
UDK 347.965 YU ISSN 0017-0933

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  K O M O P E  В О Ј В О Д И Н Е
Ч А С О П И С  3A П Р А В Н У  Т Е О Р И Ј У  И П Р А К С У

Година LXXI 
Књига 59

Нови Сад, март 1999 
Број 3

САДРЖАЈ
Т е м е  Г л а с н и к а :

6 5 0  Г О Д И Н А  Д У Ш А Н О В О Г  З А К О Н И К .А  
К Р И З А  П Р А В А  -  З А К О Н  О  П Р Е К Р Ш А Ј И М А

Др Ж ељко Фајфрић 

Лр Лани.10 Н. Баста 

Томислав Шмвка

Лр Станко Пих.1ер 

Лр Момчило ГрЈбач

Ж иван Мајсторовић 

С.1оболан Бел>ански

Лр Берналет Борлаш

Ч Л А Н Ц И

Законик цара Душана / 67

Криза и обнова права/77

Европски систем централних банака и Европска 
централна банка/ 82

Р А С П Р А В Е

Измене и допуне у Закону о прекршајима Републике 
Србије / 96

Поволом измена и допуна у  Закону о прекрш ајима/101 

А Д В О К А Т У Р А

Европска председничка конферениија — Бечки 
адвокатски разговори / 108

Декларација Европске председничке конф еренције/110 

П Р И К А З И

Tibor Varady, John J. Barcelo П1, Arthur T. von Mehren; 
.Jntemational Commercial Arbitration" /  113

Х Р О Н И К А

Савет AKB — Начелни ставови Управног одбора АКВ — Катедра АКВ — 
Трибина Forum iuris-a — Стручна расправа о кризи п р а в а /117

П Р А К С А

Грађанско и управно право/120 

С А О П Ш Т Е Њ А

Са селниие Управног одбора Адвокатске коморе В ојволине/125



Указом Председншитва СФРЈ бр. 64 од 12. ју.ш 1988, 
поводо.м (4)-1одишњице излажења, 

„ГЛАСНИК” Адвокап1ске ко.^лоре Војводине 
о д . а и к о в а н

Ордено.м заслуга за народ са сребрном звездо.и

CONTENTS
Topics of Glasnik:

6 5 0  Y E A R S  O F  D U Š A N ’S L A W  C O D E  
C R I S I S  O F  L A W  —  L A W  O F  IN F R A C T IO N S

Zeljko Fajfrić, Ph.D. 

Danilo N. Basta, Ph.D. 

Tomislav Šunjka

Stanko Pihler, Ph.D. 

Momcilo Grubac, Ph.D.

A R T IC L E S

Emperor Dusan’s Law C ode/67  

Crisis and Renewal of Law /  77 

European System of Central Banks and the European 
Central Bank/8 2

D IS C U S S IO N S

Amendments to the Law of Infractions of Republic of 
Serbia / 96

On the Amendments to the Law of Infractions / 101

Zivan Majslorovic 

Slobodan Beljanski

Bernadet Bordaš, Ph.D.

T H E  B A R

European Presidents' Conference / 108,

Declaration of European Presidents' Conference / 110 

B O O K  R E V IE W S

Tibor Varady. John J. Barcelo 111. Arthur T. von Mehren; 
..Intemacional Commercial .Arbitration" / 113

C H R O N IC L E

Council <)f the Vojvodina Bar Association — Opinions of the Managing Board of the 
Vojvodina Bar Association — Forum iuris — Discussion about Crisis of Law / 117

C A S E  LA W

Civil and Administrative Law / 120 *

N O T IC E S

From the Meeting of the Managing Board of the Vojvodina Bar Association / 125



АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 

:wwaiwy«si«№.’

ј Ш | « :
Основана 1921. у  Н овом  Саду



ГЛАСНИК
ЛДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

Покренут 1. јуна 1928.

Главни и одговорни уредници

Др Коста Мајински (1928—1932), др Никола Николић 
(1933—1936), др Василије Станковић (1936), др Славко М. 
Нирић (1937), Владимир К. Хаџи (1937—1941), Милорад 
Ботић (1952—1972), Сава Савић (1973—1987), Мирослав 

Здјелар (1987-1994)

Уређивачки одбор 

СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ
главни и одговорни уредник 

адвокат у Новом Саду

Др Енике Bei, адвокат у Новом Саду, Мњган Добросав- 
љев, адвокат у Новом Саду, др Јанко Кубињец, адвокат у 
Бачком Петровцу, др Жељко Фајфрић, адвокат у Шиду, 
мр Славен Бачић, адвокат у Суботици, Предрт Весели- 

новић, адвокат у Новом Саду

Технички уредник 
Мирјана Јовановић

Адреса Уредништва
21000 Нови Сад, Змај Јовина 20Л. Телефон: 021/29-459, 21-235 

Рукописи се не враћају



Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  В О Ј В О Д И Н Е
Ч А С О П И С  ЗА П Р А В Н У  Т Е О Р И Ј У  И П Р А К С У

Година LXXI 
Књига 59

Нови Сад, март 1999 
Број 3

Ч Л А Н Ц И

Д р  Ж е љ к о  Ф а ј ф р и ћ  
адвокат у Шиду

УДК 34(497.11 )(094.5)„ 13"

ЗАКОНИК ЦАРА ДУШАНА* *

САЖЕТАК: На лржавном сабору у Скоплу 21. маја 
1349. године, у присуству патријарха Јоаникија. високих 
представника цркве, цара и његове властеле, проглашен је 
Законик цара ДуцЈОна, без икакве сумње, најзначајнији 
српски правни документ. Аутор указује на писане изворе 
српског средњовековног права, на садржај ЛушановоГ за- 
коника и на његове утииаје.

Кључне речи: Законик, цар Душан, средњовековно 
право, утицаји.

а) Писани извори српског срелњовековног права

Када се говори о писаним изворима права у средњовековној Ср- 
бији треба знати да они никада нису били само суви правни тексто- 
Би који нешто забрањују или дозвољавају, већ још и више морална 
опомена поводом које може да се размишља. Није случајно рашки 
епископ Григорије преписујући Номоканон Св. Саве ставио беле- 
шку: „Проникнувши у дубиргу тих надахнутих књига, као у зрцалу 
ће сам себе угледати какав је, и какав треба да буде, и друге позна и 
научи”.'

* Рад примллн: 20. 1 1999.
• Л». Стојановић: Стари српски записи и натписи I, Београд 1902, стр. 17—18, 

под бројем 38.
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Y TOM п е р и о д у  п и са н и  и зв ор и  права с у  б и л е  п о в е љ е , м е ђ у н а р о д -  
ни у г о в о р и  и  за к о н и  (в и за н т и јск о г  и л и  д о м а ћ е г  п о р е к л а ).

Са повељама владар је углавном појединим физичким или прав- 
ним лицима давао одређене земљишне привилегије. Оне (повеље) су 
у првоме свом делу имале облик поклона где владар „милостиво” 
препушта (даје) повластице, земљишне поседе, ослобађа појединих 
обавеза, итд. Ипак, да повеље не буду само поклон, дакле „олакши- 
це, повластице, милости или права”’ постарале су се скоро редовно 
обавезе које су навођене у другом њеном делу. Оне (обавезе) су би- 
ле различите (плаћање одређених новчаних износа, служења у вој- 
сци, итд.), a веома често се нису ограничавале само на онога коме је 
владар давао своју милост већ и на становнике који су живели на 
имању које је предмет повеље. Такве повеље су упућене увек на тач- 
но одређене кориснике — манастире,^ властелу* и градове^. Ма ко- 
лико површне, барем што се тиче правне технике, повеље у сваком 
погледу представљају прве наше оригиналне законске одредбе.

Међународним уговорима регулисане су углавном повластице 
и привилегије страних трговаца у Србији.*

Закони као извор права у средњовековној Србији били су двоја- 
ки: византијски или домаћи.

Византијски закони су се у Србији почели јзелативно касно пре- 
водити и у таквом облику преузимати7 Први такав превод (барем 
онако како ми то данас знамо) јесте Номоканон касније прозван За- 
коник или Крмнија (у Русији) који је захваљујући Светом Сави пре- 
веден и код нас.* Овај документ нема значаја само за Србију тога до-

- С. Новаковић: Законски споменици српских држава средњега века, Београд 
1912, стр. V.

Сачувано је око 170 манастирских повеља, a свакако су најзначајније Хи.шн- 
дарска, Жичка хрисовуља (1270), онда повеље крал>а Милутина (Скопска, Бањска и 
Грачаничка), Дечанска краља Стефана Дечанског и АрханБе.говска пове.Ђа цара Ду- 
шана. Погледати код С. Новаковић; Законски спомениии српских држава средњега ве- 
ка, Београд 1912, стр. 384—778.

■* Свакако је најинтересантнија пове.Ђа којом је цар Душан 1350. године потвр- 
дио баштину апастеличићу Иванку Пробиштитовићу, као и повел>е којим се гаранту- 
ју права Грку Борђу Фокопулу (1346. и 1352).

5 Веома је интересантна повел>а uapa Душана из 1343. године којом се потврћу- 
ју повластице становницима албанског града Кроје. Н>ен текст је објавлен код С. Но- 
ваковић: Законски споменици српских држава средњеГа века, Београд 1912, стр. 787.

* Највише се сачувало оних уговора којим су регулисани односи између Србије 
и Дубровника као и између Србије и Венеције. Види код С. Новаковић: Законски спо- 
меници српских држава средњеЈа века, Београд 1912, стр. 132—292 (за Дубровник) и 
стр. 261—292 (са Млетачком републиком).

1 О томе какав је био однос византијског и српског права видети код Д. Обо- 
ленски: Византијски комонвелт, Београд 1991, стр. 303—305, 377—383.

s Превод је извршен по проглашен>у аутокефалности Српске православне цркве 
1219. године. Y нашој литератури је дуго вођен спор око тога да ли је Свети Сава био 
тај који је лично превео Номоканон или је то урадио неко други. Расправу о томе са 
веома исцрпном литературом видети код Б. Слијепчевић: Историја Српске право- 
славне цркве, I књига, Београд 1991, стр. 84—96.
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ба — његов утицај је био много шири. Из Србије Номоканон је пре- 
нет у Бугарску, a од 1262. године и у Русију код митрополита Кири- 
ла II (на сабору у Владимиру 1274. године зборник је проглашен оп- 
штеобавезним за руску цркву).

Рад на Номоканону је био веома озбиљан и Свети Сава је њему 
пришао студиозно тако да је тај процес трајао нешто дуже, a завр- 
шен је тек у Солуну: „И ту оставши колико хтеде, преписа многе 
књиге законске и о исправљењу вере, које требоваше његова сабор- 
на црква”.’ To све потврђује и Теодосије: „После свега овога свети 
сабра све достојно што је потребно великој цркви, и узе са собом 
књиге законске...”‘“.

Номоканон као правни пропис у себи садржи углавном црквена 
правила (каноне) са тумачењем канониста. Свети Сава је свему томе 
додао скоро читав Прохирон-ом (то се касније називало „градски за- 
кон”) који је представљао збирку византијског грађанског и јавног 
права с краја IX века и као такав могао примењивати у стварима ве- 
заним за грађанско право. Свему овоме дописано је и неколико ука- 
за цара Јустинијана и цара Алексија Комнина.

Номоканон свакако није био довољан да задовољи све потребе 
набујалих друштвених односа у све моћнијој (и већој) Србији, тим 
више што су се у Византији чак и тада јављали нови правни ^орни- 
ци. Наравно да то ни у Србији није могло проћи непримећено. Сто- 
га не изненађује превод Синташе Матије Властара током 1347. го- 
дине (1348?).“ Ова Синташа (синтагма — скуп, састав) јесте збор- 
ник црквених и грађанских закона.'^

Данас је то мање познато, али оригиналан текст СинтаГме није 
M orao  ући у састав ДушановоГ законика будући да се кроз њу исти- 
цала свемоћ византијског владара у политичком и духовном сми- 
слу.‘̂  Због тога је за српске прилике сачињена једна посебна верзија 
Синттме. Тзв. Скраћена Синтагма очишћена од свих византофил- 
ских одрзедби и од већине црквених прописа била је далеко погодни- 
ја за коришћење у световним него у црквеним стварима. Управо та- 
ква Скраћена Синташа је нашла своје место у свим зборницима Ду-

^ Доментијан: Живот Светога Саве, Београд 1988, стр. 141.
‘0 Теодосије: Житије Ceewoia Саве, Београд 1988, стр. 201.

Ради се о со.тунском монаху и канонисти Матији Властару који је током 
1335. године сачинио овај номоканонски зборник у којем је обухваћена rpaba цркве- 
ног и грађанског права. Радећи зборник Матија Властар се углавном ослањао на ту- 
мачења Јована Зонаре (XII век) и Теодора Валсамона (чак у B e h o j мери него Јована 
Зонаре).

Номоканон је детал.но обрадио Ст. Новакови!!: Матије Властара СинтаХ- 
мат, азбучни зборник византиских црквених и државних закона и Upaewia, Београд
m i .

■3 Њоме се одбија признавање српске и бугарске црквене аутокефалности и 
осим тога одриче се право било кога другог народа (оси.м грчког) да свој држав- 
но-правни ранг уздигне на степен царства. Тиме је ова Синташа директно сукобллна 
са тадашњим интересима uapa Душана који је Србију дигао на степен иарства, a Срп- 
ској привославној цркви дао ранг патријаршије.
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шановоГ законика. To је разлог зашто српски превод Синшагме није 
обухватио њен целокупни оригинални текст од 303 одељка, већ само 
оне делове који су се односили на грађанско право који су смеште- 
ни у укупно 94 одељка.

За цара Душана се такође везује и превод кратке компилације 
византијских закона од свега 33 члана (углавном се односе на прав- 
не односе у селу), који су углавном преузети из византијског Земљо- 
радничкоГ закона {Номос Георшкос из VII века). Из некога разлога 
овај законик се код нас називао Јустинијанов законик мада са њим 
нема никаквих додирних тачака.‘‘‘

Читав овај период завршава се издавањем чувеног Законика ца- 
ра Душана 1349. године (допуна 1354). Интересантно је да у свим 
рукописима Законика, ранијој верзији претходе скраћена Синташа 
(Матије Властара) и збирка Јустинијанов законД О самој системати- 
зацији Законика и свега онога што се на њега односи у овом раду 
нема потребе говорити тако о том питању упућујем на другу лите- 
ратуру.** Нема сумње да Душанов законик узима за своју основу те- 
меље народног права, али „показује исто тако одлучну тежњу за 
променама у правцу једне енергичне и нове законодавне политике у 
држави”.'''

b) Законик цара Душана

Законик цара Душана проглашен је на сабору у Скопљу 21. ма- 
ја 1349. године, од стране „православнога сабора нашег, с преосвеће- 
ним патријархом, кир Јоаникијем, и свима архијерејима и црковни- 
цима малима и великима, a са мном, благоверним царем Стефаном, 
и свом властелом Царства ми, малом и великом”. Допуњен је 1354. 
године. Немогуће је преценити значај ДушановоГ законика. Он је не 
само првокласни правни споменик једнога сјајног времена за Србију, 
већ заузима и важно место у историји српске књижевности. Нигде

*■* Како за моју тему Земљораднинки закон нема значаја. то на детал>е о н>ему 
упућујем на текст Г. Острогорског; Аграрне прилике у Византијском царству у сред- 
hbCM веку, објављен у његовој књизи Привреда и друштво у  ЕЈизантијском царству, 
Београд 1969, стр. 60—100.

'5 Душанов законик није сачуван у оригиналу, па је стога само претпоставка да 
је био писан у облику дугачког свитка са висећим царским златним печатом на крају. 
Ми данас познајемо само преписе ЛушановоГ законика који су писани на различитим 
местима и у разна времена. За сада је пронаћено укупно 25 рукописа (преписа) са- 
свим рапичите вредности, a као најзначајнији сматра се „Струшки препис”. За исцрн 
пан преглед свих преписа погледати у књигу Душанов законик, Београд 1986, стр. 
100-108.

Свакако најисцрпније Душанов законик oopabvje Т. Тарановски у своје три 
књиге под заједничким називом: Историја српскох права у Немањићкој држави (Бео- 
град 1931. и 1935).

М. Костренчић: Fides publica (јавна вера) у правној историји Срба и Хрвата 
до краја X V  века, Београд 1930, стр. 55.
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као ту није писана реч стављена у службу Правди, нигде није као ту 
писана реч остала споменик српског језика, слика народа, властеле, 
судовања, правде и напора да се оствари цивилизован напредак. Не- 
ма сумње да Душанов законик узима за своју основу темеље народ- 
ног права, али „показује исто тако одлучну тежњу за променама у 
правцу енергичне и нове законодавне политике у држави” (М. Ко- 
стренчић).

Y оквиру Законика посебно је интересантна повеља којом се он 
проглашава (на жалост, истраживачима она некако стално проми- 
че), где цар Душан доноси своју аутобиографију. Кроз овај текст 
цар Душан тумачи своју власт дајући објашњење сврхе своје влада- 
вине. Онога момента када се крунисао за цара, каже он, одлучио је 
да донесе Законик ради тога да се „не умножи у држави царства Ha
mer неко неваљалство и зло измишљање и лукава мржња, но шта ви- 
ше да поживимо у својој тихости и мирном животу са свима људима 
царства нашега, малим и великим, и получимо царство небесно у бу- 
дућем оном веку”. Овај веома кратак текст јесте заправо сасвим ја- 
сна и чврсто изречена државна идеологија цара Душана, али исто- 
времено и прецизно оцртана личност овога изузетног владара.

Сам текст Законика није сачуван у оригиналу па је стога само 
ПЈзетпоставка да је био писан у облику дугачког свитка са висећим 
царским златним печатом на крају. По свему судећи у време провала 
Турака и он је страдао као и многе друге драгоцености, мада има 
претпоставки да је са неком другом документацијом пренесен у Ца- 
риград. Y сваком случају, до данас нема никаквих сазнања о томе 
где се оригинал Законика налази.

Стога су данашњи истраживачи углавном упућени на преписе 
Законика који су настајали на разним местима и у различито време. 
До данас је сачувано укупно 25 рукописа (преписа) Законика. Они 
су различите вредности, a као најаутентичнији сматра се тзв. „Стру- 
шки” препис који потиче (око) 1395. године.

По данашњим сазнањима Законик је 1349. године у себи имао 
укупно 135 чланова (неки кажу 130). Није постојала стриктна систе- 
матизаиија, али се кроз текст јасно осетила подељеност Законика на 
три дела — онај који се односио на црквене ствари (судска надле- 
жност Цркве, обавеза свих да склапају брак по црквеним обр)едима, 
санкције против јереси, итд.), док се други део односио на обавезе и 
права које је имало српско племство. Y сваком погледу овај други 
део Законика је посебно интересантан, јер се њиме практично регу- 
лишу односи у оквиру феудалне државе. Заправо, по неким својим 
особинама овај други део Законика се приближава ономе што ће ве- 
кови касније да назову — Ycrae државе. Трећи део Законика је по- 
свећен материји судског поступка. Интересантно је то да Законик 
нема много грађанско-правних одредби, a разлог томе је што је За- 
коник као свој уводни део имао скраћену Синттму (Матије Власта- 
ра) и збирку Јустинијанов закон. Y овим двема збиркама биле су са-
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држане потребне грађанско-правне одредбе тако да је Законику једи- 
но остало то да регулише поступак пред судом (процесне одредбе). 
На крају Законика садржане су кривично-правне одредбе чиме се на 
успешан начин почело истискивати обичајно право у овој области. 
Као и свако феудално кривично право тако је и ово било веома 
строго уз смртну казну вешањем, спаљивањем на ломачи, ту су и те- 
лесне казне осмуђивања, батинања, али и временске казне попут 
утамничења.

Током 1354. године текст Законика је проширен са нови.м чла- 
новима тако да је од 135 чланова текст порастао на 201. Оно на шта 
треба посебно обратити пажњу јесу одредбе које се односе на наче- 
ло законитости. Сасвим је јасно речено да је Закон изнад цара: „На- 
редба царска: Ако цар напише писмо или из срцбе, или из љубави, 
или из милости за некога, a то писмо нарушава Законик и није по 
правди и по закону, како пише Закон, судије том писму да не верују, 
само да суде и врше по правди” (члан 167), што је допуњено кроз 
члан 168: „Све судије да суде по закону, право, како пише у Зако- 
нику, a да не суде по страху од цара”.

Оно што је посебно битно јесте да је Законик важио за целу те- 
риторију државе цара Душана, дакле, не само за старе српске земље 
већ и новоосвојене византијске територије. Колика је била снага За- 
коника, али и самога цара Душана, може се видети по томе што 
сличне законодавне радње у другим феудалним државама у Европи 
тога доба једноставно нису успеле. Тако се и Немачкој тек крајем 
XVI века појављују закони за које владар има снаге да их примени 
на целој територији, a кодификација коју је Карло IV покушао у 
Чешкој са Majestas Carolina 1349. године доживела је потгтуни неу- 
спех. Баш зато се и сам Законик не може гледати једино као законо- 
давна радн>а, што он без сумње јесте, али је исто тако и нешто више 
од Tora. Н јимс је цар Душан на неки начин започео процес уједиње- 
ња свих балканских држава које је имао под својом влашћу, a што 
тај процес није до краја остварен осетиће се (и то са жаљењем) на- 
рочито онда када се буду појавили Турци.

Законик цара Душана треба гледати као типичан феудални 
правни пропис у којем је на сасвим изражени начин регулисана не- 
једнакост између различитих класа и слојева становништва, што је 
нарочито видљиво кроз блаже кажњавање и неке процесне привиле- 
гије властеле у односу на меропхе. Ипак, тај нешто повољнији поло- 
жај није допуштао властели и потпуну самовољу, јер су .меропси би- 
ли заштићени и формално (кроз текст Законика) од напада својих 
господара. За узврат властела је имала својих обавеза не само према 
цару и држави, док су меропси били чврсто везани за имање којем 
припадају.

На основу постојећег текста Законика тешко је реконструисати 
судски систем који је постојао у Царству тако да се претпоставља да 
је наслеђена она судска структура која је постојала и у прошлом пе-
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риоду — црквени и властелински судови, посебни судови по градо- 
вима, специјални судови за странце, итд. Сам Законик на неколико 
места наводи судије — „судије Царства ми”, али остаје непознато на 
који су се оне начин бирале, мада су по свему судећи имале терито- 
ријалну надлежност. Остаје нејасан и однос судија према управним 
органима, a посебно према кефалијама, тако да је ту изгледа била 
нека врста поделе надлежности. Постоји и три врсте пороте — за 
„велико дело” 24 поротника, за „ман>у кривицу” 12 поротника, a за 
„мало дело” 6 поротника. Састав поротника зависи од онога коме се 
суди, односно, поротници се именују из онога сталешког реда којем 
припада онај коме се суди. Одлучују се већином гласова.

Сам значај Законика тешко је преценити, он остаје свакако нај- 
важнији правни споменик читавог српског права. Са његовим доно- 
шењем цар Душан је постао законодавац, попут византијских царева 
Јустинијана, Лава VI Мудрог или Василија I.

с) Утицај Душановог законика на турско право

Доласком у Србију Турци су се сусрели са проблемом успоста- 
ве свога правнога поретка. Веома прилагодљиви, углавном су (барем 
у почетку) покушавали да свој правни систем прилагоде потребама 
оних територија које су освојили. Како нису били у могућности да 
увек у потпуности уведу свој правни систем у освојене крајеве, то су 
у неким приликама своје правне установе гледали да у што већој ме- 
ри прилагоде домаћим потребама и то установама и решењима пра- 
ва покорених народа. Како није било могуће ни тако „покрити” све 
потребе, то су Турци у многим случајевима остављали покореним 
народима могућност да неке спорове решавају по своме обичајном 
праву. Слична је ситуација била и у Србији.**

На неки начин, барем у то прво време, сачуван је континуитет 
некадашњег правног живота, па се и тиме може објаснити због чега 
је управо у турско вЈземе сачињено неколико преписа Законика цара 
Душана. На првом месту били су разлози практичне природе, запра- 
во, судијама су требали писани текстови закона. Но, тим приликама, 
вршене су допуне и измене у основном тексту тако да је то каснијим 
историчарима створило проблем откривања оригиналног текста.'’ 
Турски правни систем почивао је углавном на шеријатским правним

1* Ово питање није много расправљано у нашој литератури, како правној тако 
и историјској. Тек овлаш додирнуто је у раловима С. Новаковић: Пронијари и багџти- 
ници (спахије и читлук сахибије), Глас СКА, Београд 1887; В. Скарић; Старо рудар- 
ско право и Шехника у Србији и Босни, Београд 1939, стр. 4—5; Ч. Трухелка; Стари 
турски aipapHu закони за Босну, Гласник Земал^:ког музеја у Сарајеву, 1916, стр. 431, 
443; С. Новаковић; Српска бац!тина у старим турским законима, ^о гр а д  1892; Н. 
Јорга: Османлије и балкански народи (Књига о Балкану), Београд 1937, II, стр. 117.

А. Соловјев: Законодавство Стефана Душана, Скопл>е 1928, стр. 226.
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прописима као основним законима (1), уредбама са законском сна- 
гом (кануни и фермани) (2) и праксом врховне управе — урф (3) и 
обичајном праву — адет (4).

За нас су овде посебно интересантни кануни (уредбе са закон- 
ском снагом). Управо овим правним актима Турци су свој правни си- 
стем покушавали прилагодити новонасталим потребама. Из разум- 
љивих разлога садржина кануна није могла избећи да осети утицај 
домаћих правних прописа. To се десило и у Србији: „на новом тере- 
ну Турци су се прилагођавали новим приликама. Y погледу на др- 
жавну организацију они су се оријентисали према Србима”.^

Утицај који је право из Србије имало на турско није случајан. 
Законодавни рад у Турској је био нарочито жив током XV и XVI ве- 
ка и то у време султана Мехмеда II Освајача и султана Сулејмана 
Законодавца (Величанствени): „Око тога тако толерантног господа- 
ра било је, дакле, и саветника који су остали хришћани. Међу овим 
пријатељима његова царства византијског карактера није било само 
Грка, било је и Срба”.-* Управо у време султана Сулејмана Величан- 
ственог на турском двору је неколико великих везира Срба — Ру- 
стем паша Опуковић, Семиз Али паша Прачић, Мехмед паша Соко- 
ловић.

Највећи утицај српског права на турско је био у области гра- 
ђанско-правних прописа, где је преузето доста правних установа у 
њиховој потпуној или незнатно измењеној садржини. Чак, Турци 
нису мењали ни правне изразе, тако да се сусрећу баштина, поља- 
чина, сабор, удава, уГовор о уцену, уговор о откупу. Тако су током 
1536—37. године Турци објавили збирку рударских закона. Ова се 
збирка састоји из четири закона, a четврти у тој серији носи назив 
Стари саски закон.-- Управо у овом закону се јављају изрази Бо- 
жић, Ускрс, кнез, теклич, подела, сабор, част, удава, узбој, итд., и, 
што је доста битно — у екавском наречју. Осим тога у овом закону 
су и Vloeop о уцену, Уговор о закупу (лемшат), Vioeop о откупу, без 
икакве сумње установе српског средњовековног права.^

У области кривичног права утицај Законика иара Душана био 
је MHoro мањи, али је постојао. Тако су у турском кривичном праву 
преузета два кривична дела из Законика цара Душана: попаша и 
чупање браде и Roce.

Н. Jopra: Осмањтје и балкански народи (Књта о Ба^лкану), Београд 1937, II,
стр. 117.

21 Ibid., стр. 122/123.
22 Ови закони су објављени од стране Ф. Спахо: Турски рударски закони, Гла- 

сник Земал.ског музеја у Сарајеву, 1913, стр. 133—194.
23 Ове уговоре детал.но је обрадио М. Беговић: Tpaioeu нашеЗ средњовековнт 

права у турским правним споменицима, СКА, Историјски часопис, књига III, 1951 — 
1952, Београд 1952, стр. 67—84.
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Попаша се као кривично дело у турским правним изворима по- 
јављује у другој половини XV века. Шеријатско право иначе није по- 
пашу сматрало посебним кривичном дело већ је за њега пркгдвиђена 
једино грађанска одговорност, дакле, једино накнада материјалне 
штете, Но, под утицајем српског права које је у попаши видело не 
само грађанско-правну одговорност, већ и кривично дело*  ̂канун на- 
ме из доба султана Мехмеда II и Сулејмана Величанственог, уводе 
ово кривично дело. „Ако чији коњ, мазга, во или магаре уђе у усев, 
нека му се за сваку животињу удари пет батина и нека се наплати 
по пет акчи новчане казне.” Заправо, кривична казна је двострука — 
глоба и батинање. Осим тога власник стоке мора да плати и штету. 
He прави се разлика између нехотичне и намерне попаше. Величина 
казне се одмерава према врсти и бр>оју грла стоке. За сваког коња 
плаћа се пет акчи и добија по пет батина, a за сваке две овце кажња- 
ва се једним ударцем и једном акчом глобе.

Чупање браде и косе је шеријатско право сматрало тек делом 
општег кривичног дела телесне повреде. Гони се само по захтеву по- 
вређеног. Y српском праву чупање браде и косе постојало је као по- 
себно кривично дело под називом „мехоскубина”. Душанов законик 
је веома строг и кажњава ra у члану 97. и члану 98. сакаћењем — 
одсецањем руку за чупање браде властелину и добру човеку, a у 
члану 98. новчаном казном од 6 перпера за чупање браде себру. To 
стога што такав акт није једино телесна поврзеда већ још и више — 
увреда.^ Турско право је ово кривично дело ставило међу она кри- 
вична дела која бране живот и тело. Прописана је новчана казна, a 
не прави се разлика из.међу браде властелина, спахије или браде 
кмета. Висина новчане казне зависи једино од висине прихода извр- 
шиоца дела и износи од 10 до 20 акчи. С друге стране оштећени има 
право да тражи да учинилац исплати и новчану задовољштину.

Тако је Законик цара Душана наставио свој живот и после рас- 
пада Српског царства: ,Душанов законик је, и поред најнеповољни- 
јих прилика у којима је српски народ живео, сачувао своје важење 
међу нама и остао признати законски зборник све до у XIX век”.^

-■* О попаши и одговорности за н>у по Законику цара Лушона видети код Т. Та- 
рановски: ИсШорија српскоГ права v Немањићкој држави, II део, Београд 1931, стр. 
103.

^  О „мехоскубини” и одговорности за н>у по Законику цара Душана видети код 
Т. Тарановски; Историја српскоГ права и Немањићкој држави, 11 део, Београд 1931, 
стр. 88—90.

^  Н. Радојчић: Законик цара Стефана Душана, Архив, Београд 1949, IV, стр.
556.
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EMPEROR DUŠAN’S LAW CODE 

Dr Željko Fajfrič 

S u m m a r y

On the state Council on the 21-st May 1349, Emperor Dušan's Law Code was procla
imed in town Skopje. Without any doubt it is most important Serbian legal document. The 
author indicates to the written sources of the Serbian medieval law, to the contents and to 
the influences of the Law Code.

Key words: Law Code, Emperor Dušan, medieval law, sources, influences.
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УДК 34.01

Др Данило  Н. Басша 
професор Правног факултета у Београду

КРИЗА И ОБНОВА ПРАВА* *

САЖЕТАК: Аутор анализира значење и феномено- 
логију кризе права, разлваја кризу права на кризу његовог 
стварања и кризу његове примене и закључује да су ове 
немогуће без кризе државе и друштва. Сазнање узрока, 
облика и размера кризе први је корак ка обнови права.

Кључне рени: право, криза, стварање, примена, обнова.

На самом почетку, ваља поставити неколико — наоко једно- 
ставних, a заправо суштинских и далекосежних — питања која би 
требало да нас побуде на размишљање. Примерице, то .могу бити ова 
питања: Када се може говорити о кризи права? Шта подразумева ro- 
вор о тој кризи? Који узроци изазивају кризу права? Који су облици 
те кризе и у чему се она манифестује?

Али, пре но што се окренемо тим питањима, застанимо начас 
код самог израза „криза права”, на који смо некако већ пристали, a 
да претходно нисмо, или бар не у довољној мери, обратили пажњу 
на једну чудну околност. За разлику од других сличних израза — 
као што су криза морала, економска криза, криза породице, криза 
школског система, криза здравства, изборна криза, криза парламен- 
таризма, криза демократије или, за нашу тему особито значајна, кри- 
за државе' — којима се, иначе, веома често, па отуда и олако, прибе- 
гава у различитим врстама говора (научном, журналистичком, сва- 
кодневном), израз „криза права” не користи се често, чак ни онда 
када се има на уму оно што се њиме хоће да обележи. О тој околно-

• Рад примл>ен: 6. Ill 1999.
* О те три на крају поменуте кризе писао је Слободан Јовановић у свом чланку 

.Ланашња политичка криза” објашвеном године 1925. Упор. Сабрана дела Слободана 
Јовановића (БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд, 1990), књига 9, стр. 425—437.
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сти свакако треба водити рачуна. Ако ништа друго, она нас уггућује 
на то да „криза права” није излизан и злоупотребљаван израз, због 
чега његова употреба умногом може допринети озбиљности и одго- 
ворности разговора о предмету на који се односи. Сигуран сам да ће 
данашња расправа, која је насушно потребна, имати управо та свој- 
ства.

Криза права није неки лако одредљив и јасно омеђен појам. Y 
ствари, то и није никакав појам, поготово није правни појам у ужем 
смислу речи. Пре ће бити да је „криза права” погодно мисаоно ору- 
ђе којим правници — мада, разуме се, не само они — могу да даду 
опис и дијагнозу општег стања права и правног живота у некој 
правној заједници. Тада се кризом права обележава нередовно или 
рђаво стање права, велик поремећај у праву, збрка и противречност 
у њему. Кад год се, дакле, говори о кризи права, мисли се на боле- 
сно стање права, има се у виду патологија права — увек, по правилу, 
у њеним тешким и забрињавајућим облицима. О кризи права има 
смисла и оправдања говорити само тамо и тада где и када је болест 
права узела толиког маха да је угрозила право у самом н.еговом би- 
ћу, да је напала његову суштину и довела у питање његову улогу. 
Криза права подразумева да је право на ивици свога опстанка, буду- 
ћи да је болест захватила све његове животне функције. О кризи 
права је оправдано говорити само под условом да је његова патоло- 
гија постала дубока и свеобухватна. Ако то није случај, посреди су 
лакши, пролазни и отклоњиви поремећаји, каквих има у сваком, па и 
узорном, правном поретку.

Кључно питање које се о кризи права мора поставити гласи 
овако: Због чега она настаје, где јој је порекло?

До одговора на то питање не може се доћи ако се не оде до са- 
мог извора, ако се не пронађе главни узрок. Или, позитивно казано: 
природа и размере кризе права могу се сагледати само ако се утврди 
н.ено порекло.

Ако став: ваљано, добрх) уређено и делотворно право могућно је 
једино на поузданом и општеприхваћеном темељу, има статус непо- 
рециве истине, онда нема сумње да право неминовно запада у кризу 
ако је тај темељ на брзину направљен, плитак и трошан. Није ника- 
ква тајна да је овде реч о уставу као основном акту (конституисања) 
правне заједнице л  камену-темељцу свеколиког права. Ако је устав 
прављен наврат-нанос (један такав пример нам је добро познат), ако 
га није донела легитимна уставотворна скугаитина, већ неко тело 
сумњиве, крње, или, чак, непостојеће легитимности, ако је он некон- 
зистентан, ако у њему нису изведена на чистац фундаментална на- 
чела правног система који ће се градити на његовој основи, ако је 
већ у њему посејано семе будућег самовољног задирања и неприко- 
сновену сферу људских слобода и права, онда је сасвим извесно да 
ће такав устав бити непресушни извор кризе права, и то кризе права
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која је трајна и која се тешко може превазићи, будући да се увек из- 
нова рађа из кобног недостатка супстанцијалне легитимности.

Што се тиче феноменологије правне кризе, она је изванредно 
разнолика и безмало непрегледна. Покушај да се направи исцрпан 
попис свих видова и облика у којима се криза права испољава, једва 
да би икада могао бити успешно окончан. Уместо тога, чини ми се 
пробитачнијим и аналитички умеснијим да се криза права рашчлани 
на кризу стварања права и кризу примене права.

Криза стварања права се, у својим најразорнијим последицама, 
претежно испољава у оном процесу прописивања општих правних 
норми који се назива доношењем закона. Y интензивној законодав- 
ној делатности, каква данас преовлађује, примери неуставних, рђа- 
вих, непромишљених, у себи противречних, па и наказних, закона 
сувише су чести a да би се могли сматрати случајним. Они нису за- 
немарљив инцидент, већ, тако рећи, редовна појава. Да се у овом по- 
гледу криза стварања права каткад може пр>еобратити у погубно 
обесмишљавање и закона и законодавне делатности, да се, штавише, 
може појавити и као самодискредитовање законодавног тела, о томе 
уверљиво сведочи онај гротескни, ту недавно уприличен призор из 
нама знане необичне земље када је њена скупштина донела један за- 
кон да би га се, у истом посланичком саставу, кроз две недеље бр- 
же-боље одрекла и ставила ван снаге. Да се и не говори о садржини 
тог закона! — Свакако да би се могли наћи и тежи видови кризе 
стварања права него што је тај; трагикомичнији сигурно не би.

За кризом стварања права долази, мање-више неизоставно, н.ена 
верна пратиља, криза примене права. Ова друга није мање непожељ- 
на и опасна од оне прве.  ̂Jep, криза примене права има за последицу 
изопачавање правног живота, запостављање или гажење основних 
правних вредности (правде, правне сигурности, целисходности — да 
се изразимо радбруховски), што повлачи за собом опадање правне 
свести код обичних грађана и губитак њиховог поверења у право. 
С кризом примене права мења се нагоре сам однос правних субјека- 
та према праву. A то је свагда несумњив знак да се друштво налази у 
предворју аномије, ако већ није и сасвим прешло у то скоро неизле- 
чиво стање.

Међу изазивачима кризе права, свеједно о ком њеном облику да 
је реч, превласт политике над правом зацело није на последњем ме- 
сту. Текућа политика, a поготово она која се искључиво руководи

2 Још је године 1972, у свом прилогу објављеном у часопису Гледшута, Коста 
Чавошки упозорио; „Уколико људи чији је позив да примењују право изгубе из вида 
да је добар закон већ по себи извесна вредност, него сматрају да је он само празан 
оквир који своју вредност достиже тек кад се поистовети са тренутно откривеном по- 
литичком истином која ће већ можда сутра постати лаж и обмана, онда право и пра- 
Bocybe одиста губе истинску вредност и постају достојни само страхопоштовања или 
презира.” Види Коста Чавошки: Револуционарни макијавелизам и други есеји (Рад, Бе- 
оград, 1989), стр. 66.
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уским страначким интересима, не преза од употребе права као свог 
сопственог средства. Политичка инструментализација права непо- 
битно сведочи не само о његовој злоупотреби него и о његовој 
кризи.

Иако би то требало да се разуме само по себи, ипак није згорег 
нагласити да криза права није појава која је потпуно самостална и 
одвојена од општег стања друштва и државе. Напротив, тамо где по- 
стоји криза права, постоји — по једној закономерности која ретко 
трпи изузетке — и криза државе, па и криза друштва. Тешко је зами- 
слити да криза остане ограничена на право a да не захвати и држа- 
ву. Истина, криза права се, зарад што бољих аналитичких учинака, 
може посматрати изоловано, тј. као нешто што није ни у каквој вези 
са кризним процесима у држави и друштву. Међутим, то се сме чи- 
нити под претпоставком неокрњене свести о томе да је криза права 
само део свеобухватне кризе која је погодила државу и друштво у 
целини, a тиме, у крајњој линији, и сваког њиховог припадника.

Најзад, треба рећи и то да криза права не настаје сама од себе, 
независно од улоге и делатности правника. Криза права је у исти 
мах — и не у мањем степену — криза правништва. Ако је правник, 
било где да делује, престао да буде истрајан чувар права и непоколе- 
бљиви бранилац највиших правних вредности, ако се, насупрот то.ме, 
претворио у услужног фишкала постојеће власти и поткупљивог да- 
ваоца (квази)правних услуга, увек спремног да изнајми своју прав- 
ничку памет и, рецимо, срочи неки lex specialis како би тренутним 
властодршцима помогао да се с тобожњом правном елеганцијом из- 
вуку из невоља и тешкоћа које су сами створили и у које су се сами 
заплели, онда такав правник и сам учествује у изазивању и проду- 
бљивању кризе права, онда он и сам компромитује право, онда он и 
сам изневерава најдубље основе свога позива. Тамо где је наступила 
криза права, ни правници нису недужни, ни они нису лишени одго- 
ворности, можда и веће него други.

Никада се не сме сметнути с ума и никада се не може довољно 
снажно подвући да право, регулишући односе међу људима, служи 
одржавању и унапређивању самог људског живота. Какву ли је са- 
мо дубоку истину о праву изрекао Фридрих Карл фон Савињи када 
је рекао^ да право нема засебно постојање и да је његово биће сам 
живот људи посматран с једне посебне стране. Правници се непре- 
стано морају опомињати ове Савињијеве суштинске мисли. С погле- 
дом на н>у, у контексту наше теме може се рећи: Право које сапи- 
н>е живот, право које спутава размах и самопотврђиван.е слободног

3 Y својој КН.ИЗИ О позиву nawei времена за законодавство и правну науку из 
године 1814, која је код нас недавно објавЈБена под скраћеним насловом. Упор. Фри- 
дрих Карл фон Савињи: Законодавство и правна наука, превео Бранимир Живојино- 
вић (ЦИД, Подгорица, 1998), стр. 35.
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људског живота, то је право у кризи, то је криза права. Y ствари и 
строго узев, то више није никакво право.

Сазнање кризе права, њених узрока, облика и размера, већ је 
први корак у смеру њеног превазилажења, у смеру обнове права. A 
она, наиме обнова права, може имати добрих изгледа на успех ако 
започне са истог оног места на којем се налази и главни узрочник 
кризе права. Дубина кризе права изискује коренитост његове об- 
нове.

CRISIS AND RENEWAL OF LAW

Dr Danilo N. Basta 

S u m m a r y

The author analyses the meaning and phenomenology of law crisis. He separates the 
crisis on the crisis of creation and the crisis of application of law and concludes that they 
are impossible without the crisis of state and society. The knowledge of the causes, forms 
and volumes of crisis is the first step to the law renewal.

Key words: law, crisis, creation, application, renewal.
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УДК 336.7:061.1(4)

Т о м и с л а в  Ш у њ к а
адвокатски приправник у Новом Саду

ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА 
И ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА*

САЖЕТАК: Аутор је настојао да пронађе и испрати 
најновија кретања у оквиру саме Европске уније. С обзи- 
ром да од 01. 01. 1999. године започиње паралелна употре- 
ба јединствене европске валуте EYPA са валутама земал>а 
чданица, a од 01. 01. 2002. године на европској финансиј- 
ској сцени остаје само EYPO, изузетно атрактивно је пи- 
тање централне банке која би контролисала и каналисала 
токове и кретан.а EYPA.

Кључне речи: EYPO — јединствена европска валута; 
ЕСЦБ — Европски систем централних банака: ЕИБ — 
Европска централна банка; НЦБ — Наиионална централ- 
на банка; EMY — Европска монетарна унија; ЕМИ — 
Европски монетарни институт.

1. ЕВРОПСКА УНИЈА

Организација за западноевропску интеграцију успостављена је
01. 01. 1958. године, после одлуке шест земаља чланица Европске за- 
једнице за угаљ u челик (CESA и ECSC), на конференцији у Меси- 
ни Y Италији (1995. г.). Резултат те конференције је тзв. Римски уго- 
вор потписан 25. 03. 1957. године, уговор о успостављању ЕЕЗ, који 
је после извршених ратификација ступио на снагу. ЕЕЗ су основале 
Белгија, Француска, Италија, Холандија, Луксембург и Савезна Ре- 
публика Немачка, тзв. „Европа шесторице”. 01. 01. 1973. године ЕЕЗ 
приступају и Данска, Велика Британија и Ирска. 28. 05. 1979. r. Yro-

Рад примл>ен: 28. XII 1998.
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вор о приступању ЕЕЗ потписује и Грчка, али он ступа на правну 
снагу тек 01. 01. 1981. г. Шпанија и Португалија приступају европ- 
ском интеграционом процесу 01. 01. 1986. године. Данас Европска 
унија броји 15 држава чланица, од којих само 11 приступа финансиј- 
ском интеграционом програму.

Основна „званична” идеја водиља је била унапређење привред- 
ног развоја земаља чланица, јачање њихове стабилности, убрзано по- 
већање животног стандарда као и робна размена у облику слобод- 
H or промета, те увођење заједничке царинске тарифе. Међутим, „не- 
званична” идеја је пре свега почивала на доминантној политичкој 
позицији САД и СССР, те се у западној литератури истиче да се по- 
треба за оснивањем овакве Заједнице јавила одмах након II светског 
рата у Европи. Сама Европа се нашла стешњена између два велика 
економска и политичка колоса. Ове две велике привредне, политич- 
ке и војне силе имале су већ организована сопствена велика тржи- 
шта са огромним сировинским и привредним потенцијалом, a Евро- 
па је остала потпуно разједињена, са расецканим тржиштем, подеље- 
на економски и политички и неспособна да у било ком виду конку- 
рише или се избори за праведан тр>етман у односу на два .моћна кон- 
курента. По мишљењу многих аутора који се баве међунар)одним 
јавним правом, још одмах после 1919. године судбина света је у п|> 
вом реду зависила од сарадње између европских држава са ваневроп- 
ским. Међутим, после Другог светског рата о судбини света одлучи- 
вале су ваневропске земље. На конференцији која је одржана на Јал- 
ти главну реч су водили Совјетски Савез и Сједињене Државе, док 
Велика Британија, иако је учествовала на конференцији, није имала 
одлучујућу реч. Тако да је Европа приступила интеграцији, пре све- 
ra економској, затим политичкој и, a што је тема овог рада, финан- 
сијској — стварање.м Европске централне банке са заједничком ва- 
лутом.

2. С Т В А Р А Њ Е  Е С Ц Б  
И С Т О Р И Ј А  -  Т Р И  К О Р А К А  Д О  Е М У

Y јуну 1998. Савет Европе потврдио је циљеве прогресивне реа- 
лизације економске уније и дао мандат Комитету којим је председа- 
вао Жак Делор, тадашњи председник Европске комисије, да проучи 
и предложи конкретне кораке који воде до ове уније. Комитет је био 
састављен од гувернера националних централних банака земаља 
ЕвЈзопске заједнице: Александер Ламфалиси, тадашњи генерални 
директор „Европске инвестиционе банке”, Нилс Тигесен, професор 
економије на Универзитету у Копенхагену, и Мигуел Бојер, тада- 
шњи председник Извозне банке Шпаније. Резултат у виду „Делоро- 
вог извештаја” предлаже да се до европске и монетарне уније може 
доћи у три мала али развојна корака.
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Ha основу Делоровог извештаја, Савет Европе одлучио је у јуну 
1989. године да би први корак у реализацији економске и монетарне 
уније требао да започне 1. јула 1990. године, дана када би у принци- 
пу престала да постоје сва ограничења у кретању капитала између 
земаља чланица. Y то време Одбору гувернера централних банака 
земаља чланица Европске економске заједнице, који је играо важну 
улогу у монетарној сарадњи од њеног почетка у мају 1964. године 
додељене су додатне дужности. Оне су биле унете у одлуке Савета 
од 12. марта 1990. године и подразумевале су одржавање консулта- 
ција о монетарној политици земаља чланица са циљем постизања 
стабилности и подржавања монетарне политике. С обзиром на крат- 
ко време које су имали на располагању и сложеност задатка, при- 
преме за трећи корак ка Европској монетарној унији (EMY) иници- 
рао је и Одбор гувернера. Први корак била је идентификација сви.х 
проблема које би требало на самом почетку проучити и успостааља- 
ње програма до краја 1993. године и дефинисање мандата постоје- 
ћих подкомитета и радних група основаних у ту сврху.

За реализацију другог и трећег корака било је потребно пре- 
радити споразум којим је основана Европска економска заједница 
(Римски споразум), да би се створила неопходна институционална 
структура. Са тим циљем сазвана је и конференција влада о EMY 
која је одржана 1991. године паралелно са конференцијом влада о 
политичкој унији. Преговори су као резултат имали Споразум о 
Европској унији о коме је у децембру 1991. r. постигнут договор и 
који је 7. фебруара 1992. био потписан у Мастрихту. Ипак, због од- 
лагања у процесу ратификације, Споразум (који је постао споразум 
којим је основана Европска заједница и који је укључио, inter alia, 
Протокол о Статуту Европског система централних банака и Европ- 
ске централне банке, као и Протокол о Статуту Европског монетар- 
ног института) није ступио на снагу све до 1. новембра 1993. године.

Оснивање Европског монетарног института (ЕМИ) 1. јануара 
1994. године обележио је почетак другог корака ка Европској моне- 
тарној унији чиме је Одбор гувернера престао да постоји. Прелазно 
постојање ЕМИ одражавало је тако^  и стање монетарне интеграци- 
је у оквиру Заједнице. ЕМИ није имао обавезу обављања монетарне 
политике у Европској унији што је остало у надлежности државних 
власти, нити је имао било какву надлежност при обављању интер- 
венција на девизном тржишту. Два основна задатка ЕМИ била су: 
(1) да ојача сарадњу између централних банака и координацију мо- 
нетарне политике, и (2) да обави неопходне припреме за оснивање 
Европског система централних банака (ЕСЦБ), и вођење јединстве- 
не монетарне политике и у трећем кораку увођења заједничке валу- 
те. Y циљу тога ЕМИ је обезбедио форум за консултације и размену 
гледишта и података о питањима политике, a такође и сачинио ре- 
гулациони, организациони и логистички оквир неопходан за извр- 
шење задатака ЕСЦБ у трећем кораку.
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Y децембру 1995. године Савет Европе донео је одлуку да 
европску валуту, која је требало да се појави на почетку трећег ко- 
рака, назове EYPO и потврдио да ће трећи корак EMY почети 1. ја- 
нуара 1999. године. Хронолошки ток догађаја био је објављен пре 
преласка на EYPO. Овај сценарио био је углавном заснован на де- 
таљним предлозима који је разрадио ЕМИ. Y исто време ЕМИ је до- 
био задатак да обави припреме за будуће монетарне послове и по- 
слове конверзије између EYPO простора и осталих земаља Европске 
уније. Y децембру 1996. године ЕМИ је објавио свој извештај који је 
био основа резолуције Савета Европе о принципима и основним еле- 
ментима новог механизма девизног курса, који је био усвојен у јуну 
1997. године.

Y децембру 1996. године ЕМИ је представио Савету Еврх)пе, a 
касније и јавности серију изабраних нацрта за EYPO новчанице које 
ће бити издате 1. јануара 2002. године.

Да би догтунио и прецизирао одредбе споразума о EMY, Савет 
Европе је усвојио у јуну 1997. и Споразум о стабилности и расту — 
два прописа који представљају део споразума о стабилности и расту 
чији је циљ да обезбеди буиетску дисциплину у EMY. Споразум је 
допунЈен, a обавезе оснажене Декларацијом Савета у мају 1998. го- 
дине.

2. маја 1998. Савет Европске уније, кога су чинили шефови др- 
жава или влада, једногласно је одлучио да ће једанаест земаља чла- 
ница (Белгија, Немачка, Шпанија, Француска, Ирска, Италија, Лук- 
сембург, Холандија, Аустрија, Португал и Финска) испунити неоп- 
ходне услове за усвајање заједничке валуте 1. јануара 1999. године. 
Ове земље ће стога учествовати у трећем кораку ка EMY. Шефови 
држава или влада такође су се сложили по питању особа које ће 
предложити за чланство у Извршном одбору ЕЦБ.

25. маја 1998. године владе једанаест земаља учесница именова- 
ле су председника, потаредседника и четири члана Извршног одбо- 
ра ЕЦБ. Њихово именовање ступило је на снагу 1. јуна 1998. године 
и обележило оснивање ЕЦБ. ЕЦБ и централне националне банке ће 
створити Европски систе.м централних банака, који ће формулисати 
и дефинисати јединствену монетарну политику у трећем кораку ка 
EMY.

Са оснивањем ЕЦБ 1. јуна 1998. године, са седиштем у Франк- 
фурту, ЕМИ је завршио свој задатак и тренутно је у процесу ликви- 
дације. Сав припремни рад поверен ЕМИ завршен је на вр>еме и 
остатак 1998. године биће посвећен финалном тестирању система и 
процедура.

1. јануара 1999. године трећи и коначни корак ка Европској мо- 
нетарној унији почеће са неопозивим замрзавањем девизног курса 
валута једанаест земаља чланица на простору EYPA и обављањем је- 
динствене монетарне политике за коју је одговорна Европска цен- 
трална банка.
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3 . И З В О Р И  П Р А Б А

Европска унија је веома развила нормативно-правну активност, 
донето је низ одлука, правилника, правила и препорука које обухва- 
тају све области привређивања. Скоро да нема области привреде где 
не постоје одговарајући прописи Уније, којих се државе чланице и 
њихови привредни субјекти дужно придржавају. Отуда је све чешће 
у теорији и пракси истицање новог права — права Европске уније. 
Од хармонизације у многим областима правног система прешло се 
на јединствене прописе, који се непосредно примењују у земљама 
чланицама Уније. О усаглашавању и уједначавању примене тих пра- 
вила — норми заједничког права у оквиру Европске уније, посебну 
улогу има Суд правде Европске уније, о којем ће бити речи накнад- 
но.

Као основни извор права за комплетно право Европске уније, 
па и за део на који се односи сам рад је пре свега Римски уговор о 
оснивању Европске заједнице, ратификован 25. 03. 1957. године, a 
почео је да се примењује 01. 01. 1958. године.

Римски уговор је измењен и допуњен Уговоркзм о Европској 
унији, потписан у Мастрихту 07. 02. 1992. године, a почео је да се 
примењује 01. 11. 1993. године. Данас код нас у литератури егзисти- 
ра као Уговор о оснивању Европске заједнице.

Уговор из Мастрихта је допуњен и модернизован тзв. Амстер- 
дамским уговором потписаном 02. 11. 1997. године и који је још увек 
у процесу ратификације; сам уговор носи назив Уговор о Европској 
унији.

Даље, као извор права веома је значајан и Протокол о Статуту 
Европског система централних банака и Европске централне банке, 
као и Протокол о Статуту Европског монетарног института, који су 
већ постали интегрални делови Уговора о Европској унији.

Др)пи допунски извори права појављују се у виду многих препо- 
рука, упутстава, извештаја и других докумената који имају одговара- 
јућу правну снагу, a донети су од стране релевантних субјеката, као 
што је ЕСЦБ, ЕЦБ, ЕМИ, Европски парламент, Савет и др.

4 . Ц И Л јЕ В И  и  з а д а ц и  е в р о п с к о г  с и с т е м а
Ц Е Н Т Р А Л Н И Х  Б .А Н А К А

Основни цил> Европског система централних банака, дефини- 
сан чл. 2. Статута ЕСЦБ и ЕЦБ је одржавање стабилности цена. Без 
повреде основног циља одржавања стабилности цена, Европски си- 
стем централних банака (ЕСЦБ) ће поступати у складу са принци- 
пима отворене тржишне економије са слободном конкуренцијом, по- 
државајући ефикасну расподелу ресурса.
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Основни задаци којима ће се бавити Европски систем централ- 
них банака дефинисани су чл. 3. Статута ЕСЦБ. Ови задаци укљу- 
чују:

— дефинисање и спровођење монетарне политике Заједнице,
— обављан.е девизног пословања,
— држање и управљање службеним иностраним резервама зе- 

маља чланица,
— подстицање неометаног обављања платних система,
— давање доприноса неометаном обављању политике надлеж- 

них власти везаних за финансијски надзор кредитних институција и 
стабилности финансијског система.

Статут Европског система централних банака (ЕСЦБ) прецизи- 
ра монетарне функције и делатности ЕСЦБ. На основу тих одреда- 
ба, Европски монетарни институт припремио је операциони оквир 
монетарне политике ЕСЦБ. Коначну одлуку о операционом окви- 
ру донеће Управни савет Европске централне банке. Управни савет 
ЕЦБ може одлучити да не искористи све понуђене опције или може 
променити одређене карактеристике доле наведених инструмената и 
процедура. Ближе и детаљније информације везане за ова питања 
могу се наћи у публикацији ЕМИ под насловом „Јединствена мо- 
нетарна политика у трећем кораку — спецификација операционог 
оквира” (јануар 1997. г.) и „Јединствена .монетарна политика у тре- 
ћем кораку — општа документација о инструментима и процедура- 
ма монетарне политике ЕСЦБ” (септембар 1997. г.). У циљу обавља- 
ња свог пословања ЕЦБ и НЦБ могу отварати рачуне кредитним ин- 
ституцијама, јавним органима и осталим учесницима у трговини и 
примати активу, укључујући и хартије од вредности.

Операциони оквир чини низ инструмената. Европски систем 
централних банака (ЕСЦБ) ће обављати операције отвор>еног тржи- 
шта, нудиће редовне повластице и захтевати од кредитних институ- 
ција да држе минималне резерве на рачунима код ЕСЦБ.

Циљ редовних повластица је да обезбеди и апсорбује тренутну 
ликвидност, сигнализира опште стање монетарне политике и огра- 
ничи краткорочне тржишне каматне стопе. Две редовне повластице, 
које ће на децентрализован начин спроводити националне централ- 
не банке, биће доступне финансијски подобним странама на њихову 
иницијативу. Стране ће бити у могућности да користе маргиналне 
кредитне повластице националних централних банака да би пости- 
гле краткорочну ликвидност на основу својих финансијски подоб- 
них средстава. Такође стране ће бити у могућности да користе депо- 
зитне повластице да би направиле краткорочне улоге код национал- 
них централних банака.

Операције отвореног тржишта играће важну улогу у монетар- 
ној политици Европског систе.ма централних банака у циљу упра- 
вљања каматним стопама и ликвидности на тржишту као и сигнали- 
зацијом стања монетарне политике. Пет врста инструмената биће на
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располагању ЕСЦБ-у за обављање операција отвореног тржишта. 
Најважнији инструмент биће повратне трансакције (примењене на 
основу договора о основној куповини или колатерарних позајмица). 
Европски систем централних банака такоће може користити директ- 
не трансакције, издавање дуговних потврда, девизне послове и на- 
плату орочених средстава. Операције отвореног тржишта започеће 
ЕЦБ која ће такође одлучити који инструменти ће се користити, као 
и 0 условима обављања ових операција. Затим инструменти као што 
су наведене редовне повластице, затим минималне резерве, чији би 
циљ био да се стабилизује каматна стопа. Такође, разноврсност стра- 
на учесника у операцијама на простору ЕСЦБ и директност тран- 
сакција без ограничења.

Европска централна банка ће бити консултована у вези са свим 
предложеним правним актима Заједнице који су у њеној надлежно- 
сти. Затим Европска централна банка ће бити консултована од стра- 
не националних врховних тела, a у вези са сваким нацртом закон- 
ских прописа који су у њеној надлежности.

Y циљу обављања задатака Европског система централних ба- 
нака, Евркзпска централна банка ће уз помоћ националних централ- 
них банака прикупљати неопходне статистичке податке, било од 
надлежних националних органа, било директно од економских су- 
бјеката и представника. Y ту сврху, Европски систем централних ба- 
нака ће сарађивати са институцијама или органима заједнице, над- 
лежним властима земаља чланица или трећим земљама и међународ- 
ним организацијама. Европски систем централних банака ће дати 
свој допринос тамо где је он потребан усклађивању закона и праксе 
који регулишу прикупљање и дистрибуцију статистичких података 
који су у њеној надлежности. Савет ће дефинисати физичка и прав- 
на лица која подлежу обавези извештавања, режим поверљивости и 
прописе којима ће се подвргавати.

Y пољу међународне сарадње, која подразумева задатке повере- 
не ЕСЦБ, Европска централна банка ће одлучивати како ће Европ- 
ски систем централних банака бити представљен. Европска централ- 
на банка и националне централне банке, уз дозволу ЕЦБ могу уче- 
ствовати у међународним монетарним институцијама. Y4ecTBOBaH>e 
у другим међународним институцијама је ограничено само једним 
условом, a TO је никада на штету или било какву угроженост ЕСЦБ 
и EMY. Европска централна банка и НЦБ могу успоставити везе са 
централним банкама и финансијским институцијама других земаља 
и уколико за то постоје могућности, са међународним организација- 
ма; стицати и продавати све врсте девизних средстава (термин деви- 
зна средства подразумева хартије од вредности и средства у валути 
било које земље, у било којој мерној јединици и у било ком облику) 
и племенитих метала; држати и управљати набројаним средствима; 
затим обављати све врсте банкарског пословања са трећим земљама
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и међународним организацијама, укључујући и узимање и давање 
зајмова.

5. О Р Г А Н И З А Ц И Ј Е  Е В Р О П С К О Г  С И С Т Е М А  
Ц Е Н Т Р А Л Н И Х  Б А Н А К А  ( Е С Ц Б )

Европски систем централних банака је заснован за систему На- 
ционалних централних банака са једне' и Европске централне банке 
са друге стране.

а) Европска иентрална банка

Евјзопска централна банка (ЕЦБ) има својство правног лица, 
потпуни правни субјективитет, те у свакој од земаља чланица ужива 
највећи степен правне способности и овлашћења који закон у тој зе- 
мљи дозвољава правним лицима, која су у његовој јурисдикцији. Као 
и свако друго правно лице у било којим правним односима, Европ- 
ска централна банка ће моћи да стиче и отуђује сву покретну и 
непокретну имовину и да буде странка у свим правним поступцима. 
Европска централна‘'банка ће обезбедити извршење задатака ЕСЦБ 
било ггутем својих основних активности, било уз помоћ националних 
централних банака.

Приликом вршења власти и обављања задатака и обавеза које 
произлазе из Споразума и Статута ни Европска централна банка ни 
НЦБ, a такође ниједан члан њихових органа неће тражити ни при- 
мати инструкције од институција и органа Заједнице, влада земаља 
чланица или било којег другог тела. Институције и органи Заједни- 
це и владе земаља чланица обавезане су на поштовање овог принци- 
па те да неће вршити покушаје утицан.а.

Органе одлучивања чиниће Управни савет, Извршни одбор и 
Генерални савет.

правни савет ће чинити сви чланови Извршног одбора, Европ- 
ска централна банка и гувернери националних централних банака. 
Само одлучивање се одвија тако што само они чланови који су при- 
сутни имају право гласа, међутим могуће је и гласање путем уређаја 
телекомуникације, уколико неко од чланова није физички присутан 
седници. Одступање од овог правила поступка је само у случају ка- 
да је неко од чланова Управног савета спречен на дужи период да 
присуствује одлучивању и гласању, тада му се одређује заменик у 
Управном савету. Сваки члан Управног савета има један глас. Уко- 
лико Статутом није другачије одређено, сваки члан има један глас, a 
одлучује се простом већином гласова. У случају једнаке већине гла- 
сова председник ће имати одлучујући глас. Да би Управни савет мо- *

* Луксембург ће. за разлику од осталих лржава чланииа, у систему национал- 
них централних банака предстаатлти Монетарни институт Луксембурга.
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гао да приступи гласању потребан је кворум од 2/3 гласова. Уколико 
нема кворума, председник може сазвати ванредну седницу на којој 
ће одлуке бити донете без обзира на кворум. На сваку одлуку која 
се односи на капитал Европског система централних банака 
(ЕСЦБ), на пренос иностраних резерви, на расподелу монетарног 
прихода националних централних банака, на расподелу нето добита- 
ка и губитака ЕСЦБ и на фискалну политику ЕСЦБ, гласови у 
Управном савету имаће вредност пропорционалну учешћу НЦБ у 
уписаном капиталу Европске централне банке. Вредност гласова 
чланова Извршног одбора неће се узети у обзир. Одлука која захте- 
ва квалификовану већину биће прихваћена уколико гласови „за” 
представљају најмање две трећине капитала уписаног у Европску 
централну банку и најмање половину деоничара. Уколико гувернер 
није у могућности да присуствује гласању, он може да одреди заме- 
ника који ће гласати уместо њега. Извештаји са заседања биће по- 
верљиви. Управни савет може да одлучи да објави исход својих засе- 
дања. Управни савет састајаће се најмање десет пута у току године.

Извршни одбор ће чинити председник, потпредседник и четири 
члана Извршног одбора. Чланови обављају своје дужности на бази 
сталног запослења. Чланови се не смеју бавити другим занимањима, 
било да она доносе зараду или не, осим уколико Управни савет, изу- 
зетно, не донесе одлуку о изузећу. Председник, потпредседник и че- 
тири члана Извршног одбора биће изабрани међу особама призна- 
тог угледа и професионалног искуства у монетарном и банкарском 
пословању, уз општу сагласност влада држава чланица на нивоу ше- 
фова држава или влада, a на препоруку Савета након консултација 
са Европским парламентом и Управним саветом. Мандат им траје 
осам година без могућности реизбора. Чланови Извршног одбора 
могу бити само држављани земаља чланица. Уколико члан Извр- 
шног одбора више не задовољава услове за обављање својих обавеза 
или је грубо прекршио Закон, Суд правде ra може, на молбу Управ- 
ног савета, принудно удаљити са положаја. Сваки присутни члан 
Извршног одбора има право гласа, и то једног. Уколико није друга- 
чије одређено, Извршни одбор ће доносити одлуке на основу просте 
већине гласова. У случају једнаког броја гласова, ПЈзедседник ће 
имати одлучујући глас. За текуће пословање Европске централне 
банке биће одговоран Извршни одбор.

Генерални савет ЕСЦБ је трећи орган одлучивања у оквиру 
ЕСЦБ. Генерални савет чини председник, потпредседник ЕЦБ и гу- 
вернери НЦБ. Остали чланови Извршног одбора могу учествовати у 
раду Генералног савета, али без права гласа. Генерални савет ће 
обављати задатке који се тичу транзиције до коначног успостављања 
ЕМУ; саветодавног и финансијског надзора; те ће дати допринос 
прикупљању статистичких података, активностима извештавања, ус- 
постављању неопходних правила на примену финансијског обрачу-
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на, припремању свих мера за упис капитала и састављању услова за- 
послења особља ЕЦБ.

Управни савет ће усвојити смернице и донети неопходне одлуке 
које ће обезбедити обављање задатака поверених Европском систему 
централних банака (ЕСЦБ) на основу овог Споразума и Статута. 
Управни савет ће формулисати монетарну политику Заједнице 
укључујући и уколико је то потребно и одлуке везане за посредне 
монетарне циљеве и кључне каматне стопе и попуњавање резерви 
Европског система централних банака. Управни савет ће такође 
установити и смернице неопходне за спровођење наведених зада- 
така.

Извршни одбор ће примењивати монетарну политику у складу 
са смерницама и одлукама које је донео Управни савет и при томе 
ће давати неопходне инструкције националним централним банкама. 
Уз то Извршни одбор може добити и нека додатна овлашћења уко- 
лико тако одлучи Управни савет. У одговарајућој мери Европска 
централна банка ће моћи да затражи и од НЦБ да обави послове ко- 
ји су део задатка Европског система централних банака. Извршни 
одбор ће бити задужен и за припремање састанака Управног савета. 
Управни савет ће усвојити правила поступка која ће одредити уну- 
трашњу организацију Европске централне банке и њених органа од- 
лучивања. Такође вршиће и саветодавну функцију и учествоваће у 
међународној сарадњи.

Управном савету и Извршном одбору Европске централне бан- 
ке ће председавати председник^ или у његовом одсуству потпредсед- 
ник, који има и функцију спољног представника Европског система 
централних банака (ЕСЦБ).

b) Националне централне банке

Свака земља чланица обезбедиће најкасније на дан оснивања 
Европског система централних банака усаглашавање државних прав- 
них система укључујући и статуте националних централних банака 
са овим Споразумом и Статутом. Мандат гувернера НЦБ не сме би- 
ти краћи од пет година. Гувернер може бити удал.ен од свог поло- 
жаја само уколико више не задовољава услове за обављање својих 
обавеза или у случају грубог кршења Закона. Такву одлуку гувер- 
нер или Управни савет могу послати на разматрање Суду правде на 
основу кршења овог Статута или било које законске одредбе која се 
доноси на њену npHMCPfy. Такав поступак биће покренут у року од 
два месеца од објављивања одлуке или њеног уручивања подносио- 
цу тужбе или услед његовог одсуства, у року од два месеца од оба- 
вештавања подносиоца тужбе.

2 Салашњи председник Извршног одбора ЕЦБ је г. Дуисенберг, који ће оба- 
вљати своју дужност само 4 године, као резултат француско-немачког компромиса.
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Националне централне банке су интегрални део Европског си- 
стема централних банака и поступаће у сагласности са смернииама 
и инструкцијама Европске централне банке, a такође ће захтевати да 
му се све неопходне информације ставе на располагање. Национал- 
не банке могу обављати делатности које нису обухваћене Статутом, 
осим уколико Управни савет, са две трећине гласова, не одлучи да 
су оне у супротности са циљевима и задацима Европске централне 
банке. Такве делатности НЦБ ће обављати на своју сопствену одго- 
ворност и оне се неће сматрати делом делатности Европског система 
централних банака.

с) Усаглашавање легислативе и статута националних 
централних банака земаља чланица са легислативом 

и Статутом Европског система централних банака

Државе чланице су се обавезале да у складу са Уговором о 
оснивању ЕУ, избаце супротности између својих националних леги- 
слатива са једне стране и Уговора и Статута Европског система цен- 
тралних банака (ЕСЦБ) и Европске централне банке (ЕЦБ) са друге 
стране. Октобра 1997. године ЕМИ је објавио извештај о „Законским 
променама земаља чланица ЕУ, Август 97”, a затим у марту 1998. го- 
дине објавили су „Извештај о променама које ће бити потребне у ве- 
зи са чл. 109 Уговора”, a који се односи на Европски систем цен- 
тралних банака и ЕМУ. Дисконтинуитет између Статута НЦБ и 
осталих правних аката биће потребно адаптирати у светлу релевант- 
ном за Уговор и Статут ЕСЦБ и Европске централне банке. Проме- 
на ће морати бити и у делу који се односи на независност НЦБ и 
друге промене преко потребне и неопходне за одређени степен ин- 
теграције НЦБ у Европски систем централних банака. Основна бу- 
дућност независности централних банака је обрађена у елаборату о 
независности НЦБ, из октобра 1997. године. Извештај ЕМИ је иден- 
тификовао и указао на одредбе Статута НЦБ који су инкопатибил- 
ни са Уговором и Статутом ЕСЦБ и ЕЦБ, a који се односе на неза- 
висност централних банака и који се у том погледу морају адаптира- 
ти. Независност се може огледати двоструко. Пре свега институцио- 
нална независност која се односи на спречавање спољних утицаја на 
сам рад НЦБ. Персонална независност се огледа у самим телима 
НЦБ која доносе одлуке, тј. сам персонални састав тих тела. Незави- 
сност се ограничава, интегрише у институције ЕСЦБ и њена тела. 
Интеграција мора бити потпуна, у складу са хијерархијом Европске 
централне банке, шемом развоја, управљања и одлучивања... Y фак- 
тичком стварном светлу то значи да НЦБ неће .моћи доносити акте и 
одлуке и спроводити их у живот, ако су у супротности са актима 
Европске централне банке. Ово је ексклузивна компетенција и пре- 
рогатив власти Европског система централних банака. За почетак се 
одређени делови националних легислатива прагматично мењају, пр>е
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свега мислимо на статуте и друге опште акте; затим основна закон- 
ска начела, циљеве и задатке, инструменте и организације, као и 
финансијске институте и услове... A након тога у скоријој будућно- 
сти се очекује и усклађивање те и интеграција и других правних 
аката земаља чланица у јединствену легислативу, из свих области 
правног живота на простору EY. Претпоставља се да he интеграције 
националних легислатива у легислативу ЕСЦБ бити завршено до 
краја 1998. гoдинe^ те да ће почетно са ти.м датумом заједничке од- 
луке моћи дерогирати одлуке појединих земаља чланица. ЕСЦБ he 
моћи да прихвати, суспендује, измени и стави ван снаге одлуку НЦБ 
супротну одлуци Европског система централних банака или he их 
консултовати пре доношења.

d) Обавезе извештавања

Евркзпска централна банка he састављати и објављивати изве- 
штаје о активностима Европског система централних банака најма- 
ње једном у три месеца. Здружени финансијски извештај ЕЦБ he 
објављивати седмично. Европска централна банка he подносити го- 
дишњи извештај Европском парламснту, Савету, Ко.мисији и Савету 
Европе о активностима Европског систе.ма централних банака и мо- 
нетарној политици како претходне тако и текуће године.

е) Новчанице

Управни савет ће имати ексклузивно право ауторизације издава- 
ња папирних новчаница у оквиру Заједнице. Европска централна 
банка и НЦБ .моћи ће да издају те новчанице. Новчанице које издају 
ЕЦБ и НИБ биће једине новчанице које ће и.мати статус легалног 
платежног срелства у оквиру Заједнице.

f) Судска контрола

Дела или проп\хти ЕЦБ биће отворени за разматрање и тумаче- 
ње Суда правде у случајеви.ма и под условима предвиђеним Угово- 
ром о ЕУ. У споЈзовима између Е11Б са једне стране и њених креди- 
тора са друге стране одлучиваће надлежни државни судови, осим 
уколико надлежност није прзенета на Суд правде. ЕЦБ подлеже од- 
говорности која произлази из Уговора о ЕУ, НЦБ he имати обавезе 
које пр)оизлазе из њихових националних закона. Суд правде he има-

3 V превиђеном року је само Данска, la  рапику од свих осталих држава чдани- 
ua Заједнице. усагласила своју легислативу са легислативом ЕСЦБ-а, a све остале су 
у поступку усаглашаван>а. Држава чланииа која је најудал>енија ол заједничке легис- 
лативе је Велика Британија, која званично не приступа EMY у првом кругу, међутим, 
у платном промету који обављају британске пословне банке појавиће се EYPO, као 
званично платежно средство на простору EY.
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ти јурисдикцију над доношењем пресуда везаних за сваку арбитра- 
жну клаузулу било ког уговора који је сачињен од стране, или у 
име ЕЦБ, било да тај уговор припада приватном или јавном праву. 
Одлуку ЕЦБ да поведе парницу пред Судом донеће Управни савет. 
Суд правде ће имати јурисдикцију над споровима који се тичу испу- 
њења обавеза НЦБ преузетих из Уговора о ЕУ. Ако ЕЦБ сматра да 
национална централна банка није испунила обавезе преузете из Ста- 
тута ЕСЦБ, она ће јој проследити аргументовано мишљење о том 
проблему дајући тој националној централној банци прилику да по- 
ступи у складу са њеним ставовима. Уколико НЦБ то не учини у ро- 
ку који је одредила ЕЦБ, проблем се износи пред Суд правде-'.

З А К ЈБ У Ч А К

Југославија је у задоцњењу са формирањем стручњака права 
Европске уније. Како нисмо водећа држава у међународним при- 
вредним односима, ми новим гтравилима ЕУ прилазимо емпиријским 
путем. Верујем да треба научити младе правнике да већ постоји ова 
грана права, да та грана живи својим животом, који зависи од крета- 
ња европске привреде, да се садржина тих правила ствара на европ- 
ском нивоу и да су друге државе немоћне да својим оградама или 
тумачењима избегну њихову примену, јер свака таква ограда пред- 
ставља сопствено искључење од учешћа у еврх)пском пословном про- 
мету. Сигурно је да поједини пословни субјекти и националне држа- 
ве могу утицати на стварање и мењање постојећих стандарда, али 
морају и поштовати оне стандарде који су на снази. To је услов за 
учешће у европској привреднопословној сарадњи, услов којем се и у 
нашој држави мора посветити нарочита пажња, које наша правна и 
привредна пракса истачу сваког дана као неминовну потребу нашег 
привредног бољитка.

“* La Cour de justice — Суд правде ЕУ представла суд са регионалном надле- 
жношћу. Место и улога Суда одређени су чл. 164—188. Римског уговора. рад Суда 
утврћен посебним статутом и правилником. Веће од 7 судија заседа у пленуму, међу- 
тим Веће може бројати и три или пет судија. Рад Суда помажу два јавна правобрани- 
оца. Активна легитимација се признаје како државама чланицама и њиховим привред- 
ним субјектима тако и свим физички.м и правним лицима, под условом да се неком 
одлуком Европског парламента или неког другог органа EY директно дира у интере- 
се одређеног физичког или правног лица.
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EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS 
AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK

Tomislav Sunjka 

Su m m a r y

Yugoslavia is being late with forming of European Union law experts. As we are not 
the leading country in the international business relationships, we aproach to new rules of 
EU by empirical way. 1 believe that young lawyers should be toughi that this branch of law 
already exists, that it lives by it’s own life, that it depends upon movements of European 
business, that the contents of those rules is being made at European level and that other co
untries are unable to avoid their aplication with their boundaries and interpretations, because 
every boundary of such kind presents selfdiconection from taking part in European business 
trade. It is certain that some business subjects and national countries can impact on creation 
and changing of existing standards, but they also have to respect standards that are in use. It 
is the condition for taking a part in European business trade cooperation and to that conditi
on a special attention must be payed in our country, which is being emphasized every day 
by our law and business practise as unavoidable need of our business development.

Key words: EURO — european currency; ESCB — European system of central 
banks; ECB — European central bank; NCB — Nacionaly central bank; EMU — European 
monetary union; EMI — European monetary institute.
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Р А С П Р А В Е

УДК 35.076.7/077(497.11)(094.5)

Др Сшанко Пихлер
професор Правног факултета у Новом Саду

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У  ЗАКОНУ О ПРЕКРШАЈИМА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ*

— ништа неочекивано —

1. Требало је да буде донет нови Закон о јавном информисању 
па да наша јавност почиње да примећује, да се нешто неугодно де- 
шава у прекршајном праву и са органима прекршајног поступка. Би- 
ло је очигледно да ће поменути драконски закон изазвати даље про- 
мене у целокупној материји прекршаја, пре свега у Закон\' о прекр- 
шајима, којим се уређују опште установе материјалног прекршајног 
права и прекршајни поступци. Процес се вероватно неће зауставити 
само на томе, већ ће се проширити и на кривично и привреднопре- 
ступно право, уколико буде обезбеђен минимум политичког консен- 
зуса у Савезној скупштини око мењања, у првом реду два савезна за- 
кона; Кривичног закона CPJ и Закона о привредним преступима. 
Али, и без Tora, већ изведене измене и допуне у важећем Закоргу о 
прекршајима Србије успостављају нешто до чега је актуалној власти 
очигледно веома стало. To да се тиме руинирају неке елементарне 
претпоставке за успостављање правне државе — н>у по свему судећи 
и даље оставља равнодушном.

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о прекрша- 
јима PC, који је већ ступио на снагу, потврђују се поменута очекива- 
н>а додатне ртепресијализације правног система, али и курс који је 
већ, бар неколико година, приметан у нашем прекршајном праву. 
Тај заокрет, до ког је дошло нарочито од 1993. г. наовамо, означава 
неку врсту поступног прекида или ометања неких процеса у пре- 
кршајном праву који су трајали такорећи деценијама. Те промене,

• Рад при.мљен: 17. XII 1998.
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овим Законом сада сасвим очигледне, огледају се у више битних 
праваца:

— у правцу статуса органа прекршајног поступка;
— у правцу прекршајних санкција и услова за њихову примену 

(област општег и посебног дела материјалног прекршајног права);
— у прав1гу прекршајног поступка, пре свега уређења мандат- 

Hor поступка;
— у правцу поступка извршенм прекршајних санкција.
Тај „нови” курс у прекршајном праву наговештава његову до- 

датну репресијализаиију и истовремено (или управо ради тога) ин- 
струментализаиију прекршајно-судске и извршне власти од владају- 
ће политичке гарнитуре и све веће удаљавање прекршајног права од 
неких носећих принципа на којима се оно све више заснивало и за 
шта је било потребно дуго времена и напора да се уграде (и) у ову 
област права. Штавише, све је наглашенија могућност да актуална 
политичка власт (која доноси, мења и тумачи устав и законе тако 
како то већ чини) репрзесију путем права примарно пребацује на ли- 
Hiij'y прекршајно! казненог прошна, прекршајне казнене контроле, као 
брже, ефикасније, једноставније, мање захтевне према неким прин- 
ципима казненог права, подређене власти и врло широке, са дво- 
струком функиијом која овој и оваквој власти, посебно у задње вре- 
ме, је необично потребна: пацификовање социјалног стања по сваку 
цену стварањем страха и неизвесности, и истовремено обезбеђивање 
најједноставнијег „легалног”, мада нелегитимног, начина да се пуни 
буџепА према потреби (могућност арбитрарне примене права на ши- 
роком простору противправних прекршајних понашања). V питању 
је флексибилно средство за разноврсне манипулације и за такорећи 
дневна „затезања” и „попуштања”. Тим путем се одржава потребан 
или могућ праг подношљивости таквог стања. Зато се не може оче- 
кивати доследно и константно примењивање таквог права, већ „ела- 
стично”, по потреби, по процени, по ситуацији. Y противном, с обзи- 
ром на оно што нам измене и догтуне Закона о прекршајима нуде и, 
дакако, с обзиром на већ постојећи, a поготову могући, систем пре- 
кршајног понашања, било би нам потребно много више затворских 
капацитета него што их тренутно имамо.

2. Поменуте трендове у нашем прекршајном праву није довољно 
само решстровати, већ их је нужно марљиво и хитно стручно ана- 
лизирапји и укључити у ширу расправу о нашем правном систему, 
посебно у контекст заштите људских права и слобода. Другим речи- 
ма, потребно је коначно отворити широку стручну расправу о прав- 
ној природи прекршаја и прекршајних органа у нашем правном си- 
стему и тако реаговати на неодговорне интервенције актуалне вла- 
сти у правној материји која има широко и трајније значење за дру- 
штво и H>eroB правни систем. Олако и брзоплето прагматизовање 
прекршајног права може да има далеко теже последице него што то
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неупућенима изгледа. Зато треба делештимирати понашање оних 
који иницирају и доносе такве правне норме.

а) Питање статуса органа за вођење прекршајног поступка 
код нас је дуго, али повремено и недовољно расправљано. Ставови 
нису усаглашени, али је одавно процес ишао у том правцу да они, с 
обзирхЈм на правну природу одлука које доносе, у основи предста- 
вљају судске органе власти. To је важно, јер се онда тај орган и ње- 
гов рад, избор и контрола његовог рада, морају подредити принци- 
пима који важе за органе правосуђа. Такав став је код нас фактички 
и правно био прихваћен, што се огледало у избору судија за пре- 
кршаје, њиховом разрешавању, њиховом раду, процедурама које су 
примењивали и сл. Њих су бирала и опозивала представничка тела и 
нису правно били подређени извршној власти. Изменама Закона о 
прекршајима PC из 1993. г. тренд се мења. Ови органи се непосред- 
но подређују извршној власти, Влади, односно ресорном министар- 
ству — она их бира, она разрешава, њој одговарају, н>ој подносе из- 
вештаје, од ње су контролисани итд. Тиме се, у нашим приликама 
посебно, отворила широка могућност да они постану — несамостал- 
ни. Долази до тога да ови органи буду толико подређени извршној 
власти, да се на неки начин третирају као „извршна” власт. Y изве- 
сном смислу они се чак „полицизирају”, a да о политизацији њихо- 
вој и не говоримо.

Овим Законом тај процес подређивања прекршајних органа из- 
вршној власти још се више наглашава, како у погледу овлашћења 
извршне власти у односу на њих, тако и у погледу прнзцедуралних 
питања (на пример, иако само судски орган може донети одлуку о 
лишавању слободе човека, широка могућност замењивања новчане 
казне казном затвора практинно у великом броју случајева ће дово- 
дити до тога, да ће казна затвора функционисати, додуше у поступ- 
ку извршења новчане казне, на основу одлуке чисто управног, пре 
свега полицијског органа). Могућности беспоговорног премештања 
носилаца функције ПЈзекршајних органа (чак до шест месеци у две 
године), од стране извршног органа власти, потпуно дестабилизује 
њихову позицију као самосталних и непристрасних субјеката приме- 
не права.

б) Питање услова за примену прекршајних санкција (пре свега 
пЈзекршајна одговорност за примену прекршајне казне), систем пре- 
кршајних санкција и друга питања материјалног прекршајног права, 
код нас су уређена аналогно уређењу тих установа у важећем кри- 
вичном праву, са одговарајућим изузецима примереним прекршајном 
праву. Пошто је, са тог становишта, више у питању разлика у кван- 
Шитету a мање у квалитету реаговања на поједине облике против- 
правног понашања (кривична дела односно прекршаје), нормално је 
очекивати да степен те реакције буде осетно различит, пре свега у 
погледу прописаних казни, затвора и новчане казне. Већ и досада- 
шНјС прекршајно право је, преко прописа којима се уређују поједини
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прекршаји (нарочито путем неких закона) као и самим Законом о 
прекршајима, почело да губи потребан баланс у односу на кривич- 
ноправну репресију. Другим речима, постајало је све репјзесивније. 
Овим Законом се тај тренд драстично наставља и то како непосред- 
но тако и посредно. Непосредно, кроз увођење нових прекршајних 
санкција (које, мада су замишљене као превентивне, делују врло ре- 
пресивно), као и енормним повећавањем општег минимума и макси- 
мума новчане казне (на пример, у односу на физичко лице — десет 
пута). Посредно, на два начина: прво, кроз другачији од досадашњег 
начина регулисања неких процедура које олакшавају примену репре- 
сије прхзписане материјалним правом и, друго, у погледу широких и 
сада мање условљених могућности замене новчане казне казном за- 
твора у поступку извршења новчане казне. Постоји и несразмера у 
повећању новчаног износа казне који се замењује једним даном за- 
твора у поступку извршења новчане казне (60 н. динара, тј. три пута 
већи у односу на досадашњи) и општег повећања износа новчаних 
казни (око три пута је веће повећање новчане казне у односу на по- 
већање поменутог износа). Проширује се и могућност прописивања 
заштитних мера свим прописима (а не као до сада само законом), 
којима се уређују прекршаји (на пример, и одлукама скупштина оп- 
штина). Може се упозорити и на то, да ће овај Закон изазвати брзе 
измене казнених одредаба у свим прописима о прекршајима (њих не- 
колико хиљада), са широком могућношћу да се прихвати оријента- 
ција прописивања казни које се интензивније крећу према општим 
максимумима казни (пре свега због опште климе заоштравања пена- 
лизације). Овај Закон не дира у апсурдне одредбе „специјалног” За- 
кона о догтунама ЗОП, на основу којег је укинут општи максимум 
казне за прекршаје у области јавног информисања. С обзирхзм да се 
наш законодавац све више „специјализује” у доношењу „специјал- 
них” закона, није искључена могућност да неким новим допунама 
Закона о прекршајима прошири или искључи општи максимум казне 
и на прекршаје из неких других области, осим информативне. Сужа- 
ва се број лица којима није могуће новчану казну заменити казном 
затвора (сада је то само професионални војник). Једну врло пробле- 
матичну заштитну меру (због њене репресивности) — одузимање 
предмета, која се до сада могла прописати само законом, по овом 
Закону могуће је прописати као обавезну сваким прописом којим се 
уређује прекршај. Треба нагласити да се прогиирује могућност при- 
мене казне затвора и на одговорно лице. Уместо заштитне мере 
забране вршења делатности Закон уводи три заштитне мере: забра- 
на вршења одређене делатности (пре свега предузетнику), забрана 
правном лицу да врши одрзеђену делатност и забрана одговорном ли- 
цу да врши од|зеђене послове. Све се оне могу примењивати под 
еластичним условима, нарочито прве две, a так о ^  могу бити пропи- 
сане сваким прописом о прекршају, a не само законом. Заједно са 
мером одузимања предмета, евентуална широка примена ових за-
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штитних мера може бити озбиљан ограничавајући фактор у посло- 
вању и предузетништву.

3. Посебно значење за оцену Закона имају његове одредбе које 
се односе на процесноправна питања. Све су оне на линији комотни- 
јег, „ефикаснијег” и безусловнијег примењивања материјалног пра- 
ва. Y том смислу су посебно значајне нове одредбе о тзв. органском 
поступку (изузетно ширење могућности да управни органи воде 
прекршајни поступак), мандатном поступку (са проблематичним ре- 
шењима у погледу процесних гаранција) и извршном поступку (са 
одредбама специјалне природе у односу на опште норме извршног 
поступка).
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УДК 35.076.7/077(497.11)(094.5)

Др Момнило Грубач
професор Правног факултета у Новом Саду

ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА У ЗАКОНУ 
О ПРЕКРШАЈИМА*

1. Све донедавно, у нашем се законодавству и праву ништа зна- 
чајно није дешавало. Скоро потпуно објективно и тачно се могло ре- 
ћи, да југословенско право „сном мртвије.м спава”. Временом је по- 
стајало све старије и све неспособније да одговори захтеви.ма новог 
времена и потребама друштва.

Савезни Устав из 1992. године прокла.мовао је значајне новине, 
нарочито у области заштите људских права, али те уставне прокла- 
мације, оси.м у незнатном делу, још ни данас нису спроведене у жи- 
вот. Посебним законом, уставотворац је одредио да ће и после про- 
глашења Устава остати на снази стари савсзни закони бивше државе 
и да ће се примењивати све док не буду усаглашени са новим Уста- 
вом, чак и кад су му директно супротни. На тај начин је стварно сту- 
пање на снагу новог савезног Устава одложено на неодређено вре- 
ме, a посао усаглашавања старих савезних .закона са новим Уставом 
се, из политичких разлога, стално одлаже и отворено саботира. Тако 
је спречена трансформација југословенског права и зауставл>ен н>е- 
гов развој.

Законодавна активност републичке Народне скупштине била је 
много живља, али се одвијала потпуно рутински. Нови закони су 
представљали само неку врсту измена, допуна и терминолошких до- 
теривања закона бивше државе. Свести о потреби једне свеобухватне 
и дубље реформе нашег права ни код републичког законодавца није 
било.

* Рад примљен: 4. I 1999.
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2. Пре неколико месеци, стање се почело нагло мењати. Власт 
је радикално изменила свој став према праву, али не да би омогући- 
ла његову трансформацију и развој, већ да би се њиме послужила 
као инструментом за остваривање својих текућих политичких циље- 
ва. Y кратком року и по хитном поступку донети су или измењени: 
Закон о универзитету, Закон о јавном информисању, порески зако- 
ни, Закон о прекршајима и Закон о функционерским привилегијама. 
Тим законима су се њихови доносиоци отворено и безобзирно на- 
ругали скоро свим традиционалним правним принципима, општим 
правним установама, савременим правним стандардима, Уставу и ме- 
ђународним правним актима. Они су означили дефинитивну про- 
паст нашег права и запретили да униште цивилизацијску будућност 
заједнице.

3. Посебан интерес наш републички законодавац је показао за 
правне процедуре којима се уређује начин суђења грађанима за по- 
чињене прекршаје. Законодавство о правним процедурама и начин 
његове примене имају за сваки правни поредак посебан значај, no
pea осталог и због тога што представљају најбоље сведочанство о 
културном, цивилизацијском и демократском стању одређене дру- 
штвене заједнице и поуздано мерило за оцену природе власти и по- 
ложаја грађана у држави. Процесним законима и њиховом приме- 
ном спроводе се у живот уставне декларације о најважнијим људ- 
ским правима, на одбрану, поштено суђење, личну слободу, досто- 
јанство личности и сл. Процесни закони легитимирају правну држа- 
ву и њене установе, обезбеђују законитост, гарантују правну сигур- 
ност и једнакост. Њихов је задатак да истовремено осигурају да ће 
кривци по закону бити кажњени и да нико невин неће бити осуђен. 
Због тога је рад на доношењу процесних закона одувек захтевао по- 
себне припреме, стручност и пажљивост. Нови закони ове врсте су 
припремани годинама, јер су у свему морали да одговарају опште- 
прихваћеним правним стандардима, одредбама устава, здравом разу- 
му и достигнутом нивоу људских права и слобода.

Наши законодавци су направили преседан. Закони о овој ва- 
жној материји донети су преко ноћи, по хитном поступку, произ- 
вољно, без икаквих припрема и уз потпуно игнорисање Устава и 
основних правних принципа. Прво је Закон о јавном информисању 
прописао посебан.прекршајни поступак, мада се законима који регу- 
лишу другу материју и предвиђају само поједине прекршаје из те 
области, до сада није могло прописивати и како ће се они судити, 
јер је поступак за све деликте ове врх:те био једнообразно уређен у 
општем Закону о прекршајима. Поред тога, Закон о јавном инфор- 
мисању је прекршајни поступак учинио ванредним поступком, јер је 
одредио да у њему више не вреде уобичајена правила поступања, 
нити стандардне процесноправне установе, нити одредбе Устава о 
праву окривљеног на одбрану. Према том Закону, суђење се може
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одржати, a да окривљени уопште и не зна да je прх)тив њега покре- 
нут поступак, као што човек може бити и осуђен, a да се пред судом 
уопште није ни појавио. Казнити се може и несаслушани окривље- 
ни, иако је Устав изричит; Нико ко је достижан суду или другом ор- 
гану надлежном за вођен.е поступка не може бити кажњен ако му 
није омогућено да буде саслушан и да се брани. Такав ванредни 
прекршајни поступак дао је читавом Закону о јавном информисању 
карактер ванредног закона, a прекршајним органима који тај посту- 
пак спроводе обележје ванредних судова. После низа година Србија 
је опет добила ванредне законе, ванредни казнени поступак и ван- 
редне судове. To је, без икакве сумње, најпогубнија „тековина” овог 
закона. Ванредни судови и ванредни казнени поступци представљају 
сигуран знак болесног стања државно-правног организма, a друштво 
које те установе уводи и толерише далеко је од правне државе и 
нормалног света.

4. Недавно, 16. децембра 1998. године ступио је на снагу изме- 
њени Закон о прекршајима који је наставио и учврстио идеју о заво- 
ђењу ванредног казненог правосуђа.

а) Тим Законом, поред осталог, измењене су одредбе о тзв. ман- 
датном прекршајном поступку. До сада је у том поступку законом 
овлашћено службено лице могло на лицу места наплатити новчану 
казну у одређеном износу грађанину који је затвчен у вршењу пре- 
кршаја, и то је посебно било намењено возачима моторних возила. 
Грађанин је могао одбити да плати казну на лицу места и тада му је 
уручиван позив да казну плати у року од осам дана. Ако казна не би 
била плаћена ни у том року, овлашћени орган је подносио захтев за 
покретање редовног прекршајног поступка. Том се поступку није 
ништа могло приговорити са гледишта заштите уставом признатих 
грађанских права, јер је окривљени, неплаћањем казне, увек могао 
доћи до редовног поступка у коме је морао бити саслушан и имао 
могућност да се брани.

Према ново.м Закону, тај поступак сада изгледа битно другачи- 
је. Број управних органа који могу кажњавати грађане на лицу ме- 
ста значајно је проширен, јер њихово овлашћење више не мора бити 
предвиђено законом, већ сваким прописом који предвиђа прекршај, 
дакле и подзаконским актом, уредбом или одлуком општинске скуп- 
штине. Очекивати је да ће овлашћење за мандатно кажњавање, које 
омогућује брзо и ефикасно прикупљање новца од грађана, стећи 
огроман број управних органа и да ће репресија постати основно 
обележје целокупне управне власти. Услов за кажњавање на лицу 
.места није више да је новчана казна прописана у фиксном износу, 
нити да је учинилац затечен у вршењу прекршаја. Довољно је и са- 
мо да надлежни орган посумња да је грађанин учинио прекршај. 
Ако грађанин одбије да плати казну на лицу места, не позива се да 
је плати накнадно и не покреће се редовни прекршајни поступак.
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већ овлашћено службено лице одмах доноси решење о кажњаванЈу и 
уручује ra учиниоцу. Грађанин је тиме кажњен без икаквог поступ- 
ка и без икакве могућности да се брани и да оптужбу од себе одбије 
или бар да јој приговори, и то од стране једног органа за којег закон 
није предвидео ни елементарне услове компетентности и способно- 
сти за правилно и законито суђење. Кажњени грађанин има право 
жалбе судији за прекршаје, који у жалбеном поступку, како каже 
Закон, ,г!ложе утврђивати потребне чињенице” (чл. ЗОЗг). Ова одред- 
ба садржи сугестију да првостепено решење треба потврдити, a нео- 
бична је и по томе што изгледа да дозвољава само жалбу којом се 
побија чињенично стање, не и жалбу због повреде закона. Жалба би 
у овом случају била непотпуни правни лек. О жалби не одлучује ко- 
легијум судија (веће), већ судија појединац и то онај који иначе су- 
ди у првостепеном прекршајном поступку. Тако је судија за прекр- 
шаје постао орган првостепене и другостепене инстанце (чл. 93). 
Осуђени се не саслушава ни у жалбеном поступку. Ако жалба не 
буде изјављена, новчана казна се замењује казном затвора, тако да се 
за сваких шездесет динара одређује један дан затвора, с тим да за- 
твор не може бити дужи од тридесет дана. Део новчане казне који 
не може бити замењен затвором наплаћује се накнадно принудним 
путем.

Нове одредбе о мандатном поступку се не слажу са Уставом, 
који гарантује да нико не може бити кажњен ако му није омогућено 
да буде саслушан и да користи своје право на одбрану. Законодавац 
је омогућио да сваки управни орган кажњава грађане, и то затвор- 
ском казном, без саслушања, без одбране и без иједне друге гаран- 
ције за правилно и законито поступање. To је за грађане и њихова 
права опасно, поред осталог и због тога што међу осумњиченима 
увек постоји знатан број невиних, a и стварном учиниоцу прекршаја 
мора бити остављена правна могућност да се брани од неоправдано 
строге и погрешне оптужбе и евентуално незаконитог поступка др- 
жавних органа.

б) Да апсурд буде већи, из Закона су изостављене одредбе о тзв. 
скраћеном поступку (чл. 240. и 241), истина не вољом законодавца, 
већ по једном ранијем налогу Уставног суда. У неким случајевима 
решење о прекршају могло се донети и без суђења на претресу, тј. 
без позивања и испитивања окривљеног. Протав решења донетог у 
таквом поступку окривљени је могао уложити пртовор и тада се ре- 
шење морало ставити ван снаге и спровести редован поступак. Пр>е 
извесног времена, Уставни суд Србије је нашао да одредбе о овом 
поступку нису у складу са Уставом, према коме нико не може бити 
кажњен ако му није омогућено да буде саслушан и да се брани 
(„Сл. гласник PC”, 37/97), иако је улагањем приговора, окришвени 
увек могао изазвати редован поступак у коме је на претрес морао 
бити позван и саслушан. Новим одредбама о мандатном поступку, 
законодавац је начинио много већу грешку: омогућио је не само ла-
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тентно и привремено, већ дефинитивно кажњавање осумњиченог, 
без расправе, без саслушања, без одбране и без икакве могућности 
да се оптужби супротстави.

с) Нови Закон је донео значајне новине и у погледу органа над- 
лежних за вођење редовног прекршајног поступка. До сада је тај по- 
ступак по правилу водио судија за прекршаје. Тек изузетно, кад је то 
законом било посебно предвиђено, прекршајни поступак су могли 
да воде и други органи државне управе. Нови Закон је изузетак пре- 
творио у правило: Судија за прекршаје ће од сада водити прекршај- 
ни поступак само „ако није надлежан орган државне управе” (чл. 
93). Тако су органи управе, a не судије за прекршаје, постали главни 
органи прекршајног поступка.

Уношењем новог поглавља ХХХПа под називо.м „Прекршајни 
поступак који воде органи државне управе” и изменом чл. 93. зако- 
нодавац је показао да поступак пред органом управе више неће бити 
изузетак, већ правило. Органи државне управе ће водити прекршај- 
ни поступак увек кад то законом, било којим, буде одређено, a у пи- 
тању је прекршај за који је прописана само новчана казна (чл. ЗОЗа). 
Тај орган не може изрицати заштитне мере, већ кад у поступку који 
је започео утврди да су испуњени услови за изрицање какве заштит- 
не мере, мора поднети „захтев за покретање прекршајног посзгупка” 
(законодавац као да и сам узима да поступак пред органом државне 
управе и није прекршајни поступак) — чл. ЗОЗа ст. 2. Службено ли- 
це за вођење прекршајног поступка у органу државне управе одре- 
ђује из реда запослених функционер који руководи органом. To ли- 
це мора имати правни факултет, положен стручни испит и најмање 
три године искуства у правној струци. Против решења о прекршају 
може се изјавити жалба већу за прекршаје. Ако се жалба не изјави, 
a казна не плати, решење се доставља општинском органу за прекр- 
шаје по месту пребивалишта кажњеног, који решење извршава пре- 
тварањем новчане казне у казну затвора.

Зашто је ова измена учињена? Званично је речено да се жели 
постићи растерећење редовних прекршајних органа. Као да се пре- 
ношењем посла из надлежности једних у надлежност других органа 
нека корист постиже! Са аспекта процесне економије не добија се у 
суштини ништа, јер се за посао који неће обавити један, мора анга- 
жовати други орган. Мислимо да циљ ове измене треба тражити у 
жељи да се пронађе алтернатива судији за прекршаје. Далеко од ре- 
довног судије, јер не ужива гаранције независности, судија за прекр- 
шаје се ипак разликује и од простих управних органа, јер му је зако- 
ном загарантована самосталност у раду, a за његов положај у прав- 
ном систему значи нешто и то што се формално назива судијом. Из- 
вршна власт је и до сада на судију за прекршаје могла несметано 
утицати, јер је и сам био орган те власти, али су, захваљујући њего- 
вој квазисудској природи, ти утицаји имали одређену меру и грани- 
ue. Нови Закон је све дилеме те врсте ефикасно решио: Управни op-
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гани који долазе на место судије за прекршаје су далеко сигурнији и 
послушнији. Они су беспоговорно потчињени и одговорни своме 
шефу, који даље одговара влади. Са аспекта остваривања текућих 
политичких интереса изгледа пробитачно да прекршајни поступак 
претежно води један прости управни орган који нема никакву за- 
штиту, нити је у свом раду независан и самосталан. Тај орган управе 
је исти онај орган који је према Закону овлашћен и дужан да подно- 
шењем захтева за покретање прекршајног поступка врши функцију 
гоњења (чл. ЗОЗа ст. 2), тако да је испало да су функције гоњења и 
суђења спојене у истом субјекту, што је типична одлика некада- 
шњег инквизиторског кривичног поступка. Тешко је очекивати да у 
поступку пред тим органима буду остварене најважније процесне 
гаранције редовног суђења, нарочито напристрасност субјекта који 
врши улогу судије и право окривљеног на одбрану.

Y којим случајевима ће се овакви поступци водити, тешко је са- 
да рећи, али је извесно да ће се могућност коју је закон отворио ши- 
роко користити. Вођење прекршајног поступка пред органом држав- 
не управе може одредити сваки закон којим се прописују прекршаји, 
као што су закон о универзитету, закон о основној школи, закон о 
вину и ракији, закон о јавном Р1нформисан.у, закон о верским зајед- 
ницама и сваки други. Несумњиво је да ширење оваквих поступака 
иде на штету грађана и њихових права, која у поступку пред суди- 
јом за прекршаје ипак имају сигурнију заштиту. И у овом случају 
нескривена жеља за брзим и ефикасним кажн>авањем била је много 
јача од правних принципа и обзира према људским правима.

d) Новелирани Закон о прекршајима је наставио, пре неколико 
година започети процес деградације статуса судија за прекршаје. У 
правном систему претходног режима власти била је присутна сасвим 
супротна тенденција изједначавања судије за прекршаје са судијама 
редовних судова, као и тенденција приближавања прекршајног по- 
ступка судском кривичном поступку. Судије за прекршаје су биране 
и разрешаване у скупштинама, a у прекршајни поступак су прено- 
шене многе установе кривичног поступка које гарантују законито и 
правилно суђење. Од 1993. год. судије за прекршаје именује и о пре- 
станку њихове дужности одлучује Влада на предлог министра пра- 
восуђа. Према новом Закону поступак разрешења судије за прекр- 
шаје, осим по предлогу старешине општинског органа или председ- 
ника већа за прекршаје, може покренути и министар правде само- 
стално. Предвиђена је и могућност да се судија за прекршаје и без 
његове сагласности упути на рад у други орган за прекршаје, „на 
шест месеци једном у две године”, a одбијање да ту одлуку прихвати 
представља сада разлог за разрешење. Закључак о деградацији суди- 
је за прекршаје изводи се и из чињенице да му је одузет значајан део 
надлежности и да је изједначен са великим бројем простих органа 
управе.
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e) Треба указати још и да је укинута одредба чл. 317. досада- 
шњег Закона у којој је било прописано да приход од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје предвиђене општинским прописима 
припада општини. Некада су општинама припадали и приходи од 
новчаних казни за дисциплинске преступе учињене у току прекр- 
шајног поступка, као и наплаћени трошкови поступка за „општин- 
ске” прекршаје, али је од 1993. год. то постао приход Републике. Са- 
да Република узима општинама и последњи преостали приход који 
настаје вођењем прекршајног поступка. To нас учвршћује у закључ- 
ку да је брига власти за празну државну касу један од основних мо- 
тива за најновије измене прекршајног законодавства. Питање је само 
да ли је постављени циљ овим путем оправдано остваривати и да ли 
се он тако може остварити. Нама изгледа да се лекови налазе на 
другој страни и да се безобзирним кажњавањем грађана у квазипре- 
кршајним поступцима ништа корисног на томе плану неће постићи.

5. Пјзема намерама својих креатора и последицама које ће иза- 
звати у правном и свакодневном животу, Закон о прекршајима, за- 
једно са Законом о универзитету, Законом о јавном информисању, 
Законом о функционерским привилегијама и новим појзсским зако- 
нима, сврстао се у ред опасних закона које је у последње време до- 
нела Народна скупштина. Ти закони су унели потпуни хаос у наше 
већ хаотично право. Они деградирају Устав, игноришу људска пра- 
ва, шире страх и репресију и удаљују Србију од нормалног и циви- 
лизованог дела света. Злоупотреба прекршајне процедур)е од стране 
„законодавца” достигла је незапамћене размере. Сва је срећа што за- 
конско уређење судских поступака, посебно кривичног, није у над- 
лежности републичке скупштине! Циљ је потпуно јасан: створити 
један вулгарно упрошћен, максимално брз и безобзирно ефикасан 
поступак за новчано кажњавање грађана, који су у држави остали 
једини извор средстава за финансирање јавне потрошње и функцио- 
нерских привилегија. Тај поступак истовремено треба да обезбеди 
пацификацију поданика, правно потпуно незаштићених, обесправ- 
љених и изложених сталном страху од казне и да послужи као моћ- 
но СЈзедство за ућуткивање, прогон и ликвидацију политичких про- 
тивника. Како право тим циљевима не сме да служи, овакви закони 
су и нелегални и нелегитимни. Због тога сви имамо довољно разло- 
га да се озбиљно забринемо, да се против оваквих закона бунимо и 
да тражимо њихово хитно укидање.
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А Д В О К А Т У Р А

УЛК 347.964.1 (4 )(06)

Ж и в а н  Мајсгиоровић  
адвокат у Руми

ЕВРОПСКА ПРЕДСЕДНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА* 

Бечки адвокатски разговори

XXVII Европска председничка конферзенција, која окупља пред- 
седнике адвокатских комора у Европи, одржана је у Бечу између 11. 
и 13. фебруара 1999. године. Уз представнике 33 адвокатске асоција- 
ције из 29 лржава, Конференцији су присуствовали и представници 
4 посебна удружења адвоката, 11 међународних удружења адвоката, 
2 удружења правника, чланови Сената Међународне уније адвоката 
(MYA-UIA), чланови Управног одбора Савета адвокатских комора 
Европске заједнице (ССВЕ), председници Уставног и Врховног суда 
Аустрије, представници Министарства правде Аустрије и Института 
Лудвиг Болцман.

Теме Конфертенције биле су: „Значај слободне адвокатуре у ин- 
тегрисаној Европи”, „Обука младих правника”, „Стање ССВЕ” (са 
питањем да ли је пожељно да се акције само координирају или и да 
уједињују настојања), „ССВЕ — заступање интереса европских адво- 
катских комора и удружења правника пред органима Европске за- 
једнице (ЕЗ)’’. Сенат МУА имао је посебну тему: „Хармонизација 
права у Европи”.

Адвокатску комору Војводине (АКВ) представљали су Слобо- 
дан Бељански, председник, и Живан Мајсторовић, потпредседник 
Управног одбора.

Савез адвокатских комора Југославије представљао је председ- 
ник Председништва, адвокат из Подгорице Томислав Дедић. У раду 
Сената МУА учествовао је национални потпредседник МУА из Ју- 
гославије, адвокат из Београда мр Жарко Анђелић. Уз председнике

* Рал прим.т.ен: 1. Ill 1999.
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националних адвокатских комора, за председника Адвокатске комо- 
ре Војводине било је резервисано место за централним председнич- 
ким столом. Овакву привилегију од регионалних комора имале су 
још само аустријске регионалне коморе и адвокатске коморе Енгле- 
ске и Велса, Шкотске и Северне Ирске.

Y свом извештају Слободан Бељански је саопштио кратак npe- 
глед историје и садашњег статуса Адвокатске коморе Војводине и 
указао на њене делатности. Оценио је да у овом тренутку у Европи 
постоје четири групе држава: државе чланице ЕЗ, неутралне демо- 
кратске земље ван ЕЗ, државе које су пред уласко.м у ЕЗ и државе 
које су далеко од приступа у ЕЗ, при чему код ових последн.их треба 
разликовати државе које имају правне потенцијале али не и поли- 
тичку вољу, од држава које имају политичку вољу али и слабе прав- 
не потенцијале за укључење у савремене токове интегрисане Евро- 
пе. Без намер)е да суди о другима, председник АКВ је изнео уверење 
да у Југославији и Војводини, без обзира на доминантну политичку 
вољу, несумњиво постоје снажни професионални лобији, посебно 
међу адвокатима, који су еманциповани од власти и који стреме 
европској интеграцији.

За учеснике Конференције, по традицији, пријеме су приредили 
Председник Републике Аустрије, аустријски Савезни канцелар, ми- 
нистар правде и градоначелник Беча.

Током Конференције представници Адвокатске коморе Војво- 
дине имали су одвојене разговоре са председником MYA, г. Стиве- 
ном Хемондом, председником Савезне адвокатске коморе Аустрије 
и председником Адвокатске коморе Беча, др Клаусом Хофманом, 
председником ССВЕ, г. Сотирис Фелиосом, и националним председ- 
ником организације Светски мир кроз правни центар, др Ивом Грај- 
тером. Такође су успостављени контакти и размењена мишљења 
са бројним председницима адвокатских комора и члановима Сената 
MYA.

Председник MYA, r. Стивен Хемонд и председник аустријске и 
бечке Адвокатске коморе, др Клаус Хофман, прихватили су позиве 
да посете Адвокатску комору Војводине. Г. Стивен Хемонд у начелу 
је прихватио и предлог да се у Новом Саду одржи један од семинара 
који организује MYA.
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УДК 347.965.3

С л о б о д а н  Б е љ а н с к и  
адвокат у Новом Саду

ДЕКЛАРАЦИЈА ЕВРОПСКЕ ПРЕДСЕДНИЧКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ*

Y вези са планираним проширењем домашаја акта о Превен- 
цији употребе финансијског система за прање новца (10. 06. 1991, 
91/308/ЕЕЦ), који би укључио и независну адвокатуру, представ- 
ници адвокатуре из 29 земаља и европских и међународних адво- 
катских удружења. 12. фебруара 1999. у Бечу, усвојили су следећу 
декларацију:

Адвокатура ocybyje сваку умешаност у прање новиа. Било ка- 
кво унешће у прању новца подложно је дисциИтнском Гоњењу од 
стране оршнизација које представ^Ћају адвоктпе, у ск.тду са нацио- 
налшш и европским деонтолошким прави.тма.

Поверљивост разГовора измећу Ipabana и њихових адвоката 
представ.гм есенцијални темељ правне државе. Борба против пра- 
ња новца не сме да води сужавању oeoi основноГ права.

Давање информације од стране адвоката јавном тужилаштву 
у супротности је са улоГом адвокатуре у нашој европској правној 
култури. У поверљивгш консултацијама адвокати oit чак требало 
да се уздрже од одвраћанм својих клијената од кршења закона.

Код наших правника и не само код њих. већ и код већине ле- 
галиста кантовско-келзеновских назора оваква декларација изазваће 
мрштење. Како може да се одобри, макар и прећутно професионал- 
но суделовање у кршењу закона ако важи Кантова девиза да је „све- 
та, безусловно наређујућа, никаквим конвенцијама опзаничавана за- 
повест ума...: бити истинит (частан) у свим изјавама”, јер ако се не-

* Рад примллн: 1. III 1999.

110



коме одређеном и не чини неправла, она се чини самом принципу 
права и човечанству у иелини (О тобожњем праву да се лаже из 
љубави према људима)? Како да се одобри макар и пасивно и прав- 
дом побуђено суделовање у криминалним акцијама, ако важи Кслзе- 
нова девиза да је тенденција ка идснтификацији права и правде по- 
литичка a не научна и да она за циљ има само настојање да се 
оправда дати друштвени поредак {Општа теорија права и државс)! 
Како, најзад, завере и обмане у обавлању делатности која често у 
свом називу носи термин везан за право и закон (legal professu n, at
torney at law, Rechtsanwalt) да оправда неко ко, као Јсринг, сматра да 
је, будући да читав наш живот почива на вери и поверењу, лаж нај- 
опаснији непријатељ друиггва и да се толерисати могу само лажи из 
дужности, или тзв. спасилачке лажи, када је нпр. потребно да лскар 
спасе пацијента, војсковођа војску, муж жену и сл. (Циљ у праву)?

И сами наши прописи дају за право оваквим схватањима.
Нови Закон о адвокатури не пружа готово никакве гараниије за 

иначе прописану обавезу адвоката да чува тајну. Претрес пр(кторија 
адвокатске канцеларије може се извршити на основу одлуке суда, 
без потребе да одлуку донесе веће суда (како је било раније), да у 
наредби буду тачно назначени предмети који се траже или на које 
се претрес односи и да претресу присуствује представник адвокатске 
коморе (чл. 22).

V наше.м Кодексу професионалне етике предвиђено je право 
адвоката да открије тајну: кала ,му клијент то на несумњив начин до- 
зволи; када је то неопходно за спречавање извршења најавл>еног 
кривичног дела са знатном друштвеном опасношћу; када је то неоп- 
ходно за одбрану самог адвоката или његовог сарадника.

Савет адвокатских комора Европске заједнице, међутим, у 
Страсбуру је 28. 10. 1988. године усвојио Кодекс понашања адвоката 
у Европској заједници. Y тач. 2.2. и 2.3. Кодекса прописано је да је 
поверл>ивост, без икаквих ограда и изузетака, примарно, скновно и 
временски неограничено право и дужност адвоката. Г1овср;Бивост је 
полазна тачка и традиционална врлина адвокатске професије. Jep, 
без сигурности и поверења не може бити поуздања у правну помоћ, 
a поверење, опет, може једино постојати ако су лична част, поштсње 
и интегритет адвоката несумњиви.

Могло би се, дакле, разумети да поверл>ивост, чак и у примери- 
ма као што је случај непријавл>ивања подела прања новца или уздр- 
жавања од одвраћања клијента од наума да овоме прибегне, није не- 
чињење које угрожава правни приниип и вредности које су битне за 
читаво човечанство, већ, напротив, заштита оне вредности која, у ко- 
лизији аксиолошки мерл.ивих интереса, има превагу. Уједно, не ради 
се о мотивима апстрактне правде, већ о правилима права, које је ду- 
жно да прописује и штити поверљивост управо у циљу афирмације 
правне сигурности и истине. Да не.ма овакве обавезе адвоката, нико 
осим свештеника, који не може бити заступник, не би представлЈао
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ослонац човеку да одмери правну валидност својих активности, уз 
поуздање да његова апсолутна искреност неће бити компромито- 
вана.

Само тако могао би се разумети, мада не и сасвим успешно бра- 
нити, смисао последње реченице декларације. Тешко је, наиме, оте- 
ти се утиску да декларацији недостаје, ако не другачија формулаци- 
ја ове реченице, a оно бар један додатак, који би гласио: „И у по- 
верљивим разговорима дужност је адвоката да упозори клијента на 
правне последице кршења закона”.
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П Р И К А З И

Tibor Varadv, John J. Barcelo III, Arthur T. von Mehren: 
„INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”

(West Group. Si. Paul. Minn.. 1999. crp. 818)

Књига International Commerical Arbitration {Мебународна тршвачка ap- 
битража) објављена je y едицији .American Casebook Series”. Аутори књиге 
cy Tibor Varady, John J. Barcelć III и Arthur T. von Mehren.

Уз претходно HaBobette једне од безброј дефинииија међународне 
трговачке арбитраже, a коју је написао Александар Голдштајн, профссор 
Правног факултета у Загребу у кн.изи Мећународна трГовачка арбитража 
(коаутор: професор Синиша Трива) и која је објављена 1987. године, задр- 
жаћу се на поднаслову књиге, који гласи „Транснационална перспсктива”.

Дефиниција. дакле, гласи: ,3a међународне трговачке арбитраже мо- 
гло би се рећи да су то приватни (недржавни) судови за рјешавањс спорова 
с међународним обил>ежјем које странке на темељу законског овлаштсња 
повјеравају особама свога повјерен>а са сврхом да донесу одлуку која има 
снагу право.моћне судске пресуде”'. Из овог појма се види да су мсђународ- 
не трговачке арбитраже окружене наиионалним правом, јер је њихова над- 
лежност допуштена у одређеним стварима, односно искључена у другима и 
странке не могу утииати својом волом на овај прхгблем који се назива арби- 
трабилност. С друге стране. да би одлука арбитраже имала снагу правосна- 
жне судске пресуде, мора да постоји могућност контролс наиионалног суда, 
било у поступку за поништај aoMahe арбитражне одлуке, било у поступку 
за признање и извршење стране арбитражне оллуке. Између ове две тачке 
остаје довољно пркхггора и за испол>авање одвојености и независности МТА 
од националног правног поретка (или наиионалних правних поредака), али 
и за посезање за националним правом од стране арбитраже уколико се то 
покаже неопходним, као на пример, код одређивања меродавног супстании- 
јалног права за меритум спора, или код одређивања меродавног проиесног 
права.

И сада ћу се вратити изразу „транснаиионалан” који садржи подна- 
слов књиге, али који је за ову промоцију важан и из других panora.

V предговору ове књиге написано је да је арбитража механизам за ре- 
шавање спорова у савременом транснаиионалном свету кога чини послова-

А. Го.хдштајн. С. Трива. Мећународна шр1овачка арбишража, Загреб 1987, 12.
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њ е, т р го в и н а  к о ја  п р е в ази л ази  г р а н и ц е  пО Јединих д р ж а в а , р е г и ја ,  к о н т и н е -  
н ата . Т р а н с н а ц и о н а л н о с т  је  у  о в о м  д о м е н у  н е м и н о в н с к т  у  п о т в р д у  ч е г а  н и је  
noTfieoHO н а в о д и т и  ни  а р г у м е н т е , ни п р и м ер е . Т ак в о м  с в е т у  о д г о в а р а  и 
„ п р и в а т н и ” м ех а н и зам  за  р е ш а в а њ е  с п о р о в а  к о ји  н и је  к р е а и и ја  б и л о  к о је г  
н а ц и о н а л н о г  п р а в н о г  п о р е тк а , в ећ  је  и сам  п о  сво ји м  с в о јс тв и м а  п р е  „ тр а н с -  
н а ц и о н а л а н ” и л и  „ ан ац и о н аЈзан ” . Y к о р и с т  т р а н с н а ц и о н а л н о с т и  о в о г  м ех а- 
н и зм а  н а в о д и  с е  с л е д е ћ е : с т р а н к е  с у  и з  р а зл и ч и т и х  д р ж а в а , д р ж а в љ а н с т в о  
а р б и т а р а  је  ч е с т о  р а зл и ч и то  — к а к о  м е ђ у с о б н о , т а к о  и  у  о д н о с у  н а  с т р а н к е
— право које се примен.ује на меритум спора може да буде позајмл»ено из 
неколико правних система, признање и извршење донесене ар>битражне од- 
луке можс да се захтева, на основу Њујоршке конвенције о признан>у и из- 
вршењу страних арбитражних одлука (из 1958. године), у 116 држава света. 
Из организационог аспекта посматрано, арбитража, такобе, не мора да буде 
везана ни за једно национално право: формирање арбитражног суда незави- 
сно је од државе и он није подвргн\т држави; процедурално право и суп- 
станиијално право државе у којој арбитража заседа не везују арбитражу — 
осим ако странке не одреде другачије. Посматрајући, дакле, међународну 
трговачку арбитражу кроз оваква својства и имајући на уму да би она, по- 
тенцијално, могла да покаже контакте са било којом државом, тојест наиио- 
налним правом, показује се оправданим да се предмет разматрања посматра 
из транснационалне перспективе. Ово тим пре, urro наиионална права у 
важним питањима регулисања .међунаркздне трговачке арбитраже показују 
значајан степен једнообразности захвал.ујући мећунарнздним конвенцијама
— од којих је најважнија Њујоршка конвениија о признању и извршењу 
страних арбитражних одлука (1958), као и раду Комисије YH за међународ- 
но трговачко право (UNCITRAL) на доношењу и афирмисању Правила о 
арбитражи (1976), Правила о мирењу (1980) и Модел-закона о међународној 
трговачкој арбитражи (1985).

Ова књига је casebook, казуистика (а не уибеник, како га ми схватамо)
— дакле, књига која презентује пр>едмет кроз арбитражне одлуке, судске од- 
луке, али и релевантно законодавство, коментаре, објашњења која садрже 
или упућују на важна, јединствена, нова решења појединих пробле.ма из 
области. Захвал>ујући транснаиионалном карактеру арбитраже у rope наве- 
деном смислу, аутори се не ограничавају на материјале пореклом из САЛ, 
чијој је ст\'дентско-практичарско читалачкој п\'блици у првом реду књига 
намењена, већ су ту материјали из свих крајева света. Отуд „транснационал- 
на псрспектива” као поднаслов.

Транснационална перспектива има значаја у контекст\' ове промоције 
и у следећем: за тројицу а^аорза би се могло рећи да представљају један 
транснационални тим и то се нарнзчито лепо види, чак и из чињенице да њи- 
хова имена нису транскрибована: Varady. Barcelć, von Mehren. Исто тако, 
транснационалном карактеру предмета разматразва можемо да припишемо и 
промоцију на овом мбсту, a не томе да једног од аутора и лично познајемо, 
мада се Njopa признати да ни ова последн>а околност није без значаја.

Књига је садржински подел>ена на пет глава које обутсватају главна пи- 
тања међхдзародне трговачке арбитраже као механизма, начина решавања 
спорова. Прва глава представл.а увод у проблематику кроз упознавање са 
могућим приступима и моделима решавања спорова, кроз приказ развоја ме- 
ста арбитраже у правном систему и навођење извора релевантних норми; 
друга глава је посвећена над,пежности, односно овлашћењу арбитражног 
суда (трибунала); арбитражном споразуму као камену темељиу рсшавања
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спорова пред арбитражом и границама арбитрабилности, тј. допуштености 
подвргаван>а појединих спорова арбитражи; предмет трсће главе су арбитри 
— њихове квалификације, права и одговорности; именовањс арбитара и 
улога органа именовања: изузеће арбитара; глава четири под насловом „Фо- 
кусне тачке у поступку пред арбитражом” обрађује одабране елемскте про- 
цедуре (као што су важност и домашај lex arbitri — подразумевајући под 
њим право које је меродавно за процедуру —, организ«1вањс процсдуре, дис- 
креиионо право странака. арбитара и поштено суђењс. прсзентација случаја, 
заступање у поступку); затим питања која се тичу арбитражне одлукс и пи- 
тан.а одрећивања меродавног супстанцијалног права. Глава пет се бави пи- 
тан.има дејстава и граница одлука донесених од стране међународних трго- 
вачких арбитража (потврда арбитражне одлуке, конкурснтни и консекутив- 
ни посгупци, судска контрола арбитражне одлуке — поништај, признање и 
извршење). Које богатство детаља, спеиифичних проблема и питања крију 
ове главе, то се може видети тек из наслова и поднаслова и то указује и хва- 
ли стручност и искуство аутора који су не само професори правних факул- 
тета- и научници светског гласа, већ и изванредни практичари.

По структури, свака глава, сваки наслов уводи се напоменама у којима 
се наглашавају суштинска питања и проблеми, као и специфичности којс 
не промичу стручном оку. После уводних напомена следи разрада кроз на- 
вођење мишљења, ставова изражених у чланцима и есејима значајних ауто- 
ра; упућивање или навођење релевантних правних извора, арбитражне и 
судске одлуке које представл»ају решења проблема који се појављују у прак- 
си. Примера ради, указујем овде на два случаја у којима се појавл>ују специ- 
фични проблеми. Први је Ivan Milutinovic PIM versus Deutsche Babcock AG. 
који служи као илустрација питан>а да ли арбитри могу напустити своју 
функцију, a поводом проблема пуноважности арбитражне охтуке коју доне- 
се арбктражни суд у непотпуном саставу. (Реч је иначс о новчаном спору 
измећу чланова граС«винског конзорцијума који јс уговорио изградњу елек- 
тране у Либији.) Y овом случају се, наиме, догодило, да је арбитар кога јс 
именовала организација И. Милутиновић — a то је био прсх^)есор Правног 
факултета у Београду Владимир Јовановић, кога су многи од присутних по- 
знавали — дао оставку на своју функиију због тога што је арбитражно веће, 
на другој усменој расправи после саслушан>а сведока већином гласова одби- 
ло предлог тужиоиа (И. Милутиновића) да се поново саслушају нски од 
сведока, као и да се саслушају још неки нови, чему се тужени супротставио. 
Образложење професора Јовановића било је да се нијс могао сложити са 
одлуком арбитражног суда. Тужилац је тала поднео захтев за изузсће пред- 
седника већа и другог арбитра, a Арбктражни суд Мећународне трговинске 
ко.море је одбио тај захтев, као и оставку проф. Јовановића, наглашавајући 
да је он обавезан да настави да делује као арбитар, пошто своје повлачењс 
није оправдао. Прелседник већа је после тога сазвао већс, којем позиву сс 
проф. Јовановић није одазвао, већ је потврдио оставку. V његовом одсуству 
друга два члана су се сагласила са доношењем делимичне одлуке, позвала 
проф. Јовановића да је потпише; они су поднели одлук\' Арбитражном суду 
Међународне трговинске коморе у Паризу (ICC) у складу са нлговим пра-

 ̂ Tibor Varadv је Professor of Law. Central European University. Budapest, и Emory 
University School of Law; John J. Barcelć III je William Nelson Cromwell Professor of In
ternationa and Comparative Law. Cornell Law School; Arthut T. von Mehren je Story Pro
fessor of Law. Emeritus. Harvard Law School.
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вилима коју је исти и прихватио^. Други случај је Company A (nationality not 
indicated) v. Company B (Slovenia)"* *, који ce односи на поништај одлуке 
Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије (донесе- 
не 1987. године) a која је гласила против предузећа са седиштем у Словени- 
ји. Ово предузеће је 1988. године тражило поништај пред судом на терито- 
рији Словеније, али је тужба одбијена. Врховни суд Републике Словеније је, 
међутим, 3. јула 1992. године поништио одговарајуће делове арбитражне од- 
луке, позивајући се на Европску конвенцију о међународној трговачкој ар- 
битражи, која прописује да се одлука може поништити ако је противна јав- 
ном поретку државе у којој је донесена. Тај суд је нашао да је уговор изме- 
ђу странака у спору довео компанију Б у монополски, или бар у привилего- 
ван положај на тржишту, те је као такав био у противности са чланом 255. 
Устава СФРЈ који је тада био на снази, и представљао повреду јавног порет- 
ка. Компанија A је тражила признање и извршење одлуке у Аустрији, чему 
се компанија Б противила позивајући се на одлуку Врховног суда Словеније 
о поништају домаће арбитражне одлуке. Првостепени суд је одбио овај при- 
говор и дозволио егзекватуру; Апелациони суд је преиначио одлуку; a Вр- 
ховни суд је поново потврдио првостепену одлуку и дозволио егзекватуру. 
Иако није разматрано, поводом овог случаја поставило се и питање, да ли 
одлука Врховног суда Сзовеније из 1992. године о поништају арбитражне 
одлуке донесене у Београду 1988. године удовољава услову, према којем по- 
ништај извршен у држави у којбј је одлука донета или по чијем закону је 
донета представл>а основ за одбијање признања и извршења у некој другој 
држави — a које питање се наметнуло због нама добро познатих промена.

Сваку тему у књизи закл>учују Питања и коментари. За овакву кн«игу 
је то од изузетне важности јер од читаоца (било да је то студент, практичар 
или други заинтересовани читалац) захтева будност и активан приступ; пи- 
тања и коментари подстичу на размишљање и заузимање става. Y том сми- 
слу ca.sebook је изазовна књига, и то не само за читаоца, него и за аутора. 
Кад год наиђем на добро постављено питање, сетим се студије једног ма- 
ђарског аутора'’ која носи наслов „Умеће поставл>ања питања у наставника” 
и ^ЂОдног цитата у њој, који гласи: ,Лобро поставити питање исто је што и 
добро подучавати”. Ова тврдња може у потпуности да се примени на књигу 
коју представљамо.

Др Берналет Бордаш 
професор Правног факултета у Новом Саду

3 Varady, Barcelć, von Mehren, International Commercial Arbitration. St. Paul. Minn.. 
1999, .341.

* Ibid.. 767.
Nagy Ferenc. A tandrok kdrddskultiirdja. Oktataslćlektani kiserlel, Budapest, 1976. 7.
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Х Р О Н И К А

НОВИ САД, 27. децембар 1998. — Управни одбор Адвокатске коморе Вој- 
водине одлучио је да формира Савет, као своје саветодавно тело за питања 
од суштинског значаја за адвокатуру и Адвокатску комору Војводинс. Чла- 
нове Савета чине сви досадашњи председници и садашњи предссдник 
Упр>авног одбОра: Милорад BoTHh, Боривој Јекић, Милан Миковић, Стсван 
Рончевић, Bopt« Вебер и Слободан Бс.1>ански.

НОВИ САД, 29. јануар 1999. — Управни одбор Адвокатске коморе Војводи- 
не усвојио је следеће нанеЈше ставове:

1. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине изражава крајњу за- 
бринутост због спорог и неквалнтетног рада већине судова, мале мотивиса- 
нсхгги судија за стручно усавршавање и експедитивност и великог броја ро- 
чишта и претреса који се одлажу услед одсуства судија, лошег функииони- 
сања службе за доставл.ање позива и слабе координаиије суда и полиције у 
пословима обезбеђења присуства сведока или окривл>ених. Управни одбор 
истиче да без стручног и ефикасног рада судова не може бити ни успешног 
рада адвоката. Због тога апелујс на све надлежне органе да утичу на откла- 
њање ових слабости.

2. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине оиен.ује да су претње 
Финансијске полиције забраном о6авл>ан.а адвокатске делатнсхгги з ^ г  неиз- 
мирених пореских обавеза адвоката, супротне Закону о адвокатури, који, у 
односу на Закон о контроли, \тврђиван>у и наплати јавних прихода, предста- 
вља спеиијални закон и који у члану 29. не прописује овакав основ као раз- 
лог престанка бављења адвокатуром.

На истој седници Управни одбор усвојио је и следеће закључке:
1. О висини чланарине коју адвокатске коморе плаћају Адвокатској ко- 

мори Србије (АКС) може се одлу^чивати тек након усвајања Плана прихода 
и расхода АКС.

2. Приликом доношен.а Плана прихода и расхода АКС потрсбно је во- 
дити рачуна:

— да се обезбеде средства нужна за основну делатност АКС;
— да се примене рестриктивна мерила, прилагођена економским и со- 

цијалним приликама у зем.1>и;
— да се не ремети досадашн>а делатнсхгг адвокатских комора у саставу 

АКС, на којима треба да остане тежиште рада;
— да се, због досадашн.ег статуса и спеиифичних делатности Адвокат- 

ске коморе Војводине, које јој стварају и посебне издатке (одржавање про-
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сторија, издавање часописа, библиотека и др.), примени диференцирани 
приступ и овој комори умање обавезе за висину њених издатака;

— да је у садашњим околностимна прихватљивија мања чланарина уз 
могућност веће наплате, него висока чланарина, уз неуспешну наплату и 
терет финансирања који би пао на део адвоката и комора који испуњавају 
своје обавезе.

НОВИ САД, 04. фебруар 1999. — На Катедри Адвокатске коморе Војво- 
дине представљена је књига Слободана Вучетића Фапјална власт. О књизи 
су говорили Предраг Марковић, књижевник и уредник издавачке куће 
„Стубови културе”, адвокат Слободан Бел»ански и аутор.

БЕЧ, 11—13. фебруар 1999. — Представници Адвокатске коморе Војводине 
и ове године су активно учествовали на Европској председничкој конферен- 

у Бечу, чија је централна тема, осим извештаја адвокатских комора, би- 
ла „Значај слободне адвокатуре у интегрисаној Европи”.

ПАНЧЕВО, 27. фебруар 1999. — Настојећи да одржи праксу повременог 
заседања ван Новог Сада, након седница које су у последн.их неколико го- 
дина одржане у Сомбору, Молу и Зрењанину, Управни одбор Адвокатске 
коморе Војводине одржао је седницу у Панчеву. Седници су присуствовали: 
председник Скупштине општине Панчево, г. СрТзан Миковић, председник 
ООА Панчево и ранији председник Управног одбора АКВ. г. Милан Мико- 
вић, савезни посланик и адвокат у Панчеву, г. Душан Курчин, ранији и са- 
дашњи часници АКВ, адвокати у Панчеву г. Драгољуб Јовановић. г. Спобо- 
дан Бачић, г. Славко Бачујков, г. Бранислав Јаковљевић, г. Корнел Зарија. г. 
Милутин Томовић, г. Бранислав Бјелииа, адвокат у Новом Саду r. Сима 
Кнежевић, као и адвокат v Вршцу, г. Лазар Гутеша. Раду седниие дат је за- 
пажен публицитет, a панчевачка телевизија снимила је посебан разговор са 
прсдседником Управног одбора.

Управни одбор усвојио је следеће наче.те ставове:
1. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине сматра да поновно уво- 

1>;ње пореза на адвокатске услуге није у склалу са Уставом и законом. Нити 
се адвокатура, као уставни облик пружања правне помоћи, може изједначи- 
ти са услугама које су искључиво комерцијалног карактера, нити има оправ- 
дања да се грађани огттерете порез^зм који, уз судске таксе, представл>а сво- 
јеврстан вид осујећивања или отежавања заштите или остварења њихових 
слобода, права и на закону заснованих интереса.

2. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине понавља апел за уса- 
глашавање републичких устава и низа закона са Савезним уставом, посебно 
указујући на неусклађеност Кривичног закона CPJ и новелираног Кривич- 
ног закона Републике Србије.

3. Управни одбор Мвокатске коморе Војводине изражава забрин^тост 
због политичких притисака на судство, посебно изражених најавом доноше- 
ња таквог закона о судовима и судијама. који ће довести до реизбора за 
стално изабраних судија.
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4. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине сматра да дуготрајно 
неплаћање пореза и осталих доприноса, иако нс представља основ за при- 
времену или трајну забрану обављања адвокатске делатности коју одрсћују 
органи Републичке управс јавних прихода (РУЈП), под одрсћсним околно- 
стима, које треба ценити за сваки конкретни случај, може да иредставл>а на- 
рушавање угледа адвокатуре и угледа самог адвоката. a тиме и поврсду Ко- 
декса прсх^сионалне стике адвоката. Због тога решења РУЈП нс могу за 
последицу имати истоврсне одлуке Адвокатске коморс, али могу да буду 
третирана као дисииплинске пријаве.

Управни одбор Адвокатске коморс Војводинс нијс прихватио Прсдлог 
плана прихода и расхода Адвокатске коморе Србије за 1999. (планирани рас- 
ходи од око два милиона динара и чланарина од 30 динара мссечно за сва- 
ког адвоката), оцењујући приступ Предлога као неселективан и расходс као 
предимензиониране или непотребне, a у сваком случају таквс да доводс у 
питање неопходну делатност Адвокатске коморс Војводинс.

НОВИ САД, 03. март 1999. — На другој трибини Forum iuris-г, о теми 
..Хармонизација европског права — искуства бечких адвокатских разгов1>- 
ра”, говорио је председник Управног одбора Адвокатске коморс Војводине, 
г. Сзободан Бел>ански.

БЕОГРАД, 06. март 1999. — У организаиији Савста за сарадњу невладиних 
организаиија одржана је стручна расправа на тему „Криза и обнова права”. 
Након уводног реферата проф. др Данила Н. Басте, на заједничко питањс 
.,Шта је неуставно...” говорили су: поводом Савезног устава — др Војислав 
Коштуница, поводом Устава PC — Слободан Вучетић, поводом материјал- 
ног кривичног законодавства — проф. др Станко Пихлер, поводом ЗКП — 
прсч{). др Момчило Грубач, поводом Закона о личним правима — проф. др 
Вида Чок, поводом ^ к о н а  о информисању и фрсквенцијама — проф. др 
Владимир Водинелић и Милош Живковић, поводом пореских закона — 
проф. др Дејан Поповић, поводом Закона о судовима — др Небојша Шар- 
кић, поводом Закона о адвокатури — адвокат Слободан Бељански, поводом 
организације и рада управе — проф. др Стеван Лилић. поводом радних од- 
носа и приватизаиије — др Зоран Ивошевић, поводом Закона о универзите- 
ту — проф. др Зоран Томић и поводом политичког, синдикалног и др\тог 
удруживан>а — проф. др Јовииа Тркул>а и Живка Василсвска.

119



П Р А К С А

ГРАЋАНСКО ПРАВО

ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ СТАНА 
-  ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 

(чл. 24. Закона о промету 
нелокретности)

По становишт>' Врховног суда, носи- 
лац станарског права има право прече 
куповине стана, само ако је  предмет 
пролаје: стам6«на зграда са једним сга- 
ном или стан — као посебни део зграде, 
на коме он има станарско право. У слу- 
чају када је предмет прод^е вишестам- 
бена зграда као целина, која има два 
или више станова, носилаи станарског 
права на стану у овој зградн нема пра- 
во прече куповине такве стамбене згра- 
де као целнне.

И з о б р а з . п о ж е њ а

Тужилац је као носилаи станарског 
права покренуо поступак пред надлеж- 
ним Општинским судо.м тражеПи пони- 
штај купопродајног уговора заклученог 
измебу сувласника предметне породичне 
ста.чбене зграде као продаваиа и купаиа 
са друге стране, a због првреде права пре- 
че куповине обзиром да тужиоиу, као но- 
сиоцу станарског права није понућена 
кутзовина некретнине у скдаду са чл. 24 
Закона о промету непокретности, чиме је 
поврећен наведени члан Закона. Пред- 
метна некретнина се у природи састоји 
од два стана, од којих је тужилаи носндаи 
станарског права на стану у приземд.у и 
другог стана на 1 спрату, мебутим зграда

није етажирана и зем.1>ишнокн>ижно се 
води као породична стамбена jtpada. Пр- 
востепени суд тужбени захтев тужиоца 
одбија Y целости са обрахпожен>ем да он 
нема право прече куповине на гтредмет- 
ној стамбеној згради обзиром да користи 
само део зграде који представл>а засебну 
стамбену јединицу, при чему ни лелимич- 
но не усваја тужбени захтев у делу који 
се односи на стан на коме тужилаи има 
станарско право. Овакву првостепену пре- 
суду потврбује другостепени суд као и 
Врховни суд охтучујући по ревизији ту- 
жиоиа.

(Врховни суд Србије, Рев. 5354/98 од 
22. октобра 1998)

К о м е н т а р

Становишта заузета од стране прво 
степеног, другсчггепеног и Врховног суда 
су, с обзиром на одредбе чл. 24. Закона 
о промету непокретности. крајње диску- 
табилна. У конкретном случају, предчет 
спора је поро.зична стамбена зграда. ко- 
ја се као таква води и у зем.1>ишним кн>и- 
гама, односно није етажирана иако се у 
природи састоји од две стамбене једини- 
ue; приземне и спратне. Тужилац је још 
пре 40 година стекао станарско право на 
приземном стану, a сада има право заку- 
па. Y конкретном случају, сматрамо ла су 
становишта навелених судова неприхват- 
.1>ива из неколико рапога:
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— Y земл>ишним књигама предметна 
некретнина се води као породична стам- 
бсна зграда a не као вишестамбена згра- 
да:

— правни претходник продаваиа пок.
3. П. је деиенијама била власник иеле 
предметне зграде. Y време аеног стица- 
ња власништва на предметној згради, фи- 
зичка лица нису могла бити власниии ви- 
шестамбених зграда, B eh искл>учиво по- 
родичних стамбених зграда;

— одредбе чл. 24. Закона о промету 
непокретнсхгги нс праве никакву рапику 
у погледу права прече куповине измебу 
зграда које се састоје од једне, две или 
више стамбених иелина;

— у вези претходног, оваквим тумачс- 
ием наведене одредбе Закона о промету 
непокретности се доводе у неравноправ- 
ни положај носиоци станарског права, 
одн. закупци станова у згралама које се 
састоје од једног стана и оних које се 
састоје од два или више станова.

Сматрамо да се лонекле може прихва- 
тити становиште судова да носилац ста- 
нарског права, одн. закупаи нема право 
откупа иеле породичне стамбене зграде, 
односно оне стамбене јединиие коју није 
користио и на којој није остваривао ста- 
нарско право. Мебутим. сматра.мо да су 
судови у конкретном случају ипак били 
дужни да делимично усвоје тужбени за- 
хтев у дел\' који се односи на поништај 
купопродајног уговора, a у преосталом 
делу да тужбени захтев одбију. Наиме, 
супротно становииггима судова, сматрамо 
да се тужиоцу не може оспорити право 
прече куповине на стану на коме је сте- 
као станарско право — право закупа, али 
у конкретчом случају судови су, како смо 
то већ навели по нашем мишл>ен>у, били 
дужни усвојити тужбени захтев у погле- 
ду поништаја купопродајног уговора, a 
продаваи је пре продаје предметне поро- 
дичне зграде био дужан да изврши ета- 
жиран>е зграде, да стамбену јелинииу на 
којој је тужилац носилаи станарског пра- 
ва — закупац н>ему понуди по праву пре- 
че куповине a другу стамбену јединииу у 
том случају да прода трећем лииу. Сма- 
трамо да је у конкретном и сличним слу-

чајевима овакво рсшен>с најправичнијс и 
најближе одредбама чл. 24 Закона о про- 
мету непокретности.

Изабрао, прирелно и коментарисао: 
Иваи Xml 

алвокат у Новмм Саду

HAKH/t/U ШТЕТЕ ЗБШ
НЕОСНОВАНОГ ПРИТВАРА11.А 

HE ЗАВИСИ САМО ОД ДУЖ ИИЕ 
ПРИГВОРА, НЕГО И ОД Н.ЕГОВИХ 

ПОСЛЕДИЦА

И з о б р а з л о ж е њ а

На име накнаде нсматсријалне штетс 
због два мессиа проведена у притвору, у 
кривичном предмету који је окончан обу- 
ставом поступка, тужиоиу је првостспени 
суд досудио износ од 50.000,00 динара. 
Уважавајући жалбу, Окружни суд у Но- 
вом Саду је накнаду штсте повећао на 
100.000,00 динара.

Ревизију тужене Републикс Србије 
Врховни суд Србије јс одбио. У обрапо- 
жен.у своје оатуке Врховни суд источс да 
није прихватл>ив навол ревизије да је за 
одмераван>е накнаде ре.1ева1ггна дужина 
притЂора, a не и звегове последиие. које 
су се одразиле у виду губитка угледа у 
животној и радној средини тужиоиа и 
изазва.1с интензиван душевни бол који је 
трајао дуже од притвора. Такобе је не- 
прихватл>ив навод ревизије да је друго- 
степени суд погрешио што је кол одмера- 
вања накнаде узсо у обзир да су срсдства 
јавног информисања писала о притвара- 
н»у. Право лица неосновано лишеног сло- 
боле у смислу чл. 546. ЗКП да о трошку 
суда захтева саопип-ење о одлуци из које 
произи.лази неоснованост лишења слобо- 
де, представл>а други вид сатисфакиије, 
независан од права на новчану накнаду 
из чл. 200. Закона о об.1 игаиионим одно- 
сима. Она се одмерава узимајући у обзир 
све околности које су утииале на приро- 
лу, тежину и трајан>е психичких болова 
због повреде слободе и губитка угледа, a 
нарочито када је то праћено написима у 
иггампи и због прсх^зесије којом се тужи-
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лац бави. Стога другостепени суд није 
погрешно применио поменуте законске 
одредбе када је, одлучујући о новчаној 
накнади, узео у обзир и наведене околно- 
сти.

(Врховни суд Србије. Рев. 6041/'96 од 
29. 01. 1997)

УПРАВНО ПРАВО

He постоје услови из чл. 4. Закона о 
друштвеним организацијама и удруже- 
н>има грађана за упис у регистар Дру- 
штва судцја Србије.

И з о б р а з л о ж е њ а

Врховни суд Србије одбио је тужбу за 
поништај решења МУП Србије од 06. 
10. 1998. године, којим је одбијена жалба 
против решен.а СУП Београда од 07. 09. 
1998. о одбијању захтева за упис Друштва 
судија Србије у регистар удружења гра- 
ђана.

Статутом тужиоца предвићено је да 
члан Друштва може бити судија и пензи- 
онисани судија без другог занимања, a да 
је цил1 Друштва залагање за владавину 
права. правну државу и за независно и са- 
мостално судство, као и за афирмацију 
права као струке и наукс.

По оцени Врховног суда, сулија је 
функционер чији стат\'с је регулисан 
Уставом и Законом о судовима. Судови, у 
смислу одредбе члана 1. Закона о судови- 
ма, вршс судску власт као са,мостални лр- 
жавни органи и у тој власти су незави- 
сни. Одредбом чл. 38. истог Закона пред- 
виђени су услови за избор судија, a од- 
редбом чл. 45. прописани су рапози пре- 
станка судијске функције. Како је јелан 
од раллога за престанак судијске функ- 
ције престанак радног односа због испу- 
њења услова за пензију, то значи да не 
постоји функција пензионисаног судије.

иитиране одредбе Закона о судовима 
као и одговарајуће одредбе Устава Репу- 
блике Србије указују да статус судија као 
државних функционера који избором на

ту функцију врше судску власт у судови- 
ма, као самосталним државним органима, 
нема ослонца за формирање удруженл у 
законским раз.зозима из чл. 4. Закона о 
друштвеним организаиијама и удруже- 
њима грађана. Залагање за владавину 
права и друге цил>еве из Статута тужио- 
ua судије остварују управо у вршењу су- 
дијске функције и кроз облике рада пред- 
виђене Законом о судовима и пратећим 
прописима. Осим тога, чл. 1. Статута ту- 
жиоиа, по коме је Друштво добровол.но, 
професионално, нестраначко и специја- 
лизовано друиггво у саставу Удружења 
правника Србије, у супротности је са чл. 
14. Статута овог Удружења, који предви- 
ba могућност образовања специјализова- 
них удружења само по појединим прав- 
ним об.1 астима и гранама права, зависно 
од потреба и интереса чланова Удруже- 
н>а, па, дакле. не и као Удружен>е судија 
са функцијом вршен>а судске власти.

(Врховни суд Србије. У. 5110/98 од 17.
02. 1999)

К о м е н т а р

Нема сумње да судије, пр>е свега у 
оквиру редовног o6aB .iiaH >a судијске функ- 
иије, треба да се залажу за независност 
судства и за владавину права. Али такво 
залагање је само иманснтни део њиховог 
позива, и оно се, у мери у којој одиста 
постоји или изостаје. више или мање ре- 
фзектује кроз донете суаске олтуке. Су- 
дијама. међутим, не може бити ускраће- 
но гтраво да се и експлицитно, на тео- 
ријски. едукативан, пропаганлни и јавно 
организован начин, ван суђен>а, залаж-у 
за приниипе независности судства и за 
владавин^' права. Штавише. као су'бјек- 
ти са спеиифичним искуством. управо су 
они у стан>у да боље од свих осталих от- 
крију проблеме и препоруче законска и 
деонтолошка решења која могу да от- 
клоне слабости и да створе чвршће прет- 
поставке за приближавање идеалу судске 
независности и судијске непристрасно- 
сти. Такво Н.ИХОВО ае.зован>е не може би-
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ти спроведено кроз судске одлуке, већ 
јелино у оквиру за ове сврхе основаних 
струковних удружењд. Зар нијс баш npe- 
суда Врховног суда о којој је овде реч, 
зато што н>ени рахзози могу довести у 
сумн>у независност и непристрасност, је- 
дан од добрих рахзога за постојан« удру- 
жен>а попут Друштва сулија? Такво удру- 
женл не лезавуише. већ напротив, афир- 
мишс позив судије.

Устав Републике Србије у члану 44. 
јамчи слободу политичког, синдикалног 
и другог организовања и лелован>а и без 
ОЈобрења. уз упис у регистар код надле- 
жног органа. Једини услов је да деловање 
удружења нема за иил> насилно мењање 
Уставом утврВеног поретка, нарушавање 
територијалне целокупности и независ- 
ности Регтублике Србије, кршење Уста- 
вом зајемчених слобода и права човека и 
грађанина, или изазивање и подстииан|е 
наиионалне, раснс и верске нетрпе.гиво- 
сти и мржн>е.

Универзална деклараиија о независно- 
сти правосуђа (1983) даје судијама пра- 
во на слоболу миш.з>ен>а, изражавања и 
удруживања. Основна начела која се од- 
носе на независност судства (1985) тако- 
be дају судијама право на слободу изра- 
жавања \'верен>а и удруживања. Ови ме- 
ђунаролни правни акти представ.гају 
општеприхва1зена правила међунаролног 
права, па су, схолно члану 16. Устава 
CPJ, саставни део унутрашнлг правног 
поретка.

Одредба члана 4. Закона о лруштве- 
ним организаиијама и улружењима rpa- 
ђана у основи нити јесте рестриктивнија. 
нити би могла бити тумачена рсстриктив- 
није него што налажу навелене олрелбе 
Устава и општеприхваћених правила ме- 
Вунаролног права. Наравно. без значаја је 
што Друиггво као чланове укл>учује и 
судије у пензији, јер их не третира као 
ф^-нкиионере.

Како Друштво с\'дија Србије својим 
Статутом нема прелвибен било какав за- 
бран>ен цилц очигледно је да за ускраћи- 
ваље уписа у регистар нису постојали

правни разлози. Рахзоге оваквс одлукс 
Врховног суда Србијс всроватно 6и тре- 
бало тражити на другој страни.

Изабраи, прнрелии и киментарисаа: 
Слоболан 1>ел>ански 

алвокат у Иовом Саду

ЗАШТИГА П (К’ЕДА НА СТ.АН

Стварна на;1лежност оргама управс 
у случ^евима незаконитог кори|ићен>а 
стана прописана Je чланом 5. став 2. За- 
кона о становању прн чему се не прави 
разлика између станова у лруштвеноЈ и 
приватној својини.

Б. А. из Кикинле обратила се Одел>е- 
н>у за стамбено-комуналне послове, урба- 
низам и приврелу општинске управе у 
Кикинди са захтевом да се из њене куће 
принудно исели П. С. са члановима свог 
ломаћинства. јер П. С. без правног основа 
користа кућу подносиоца захтева.

У управном посгупку који је спрове- 
ден код органа ^TipaBe у Кикинли утврће- 
но је да је Б. А. аласнииа стамбенс згралс 
у којој П. С. станхЈс без уговора о кори- 
шВењу стана, уговора о закупу или по 
основу другог правног посла. МеВутим. 
општински орган управе у Кикинди сво- 
јим закл.учком олбаиио је. због ненадле- 
жности, захтев Б. А.. јер се према стано- 
вишту првостепеног органа управе ол- 
редба члана 5. став 2. Закона о становању 
односи на становс или зајслничке просто- 
рије стамбене зграле које су у друштвеној 
својини. a не и на кућечггановс који су 
у приватном власништву, па се странка 
упућује ла своје право оствари код надле- 
жног суда.

Поволом жалбе Б. А. Покрајински се- 
кретаријат за приврелу' у Новом Салу 
својим решењем број 103-360-00149./98.03. 
од 22. 07. 1998. године поништио је за- 
кл>учак првостепеног органа управе и 
вратио му предмет на поновни поступак. 
У образложењу другостепеног решења је 
измеВу осталог навелено ла је олрелба 
члана 5. став 2. Закона о становању про- 
писано хитж) посгупан.е органа управс
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када му се за захтевом обрати власник 
стана Иј1 и лиие са правним интересом ка- 
ко би орган управе донео решенс о исе- 
љењу лица које се у стан или заједничке 
просторије уселило без правног основа, 
без уговора о закупу, или у случају ка- 
да је правноснажно поништен правни 
tKHOB на основу кога је закључен утовор, 
дакле када је евидентно и неспорто не- 
законкто уселлње или коришћење T\'ber 
стана, при том не прави се рахзика изме- 
by станова у друштвеној и приватној сво- 
јини.

К о м е н т а р

Правно становиште из првостепеног 
решења, којим се пружа заиггита само 
носиоиима права коришћењз станова и 
заједничких просторија у друштвеној сво- 
јини је без икаквог основа у Закону, али 
је такав приступ проблему исел>ен>а бсс- 
правно усел>ених лица евидентан и у дру- 
гим органима управе у опиггинама. Нема 
никакве сумн>е да власник стана или за-

Јсдничких прсчггориЈа у реловном суд- 
ском поступку може захтевати исел>ен>с 
лииа која стан или заједничке просторије 
држе без правног основа. Мебутим због 
дужине трајања парничног a затим и 
извршног поступка власниии станова са 
огромним закашњењем остварују своје 
право. Одредба члана 5. став 2. Закона о 
становању представл>а вфикасан и врло 
брз пут да власниии станова из станова 
иселе лица која станове држе без правног 
основа, јер је истом одредбом прописано 
да је овај поступак хитан, a да решење 
којим се одребује исел>ење псхггаје одмах 
извршно.

Другостепено решеке, које је напред 
цитирано, представл>а путоказ за правил- 
ну примену члана 5. став 2. Закона о ста- 
новању. Уз то другостепени орган је по- 
ступао веома експедитивно, јер је од лана 
поднесене жалбе до другостепеног реше- 
ња протекло само девет дана.

Изабрао, приредио и коментарисао;
Зцјах Загорчић 

адвокат у Новом Саду
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
олржане 29. 01. 1999. године

1. Андрсјевић Воислав, липломир>ани прзвник. p o b c H  16. 01. 1959. голине. упи- 
сује се 15. 01. 1999. године у Именик алвоката Адвокатскс коморе Војволинс, са ссди- 
штем адвокатске канис.1арије у Зрењанину, Савезничка 2.

2. Печенииа КовилЈса, липломирани правник, pobcHa 11. 02. 1958. голине, упи- 
сује се 29. 01. 1999. голине у Именик алвоката Адвокатске коморе Војволинс. са ссди- 
штем адвокатске каниеларијс у Новом Саду, Масарикова 7.

3. Ивановић Милутин, липломирани правник. pobcH 23. 09. 1945. године. упи- 
сује се 29. 01. 1999. годинс у Именик алвоката Адвокатске коморс Војволиис. са сели- 
штем алвокатске кание.ларије у Сомбору, Крал>а Петра Првог 24.

4. Јефтић Борће, дип.10 мир1ани правник, pobeH 16. 07. 1%7. годинс. уписује се 
29. 01. 1999. голине у Именик алвоката Адвокатске коморе Војволине. са сслиштсм 
алвокатске камиеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/1.

5. Јуришић Иван, липломирани правник, рођен 14. 01. 1939. голинс, уписује се 
29. 01. 1999. године у Именик адвоката Алвокатске коморс Војволине, са сслиштем 
адвокатске канцелариЈе у Сомборгу, Досктеја Обраловића 11.

6. Уписује се у Именик алвокатских приправника Алвокатске коморе Војволи- 
не у Новом Салу Јеремић Снежана, pobeHa 28. 08. 1974. године, на алвокатско-при- 
правничку' вежбу код КовачевиП Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 29. 01. 1999. го- 
дине, у трајању од две голине.

7. Уписује се у Именик алвокатских прилравника Лдвокатскс коморе Војволи- 
не V Новом Салу Бурђев Љубонир, рођен 12. 06. 1971. голине, на алвокатско-приправ- 
ничку вежбу код Каћански Миливоја, адвоката у Новом Салу, дана 29. 01. 1999. годи- 
не, у трајању од две године.

8. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Јуриши1з 
Иван. адвокат у Сомбору, са ланом 28. 01. 1999. године, због псн)ионисан.а.

9. Брише се из Именика алвоката Алвокатске коморе Војволинс K.'baHh Мари- 
на, адвокат у Сремској Митровиии. са ланом 31. 12. 1998. голине, због уписа у Имс- 
ник алвоката Алвокатске коморе Ниша.

10. Брише се кз Имсника алвоката Адвокатскс коморе Војволине Пурар Јован. 
алвокат у Новом Салу, са даном 15. 01. 1999. голине, ради засниван>а ралног односа. 
— Поповиб Свст.лана, алвсжат у Новом Салу, одреБује се за преузимате.'и адвокатске 
кание.ларије Пурар Јована.

11. Брише се из Именика алвоката Алвокатске кпморе Војволинс Стипиђ Иван. 
алвокат у Новом Саду, са ланом 31. 12. 1998. голине. рали заснивања ралног односа.
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— Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, одрећује се за преузиматеља адвокатске 
каниеларије Стипић Ивана.

12. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Гудало Бран- 
ко, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 1998. године, на лични захтев. — Микеш 
Драган, адвокат у Новом Саду, одрећује се за преузимате.га адвокатске кание.1арије 
Гудало Бранка.

13. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
диие Раиновић Гордана, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при- 
правничкој вежби код Видаковић Илије, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 12. 
1998. године.

14. Узима се на знање да је Перичин Миленко, адвокат у Новом Саду, привре- 
мено спречен да обавл>а адвокатску делатност од 06. 01. 1999. године, због болести. — 
Димитријевић Рел>а. адвокат у Новом Саду, поставлл се за привременог заменика Пе- 
ричин Миленку.

15. Узима се на знање да је Шоћ Божидар, адвокат у Беочину, привремено 
спречен да обавл>а адвокатску делатност од 08. 08. 1998. године, због болести. — Ле- 
кић Бранко, адвокат у Нов13м Саду, поставла се за привременог заменика UJoh Божи- 
дару.

16. Узима се на знан>е да је Борјановић Петар, адвокат у Новом Саду, привреме- 
но спречен да обаа.л>а адвокатску делатност од 08. 01. 1999. године, због болести. — 
Борјановић Гордана, адвокат у Новом Салу, nocraai>a се за привременог за.меника 
Борјановић Петру.

17. Узима се на знање да је Секулић Драгомир. адвокат у Новом Саду, привре- 
мено спречен да o6aai>a адвокатску делатност од 01. 02. 1999. године, због болести. — 
Попивола Славко, адвокат у Новом Саду, поставлл се за привременог заменика Секу- 
лић Драгомиру.

18. .Ллвокатска комора Војводине даје своју са1шсност на утовор о оснивању 
Ортачког адвокатског друштва „Бабић—РамадановиБ—Арсенов" о.д.. закл>\'чен 22. 12.
1998. голине. с обзнрс^м да је уговор у склал^- са Законом о адвокаг\ри.

19. Узима се на знан>е да је Радишић Гутеша Весна, адвокат у Зрењанину, исту- 
пила из Заједничке адвокатске каниеларије, лана 01. 01. 1999. године. — Алвокат Ра- 
дишић Гутеша Весна наставлл са радом на досадашњој алреси.

20. Узима се на знање да је Јанковић Роланд, алвокат у Ади, преселио седиште 
своје адвокатске канцеларије у Мол. ЈНА 40, почев од 18. 01. 1999. године.

21. Узима се на знан.е да је Етински Бил>ана, адвокат у Новом Саду, пресе.лила 
своју адвокатску каниеларију на алресу Tpr иариие Милице 2. почев од 01. 01. 1999. 
године.

22. Узима се на знан>е да је Видаковић Илија. адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску каниеларију на алресу Трг иариие Милиие Z  почев од 01. 01. 1999. 
године.

23. Узима се на знање ла је RiaoBHh .Азексанлар. алвокат у Новом Саду, пресе- 
лио своју алвокатску каниеларију на адресу ћ\рпанова 4, почев ол 13. 01. 1999. го- 
дине.

24. Узима се на знале да је Добрички .Лнка, адвокат у Бачкој Палании. пр)есе- 
лила своју адвокатску каниеларију на адресх' Жарка Зрењанина 39, почев од 01. 01.
1999. године.

25. Узима се на знанл ла је Соро Мирјана. адвокат у Новом Салу, преселила 
св»зју адвокатску каниеларију на адрес\' Шафарикова 13. почев ол 22. 01. 1999. голине.

26. y’TBpbvje се обавеза члановима .Адвокатске коморе Војволине да ллаћају ме- 
сечну чланарину у износу од 90,00 нових линара. почев од 01. 02. 1999. голине.

Управни одбор
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CA СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
олржане 27. 02. 1999. голине

1. Жигић Душан. дипломирани правник, po^leн 26. 07. 1952. годинс. уписујс сс 
29. 02. 1999. године у Имсник алвоката Адвокатске коморс Војводине. са ссдиипсм 
адвокатске канисларијс у Сомбору, Парискс комунс 8.

2. Тошић Борисав. липломирани правник, pohcn 22. 10. 1937. године, ymcyje 
се 01. 03. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војволинс. са сслиштсм 
адвокатске каниеларије у Новом Салу, Бошка Нухе 4/2.

3. Перге Јосип, дипломирани правник. pobcH 15. 02. 1938. године, уписујс се 
02. 03. 1999. године у Именик адвоката Алвокатске коморе Војволинс. са ссдиигтем 
адвокатске каниеларије у Панчеву, Наролног фронта 8.

4. Будишин Лушан. дип.1 омирани правник. pobcH 02. Ol. 1939. године, уписујс 
се 27. 02. 1999. године у Именик адвоката Алвокатске коморе Војводинс, са ссдиштем 
адвокатске каниеларије у Кикинди. Трг српских до6рово.1 .аиа 54.

5. ВицковиО Тања, дипломирани правник, рођена 28. 06. 1973. године. уписује 
се 01. 03. 1999. године у Именик алвоката Лдвокатске коморе Војводине, са седиштсм 
адвокатске каниеларије у Новом Салу, Милоша Бајиба 3.

6. Стројић Сима. дипломирани правник, poheH 15. 02. 1934. голине. улисује се
27. 02. 1999. године у Именик алвоката Адвокатске коморс Војводинс, са седиштсм 
адвокатске кание.1арије у Ковачиии, ЈНА 65.

7. Карановиб Борислав, дитомирани правник. pobcH 21. 11. 1937. годинс. упи- 
сује се 27. 02. 1999. голине у Именик адвоката Адвокатске коморс Војволинс, са ссди- 
штем алвокатске каниеларијс у Бачкој Палании, 20. октобра бр. 40.

8. Гршић Лушан, липломирани правник, рођен 10. 09. 1939. године, уписујс сс 
01. 03. 1999. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводинс, са селиштем 
алвокатске каниеларије у Среиској Митровиии, Бранка Раличсвића 17.

9. Уписује сс у Именик алвокатских приправника Алвокатскс коморе Војволи- 
не у Новом Салу Бекер Косана. рођена 27. 07. 1972. године, на адвокатско-приправ- 
ничку вежбу кол Кесић Л>убише и Станић Новака, алвоката у Панчеву, лана 01. 03. 
1999. године, у трајању од лве голине.

10. Уписује се у Именик алвокатских приправника Ллвокатске коморе Војволи- 
не у Новом Саду Ковачевић Јелена. рођсна 05. 08. 1973. године. на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Гуиуња Милана. адвоката у Новом Салу, лана 01. 03. 1999. ro- 
лине. у трајању ол лве голине.

11. Уписује се у Именик адвокатских приправника Алвокатске коморе Војволи- 
не у Новом Сад\’ Николић Ева, роћена 14. 04. 1974. голине. на алвокатскоприправ- 
ничгу вежбу код Николић Лушана. алвоката у Сснти. дана 01. 03. 1999. голине, у тра- 
јан.у ол лве голине.

12. Уписује се у Именик алвокатских приправника Алвокатске коморе Војволи- 
не у HoBou Салу Васић Милан. potscH 04. 07. 1973. голине, на алвокатско-приправнич- 
ку вежбу кол Иванчин Николе. алвоката у Новом Салу, дана 01. 03. 1999. го.тине. у 
трајању од лве године.

13. Уписује се у Именик алвокатских приправника Алвокатске коморе Војволи- 
нс у Новом Салу Којић Зоран. робен 24. 03. 1973. голине, на адвокатскоприправнич' 
ку вежбу кол Вавић Хоровии Алексанлре, алвоката у Новом Салу. лана 01. 03. 1999. 
године, у трајању од лве голине.

14. Брише сс из Именика алвоката Алвпкатске коморе Војволине Перге Јосип, 
алвокат у Панчеву, са ланом 01. 03. 1999. године, због пен1ионисан>а.
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15. Бришс се из Именика адвоката Алвокатске коморе Војводине Будишин Ду- 
шан, адвокат у Кикинди, са даном 26. 02. 1999. године, због пензионисања.

16. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Стројић Сима, 
адвокат у Ковачиии, са даном 26. 02. 1999. године, због пензионисан>а.

17. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе В<зјводине Карановиб 
Борислав. адвокат у Бачкој Паданци, са даном 26. 02. 1999. године, због пензиони- 
сања.

18. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Петровић Бу- 
ро, адвокат у Футогу, са дано.м 27. 02. 1999. године, на лични захтев. — Петровић Ни- 
кола, адвокат у Новом Саду, одреБује се за преузимател>а адвокатске канцеларије Пе- 
тровић Буре.

19. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Корић Весна, 
адвокат у Бачкој Тополи, са даном 28. 02. 1999. године, ради заснивања радног одно- 
са. — Павлица Душан, адвокат у Бачкој Тополи, одређује се за преузимател>а адво- 
катске канцеларије Борић Весне.

20. Брише се из И.меника адвоката Адвокатске коморе Војводине Литричин До- 
бривој, адвокат у Кикинди, са даном 01. 03. 1999. године, због пензионисања. — Ли- 
пован Велимир, адвокат у Кикинди, одређује се за преузимателл адвокатске канцела- 
рије Литричин Добривоја.

21. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине Бо.1>ановић Драгутин, адвокатски приправник у Сенти, на адвокатско-приправ- 
ничкој вежби код Борбевић Александра, адвоката у Сенти, са ланом 31. 08. 1997. го- 
дине.

22. Татић Чедомиру, адвокату Y Зрењанину , одређује се привремена забрана в{>- 
шен>а адвокатске делатности почев од 29. 01. 1999. године, због рапога из чл. 27. став 
2. Закона о адвокатури.

Привремена забрана траје до окончанл кривичног посту'пка који се води против 
Татић Чедомира под бројем КИ-114/98, пред Окружним судом у Зрењанин^', на осно- 
ву оцене V правног одбора да су врста и начин извршења кривичног дела, према садр- 
жају кривичног списа и стадијуму кривичног поступка неспојиви са активни.м оба- 
влањем адвокатске делатности.

Радуловић Миомир, адвокат у Зрењанину, постав.1>а се за привременог заменика 
адвокату Татић Чедомиру.

23. Узима се на знање да је Кесер Зоран, алвокат у Новом Саду, привремено 
спречен да обав.1>а адвокатску делатност од 01. 01. до 01. 06. 1999. године, због боле- 
сти. — Марић Јованка. адвокат у Новом Саду, поставла се за привременог за.ченика 
Кесер 3opaify.

24. Узима се на знан>е да је Шоћ Божидар, адвокат у Беочину, након привреме- 
не спречености, наставио са радом почев од 09. 02. 1999. године. — Лекић Бранко, 
алвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог за.ченика.

25. Узи.ча се на знање да су Јаб.1анов Драги и Бабић Симо. алвокати у Зрења- 
нину, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиигтем у Зрењанину, Трг ре- 
гтублике 1/1, почев од 15. 02. 1999. године.

26. Узима се на знање да је Шутвка Томислав. алвокатски приправник у Новом 
Саду, прекинуо алвокатско-приправничку вежбу код Бајић Саше, алвоката у Новом 
Саду, дана 01. 02. 1999. године, те да исту наставл>а код Микеш Драгана, адвоката у 
Новом Саду, дана 02. 02. 1999. године.

27. Узима се на знан>е да је Обрадовић Митар, алвокат у Каћу, преселио седи- 
ште своје адвокатске кание.зарије у Нови Сад. Стојана Новаковића 21, почев од 22. 02. 
1999. године.
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28. Узима се на знање да је Беркеш 3<злтан. алвокат у Суботиии. пресслио своју 
адвокатску канцеларију на адресу Вука KapauHtia 19, почев од 01. 02. 1999. годинс.

29. Узима се на знање да је Николић Жарко, адвокат у Новом Саду, пресслио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Београдски кеј 29. почев од 01. 01. 1999. годи- 
не.

30. Узима се на знање да јс Николић Јелена, адвокат у HoBtiM Саду, прссслила 
своју адвокатску каниеларију на адресу Београдски кеј 29, почев од 01. 01. 1999. ro- 
дине.

31. Узима се на знање да је BocHh Ана. адвокат у Инђији, преселила своју адво- 
катску каниеларију на адресу Крал>а Драгугина 38, почев од 15. 02. 1999. годинс.

32. Узима се на знање да је Лрагови1з Тубић Војислава. адвокат у Мовом Салу, 
преселила своју адвокатску кание.ларију на алресу ЖеЛ|езничка 52. почев од 01. 12. 
1998. године.

33. Узима се на знање да је Радић Горан, адвокат у Новом Саду, прсселио своју 
адвокатску каниеларију на адресу Светозара Милстића 17/1, почсв од 11. 02. 1999. rtv 
дине.

34. Узима се на знање да је Талин Нова, алвокат у Зрсн>анину, прссслип своју 
адвокатску канцеларију на адресу Тепличка 20, почев од 01. 02. 1999. годинс.

35. Одобрава се уговор о заступању, закл>учен дана 25. 01. 1999. годинс измебу 
А. Л. „МИП” из Зрењанина и АнзрејевиП Воислава, алвоката у Зрењанину.

36. Олобрава се уговор о заступан>у, заклучен дана 04. 01. 1999. године M3Mcby 
ЛП Бродоградилиште Л унав” из Бездана и Вујичић Радомир>а. алвоката у Сремској 
Митровици.

37. Одобрава се уговор о заступању, закл>учсн лана 15. 02. 1999. годинс измсђу 
Л.О.О. „ФРОГ МЕЛИА" из Зрењанина и Милибев Живкиис, алвоката у Зрен>анину.

38. Одобрава се уговор о заступању, зак.1>учен дана 15. 02. 1999. голине измећу 
Л.О.О. „ИНСТЕЛ” из Зрењанина и .Милићев Живкиис, адвоката у Зрењанину.

Управни одбор
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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 ТОЛЕРАНиИЈА 
СМРТНА КАЗНА

VpebHBaHKH олбор „Гласника” моли своје саралнике да текстове за објавл>иван>е
опреме уважавајући следеће сугестије;
— име, презиме, звање и занимање аутора исписати у левом углу прве страниие 

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

— радове куцати на пуној харгији само 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;

— обим радова не би требало да прелази за чланке 15 страница. за расправе 10 
страница, a за приказе и остале прилоге 6 стр>аница:

— речи које треба да буд\' штампане латиницом, подвући црвеним, a речи које 
треба да буду штампане курзивом подвући црним или плавим;

— фусноте сврстати по редним бројевима на крају текста, у истом прореду као 
текст. уз навођен>е података овим редом; име или иницијал имена и презиме 
аутора, назив дела или часописа. број књиге или тома (ако постоје), место 
издаван>а, година излавања (за часописе број и годиште), број странице (иза 
скраћенице стр.); ознаку ор. cit. користити уместо назива дела и места и 
године излавања када се исто дело поново цитира на прескок, a ознаку ibid, 
када се исто дело цитира узастопно;

— радове треба потписати и уз њих приложити податке о адреси, броју 
телефона и броју жиро рачуна аутора;

— уз чланке је пожел>но приложити сажетак на српско.м (иза наслова) и енгле- 
ском језику (иза завршетка текста), са кл>у'чним речима. не дужи од п о  
ловине једне куцане страниие.

ГЛАСНИК
.АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишњс 
у месечним свескама

Оснивач, власник и издавач: Адвокатска комора Војводине.
Годишња претплата: за земл>у 250,00 дин., за иностранство 

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

Овај број зак.гучен је 8. 111 1999. голине.

Према мишл>ен>у Секретаријата за информације 
Реп^лике Србије бр. 413-01-412/91-01 од 11. априла 
1991. године на ову публикаиију плаћа се основни 

порез на промет по Тарифном броју 8. став 1. тачка 1. 
алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

KoMnjvrepcKH слог: Младен Мозетић. ГР.АФИЧ.АР, Нови Сад

Штампа: ГР.АФО-ОФСЕТ, Сремска Каменииа. ул. Светозара Милетића 15
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