцеларије у Ново.м Саду, Народног фронта 34.

10. Маравић Ана. дипломирани правник, рођена 18. 07. 1959. године, уписује 
се 06. 12. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи- 
штем адвокатске канцеларије у Суботици, Максима Горког 8.

11. Јовановић Р. Михајло, дипломирани правник, рођен 17. 11. 1939. године, 
уписује се 26. 11. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 11.

12. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду Јанковић Винка, рођена 30. 05. 1961. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Прерадовић Радосавл>евић Мирјане, адвоката у Вршцу, дана 
26. II. 1999. године, у трајању од две године.

13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду Мрдић Сања, рођена 16. 01. 1976. године, на адвокатско-приправ- 
ничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 1999. го- 
дине, у трајању од две године.

14. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду Добросављев Срћан, рођен 29. 01. 1974. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Добросављев Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 
1999. године, у трајању од две године.

15. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду Вуковић Љиллна, рођена 08 . 06. 1972. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Михалек Ендреа, адвоката у Ади, дана 26. 11. 1999. године, у 
трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду Масникоса Вујадин, рођен 11. 10. 1974. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Милић Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 1999. 
године, у трајању од две године.

17. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду Стефановић Борислав, рођен 05. 02. 1974. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Колесар Федора, адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 
1999. године, у трајању од две године.

18. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Радаковић 
Богданка, адвокат у Новом Саду, са даном 05. 10. 1999. године, ради пензионисања. 
— Војновић Милан, адвокат у Новом Саду, поставл>а се за преузимател>а адвокатске 
канцеларије.

19. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Бошњаковић 
Александар, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 1999. године, ради пензиониса- 
ња. — Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војво- 
дине. — Бошњаковић Соња, адвокат у Футогу, поставља се за преузи.матеља адвокат- 
ске канцеларије.

20. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Јовановић Р. 
Михајло, адвокат у Руми, са даном 25. 11. 1999. године, ради пензионисан>а.

21. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине Трбовић Јасмина, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Милић Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 10. 
1999. године.

22. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине Бербатовић Дејан, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
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правничкоЈ вежби код Томић Жељка, адвокага у Новом Саду, са даном 31. 10. 1999. 
године.

23. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине Бољановић Мирослав, адвокатски приправник у Сенти, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Николић Душана, адвоката у Сенти, са даном 01. 08. 1999. го- 
дине.

24. Узима се на знање да је Ђукић Милан, адвокатски приправник у Новом 
Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Колесар Федора, адвоката у Но- 
вом Саду, дана 24. 11. 1999. године, те да исту наставл>а код Мумин Александра, 
адвоката у Новом Саду, дана 25. 11. 1999. године.

25. Лакешић Иван, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности преузиматеља 
адвокатске канцеларије Стојковић Антонија, адвоката у Панчеву. — Стојковић Соко- 
ловић Јелена, адвокат у Панчеву, поставл>а се за преузимателл адвокатске канцела- 
рије Стојковић Антонија.

26. Узима се на знање да је Јањић Јелена, адвокат у Зрењанину, привремено 
спречена да обавља адвокатску делатност почев од 16. 11. 1999. године, због одржа- 
вања трудноће. — Варади Јудита, адвокат у Зрењанину, поставл>а се за привременог 
заменика.

27. Узима се на знање да ће Поскић Маријана, адвокат у Панчеву, бити при- 
времено одсутна почев од 10. 11. 1999. до 30. 06. 2000. године. — Топић Славка, 
адвокат у Панчеву, поставл>а се за привременог заменика.

28. Узима се на знање да је Остојин Мирјана, адвокат у Сремској Митровици, 
привремено спречена да обавл>а адвокатску делатност почев од 18. 07. 1999. године, 
због болести. — Ромаков Нада, адвокат у Сремској Митровици, поставл>а се за при- 
временог заменика.

29. Узима се на знање да су Драгин Урош и Драган Зоран, адвокати у Ковину, 
раскинули уговор о Заједничкој адвокатској канцеларији, дана 01. 11. 1999. године. — 
Адвокат Драгин Урош наставл>а са радом на досадашњој адреси, a адвокат Драгин 
Зоран на адреси Панчево, Змај Јовина 2 — Тржни центар, први спрат.

30. Узима се на знање да је Драгин Зоран, адвокат у Ковину, преселио седи- 
ште своје адвокатске канцеларије у Панчево, Змај Јовина 2 — Тржни центар, први 
спрат, почев од 01. 11. 1999. године.

31. Узима се на знање да је Миљуш Светлана, адвокат у Ново.м Саду, пресели- 
ла своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 66, почев од 01. 11. 
1999. године.

32. Узима се на знање да је Ристић Зоран, адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Пап Павла 14/1, почев од 01. 11. 1999. го- 
дине.

33. Узима се на знање да је Бербаков Зорица, адвокат у Зрењанину, преселила 
своју адвокатску канцеларију на адр>есу Крал>а Александра 33, почев од 01. 10. 1999. 
године.

34. Узима се на знање да је Пинтер Стеван, адвокат у Вршцу, преселио своју 
адвокатску каниелариЈу на адресу Радакова 17, почев од 01. 11. 1999. године.

35. Узи.ма се на знање да је Прћић МиливоЈ, адвокат у Суботици, преселио 
своју адвокатску каниеларију на адресу Матије Гупца 14, почев од 01. 12. 1999. го- 
дине.

36. Одобрава се уговор о заступан.у закључен дана 21. 10. 1999. године између 
ГП ДД „ГРАЂЕВИНАР” из Новог Кнежевца и Закић Севера, адвоката у Новом 
Кнежевцу.
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37. Одобрава се уговор о заступању закључен дана 25. 10. 1999. године између 
ЈП за грађевинско земљиште, ко.муналне делатности, путеве и одржавање стамбених 
зграда из Новог Кнежевца и Арновљев Љубомира, адвоката у Новом Кнежевиу.

38. Одобрава се уговор о заступању закључен дана 01. 11. 1999. године између 
предузећа „ЦЕЛЗОДЕНТ” д.о.о. из Новог Сада и Миковић Миодрага, адвоката у 
Новом Саду.

39. Одређују се паушадни трошкови уписа у Именик адвоката у износу од 
9.000,00 динара.

Одређују се паушални трошковн npece-iteHa адвокатске канцеларије са територи- 
је друге адвокатске коморе на територију Лдвокатске коморе Војводине у износу од 
7.500,00 динара.

Одређују се паушални трошкови пресел>ења адвокатске канце.1арије у оквиру 
Лдвокатске коморе Војводине у износу од 450,00 динара.

Одлука ступа на снагу 26. 11. 1999. године.
Управни одбор
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САДРЖАЈ „ГЛАСНИКА” ЗА 1999. ГОДИНУ

Ч Л А Н Ц И

ЦИГЛЕР мр СНЕЖАНА:
Тезе о економичности кривичног по- 
ступка, 1—2, стр. 3.

ФАЈФРИЋ др ЖЕЉКО:
Законик цара Душана, 3, стр. 67.

БАСТА др ДАНИЛО:
Криза и обнова права, 3, стр. 77.

ШУЊКА ТОМИСЛАВ;
Европски систем централних банака и 
Европска централна банка, 3, стр. 82.

СТЕПАНОВ др РАДИВОЈ:
Политачка култура и наше време, 
7—8, стр. 195.

КОРХЕЦ мр ТАМАШ:
Двојно држављанство и воЈна обавеза 
ујугословенско.м праву, 7—8, стр. 204.

МРВИЋ ПЕТРОВИЋ др НАТАША: 
Право на накнаду штете из саобраћај-

не незгоде у законодавствима држава 
у транзицији, 7—8, стр. 210.

ЈОВАШЕВИЋ др ДРАГАН:
Институт no.Maraiba у извршењу кри- 
вичног дела — теоријски и практични 
аспекти, 7—8, стр. 223.

ПИХЛЕР др СТАНКО:
Делегитимација смртне казне, 10, стр. 
331.

ПЕТРИЋ др БРАНКО:
Смртна казна: да или не, 10, стр. 336.

ЧАВОШКИ др КОСТА;
Оданост праву и правди, 12, стр. 451.

СТЕПАНОВ др РАДИВОЈ:
Teopiija систе.ма или теорија комуни- 
кативног деловања — Прилог за соци- 
олошко-правни портрет Никласа Лу- 
мана, 12, стр. 460.

А Д В О К А Т У Р А

МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН;
Европска пр)едседничка конферениија 
— Бечки адвокатски разговори, 3, стр. 
108.

БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН:
Декларација Европске председничке 
конференције, 3, стр. 110.

ФАЈФРИЋ др ЖЕЉКО:
70 година од Првог редовног конгреса 
Међународне уније адвоката у Брисе- 
лу, 9, стр. 305.

ВЕЉКОВИЋ БРАНИСЛАВ;
Извештај о раду Адвокатске ко.море 
Југославије, 10, стр. 367.

БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН:
Извештај о раду Управног одбора и 
других органа Адвокатске ко.море Вој- 
водине, 11, стр. 400.

Предлог Статута Адвокатске коморе Вој- 
водине, 11, стр. 405.
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Р А С П Р А В Е

ПИХЛЕР др СТАНКО:
Осврт на Нацрт Кривичног законика 
CPJ, 1 -2 , стр. 14.

ВЛА БОГДАН:
Неке примедбе на Нацрт Кривичног 
законика CPJ, 1—2, стр. 26.

МИКЕШ .мр МИРОСЛАВ:
Однос нормативног и стварног у на- 
челима организације и дјеловања пра- 
восуђа, 1—2, стр. 31.

ПИХЛЕР др СТАНКО:
Измене и допуне у Закону о прекрша- 
јима Републике Србије, 3, стр. 96.

ГРУБАЧ др МОМЧИЛО:
Поводом измена и допуна у Закону о 
прекршајима, 3, стр. 101.

ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР:
Зашто није могућ радно-правни однос 
са сопственим предузећем?, 4—5—6, 
стр. 135.

ПАЈВАНЧИЋ др МАРИЈАНА:
Развој изборног права у Југославији, 
4—5—6, стр. 144.

ВОРГИЋ др НИКОЛА:
Исправл>ање правомоћне пресуде, 9, 
стр. 267.

ПЕТРОВИЋ др ЗДРАВКО:
Рента за нематеријалну штету, 9, стр. 
283.

МЛАДЕНОВСКИ СЕРГЕЈ:
О форми уговора о плодоуживању, 9, 
стр. 291.

КУБИЊЕЦ др ЈАНКО;
Врховна синтакса, 9, стр. 296.

ДВОРНИК ИВАНА:
Малолетничка делинквенција, 9, стр. 
299.

ЈОВАШЕВИЋ др ДРАГАН:
Ивршење смртне казне према новим 
законским решењима, 10, стр. 352.

ПЕЈАК ПРОКЕШ ОЛИВЕРА:
Спорови о решавању стамбених по- 
треба радника, 10, стр. 358.

ЈЕРКОВИЋ Л. ЈОВАН:
Употребл>аван>е туђе ствари у своју 
корист, 11, стр. 383.

ФАЈФРИЂ др ЖЕЉКО:
Локална сах1оуправа у уставном си- 
стему Југославије и Србије, 11, стр. 
391.

ЈОВАНОВИЋ-ТОМИЋ мр МИРЈАНА: 
Нови Закон о локалној самоуправи, 
12, стр. 466.

СИМОНОВИЋ ДРАГОЉУБ:
Живот једног неуставног закона (По- 
водом Закона о ограничењу призмета 
непокретности), 12, стр. 472.

П Р И К А З И

БУЗАЏИЋ МИЛОВАН:
Др Зоран Јелић: „Правна мисао на 
раскршћу — идеје за изградњу савре- 
меног методолошког приступа праву”, 
1—2, стр. 48.

СТЕПАНОВ др РАДИВОЈ:
Архив за правну и социјалну филозо- 
фију, 4/98, 1—2, стр. 52.

БОРДАШ др БЕРНАДЕТ:
Tibor Varady, John J. Barcelo III, Arthur 
T. von Mehren: „International Commer
cial Arbitration”, 3, crp. 113.

ИГЊАТОВИЋ др АЛЕКСАНДАР:
Mp Никола Михајловић и др Здравко 
Петровић: „Одговорност за штете на- 
стале у оружаним сукобима на тери- 
торији претходне СФРЈ”, 4—5—6, стр. 
170.

КУБИЊЕЦ др ЈАНКО:
Артур Кауфман; „Право и разумевање 
права”, 4—5—6, стр. 172.

НИКОЛИЋ др ДУШАН:
Др Милијан Поповић; „Чедомир Мар- 
ковић као теоретичар права”, 7—8, 
стр. 248.

САЛМА др ЈОЖЕФ:
Мр Александар Радованов и мр Миле 
Кораћ; „Закон о парничном поступ- 
ку”, 10, стр. 365.

ЈОВАНОВИЋ др ЉУБИША:
Др Драган Јовашевић: „Коментар За- 
кона о привЈЈедни.м преступима са 
судском праксом и регистром појмо- 
ва”, 11, стр. 438.

492



ИЗ И С Т О Р И Ј Е  ПРАВА

ПЕТРИЋ др БРАНКО:
О правосуђу у Првом српском устан- 
ку, 1—2, стр. 43.

ФАЈФРИЋ др ЖЕЉКО:
Како су брањени Гаврило Приниип и 
другови, 4—5—6, стр. 158.

К О М Е Н Т А Р  П Р А В Н Е  П Р А К С Е

ХИЛ ИВАН;
3, стр. 120.

БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН: 
3, стр. 122.

ЗАГОРЧИЋ ЗИЈАХ:
3, стр. 123; 4 - 5 - 6 ,  стр. 183.

И З Б О Р  И П Р И Р Е Ђ И В А Њ Е  П Р А В Н Е  П Р А К С Е

ГАЈИЋ ДУШАН;
1—2, стр. 58; 4—5—6, стр. 184; 10, стр. 
373; 12, стр. 482.

БУДАКОВ ОЛИВЕРА:
4—5—6, стр. 182.

БРКИЋ СОЊА:
9, стр. 320; 10, стр. 371; 12, стр. 481.

Х Р О Н И К А

Ставови и закључци Управног одбора 
АКВ и друге вести: 1—2, стр. 54; 3, 
стр. 117; 4—5—6, стр. 177; 7—8, стр. 
251; 9, стр. 319; 10, стр. 369; 11, стр. 
440; 12, стр. 479.

Предлози за оцену уставности и закони- 
тости: 7—8, стр. 253. и 255; 11, стр. 
442.

IN  M E M O R I A M

Ђукановић Д. Сава: БРАНИСЛАВ МАЈ- С. Б.; ЈОСИП ХИЛ (1930-1999), 12, стр. 
СТОРОВИЋ (1921-1999), 11, стр. 445. 485.

С. Б.: ИВАН БУДИШИН (1920-1999), 
12, стр. 486.

С А О П Ш Т Е Њ А

Са седнице Управног одбора АКВ: 1—2, 
стр. 61; 3, стр. 125; 4—5—6, стр. 187; 
7—8, стр. 258; 9, стр. 323; 10, стр. 377; 
11, стр. 446; 12, стр. 487.

Позив за редовну Скупштину Адвокатске 
коморе Војводине, 11, стр. 398.

Завршни рачун АКВ за 1998. годину, 11, 
стр. 434.

Финансијски план за 1999. годину, 11, 
стр. 436.
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Теме „Гласника” за 1999. годину:
ПРАВО И ПОЛИТИКА
СУДСКА ПРАКСА И ПРИМЕНА ПРАВА
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ДРЖАВЉАНА БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ 

НА ТЕРИТОРИЈИ CPJ 
ПРАВО И ТОЛЕРАНЦИЈА

Уређивачки одбор „Гласника” моли своје сараднике да текстове за објављива-
ње опреме уважавајући следеће сугестије:
— име, презиме, звање и занимање аутора исписати у левом углу прве стра- 

нице изнад наслова, у прилозима за рубрике „чланци” и „расправе”, a за 
рубрику „прикази” и остале рубрике, на крају текста;

— радове куцати на пуној хартији са.мо са једне стране листа. са таквим про- 
редом и рубом да на једној страни има око 28 редова са по 60 словних места 
У реду;

— оби.м радова не би требало да прелази за чланке 15 страница, за расправе 10 
страница, a за приказе и остале прилоге 6 страница;

— речи које треба да буду штампане латиницом, подвући црвеним, a речи које 
треба да буду шта.мпане курзивом подвући црним или плавим;

— фусноте сврстати по редни.м бројевима на крају текста, у истом прореду као 
текст, уз навођење података овим редом: и.ме или инициЈал имена и пре- 
зиме аутора, назив дела itnn часописа, број књиге или тома (ако постоје), 
место издавања, година издавања (за часописе број и годиште), број стра- 
нице (иза скраћенице стр.); ознаку ор. cit. користити уместо назива дела и 
места и године издавања када се исто дело поново цитира на прескок, a 
ознаку ibid, када се исто дело цитнра узастопно;

— радове треба потписати и уз њих приложити податке о адр)еси, броју теле- 
фона и броју жиро рачуна аутора;

— уз чланке је пожељно приложити сажетак на српском (иза маслова) и енгле- 
ском језику (иза завршетка текста), са кључним речима, не дужи од поло- 
вине једне куцане странице.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишње 
у .месечним свескама

Оснивач, власник и издавач; Адвокатска комора Војводине. 
Годишња претплата: за зе.мљу 250,00 дин., за иностранство 

40 USA долара (жиро-рачун број 45700-678-2-2047 
са назнаком „за Гласник")

Овај број закључен је 10. XII 1999. године.

Према мишљењу Секретаријата за информације 
Републике Србије бр. 413-01-412/91-01 од 11. априла 

1991. године на ову публикацију плаћа се основни 
порез на промет по Тарифном броју 8. став 1. тачка 1. 

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Ко.мпјутерски слоп Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Штампа: ГРАФО-ОФСЕТ, Сремска Ка.меница, ул. Светозара Милетића 15
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