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Дана 24. априла 2010. г. Адвокатска комора Војводи- 
не је обележила 135 година од оснивања и 260 година 
адвокатуре на територији данашње Војводине. На Свеча- 
ној академији, која је тим поводом одржана, скупу су се 
обратили Бранислав Вулић, председник Адвокатске комо- 
ре Војводине, Шандор Егереши, председник Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине и Снежана Маловић, ми- 
нистарка правде Републике Србије.

У овом свечаном броју Гласник Адвокатске коморе 
Војводине доноси излагања Бранислава Вулића и Шандо- 
ра Егерешија. Објављујемо и текст о Михајлу Полит Де- 
санчићу, који је прочитан на Свечаној академији.
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СВ Е ЧАНА А К А Д Е МИ Ј А

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА 
ЛДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

БРАНИСЛАВА ВУЛИЋА

Даме и господо!
Поштоване колегинице и колеге!
Отварам Академију поводом Дана адвокатуре Адвокатске комо- 

ре Војводине и поздрављам наше госте из законодавне, извршне, 
судске власти и високе представнике бројних адвокатских комора из 
иностранства и Србије, адвокате и друге наше пријатеље који су ов- 
де са нама.

Адвокатска комора Војводине данас обележава 135 година од 
оснивања. Уједно, обележава 260 година адвокатуре на територији 
данашње Војводине.

Нови Сад је 1. фебруара 1748. године стекао статус слободног 
краљевског града. Годину дана касније исти статус добио је Сомбор, 
a затим и Суботица. To је подразумевало да се граду признају свој- 
ства која су припадала племићком сталежу. Са стицањем таквог 
статуса ова три града добила су и своје магистрате, који су имали 
право да, „по земаљским законима и по правној пракси осталих 
слободних краљевских вароши”, суде у парничним стварима и оста- 
лим споровима који се односе на варошку општину, приватне осо- 
бе и непокретности и да упражњавају „казнену јурисдикцију над 
свима злочинцима” које на својој територији похватају.

Иако је Марија Терезија тек 10. фебруара 1769. године донела 
Уредбу којом адвокатима поверава право заступања странака пред 
државним органима, знамо да Уредба није за адвокатуру имала кон- 
ститутиван карактер, него се њоме само настојао увести ред у засту- 
пање којим су се, осим стручњака, на основу привилегија бавили и 
неки племићи, феудалци и прелати.

На основу гус1Х>\цскот Advokaten Ordnung-a. из 1852. године, ко- 
га је заменио угарски 34. Законски чланак из 1874. године, адвока- 
тура је постала независна професија са сопственом самосталном ор- 
ганизацијом. За део подручја данашње Војводине основане су 1. ја-
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нуара 1875. године адвокатске коморе у Суботици, Сегедину и Те- 
мишвару.

Суботичка адвокатска комора обухватала је надлежност Окру- 
жних судова ^Суботици, Сомбору, Новом Саду и Баји.

Сегединска комора обухватала је територију Окружних судова 
Сегедина и Велике Кикинде.

Темишварска адвокатске комора обухватала је надлежност Окру- 
жних судова у Темишвару, Вршцу и Белој Цркви.

Након уједињења, по Уредби о измени и допуни Закона о 
адвокатима од 8. децембра 1920. године, за административни про- 
визоријум Баната, Бачке и Барање основана је 3. маја 1921. године 
Адвокатска комора у Новом Саду. Та адвокатска комора је делимич- 
ни сукцесор Адвокатске коморе у Суботици, Адвокатске коморе у 
Сегедину и Адвокатске коморе у Темишвару, па отуда као датум 
оснивања наше Коморе узимамо 1. јануар 1875. године.

Данас у Адвокатској комори Војводине има 1542 адвоката и 347 
адвокатских приправника. У њој делује 20 основних организација 
адвоката. Колективни је члан Међународне уније адвоката и стални 
учесник Бечке адвокатске конференције. Већ 82 године издаје часо- 
пис за правну теорију и праксу Гласник АКВ, који је један од два 
најстарија правна часописа у држави и који је по научном доприно- 
су сврстан у сам врх стручних публикација у области права. Имамо 
катедру, као једну од ретких сталнрсс трибрша на којој се воде струч- 
не расправе и претресају најактуелнија питања из правног живота. 
Један смо од оснивача Фонда за стипендирање даровитих студената 
Новосадског универзитета и стални давалац стипендија за три таква 
студента на Правном факултету у Новом Саду. Наши чланови били 
су и данас су сарадници експертских тимова за израду бројних за- 
кона и реформу правног система. Наши адвокати били су, a и сада 
су, чланови испитивачких одбора за полагање правосудног испита. 
Више адвоката предавачи су или носиоци пројеката у оквиру мисије 
невладиног сектора да поучава о људским правима и пракси Европ- 
ског суда. Суделовали смо у издавању више књига и организацији 
неколико манифестација из ширег домена културе. Упркос чињени- 
ци да су нам крајем педесетих национализоване некретнине велике 
вредности и на тај начин уништен посебан пензиони фонд и упр- 
кос одсуству спремности и ранијих и садашњих власти да нам оду- 
зету имовину врате, успели смо да од остатака своје имовине адап- 
тарамо репрезентативно седиште и уредимо елитни адвокатски клуб. 
Све то постигли смо потпуно самостално, својим снагама, без ичије 
материјалне помоћи.

Институције се изграђују пажљивим радом, кроз деценије, па и 
столећа. Адвокатска комора Војводине, постојала је, незнатно се 
трансформишући, кроз три века, у шест држава. Са великом веро- 
ватноћом претпостављамо да је управо она једина институција са 
јавним овлашћењима која у Покрајини тако дуго континуирано по- 
стоји и делује.
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мената, a не монолози моћних — засновани на аргументима снаге, 
постане стандард демократске културе.

Да бисмо сви заједно досегли стандарде демократске културе и 
дијалога, желим да себи и свим члановима Коморе још једном по- 
новим мудре речи које позивају на чување општег добра, на одго- 
ворност, савест, стрпљење и меру.

Наиме, чувајмо се тога да постанемо „сувише сумњичави да би 
били срећни; сувише окрутни да би били вољени; и сувише ташти 
да би били велики”.

Захваљујем на пажњи.
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Др МИХАЈЛО ПОЛИТ ДЕСАНЧИЋ 
(1833-1920)

Овај Дан адвокатуре Адвокатске коморе Војводине посвећен је 
др Михајлу Полит Десанчићу, познатом новосадском правнику, пи- 
сцу, политичару и адвокату, поводом обележавања 177 година од 
његовог рођења и 90 година од његове смрти.

Михајло Полит рођен је у имућној трговачкој породици у Но- 
вом Саду 15. априла 1833. године. Гимназијске дане у Новом Саду 
прекинула је Буна из 1848. године, па је школовање наставио и ис- 
пит зрелости положио у Бечу. У Бечу га је подучавао Светозар Ми- 
летић, a тамо је упознао и Вука Караџића, Ђуру Данртчића и Бранка 
Радичевића.

Право је студирао на Ecole de droit у Паризу и на Бечком уни- 
верзитету. На правним факултетима тог времена предавали су про- 
тагонисти грађанског либерализма који је у интелектуалним круго- 
вима био у успону, као реакција на политичке и друштвене прилике 
после слома четрдесетосмашког покрета. Политов дар брзо је пре- 
познао угледни професор Лоренц Штајн, на чију препоруку је По- 
лит веома рано постао сарадник више аустријских и немачких либе- 
рално оријентисаних часописа и новина.

Након дипломирања, кратко време провео је у Цетињу као се- 
кретар књаза Данила. У Бечу је 1861. промовисан за доктора права 
и државних наука. Исте године уследио је његов избор за бележни- 
ка Сремске жупаније у Вуковару, a затим и први избор за народног 
посланика у Хрватском сабору.

Када је основана Хрватска дворска канцеларија у Бечу, упутио 
је молбу канцелару — председнику дворског дикастерија, Ивану 
Мажуранићу, да га постави за „концепског адјункта”. У молби је 
навео какве је школе завршио, да је јудицијални државни испит по- 
ложио, да је за три године положио и сва четири строга испита и 
постигао достојанство доктора права, да је практиковао неко време 
код Бечког земаљског суда, да је праксис адвокатски имао преко две 
године у канцеларији др Суботића у Новом Саду, да је на Сабору у
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Загребу једногласно за саборског бележника изабран и да, по свему 
томе, држи да би „кадар био звање концепског адјункта одправљати 
и да би се могао под добрим руководством и за виша звања изобра- 
зити”.

У то време у Хрватској је владала политичка слога Хрвата и 
Срба. Канцелар Мажуранић, на пример, тражио је да се у сва др- 
жавна надлештва именују и Срби, посебно са територије Срема. Та- 
ко се Полит поново нашао у Бечу. Али не задуго. Његов шеф, др 
Ливије Радивојевић, аустрофилски настројен, није трпео Политово 
залагање за сарадњу Хрвата и Мађара, па се већ 1864. Полит вратио 
у Загреб за секретара Банског стола, где се задржао три године и за 
то време положио адвокатски испит. У међувремену, 1865. је на ре- 
довним изборима по други пут изабран у хрватски Сабор.

Чувена политичка диверзија словенских интелектуалаца из Ау- 
стрије, позната под називом Moskauer Pilgerfahrt (московско ходо- 
чашће) за кратко је прекинула његову каријеру. Радило се о томе да 
је у пролеће 1867. у Москви отворена Свесловенска етнографска из- 
ложба, за чију посету он није могао да добије одсуство. Упркос то- 
ме, на изложбу је отишао и на Московском универзитету 30. маја 
одржао свој познати говор у коме је изложио идеје о решењу тзв. 
Источног питања, указивао на то да су се Срби још у 14. веку мо- 
гли мерити са тадашњом културом Запада, да су имали државу за- 
сновану на праву и да их је у даљем успону осујетило падање под 
освајачки јарам. Пошто је изгубио службу, тражио је од генерала 
Кушевића да му се дозволи отварање адвокатске канцеларије у За- 
гребу, али му је овај саопштио да се налази пред истрагом због тога 
што се његов иступ у Москви може третирати и као акт велеиздаје. 
Упркос томе што га је од кривичног прогона избавила интервенција 
руског посланика у Бечу, у Хрватској је стекао велики број пријате- 
ља и био веома омиљен. Касније га је председник Тиса назвао „не- 
званим адвокатом Хрвата”, a Штросмајер је чак једном приликом 
рекао да им Један Полит више вриједи него наших 33 у Сабору 
мађарском”.

Полит тада долази у Нови Сад. Ни ту му није одмах дато да се 
бави адвокатуром. Угарске власти захтевале су да поново полаже 
адвокатски испит. Испит је и положио у Пешти 1870. на мађарском 
језику и тако, коначно, постао адвокат. Тада су адвокати били реги- 
стровани код судова, a дозволу за рад добијали су од управних вла- 
сти.

Када су, на основу 34. Законског чланка, на територији Угарске 
са 1. јануаром 1875. формиране адвокатске коморе, Полит је, као 
затечени адвокат у Новом Саду, 19. априла 1975. год. на стр. 170. 
уписан у именик Адвокатске коморе за Бачку, основане у Суботици.

Осим редовног рада са странкама, остало је забележено да је 
читавих 30 година заступао Карловачке народне фондове и био из- 
ванредан цивилиста. Имао је успеха и у кривичним стварима. Пред
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Окружним судом у Будимпешти 1878. године бранио је Милетића 
оптуженог за дело велеиздаје по 7. Законском чланку из 1715. за ко- 
је се могла изрећи доживотна робија или смртна казна. Политовој 
трочасовној завршној речи одао је признање чак и владин лист Pe
ster Loyd, истичући да је говорио течно, са правим ораторским по- 
летом, ноншалантно, a при том сигурно и да је оставио најбољи 
утисак. Милетић је прошао са казном од пет година, од које је из- 
држао половину.

Ипак, мање података остало је о Политовој адвокатској делат- 
ности, него о достигнућима у другим подручјима његовог ангажова- 
ња. Због T ora далеко је лакше говорити о њему као публицисти, по- 
литичару и правнику. Читаво Политово деловање, на свим пољима 
многоструке интелектуалне и јавне делатности, носи печат његовог 
правничког знања и образовања. Тако је било и када је расправљао 
о државно-правним проблемима, када је износио своју тезу о реше- 
н>у Источног питања или статуса српског народа и друтих народа у 
Аустроугарској монархији, или када је говорио о националним и 
политачким питањима Подунавља. Полит је увек наступао као прав- 
ник по научној ерудицији и по стручној правничкој аргументацији.

Иако није био човек конкретне политичке акције и народних 
маса, као што је био Милетић, био је модеран политичар од знања 
и речи. Није оспоравао водећу улогу мађарског народа у Угарској и 
примат мађарског језика у државном животу, али се борио против 
супремације као критерија у државним пословима и друштвеним 
односима. Зато је писао да „вођство претпоставља придружење, a 
надмоћ потчињеност, која се коси са равноправношћу”. Борио се 
против културне асимилације, тражио право на употребу матерњих 
језика народности, указивао на то да су и народи — народности, 
као посебне етничко-политичке индивидуалности, конститутивни 
елементи угарске државе, и залагао се за добре односе мађарског 
народа и тих народности, и за добре односе народности међусобно. 
У Угарском парламенту одржао је говор 1875. године у коме је из- 
нео смеле ставове, пупут таквих да „свагда народ ствара државу, зе- 
мљиште никада”, да тамо где нема услова да се за сваку народност 
створи држава, народности се морају сложити да створе једну држа- 
ву, у којој ће свака од њих остати државо-стварајући елемент, да 
највећу пажњу треба посветити науци о администрацији, да се го- 
сподство племена своди на питање силе и да ће „напредујућа циви- 
лизација, као што је укинула господство властеле укинути и господ- 
ство племена”.

Његове идеје нису биле ношене националном егзалтацијом и 
романтизмом, политичком искључивошћу и практичном ангажова- 
ношћу, већ су израз разборитости и академске мере. Он није био 
демагог нити трибун, већ готово научник, социолог, чак и када је 
иступао само као публицист или беседник. Код Полита увек прете- 
же интелектуалац и правник, па и када се бави конкретним поли-

151



тичким проблемима. Можда је то био разлог због кога, после по- 
влачења Милетића, није преузео вођство у Народној странци и што 
га је потиснула „нова омладина” која се сврстала уз радикале Јаше 
Томића. За дневни политички рад као да је Полит имао и сувише 
мере и сувише знања.

У Угарски парламент биран је више пута и у њему је био по- 
сланик, уз мање паузе, од 1873. све до 1910. Имао је широко обра- 
зовање и говорио више језика: немачки, француски, енглески, ита- 
лијански, мађарски, руски, словачки, грчки и румунски. Опробао се 
и на књижевном пољу као аутор једне драме, новеле и путописа, и 
сарадник неколико књижевних часописа. Један је од оснивача Срп- 
ског народног позоришта. Одиграо је значајну улогу у пресељењу 
Матице српске из Пеште у Нови Сад.

Адвокатска комора Војводине пажљиво и редовно, нажалост 
можда једина, обележава годишњице везане за овог значајног Но- 
восађанина који би и сада, у већини области којима се бавио, мно- 
гима могао бити узор.

(Приређено на основу обимне студије Милорада Ботића)
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ЛАУРЕАТИ ПРИЗНАЊА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Адвокатска комора Војводине обележила је 24. априла 2010. го- 
дине 135 година од оснивања и 260 година адвокатуре на територи- 
ји данашње Војводине.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине овим поводом је, 
на својој седници одржаној 26. марта 2010. године, донео одлуку да 
за изузетан допринос у афирмацији адвокатуре као независне и са- 
мосталне делатаости и успешну сарадњу са Адвокатском комором 
Војводине додели повеље адвокатским коморама:

Федерације Босне и ХерцеГовине, Црне Горе, Хрватске, Македотје, 
Републике Српске, Словеније, Сегедина и Темишвара.

Такође, Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, на истој 
седници је донео одлуку да за изузетан допринос у афирмацији 
правних вредности, у раду и сарадњи адвокатских комора и унапре- 
ђењу адвокатуре добитници највишег признања Адвокатске коморе 
Војводине — плакете са захвалницом — буду адвокати;

др Слободан Бељански из Новог Сада
Томислав Дедић из Подгорице
Јосип Муселимовић из Мостара и
Владимир Шешлија из Београда.

На Свечаној академији, одржаној у сали Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине, лауреатима је признања уручио г. Бранислав 
Вулић, председник Адвокатске коморе Војводине.

Марија Белић 
административни секретар 

Адвокатске коморе Војводине
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Р А С П Р А В Е

UDC 340.131

Dr V ia  d a n  S t a n o j  e v

PROBLEMI OBEZBEĐIVANJA VLADA VINE PRAVA 
U MANDATNOM PREKRŠAJNOM POSTUPKU* **

Mandatni prekršajni postupak koji je u primeni i u kome se naplacu- 
ju novcane kazne na lieu mesta predstavlja rezultat kompromisa izmedu 
zahteva da se efikasno sankcionišu odredene lakse vrste prekrsaja, na jed- 
noj strani, i potrebe da svako lice uživa neophodne garaneije svog položa- 
ja kada se nade u postupku pred organima državne uprave, na drugoj stra
ni. Očigledno u mandatnom prekrsajnom postupku postoji izvesna i ne ta
ke mala prevaga u korist prvonavedenih zahteva, tj. otvoreno favorizova- 
nje javnog u odnosu na privatni interes. Po nekim ocigledno dobro ute- 
meljenim misljenjima, celu oblast prekrsaja karakterise upravo njihova 
dualisticka priroda, jer su oni mešavina principa upravnog i krivicnog 
prava. Otuda se postavlja pitanje u kojoj meri postojeca zakonska regula- 
tiva u Republic! Srbiji obezbeduje vladavinu prava u mandatnom prekr
sajnom postupku koji vode organ! uprave. Dodatno, u kojoj meri je obez- 
bedenje vladavine prava u mandatnom prekrsajnom postupku manje u od
nosu na prekrsajne organe, odnosno sudove za prekrsaje, kroz zakonom 
propisani prekrsajni postupak.

Iz vec navedenih statističkih podataka vidi se da brojnost prekrsaja 
sa manjim stepenom štetnosti za koje su propisane novcane kazne u fik- 
snom iznosu ima tendeneiju rasta, pa čak i da dostiže polovinu od ukup- 
nog broja otkrivenih prekrsaja. Zbog toga ovo pitanje zavreduje posebnu 
pažnju. Zakonodavac se opredelio da se za ovu vrstu prekrsaja procedura 
sankeionisanja pojednostavi davanjem ovlašćenja inspektorima da odmah 
nakon prikupljenih činjenica izreknu mandatnu kaznu na lieu mesta bez 
donošenja posebnog rešenja. Ovde se može postaviti pitanje u kojoj su

* Rad primljen: 24. 04. 2009. godine.
■ Deo doktorskog rada pod nazivom „Položaj i uloga inspekeijskih organa uprave u 

prekršajnom postupku”.
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men zaštićena prava pravnog ili fizičkog lica kome je ova vrsta kazne iz- 
rečena. Jasno je da i bez posebne procedure, lice otkriveno u prekršaju 
može da se sa^lasi sa svojom odgovomošću i da izrečenu kaznu plati od- 
mah ili u zakonom propisanom roku. Ako pak želi redovnu proceduru uz 
mogucnost angažovanja i branioca, ono može koristiti prava da bude sa- 
slusano pre donosenja odluke, da prisustvuje izvodenju dokaza i predlaže 
izvođenje dokaza i posebno pravo na ulaganje žalbe. To se sve može 
ostvariti na jednostavan način. Taj način se realizuje kroz njegovo pravo 
da i bez navodenja razloga odbije da plati izrecenu novcanu kaznu na lieu 
mesta ili u zakonom odredenom roku. Dakle, i za ovakvu proceduru, iako 
ona nije u potpunosti karakteristična za prekrsajni postupak koji vode or- 
gani ili sudovi za prekrsaje, može se reci da obezbeduje poštovanje vlada- 
vine prava.

Organima državne uprave data je u nadležnost mogucnost naplate 
noveane kazne za prekrsaje na lieu mesta zato sto su u prilici da u toku 
vrsenja svojih redovnih duznosti sprečavaju vrsenje prekršaja, pa je celis- 
hodno, kako ističe profesorka Nataša Mrvić-Petrović,^ te organe ovlastiti 
da, u interesu efikasnije zastite društva, istovremeno naplacuju kazne za 
lakse prekrsaje. U protivnom bi sprovodenje redovnog prekrsajnog po- 
stupka u takvim slucajevima dovelo u pitanje efikasnost postupanja i 
obezvredilo efekte kasnije irecene sankeije. Dalde, profesorka Natasa Mr- 
vić-Petrović stoji na stanovistu da je postupak naplate noveane kazne na 
lieu mesta opravdan i celishodan i da se njime ne ugrožavaju prava stran- 
ke u postupku. Redovna prekrsajna procedura se sprovodi uz postovanje 
svih prava stranke, ako kazna nije placena na lieu mesta i u ostavljenom 
roku. Ovde treba napomenuti kao važnu činjenicu da i ovde važi zabrana 
„reformatio in peius”, odnosno da se u redovnom prekršajnom postupku 
za ovu vrstu prekrsaja ne može izreći veća kazna od one izrecene na lieu 
mesta.

Iako je Ustav Republike Srbije u clanu 33. proklamovao posebna 
prava okrivljenog u krivicnom i prekrsajnom postupku, a kao najvažnije 
pravo na odbranu i pravo na branioca po svom izboru, naplata noveane 
kazne bez ovih proklamovanih prava ne može se smatrati protivustavnom, 
jer prakticno kontrolisano lice može odbiti da plati novcanu kaznu na lieu 
mesta i u ostavljenom roku, čime mu se obezbeduju sva prava u redov
nom postupku, pa i ova proklamovana Ustavom. Ako se kontrolisano lice 
opredeli da plati kaznu, tada je pretpostavka da je ono saglasno sa istim 
prekrsajem i tada se ne može govoriti o uskracivanju pojedinih prava 
okrivljenog.

U vezi sa mandatnim prekrsajnim postupkom stoji i pitanje objektiv- 
ne odgovomosti za prekrsaje za koje su propisane noveane kazne u fik- 
snom iznosu. Kao sto je vec receno, kod nas se prekrsajna odgovomost 
zasniva na principu subjektivne odgovomosti. Medutim, praksa pokazuje 
da se u velikom broju slucajeva sankeionisanje za pojedine vrste prekrsa-

Mrvić-Petrović, N.: Prekršaji u pravnom sistemu Jugoslavije, str. 77—78.
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ja završava isključivo po principu objektivne odgovomosti. Za one koji 
su radili ili rade u inspekcijskim službama ili u organima za prekršaje op- 
šte je poznato da se u preko 90% slučajeva prekršaj „nepropisno parkira- 
nje” iz Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja za koji je propisana 
novčana kazna u fiksnom iznosu praktično sankcioniše po principu objek
tivne odgovomosti. Ova procedura se sastoji u tome da se nepropisno 
parkirano vozilo fotografise, sastavi o tome zapisnik o izvršenoj kontroli i 
vozilo ukloni sa mesta. Kada se vlasnik vozila obavesti da mu je vozilo 
odneseno, tada mu se vracanje vozila uslovljava placanjem naknade za 
odnošenje vozila, uz koju se pridodaje i mandatna kazna za nepropisno 
parkiranje. Ako se vlasnik vozila opredeli da sve ove troskove plati, kao i 
ponudenu novcanu kaznu, tada on prihvata na sebe odgovomost i za delo 
koje možda nije pocinio, jer je drugo lice moglo izvršiti radnju nepropi- 
snog parkiranja. Ako se pak saglasi da plati troskove odnošenja vozila, a 
ne i ponudenu kaznu, tada mu se nudi potpisivanje gomile formulara koje 
obično vlasnik i ne cita i potpisuje ih samo zato da bi vozilo sto pre od- 
neo. U jednom od akata se nalazi unapred odstampani tekst gde lice koje 
preuzima vozilo potvrduje da je vlasnik vozila, da ga preuzima u neoste- 
cenom stanju, kao i da ga je on lično nepropisno parkirao. Potom se po- 
krece prekrsajni postupak kod organa uprave u kome vlasnik vozila nema 
nikakve sanse da izbegne sankcionisanje i za delo koje u suštini nije uci- 
nio. Ovaj „princip” uredno funkcioniše, može se reći, u desetinama hilja- 
da slučajeva.

Gotovo identicna situacija je i u večini gradova ili vecih opština na 
teritoriji Republike Srbije kada skupstine gradova i opština, koristeći svo- 
ja ovlaščenja za propisane sankcije za prekrsaje, a naročito iz oblasti ko- 
munalnih delatnosti, koriste svoja prava da propisu i sankcionisu odrede- 
ne prekrsaje po principu objektivne odgovomosti. Tacnije, tako što propi- 
suju prekrsajnu odgovomost za vlasnike stvari, umesto da se drže princi- 
pa subjektivne odgovomosti propisane Zakonom o prekršajima. Po tome 
su karakteristični prekršaji koji se odnose na zauzece javnih površina, a 
posebno na parkiranje vozila ili ostavljanje dragih predmeta na zelenim 
povrsinama. Jasno je da je u ovakvim situacijama lakse doneti odluku ko- 
ja nije zakonita, nego organizovati i osposobiti gradske komunalne in- 
spekcije i dmge sluzbe da preventivno i represivno deluju u sprecavanju i 
otkrivanju dela sa obeležjima prekršaja.

No, imajući u vidu tendenciju rasta i brojnosti otkrivenih prekrsaja 
za koje su propisane novcane kazne u fiksnom iznosu, kao i ogromnih 
troskova koji nastaju ili mogu nastati u otkrivanju pojedinih vrsta ovih 
prekrsaja, to se priklanjam stanovistu po kome treba zakonom omoguciti i 
princip objektivne odgovomosti, a naročito kad se prekrsaji čine sa odre- 
denim stvarima. Otkrivanje takvih prekrsaja je veoma skupo i neracional- 
no za državni aparat. Ovde svakako treba zadržati princip da vlasnik stva
ri može izbeći prekrsajnu odgovomost ukazivanjem na lice kome je stvar 
dao na korišćenje ili raspolaganje i za koje tada treba omoguciti vodenje
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prekršajnog postupka po redovnoj zakonom propisanoj proceduri uz pot- 
puno poštovanje vladavine prava i principa subjektivne odgovomosti.

NEPRAVILNOSTI (PRIMENA NEPODOBNIH SREDSTAVA)
U IZRICANJU M ANDATNm KAZNI KADA ZA TO NISU ISPUNJENI 

ZAKONSKI USLOVI U SVRHU OTKLANJANJA 
UOČENIH NEPRAVILNOSTI

Za potrebe ovog rada obavljen je i razgovor sa određenim brojem 
inspektora različitih ministarstava, a posebno sa inspektorima koji nisu 
pravne struke, u pogledu načina obavljanja njihovog inspekcijskog nadzo- 
га i u okvira toga i primene represivnih mera. Takode je konsultovana i 
literatura iz oblasti prekršajnog prava, a posebno oni delovi koji se odno- 
se na očekivane efekte od primene novog Zakona o prekršajima. U razgo- 
voru, naročito sa sanitamim inspektorima, došao sam do veoma intere- 
santnih podataka o tome kako inspektori zdravstvene struke gledaju na 
primenu represivnih mera i postizanje cilja tih mera u pojedinačnoj i ge- 
neralnoj prevenciji, odnosno kako njihove represivne mere utiču da se 
smanje štetna ponašanja sa obeležjima prekršaja.

Na ovom mestu ukazaću samo na jednu situaciju koja je česta i do- 
sta rasprostranjena. Naime, radi se o situaciji kada sanitami inspektor u 
vršenju redovne kontrole prometa životnih namimica utvrdi da su životne 
namimice (zdravstvena ispravnost životnih namimica^) držane u nehigi- 
jenskim uslovima suprotno odgovarajućim propisima. Tada postoji obave- 
za uzimanja uzoraka ovih životnih namimica, određivanja ekspertize odgo- 
varajućih laboratorija na okolnosti u kolikoj su meri zaražene ili nepodob- 
ne za ishranu, pa samim time i potrošnju zbog neodgovarajućih uslova dr- 
žanja i čuvanja. Zatim, po dobijanju rezultata najčešće sledi podnošenje 
zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog ovakvih propusta, odno
sno zbog prekršaja iz člana 34. pomenutog zakona, kojim su propisa- 
ne novčane kazne za odgovomo lice u pravnom licu od 20.000,00— 
50.000,00 dinara, za preduzetnika od 200.000,00—500.000,00 dinara (do 
2006. godine ove kazne su bile višestruko manje).

Uz to, opšte je poznata činjenica da inspektori nerado odlaze kod or
gana za prekršaje ili sudova radi njihovog saslušanja u svojstvu svedoka, 
a ovo zato što pogrešno smatraju da su sastavljanjem odgovarajuće prija- 
ve, (zahteva za pokretanje prekršajnog postupka) ispunili sve obaveze 
pružanja dokaza radi dokazivanja dela za koje je podneta prijava ili zah- 
tev za pokretanje prekršajnog postupka. Inspektori često prigovaraju na 
postupanje prema njima od strane sudija, tvrdeći da su se u sudovima ili 
organima za prekršaje neprijatno osećali iz razloga što je od njih traženo 
da se izjasne o velikom broju detalja koji se odnose na obeležje prekršaja 
a što je po njima nepotrebno. To negodovanje su iskazivali na taj način

3 Sl. glasnik RS, br. 125/04, član 6. stav 1. Zakona o sanitamom nadzoru.
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što su postavljali pitanje da li su oni u tom postupku okrivljeni ili neko 
drugo lice i da li je potxebno inspektora toliko ispitivati i na taj način ga 
maltretirati.

Ovakve pojave i razmišljanja navela su inspektore na to da korišće- 
njem drugih inspekcijskih ovlašćenja postignu represiju i bez podnošenja 
odgovarajućih prijava ili zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ta
ke, inspektor odlazi u kontrolisani objekat svakodnevno s ciljem da upor- 
no preduzima kontrolu nečeg drugog, kao što je recimo kontrola „prljavih 
ruku”, odnosno uzimanja životnih namimica prljavim rakama, a što se 
dokazuje samo neposrednim opažanjem inspektora i za koje se može izre- 
ći mandatna kazna na licu mesta. S upomim izricanjem mandatnih kazni 
zbog nehigijenskih ruku (član 37. Zakona o sanitamom nadzora propisao 
je novčanu kaznu od 5.000,00 dinara na licu mesta za fizičko lice ako 
ovo lice ne ispunjava higijenske uslove u pogledu radne odeće, obuće i 
lične higijene), postignuta je svrha koja se ogleda u tome što se kod kon- 
trolisanog lica postigne da se striktno pridržava svih obaveza propisanih u 
propisima koji regulišu promet životnih namimica kako bi izbeglo nepri- 
jatan susret i svakodnevni dolazak inspektora.

Ovde ne treba zanemariti ni činjenicu da inspektori i pre same kon- 
trole kod određenog subjekta nagoveste da im je osnovni zadatak da ne- 
što moraju da pronađu, te da je odmah bolje da se dogovore o tome da 
ima nekih nepravilnosti u poslovanju za koje se može izreći mandatna ka
zna. Oni je odmah izriču i naplaćuju za neki prekrsaj, mada ovaj prekršaj 
u suštini i nije otkiiven, a sve u cilju da se zadovolji forma odnosno ispu- 
ni radni zadatak, umesto da se izvrši kontrola celokupnog poslovanja i sa- 
stavi odgovarajuci zapisnik čiji rezultat može biti da je poslovanje u skla- 
du sa propisima ili p ^  da ima nepravilnosti koje zahtevaju prekrsajno, pa 
cak i krivično gonjenje od strane nadležnih organa ili sudova.

Imajuci u vidu i to da su organi za prekršaje niz godina unazad bili 
preoptereceni velikim brojem podnetih zahteva i da je to uticalo na duži- 
nu trajanja prekršajnog postupka, inspektori su razložno zaključili da u 
konkretnoj situaeiji izrečena sankeija posle vise godina nema nikakvu ni 
pojedinaenu ni generalnu preveneiju. S pravom profesor Grubač M.“* uka- 
zuje da je sadašnji sistem prekršaja tako postavljen da više ne može da se 
savlada sve veci broj predmeta koji se pred njega iznose (kod prvostepe- 
nih organa za prekrsaj). Iz godine u godinu broj predmeta se povecava, a 
broj zaostataka, koji isto tako munjevito raste, izaziva sve vecu zabrinu- 
tost. Na desetine hiljada predmeta godisnje zastareva uglavnom usled op- 
strukeije stranaka, koja je i starim i novim zakonom široko omogućena. 
Kao moguće rešenje za povećanje efikasnosti u sankeionisanju prekršaja, 
profesor Grubač M. se zalaže za uvodenje skracanog prekrsajnog postup
ka u novom Zakonu o prekrsaj ima. Taj postupak se ranije široko koristio 
u praksi, tako da je skoro jedna polovina prekrsajnih predmeta rešavana

Gnibač, М., Odredbe o prekršajnom postupku u novom Zakonu o prekršajima, u 
Zbomik radova, Beograd: Glosarijum, 2006, str. 19.
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na ovaj način. lako je Ustavni sud Srbije svojevremeno našao da zakon- 
ske odredbe o skracenom postupku nisu u skladu sa Ustavom postoji mi- 
šljenje da je ovaj stav bio isuviše strog, jer prava okrivljenog skracenim 
postupkom nisu mogla biti povredena ili uskradena, bududi da je ulaga- 
njem prigovora okrivljeni uvek mogao dodi do redovnog postupka u ko- 
me se svim pravima mogao kao okrivljen koristiti. Modaliteti skradenog 
prekrsajnog postupka mogli bi biti razliditi, a najvažnije je da treba pred- 
videti odredene pogodnosti za podsticanje okrivljenog da prihvati takvu 
proceduru (garantovano ublažavanje kazne, da se izredena kazna ne radu- 
na za osudu i da se ne zavodi u kaznenu evidenciju i slidno). To je na ne- 
ki nadin vrsta kompenzacije okrivljenom koji se odrekao sporijeg potpu- 
nog postupka i omogudio brži završetak suđenja.

159



UDC 347.440.6

Д у њ а  П о и и в о д а  
адвокат у Новом Саду

АЛЕАТОРНИ ТЕРЕТНИ УГОВОР*

I. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ

Алеаторни теретни уговор је неименовани уговор закључен у сми- 
слу чл. 26. Закона о облигационим односима који представља на- 
ставак традиције уговора о доживотном издржавању по правним 
правилима облигационог права садржаним у Аустријском имовин- 
ском закону који је важио на територији Војводине.'

Алеаторни теретни уговор је по својој природи квази уговор о 
доживотном издржавању. Он није закључен по одредбама Закона о 
наслеђивању већ по општим правршима уговорног права и његова 
важност се процењује према одредбама Закона о облигационим од- 
носима. Састављач овог уговора је дужан да уговорне стране, пре- 
носиоца и стицаоца права, упозна са природом овог уговора и по- 
следицама његовог закључивања и да укаже на алеаторност као услов 
његове важности. Уговор нема свечану форму, већ се за његову пу- 
новажност тражи да исти буде оверен код надлежног Општинског 
суда као и сви други двострано теретни или доброчини правни по- 
слови (битна је чињеница да је за пуноважност потребно да уговор 
буде писан и оверен, приказан Министарству финансија — Управи 
прихода и да се након плаћања пореза на пренос апсолутних права 
поднесе земљишно-књижна молба ради укњижбе права власништва 
код надлежне земљишне књиге или Републичког геодетског завода 
— Службе за катастар непокретности).

* Рад примљен: 20. 10. 2009. године.
■ Билтен судске праксе 1, Окружни суд — Нови Сад, одељење судске праксе 

Врховни суд Србије, Сл. гласник, Београд 2002.
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Нарочито треба напоменуги да уколико је преносилац права 
старија особа лошег здравственог стања, управо из разлога што уго- 
вор не може да се побија због мана воље, приликом сачињења овог 
уговора преносиоца треба да прегледа лекар, специјалиста неуро- 
психијатрије (најбоље стални судски вештак) како би установио да 
ли је преносилац способан да закључи такав уговор односно да ли 
на његовој страни има знакова нарушености свести и воље, да ли је 
способан за расуђивање и слободно изражавање своје воље односно 
да ли је у потпуности пословно способан за ову правну радњу.

Алеаторност представља неизвесност у дужини трајања овог уго- 
вора a са друге стране алеаторност је услов важности овог уговора; 
његова пуноважност се не може процењивати према правилима о ру- 
шљивим него по правилима о ништавим правним пословима. Пренос 
права власништва на некретнини са имена преносиоца права као једне 
уговорне стране на име стицаоца права као друге уговорне стране вр- 
ши се у тренутку закључења уговора и управо је у томе примарна раз- 
лика у односу на уговор о доживотном издржавању где се право своји- 
не стиче у тренутку смрти примаоца издржавања.

Имајући у виду да је у питању веома редак уговор у нашој сва- 
кодневној пракси a везано за пренос права власништва на некретни- 
нама — стварних права, овај уговор може у себи да садржи следеће 
обавезе стицаоца права као једне уговорне стране, a које се односе 
на испуњење његове обавезе у погледу извршења уговора:

— стицалац права може уговором бити обавезан да почев од 
закључења овог утовора исплаћује сваког месеца целокупне режиј- 
ске трошкове становања,

— да плаћа трошкове стана који је предмет овог уговора,
— да води рачуна о одржавању стана на пример замену дотра- 

јалих славина, бојлера и слично,
— затим, да неколико пута недељно посећује преносиоца пра- 

ва којом приликом треба да изврши одржавање хигијене куће/стана, 
прање гардеробе и веша,

— да у случају болести преносиоца права негује, лечи и двори, 
да по потреби обезбеди лекове и други санитетски материјал и

— да га након смрти сахрани сагласно месном и верском оби- 
чају...

Претходно побројане обавезе стицаоца права су могуће али ни- 
су обавезне, зависе од уговореног односа између преносиоца и сти- 
цаоца права. Широко подручје аутономије воље уговорних страна 
дозвољава креирање овог уговора за сваки случај засебно.

Према Пресуди Врховног суда Србије^ посл. бр. Рев. 1967/05. 
од 13. 04. 2006. године алеаторни теретни уговор, као неименовани 
правни посао, садржи елементе неких именованих уговора. У пита- 
њу су двострано теретни правни послови.

2 Пресуда Врховног суда Србије посл. бр. Рев. 1967/05. од 13. 04. 2002. године.
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Закључење неименованог уговора није протавно Закону о обли- 
гационим односима^ јер је истим законом у чл. 10. предвиђено да 
су стране у облигационим односима слободне, у границама принуд- 
них прописа, јавног поретаа и добрих обичаја, да своје односе уреде 
по својој вољи.

Према чл. 20. истог закона, стране могу свој однос да уреде 
другачије него што је то овим законом уређено, ако из поједине од- 
редбе овог закона рши из њеног смисла не проистиче шта друго. У 
чл. 25. ст. 1. је предвиђено да се одредбе закона, које се односе на 
уговоре, примењују на све врсте уговора осим ако за уговоре у при- 
вреди није изричито другачије одређено, a у ст. 3. да се одредбе за- 
кона које се односе на уговоре сходно примењују и на друге правне 
послове.

У овако постављеним оквирима, странке могу слободно уређи- 
вати своје међусобне односе и закључивати одређене правне посло- 
ве, наравно поштујући притом и начела савесности и поштења, 
равноправности страна, забране злоупотребе права, забране проу- 
зроковања штете, начело једнаке вредности узајамних давања, као и 
остала начела којима се регулишу међусобна права и обавезе уго- 
ворних страна.

Овде се поставља једно интересантно питање a тиче се начела 
једнаке вредности узајамнрсс давања пре свега имајући у виду да не 
постоји пропис којим се ово питање узајамних давања утврђује и 
уређује. Због тога је битно истаћи да се цени фактичка ситуација у 
моменту закључења уговора a дужина трајања давања у себи садр- 
жи алеаторност (неизвесност) због дужине трајања овог уговора. 
Управо је овде сличност између алеаторности код испуњења обаве- 
зе из уговора о доживотном издржавању на страни даваоца издржа- 
вања и алеаторности код ове врсте уговора код давања на страни 
стицаоца права. Живот који је пред уговорним странама не може 
одредити, нити је то његова сврха, дужину трајања уговора, већ се 
искључиво зна у моменту закључења уговора које стварно право се 
преноси у  корист стицаоца док се испуњење обавезе, бвз обзира о ко- 
jim  добрима је реч, везуЈе за дужину живота на страни преносиоца 
права Koju Je do момента закључења уговора био титулар стварног 
права на одређеним некретнинама.

Комплексност овог уговора огледа се и у чињеници што је и 
по становишту Врховног суда Србије његова пуноважност зависна 
од законских одредби Закона о облигационим односима, затим оп- 
штих правила имовинског права, начела облигационог права a са 
друге стране мора се водити рачуна и о одредбама Закона о насле- 
ђивању који регулише уговор о доживотном издржавању.

Другим речима, за пуноважност оваквих уговора, a у светлу 
примене чл. 63. и чл. 141. Закона о облигационим односима, мора

Сл. лисш CPJ, број 31/93, Сл. лисш СЦГ, број 1/2003 — Уставна повеља.
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ce извршити провера да ли је уопште овај уговор настао због своје 
комплексности или се ради о неспоразуму између уговорних страна 
када уговорне стране заправо не знају шта су закључиле јер овај 
уговор, управо због своје природе и сложености, може да предста- 
вља и зеленашки уговор као и привидни правни посао.

Алеаторним теретним уговором могу се заснивати и службено- 
сти на непокретностима. Овде је посебно интересантно установље- 
ње личних службености на некретнинама, највише се односи на 
установљење доживотног права плодоуживања. Као што је познато, 
у питању је таква врста службености где титулар доживотног права 
плодоуживања има најшире право располагања са непокретности 
која је предмет службености и ограничено је да исту не може оту- 
ђити, променити јој суштину и дужан је да се према њој односи па- 
жњом доброг домаћина. Носилац права доживотног плодоуживања 
у оквиру свог права може непокретност користити за своје потребе 
неограничено, затим може убирати плодове које доноси непокрет- 
ност, исту може издавати трећим лицима без сагласности власника 
некретнине и по својој природи представља за власника некретнине 
највећи терет јер исти, осим голе својине, нема нити једно друго 
право на непокретности.

Осим поменутог права плодоуживања као врсте личне службе- 
ности, у уговорима ове врсте среће се и право становања које за 
власника непокретности представља мањи терет од плодоуживања. 
Овај мањи терет се огледа у чињеници што носилац права станова- 
ња има право једино становања и коришћења предметне некретни- 
не само у границама — док се истим правом користи (нпр. улазак у 
некретнину и пролазак до дела куће у коме станује, без права кори- 
шћења дворишта, баште, држања животиња и др.).

Алеаторни теретни уговор као специфични уговор и двострано 
теретни правни посао, у себи садржи једну посебност која се састо- 
ји у чињеници да је његова распрострањеност важила на територији 
Војводине и то произилази управо из чињенице што је Војводина 
некада била у саставу Аустро-Угарске монархије a на чијој терито- 
рији се примењивао Аустријски имовински закон. Иако овај неиме- 
новани уговор датира уназад више од једног века, исти је и данас 
присутан у правној пракси и на основу њега се стичу стварна права 
на непокретностима.

Законом о промету непокретности,'' који по својој природи пред- 
ставља lex specialis, као и Законом о облигационим односима,^ који 
је по својој природи lex generalis, овај уговор није посебно обухва- 
ћен односно није издвојен као засебна врста уговора (именовани 
уговор) којим се стичу стварна права на некретнинама. Данас се 
примењују опште одредбе Закона о облигационим односима и то

Сл. гласник PC, број 42/98.
5 Сл. лист CPJ, број 31/93, Сл. лист СЦГ, број 1/2003 Уставна повел>а.
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чл. 26. no којем је утовор закључен када су се уговорне стране са- 
гласиле о битним састојцима уговора.

За пуноважност ове врсте уговора кад се стичу стварна права 
на непокретностима, уговор мора бити закључен у писменој форми 
што у себи садржи претпоставку из претходног става.

Судска пракса не познаје институт усменог алеаторног терет- 
ног уговора нити се са таквим уговором могу стећи права — ствар- 
на права на непокретностима.

Наша судска пракса нема искустава са стицањем права власни- 
штва на непокретностима путем одржаја a на основу алеаторног те- 
ретног уговора.

И код стицања стварних права на некретнинама a путем ове 
врсте уговора путем одржаја Суд би био у обавези да цени саве- 
сност и вољу уговорних страна, форму закључења уговора, a са дру- 
ге стране да води рачуна о алеаторности самог уговора, врсти међу- 
собног давања као и узајамности давања.

Имајући у виду да је у питању двострано теретни правни по- 
сао, сматрам да не стоје сметње да се право власништва на непо- 
кретностима стекне и путем алеаторног теретног уговора. Специ- 
фичност доказивања постојања уговорне воље преносиоца и стица- 
оца права је фактичко питање које би Суд морао утврђивати у пар- 
ничном поступку и такве случајеве решавао од случаја до случаја.

На основу свега изнетог, мишљења сам да је у питању специ- 
фичан уГовор Koju у себи садржи архаичност прописа, обзиром на при- 
мену АустријскоГ имовинскоГ закона a са друге стране савремене усло- 
ве данашњег правног поретка коЈи дозвољавају да се закључују овакви 
неименовани уГовори уз оГрантења која су предвиђена чл. 103. Закона 
0 облигационим односима.^

Садржина алеаторног теретноГ уговора је веома богата јер до- 
звољава да се овај уговор прилагоди разноврсним поШребама уГоворних 
страна, a уЈедно омогућава стицање сШварних права на непокретно- 
стима мимо стандардних форми.

СУДСКА ПРАКСА

(Решење Врховног суда Србије бр. Рев. 1967/05. од 13. 04. 2006)

„Пресудом Општинског суда у Новом Саду број П. 2277/04 од 
14. 09. 2004. године усвојен је тужбени захтев и утврђено је да је 
ништав алеаторни теретни уговор закључен у Новом Саду дана 11.
12. 2003. године између тужшве као преносиоца права са једне 
стране и тужене као стицаоца права са друге стране, оверен пред 
Општинским судом у Новом Саду под бр. OBl 46549/03. дана 11.

 ̂ Сл. лист CPJ, број 31/93, Сл. лист СЦГ, број 1/2003 — Уставна повеља.

164



12. 2003. године, па је тужена дужна да трпи да се на основу те пре- 
суде, након њене правоснажности, без ичијег даљег питања и одо- 
брења у земљишним књигама, зкњ. ул. бр. 4470/12. КО Нови Сад II 
успостави земљишно-књижно стање које је постојало пре закључе- 
ња овог утовора, тако што ће се тужена брисати као власник двои- 
пособног стана бр. 12 са нуспросторијама у повр. од 70,84 на III 
спрату вишестамбене зграде на Булевару АВНОЈ-а, сада Бул. цара 
Лазара бр. 52, саграђеној на парц. бр. 1624, као искључиви власник 
овог стана укњижи поново тужиља.

Пресудом Окружног суда у Новом Саду број Гж. 4767/04. од 
28. 04. 2005. године жалба тужене је одбијена и првостепена пресу- 
да потврђена.

Против наведене другостепене пресуде тужена је изјавила ре- 
визију због битне повреде одредаба поступка и због погрешне при- 
мене материјалног права.

Врховни суд Србије је донео решење под бр. Рев. 1967/05. дана
13. 04. 2006. године којим је усвојио ревизију тужене и укинуо пре- 
суду Окружног суда у Новом Саду бр. Гж. 4767/04. од 28. 04. 2005. 
год. и пресуду Општинског суда у Новом Саду број П. 2277/04. од
14. 09. 2004. год. и предмет вратио првостепеном суду на поновно 
суђење.

Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је оспореним 
уговором на тужену пренела право својине на двоипособном стану 
бр. 12 у згради на Бул. цара Лазара бр. 52 у Новом Саду, с тим да је 
за себе задржала право доживотног становања, a тужена се обавеза- 
ла да јој исплати износ од 180.520,00 динара и да почев од 01. 01. 
2004. год. плаћа трошкове стана према рачунима ЈП Информатика, 
Ш  Електровојводина и ПТТ саобраћаја, до износа од 1.500,00 дина- 
ра месечно максимално, као и друге трошкове који обухватају теку- 
ће одржавање стана. Тужиља је дала сагласност туженој да се може 
одмах укњижити као власник стана, под теретом њеног права до- 
животног становања, што је тужена и учинила. Износ од 180.520,00 
динара односно противвредност од 2.670 тужена је исплатила тужи- 
љи даном потписивања уговора, a након тога започела са плаћањем 
трошкова стана. У уговору је означено да се ради о алеаторном те- 
ретном уговору, да алеаторност представља неизвесност у дужини 
трајања уговора као и да је алеаторност услов важења тог утовора, 
да је најближи по својој природи квази уговору о доживотном издр- 
жавању и да се његова важност има процењивати у смислу Закона 
о облигационим односима. Уговор садржи неуропсихијатријски на- 
лаз и мишљење лекара специјалисте по којем је тужиља способна за 
расуђивање и слободно изражавање своје воље, односно потпуно 
пословно способна за предузимање ове правне радње.

Уговор је оверен од стране службеника за овере Општинског 
суда у Новом Саду, a у тексту овере уговора тужиља је означена као 
прималац издржавања a тужена као давалац издржавања.
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Даље је утврђено да је тужиља стара 85 година, да нема деце 
нити ближе родбине и да живи сама у предметном стану. Издржава 
се од пензије која износи 9.000,00 динара. Пре овог тужиља је за- 
кључивала и раскидала више уговора са трећим лицима, који су 
имали за предмет купопродају 1/2 предметног стана, са циљем да 
од добијеног новца обезбеди средства за своје лечење. Сматрала је 
да је и овим последњим уговором пренела на тужену 1/2 стана у 
својину. Када је сазнала да је тужена власник целог стана, саопшти- 
ла јој је да раскине уговор и наложила да престане са плаћањем ко- 
муналних трошкова стана.

На основу тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд 
је усвојио тужбени захтев налазећи да оспорени уговор није уговор 
о доживотном издржавању као ни квази уговор о доживотном издр- 
жавању јер не садржи обавезу тужене да доживотно издржава тужи- 
љу a пренос права својине на стану је извршен одмах, већ се ради о 
уговору о промету непокретности у којем није утврђена купопродај- 
на цена. Пошто воља тужиље није била да туженој прода цео стан 
већ само 1/2 истог, то између парничних странака није постигнута 
сагласност воља о битним елементима уговора. Због тога је уговор 
ништав по одредбама чл. 103. Закона о облигационим односима.

Другостепени суд је потврдио такву пресуду, дајући мишљење 
да је предметни уговор противан принудним прописима због своје 
садржине и форме, да то није уговор о доживотном издржавању 
али ни уговор о промету непокретности јер му недостаје битан еле- 
менат — цена. Такође, клаузула алеаторности је недозвољена јер је 
алеаторност могућа само код уговора о доживотном издржавању, a 
не и код других уговора. По мишљењу другостепеног суда, позитив- 
ни законски прописи не предвиђају могућност закључења предмет- 
ног уговора, па је зато он апсолутно ништав правни посао.

Основано се у ревизији истиче да је због погрешне примене 
материјалног права изостало правилно и потпуно утврђење чиње- 
ничног стања.

Закључени уговор је неименовани правни посао, који садржи и 
елементе неких именованих уговора. Закључење неименованог уго- 
вора није противно Закону о облигационим односима јер је истим у 
чл. 10. предвиђено да су стране у облигационим односима слобод- 
не, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих оби- 
чаја, да своје односе уреде по својој вољи, у чл. 20. да стране могу 
свој облигациони однос да уреде другачије него што је овим зако- 
ном одређено, ако из појединачне одредбе овог закона или из ње- 
ног смисла не произлази шта друго. У чл. 25. ст. 1. истог закона 
предвиђено је да се одредбе овог закона, које се односе на уговоре, 
примењују на све врсте уговора, осим ако за уговоре у привреди 
није изричито другачије одређено, a у ст. 3. да се одредбе овог зако- 
на, које се односе на уговоре, сходно примењују и на друге правне 
послове.
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y  овако постављеним оквирима, странке могу слободно уређи- 
вати своје међусобне односе и закључивати одређене правне посло- 
ве, наравно поштујући притом и начела равноправности страна, са- 
весности и поштења, забране злоупотребе права, забране проузро- 
ковања штете, начело једнаке вредности узајамних давања, као и 
остала начела којима се регулишу међусобна права и обавезе уго- 
ворних страна.

Стога је становиште нижестепених судова о разлозима ништа- 
вости оспореног уговора неприхватљиво, већ његову пуноважност 
треба ценити у смислу цитираних законских одредби и општих пра- 
вила и начела облигационог права.”

(Решење Врховног суда Србије, број Рев. 3401/01. од 21. 09. 2001. год.)

Из образложења: „Нижестепени судови су уговору о доживот- 
ном издржавању, који је предмет овог спора, пришли као да је за- 
кључен по прописима Закона о наслеђивању. Међутим, није реч о 
именованом уговору у смислу тога закона, већ о неименованом уго- 
вору закљученом у смислу чл. 26. 3 0 0 , који представља наставак 
традиције уговора о доживотном издржавању по правним правили- 
ма облигационог права садржаним у Аустријском имовинском зако- 
ну који је важио на територији Војводине. Пошто квази уговор о 
доживотном издржавању нема ослонца у прописима о наслеђива- 
њу, ирелевантно је да ли се примењује ранији или важећи Закон о 
наслеђивању.

Квази утовор о доживотном издржавању је, по својој природи, 
алеаторни теретни уговор. Алеаторност је услов важности тог угово- 
ра, па се његова пуноважност не може процењивати по правилима 
о рушљивим него по правилима о ништавим уговорима. Према чл. 
111. 3 0 0  уговор је рушљив када га је закључила страна која је огра- 
ничено пословно способна, када је при његовом закључењу било 
мана воље страна и када је то посебним прописом одређено. У 
овом случају мане воље не постоје, као што не постоји пропис по 
коме би квази уговор о доживотном издржавању био рушљив због 
одсуства алеаторности. Како је алеаторност тог уговора услов њего- 
ве важности, основаност тужбеног захтева у односу на примаоца 
издржавања може се оценити само према одредбама о ништавости 
уговора из чл. 103. 3 0 0 .

Како нижестепени судови нису применили релевантне пропи- 
се, у ревизији се основано указује да су побијане одлуке продукт 
погрешне примене материјалног права. To је и био разлог што је 
овај суд, у смислу чл. 395. ст. 2. ЗПП, укинуо обе нижестепене пре- 
суде и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Правилна примена материјалног права изискује да се отклоне 
недостаци у примени материјалног права, на које је овај суд већ
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указао. Основаност захтева се има ценити према општим правили- 
ма Закона о облигационим односима о ништавости уговора.”

II. РАЗЛИКА АЛЕАТОРНОГ ТЕРЕТНОГ УГОВОРА 
У ОДНОСУ НА УГОВОР О ПРОДАЈИ, УГОВОР О ПОКЛОНУ 

И УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

УГОВОР О ПРОДАЈИ

Појам. Уговор о продаји је такав уговор којим се продавац оба- 
везује да пренесе на купца право својине на продату ствар и да му 
је у ту сврху преда, a купац се обавезује да плати цену и преузме 
ствар (чл. 454. ст. 1. 300).

Карактеристике. У питању је именовани уговор, двострано оба- 
везан и теретан, најчешће је консенсуалан и неформалан изузев ка- 
да је у питану купопродаја непокретности, комутативан мада може 
да буде и алеаторан.

Битни елементи. Битни елементи овог уговора су: ствар или 
право и цена. Ствар мора да буде одређена, могућа и дозвољена. 
Такође мора бити у промету, a уколико је у питању ствар која је у 
ограниченом промету онда важе посебни прописи; може се односи- 
ти и на будућу ствар. Право може бити предмет уговора уколико је 
преносиво. Цена је изражена у новцу, одређена или одредива, ствар- 
на и сразмерна јер у супротном, уколико цена није правична може 
се уз испуњење одређених услова захтевати поништај уговора.

Уговор о продаји, као двострано теретан, рађа обавезе и на 
страни продавца и на страни купца.

Обавезе продавца. Продавац има обавезу предаје ствари купцу 
на начин, у време и на месту предвиђеним уговором, a што има за 
циљ да купца учини власником ствари, као и обавезу заштите у 
случају материјалних и правих недостатака ствари.

Обавезе купца су исплата цене и преузимања ствари.

Разлика алеаторног теретног уговора у односу 
на уговор 0 продаји

Алеаторни теретни утовор је неименован, алеаторан, теретан, 
двострано обавезан, за разлику од уговора о продаји који је имено- 
ван, комутативан или алеаторан, теретан, двострано обавезан. Уго- 
вор о продаји је у начелу неформалан односно важи начело консен- 
суалности, међутим када је у питању промет непокретности онда је 
формалан тј. у писменом облику са овереним потписима уговорних 
страна и у томе је сличност ова два уговора јер алеаторни теретни 
уговор мора да буде закључен у писменој форми са овереним пот-
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писима управо због њене доказне снаге и као услова пуноважности 
самог уговора.

Алеаторни теретни уговор представља основ стицања права сво- 
јине и других стварних права на непокретностима и то у тренутку 
закључења уговора, док се код уговора о продаји пренос права вла- 
сништва врши у тренутку закључења уговора и предаје ствари и упра- 
во је у томе што се за оба уговора пренос права власништва врши у 
тренутку закључења уговора њихова примарна сличност. За оба угово- 
ра се у року од 15 дана од дана овере мора поднети пореска пријава 
за порез на пренос апсолутних права, a након плаћеног пореза и под- 
ношења земљишно-књижне молбе, долази до саме укњижбе права 
власништва на непокретностима са имена продавца на име купца 
односно са имена преносиоца у корист стицаоца права.

Такође, оба уговора могу бити раскинути због повреде уговора 
од стране једне уговорне стране при чему друга страна има право да 
захтева накнаду штете коју због тога трпи; могу се, као теретни 
правни послови, побијати паулијанском тужбом у року од 3 године 
од дана закључења правног посла.

УГОВОР О ПОКЛОНУ

Појам. Уговором о поклону поклонодавац поклонопримцу пре- 
даје или се обавезује да преда одређену ствар у својину или да му 
пренесе неко друго право, без накнаде. Овим уговором поклонода- 
вац располаже својом имовином у намери да увећа имовину покло- 
нопримца на терет своје имовине. Није регулисан Законом о обли- 
гационим односима, те се на њега примењују општа правила уго- 
ворног права као и одредбе Српског грађанског законика, одредбе 
Породичног закона и Закона о наслеђивању.

Карактеристике. Уговор о поклону је реалан тј. формалан — 
потребна је сагласност воља и предаја ствари или писмена форма 
(тзв. конкуренција форми), једнострано обавезан, доброчин, кому- 
тативан, често intuitu personae.

Битни елементи. У битне елементе уговора о поклону спадају 
ствар или право и намера дарежљивости (animus donandi).

Обзиром да је овај уговор једнострано обавезан, то обавезе на- 
стају само на страни поклонодавца док поклонопримац има одређе- 
на права.

Обавезе поклонодавца. Обавезе поклонодавца су предаја ствари 
или права и накнада штете због неиспуњења или задоцњења с тим 
што се ограничава само на штету проузроковану намерно или крај- 
њом непажњом. Интересантно је, у односу на уговор о продаји, да 
поклонодавац нема обавезу заштите од материјалних и правних не- 
достатака ствари.
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Опозивање уговора о поклону. Опозивање уговора о поклону је 
могуће од стране поклонодавца и од стране трећих лица. Опозива- 
ње од стране поклонодавца постоји у случају незахвалности покло- 
нопримца, недостатка средстава за живот, развода или поништења 
брака између поклонодавца и поклонопримца, док опозивање од 
стране трећих лица може бити код нужних наследника ако је повре- 
ђен њихов нужни наследни део, лица која је поклонодавац дужан 
да издржава и повериоца поклонодавца.

ИСТОРИЈСКИ O CBFF

„ДАРОВАЊЕ (donatio) је једнострани тражбени уговор, према којем 
једна странка тј. дародавац без постојања обавезе на уштрб своје имовине 
даје другој страни тј. даропримцу (обдареном) бесплатну имовинску пред- 
ност, a овај исту прима као такову”.

„ДАРОВАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ (donatio mortis causa) је онај једно- 
страни уговор, према којем дародавац на уштрб своје оставине обећава дру- 
гоме бесплатно имовинску предност a овај други исту као такову прима”.

Разлика алеаторног теретног уговора у односу 
на уговор 0 поклону

Алеаторни теретни уговор је неименован, алеаторан, теретан, 
двострано обавезан, за разлику од уговора о поклону који је имено- 
ван али нерегулисан Законом о облигационим односима, комутати- 
ван, доброчин, једнострано обавезан, intuitu personae. Уговор о по- 
клону је формалан — потребна је сагласност воља и предаја ствари 
или писмена форма и у томе је сличност ова два уговора јер алеа- 
торни теретни уговор мора да буде закључен у писменој форми са 
овереним потписима управо због њене доказне снаге и као услова 
пуноважности самог уговора.

Алеаторни теретни уговор представља основ стицања права сво- 
јине и других стварних права на непокретностима и то у тренутку 
закључења ySoeopa, док се код уговора о поклону пренос права вла- 
сништва такође врши у тренутку закључења уговора (сагласност и 
предаја ствари или писмена форма са овереним потписима) и упра- 
во је у томе што се за оба уговора пренос права власништва врши у 
тренутку закључења уговора њихова примарна сличност. За оба угово- 
ра се у року од 15 дана од дана овере мора поднети пореска пријава 
и то за уговор о поклону пореска пријава на наслеђе и поклон (уз 
напомену да уколико је учињен поклон између родитеља и деце или 
супружника долази до ослобађања плаћања пореза), a након плаће-

 ̂ Др Глиша Богданфи и др Никола НиколиД: Опшше привашно право коЈе важи 
у  Војводини, Панчево, 1925. година.
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ног пореза и подношења земљишно-књижне молбе, долази до саме 
укњижбе права власништва на непокретностима са имена поклоно- 
давца на име поклонопримца односно са имена преносиоца у ко- 
рист стицаоца права.

Такође, оба уговора могу бити раскинути због повреде уговора 
од стране једне уговорне стране при чему друга страна има право да 
захтева накнаду штете коју због тога трпи. Паулијанска тужба служи 
за побијање дужнрпсових правних радњи код оба уговора, што значи 
да је код утовора о поклону користе повериоци поклонодавца као 
трећа лица.

Да закључимо, суштинска сличност између претходно помену- 
та три уговора и то алеаторног теретног уговора, уговора о продаји 
и уговора о поклону је у томе што се пренос права власништва на 
некретнинама врши у тренутку закључења уговора, што се уговори 
закључују у писменој форми са потписима овереним у суду.

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Појам.* Уговор о доживотном издржавању је уговор којим се 
прималац издржавања обавезује да се после његове смрти на давао- 
ца издржавања пренесе право својине на тачно одређеној ствари 
или какво друго право, a давалац издржавања се обавезује да га, као 
накнаду за то, издржава и брине се о њему до краја његовог живота 
и да га после смрти сахрани.

Овај уговор у нашем праву може настати по општим правили- 
ма грађанског права захваљујући слободи уговарања (чл. 10. 3 0 0 ), 
на основу тестамента или на основу одредбе у уговору о уступању и 
расподели имовине за живота. Права односно ствари обухваћени 
овим уговором морају постојати у тренутку закључења уговора и 
морају бити спецификовани тј. тачно одређени. Ако шта друто није 
уговорено, обавеза издржавања пре свега обухвата обезбеђивање 
становања, хране, одеће и обуће, одговарајућу негу у старости и бо- 
лести, трошкове лечења и свакодневних уобичајених потреба (чл. 
194. ЗОН PC).’ Такође, у нашем праву, по правилу, не постоји оба- 
веза даваоца издржавања за дугове примаоца издржавања с тим да 
ова одговорност постоји ако је то уговорено нпр. уколико се ради о 
хипотекованој непокретности, преузимању дута, приступу дугу итд.

Карактеристике. Уговор о доживотном издржавању је облига- 
циони уговор без обзира што га регулише Закон о наслеђивању те 
има посебан значај за наследно право јер имовина која је њиме 
обухваћена не улази у заоставштину примаоца издржавања. Исти је

8 Проф. др Оливера Антић и проф. др Слободан Панов: Породично и наследно 
право, приручник за полаГање правосудноГ испита, Београд 2008.

5 Закон 0 наслеђивању PC, Сл. гласник PC, бр. 46/95.
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двострано обавезан, теретан, алеаторан, intuitu personae (закључује 
се због нарочитих својстава личности), уговор са трајним изврше- 
њем обавезе, формалан.

За закључење овог уговора предвиђена је строга форма: уговор 
мора бити закључен у писменом облику и мора га оверити судија 
који је дужан да пре овере странкама прочита уговор и примаоца 
издржавања, нарочито упозори на то да имовина која је предмет 
уговора не улази у његову заоставштину и да се њоме не могу на- 
мирити нужни наследници. У супротном, уговор је ништав. Закон о 
облигационим односима'“ у чл. 73. предвиђа да уколико су странке 
у целости или претежном делу извршиле уговорне обавезе, уговор 
је пуноважан ако то није супротно циљу ради кога је прописана 
форма уговора. Такође, Закон о наслеђивању предвиђа и један по- 
себан случај ништавости овог уговора када је давалац издржавања 
физичко или правно лице које се у оквиру свог занимања односно 
делатности стара о примаоцу издржавања као нпр. медицинско осо- 
бље, болнице... и то управо због постојања могућности злоупотреба 
у пракси да се серијски закљз^ју такви уговори обзиром да се таква 
лица иначе баве пружањем помоћи, неге и бриге најчешће старијим 
особама.

Престанак уговора. Уговор о доживотном издржавању може 
бити раскинут из више разлога и то; споразумно, због промењених 
околоности (rebus sic stantibus), због поремећених односа, због не- 
испуњења, када давалац издржавања умре пре примаоца.

Уговор о доживотном издржавању може бити раскинут спора- 
зумно у свако доба сем, наравно, када је утовор у потпуности извр- 
шен. Према Закону о облигационим односима, формални уговори, 
какав је и предметни уговор, могу бити раскинути и неформалним 
споразумом изузев када је у питању модел уговора о доживотном 
издржавању где се својина преноси у моменту закључења уговора. 
Законодавац је овде имао у виду управо алеаторни теретни уговор 
као неименовани уговор односно квази уговор о доживотном издр- 
жавању којим се преносе права на непокретностима у тренутку за- 
кључења утовора a који је закључен у писаном облику уз оверу пот- 
писа у суду.

Уговор о доживотном издржавању може бити раскинут и због 
промењених околности и то било на страни примаоца издржавања 
било на страни даваоца издржавања. Када после закључења уговора, 
на страни уговорних страна, наступе такве околности које отежавају 
испуњење уговорних обавеза или осујете остварење циља уговора и 
то у оба случаја у толикој мери да уговор више не одговара реалним 
очекивањима странака, a било би неправично одржати га на снази. 
Када постоје промењене околности (rebus sic stantibus) суд може по-

■0 Сл. лист CPJ, број 31/93, Сл. лист СЦГ, број 1/2003 — Уставна повеља.
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HOBO уредити уговорне односе, може право примаоца преиначити у 
доживотну ренту или може раскинуги уговор.

Уговор о доживотном издржавању може бити раскинут због не- 
испуњења шш неуредног испуњења обавеза као нпр. квалитативни или 
квантитативни недостаци у чинидби, неизвршење о року итд.

Раскид овог уговора може се захтевати и због поремећених од- 
носа између уговарача, када се односи толико поремете да постану 
неподношљиви, нарочито када се има у виду да је ово уговор intuitu 
personae, односно да је закључен обзиром на нарочита својства лич- 
ности.

До раскида може доћи и када давалац издржавања умре пре 
примаоца издржавања, a његови наследници првог наследног реда 
не прихвате обавезу из утовора који је њихов претходник закључио.

Посебно је важно да се не може тражити раскид овог уговора 
због прекомерноГ оштећења јер се ради о алеаторном уговору, ово 
управо због неизвесности дужине његовог трајања у тренутку за- 
кључења уговора. Међутим, Закон о наслеђивању ипак каже да на 
захтев законских наследника примаоца издржавања, суд може по- 
ништити уговор о доживотном издржавању ако због болести или 
старости примаоца издржавања уговор није представљао никакву 
неизвесност за даваоца издржавања те тиме алеаторност као услов 
пуноважности овог уговора није постојала, a које право застарева у 
субјективном року од једне године a свакако у објективном року од 
три године рачунајући од смрти примаоца издржавања.

Разлика алеаторног теретног уговора у односу на уговор 
0 доживотном издржавању

Алеаторни теретни уговор је неименован, алеаторан, теретан, 
двострано обавезан, формалан, за разлику од уговора о доживотном 
издржавању који је именован — регулише га Закон о наслеђивању a 
на њега се примењују општа правила уговорног права из Закона о 
облигационим односима, двострано обавезан, теретан, алеаторан, 
intuitu personae (закључује се због нарочитих својстава личности), 
уговор са трајним извршењем обавезе, формалан. Одмах се уочавају 
бројне сличности између ова два уговора као што су алеаторност, 
формалност у закључивању, двострана обавезност и теретност. Але- 
аторност у смислу неизвесности трајања ових уговора у тренутку за- 
кључења, те се и на алеаторни теретни уговор има применити од- 
редба Закона о наслеђивању која каже да ако због болести или ста- 
рости, у овом случају преносиоца права, уговор није представљао 
никакву неизвесност за овде стицаоца права па самим тим алеатор- 
ност као услов пуноважности овог уговора није постојала. Такође, 
што се тиче форме закључења ових уговора постоји уочљива разли- 
ка; уговор о доживотном издржавању мора бити закључен у писме-

173



ном облику и мора га оверити судија који је дужан да пре овере 
странкама прочита уговор и примаоца издржавања, нарочито упо- 
зори на то да имовина која је предмет уговора не улази у његову за- 
оставштину и да се њоме не могу намирити нужни наследници јер 
је у супротном уговор ништав, док се алеаторни теретни уговор као 
квази уговор о доживотном издржавању такође закључује у писме- 
ном облику уз оверу потписа уговорних страна у суду с тим да је 
потребно да састављач овог уговора странкама предочи последице 

'закључења истог и то наведе као посебну уговорну одредбу, a не да 
то чини судија.

Суштинска разлика између уговора о доживотном издржавању 
и алеаторног теретног уговора јесте у тренутку преноса права вла- 
сништва: код уговора о доживотном издржавању пренос права вла- 
сништва се не врши у тренутку закључења уговора већ након смрти 
примаоца издржавања, те уколико давалац издржавања умре пре 
примаоца издржавања a његови наследници првог наследног реда 
не прихвате обавезу из уговора који је њихов претходник закључио, 
уговор се сматра раскинутим; док се код алеаторног теретног угово- 
ра пренос права власништва врши у тренутку сачињења уговора a 
обавезе стицаоца права свакако трају до краја живота преносиоца 
права јер се уговор у супротном може раскинути. Раскид уговора је 
могућ наравно на основу споразума преносиоца и стицаоца права, 
због промењених околности (rebus sic stantibus) које да су постојале 
у тренутку закључења уговора странке не би исти утовор ни закљу- 
чиле, због поремећених односа, због неиспуњења обавезе од стране 
стицаоца права. Посебно истичем да када стицалац права умре пре 
преносиоца права то не дира у његова већ стечена права јер је пре- 
нос права власништва извршен у тренутку закључења уговора (нпр. 
стекао је својину на непокретности путем овог уговора) те на тај на- 
чин његову имовину наслеђују његови законски наследници док 
код уговора 0 доживотном издржавању то није случај већ се тај уго- 
вор раскида уколико давалац издржавања умре пре примаоца a на- 
следници првог наследног реда даваоца издржавања не прихвате 
обавезу из уговора који је њихов претходник закључио.

Значи, ова два уговора ниуком случају не треба поистовећива- 
ти јер управо захваљујући разликама међу њима уговорне стране, на 
основу аутономије воље, своје међусобне односе могу до најситни- 
јих детаља да уреде и да их прилагоде својим потребама a истовре- 
мено да њихове жеље буду правно уобличене.

Један део правне мисли се приклања становишту да је алеатор- 
ни теретни уговор само један модалитет уговора о доживотном из- 
државању те га називају квази уговором о доживотном издржавању. 
Ово посебно када се има у виду одредба Закона о облигационим 
односима према којој се формални уговори, какав је и предметни 
уговор, могу раскинути и неформалним споразумом изузев када је у 
питању модел уговора о доживотном издржавању где се својина
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преноси у моменту закључења уговора (мислећи управо на алеатор- 
ни теретни уговор).

Мишљења сам да алеаторном теретном уговору, управо због 
његовог значаја и правних могућности које пружа уговорним стра- 
нама, треба дати посебно место и не сврставати га у модел уговора 
о доживотном издржавању. To је неименован уговор те као такав 
нерегулисан нити Законом о облигационим односима нити Зако- 
ном о наслеђивању иако се на њега примањују одредбе ових пози- 
тивних прописа и општа правила уговорног права.

Уговорницама омогућава, буквално, правно дотеривање међу- 
собних односа до жељених детаља и тиме истиче богатство грађан- 
ског права, првенствено стварног права, облигационог права a за- 
тим и наследног права.

III. ЗАКЉУЧАК

О значају алеаторног теретног уговора говори и чињеница да је 
овај уговор, као један од модела уговора о доживотном издржавању, 
примењиван до савезног Закона о наслеђивању из 1955. год., по ко- 
јем се имовина, са примаоца издржавања на даваоца издржавања, 
преносила одмах по закључењу утовора."

О истом уговору постојало је и начелно мишљење Савезног вр- 
ховног суда из 1957. год. које је и даље валидно: „Прописом чл. 122. 
важећег закона о наслеђивању не искључује се да се и после ступа- 
ња на снагу овог закона може закључити уговор о доживотном из- 
државању којим се један уговорник обавезује да доживотно издржа- 
ва другог уговорника или треће лице, a у коме други уговорник из- 
јављује да му још за свог живота уступа у својину сву своју имовину 
или један њен део. Уколико испуњава друге услове за ваљаност уго- 
вора и уколико је састављен у облику који је прописан посебним 
законом (чл. 9. Закона о промету земљишта и зграда), овакав уговор 
међу странама важи иако није оверен од судије...”

„Овај облик уговора о доживотном издржавању је својеврстан 
уговор о теретном располагању непокретностама, по правилима имо- 
винског права, за који није предвиђена посебна форма (Врховни 
суд БиХ, број Рев. 225/86).

„Овај уговор није класичан уговор о доживотном издржавању 
већ облигационо-правни уговор (sui generis), чији је предмет промет 
непокретности и мора испуњавати услове из Закона о промету не- 
покретности (Врховни суд Србије, број Рев. 2195/93).

Претходно поменуте ревизијске одлуке односно ставови врхов- 
них судова само потврђују егзистенцију алеаторног теретног уговора 
у пракси.

Мр Миленко Убавић: Уговори о доживошном издржавању, Београд 2004.
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Карактеристике алеаторног теретног уговора су следеће:
— неименован — није одређен позитивним прописима већ на- 

стаје комбинацијом различитих уговора a на њега се примењују оп- 
шта правила уговорног права, Закон о облигационим односима, За- 
кон о промету непокретности као lex specialis;

— двострано обавезан — ствара обавезе за стицаоца права и 
преносиоца права;

— међу живима (inter vivos) — пренос права власништва се вр- 
ши у моменту закључења уговора те га не регулише Закон о насле- 
ђивању нити је везан за моменат смрти декујуса односно преносио- 
ца права;

— алеаторан — представља неизвесност у дужини трајања овог 
уговора a са друге стране услов је важности истог;

— теретан — присутне су чинидбе за обе уговорне стране (пре- 
нос права власништва на једној страни док бројне, разноврсне оба- 
везе егзистирају на другој страни уговорници);

— intuitu personae — могуће је да буде закључен обзиром на 
нарочита својства личности као нпр. баба са унуком али пракса по- 
знаје и друге случајеве;

— формалан — закључен у писменој форми са потписима ове- 
реним у суду (с тим да није свечана форма као код уговора о дожи- 
вотном издржавању кога чита и оверава судија и упозорава уговор- 
не стране на последице закључења истог).

Према закључку Одељења Врховног суда Србије усвојеном на 
седници одржаној 16. фебруара 1994. године, у погледу ове врсте 
уговора примењује се начело општег имовинског права да уговор 
има дејство и да се обавезе које се на уговору заснивају извршавају 
онако како то одговара сагласној вољи странака израженој у уговору.

Алеаторни теретни уговор има разноврсну садржину и изузетан 
значај првенствено за стварно a затим и облигационо право јер у 
први план истиче могућност да уговорне стране своју животну си- 
туацију уобличе кроз овај уговор, a уједно, широка лепеза уговора 
грађанског права је богатија за једног члана.
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С Е Ћ А Њ А

UDC 925.52

Dr  Ž e l j k o  F a j f r i ć  
advokat u Šidu

ADVOKATSKA PORODICA KAMBER*

Porodica Kamber je poreklom iz Rume (cincarskog su ili polucincar- 
skog porekla), a prvi njeni pomeni idu u drugu polovinu XVIII veka. Po 
svemu sudeći prvi njen poznati predak bio je Petar Kamber (spominje se 
u Protokolu iz 1831. godine) koji je imao sinove Đorđa, Jovana, Andriju 
(bio lekar) i Dimitrija i ćerku Eufemiju.

Najstariji sin Đorđe bio je oženjen sa Eudoksijom (rođena Karamat) 
ostaje u Rumi, Dimitrije se seli u Sremske Karlovce i tamo živi (1810), a 
onda se opet spominje u Rumi 1815. godine (kao Rumensis incola). Eufe- 
mija se udala za Cincara Relju Anastasijevića (1815).

Za ovu priču bitna su ostala braća — Jovan i Andrija.

Advokat Jovan Kamber (otac)

Rođen je 1773. godine. Prava je završio 1798. godine, a diplomu je 
dobio 18. februara 1799. godine i publikovao ju je 22. aprila.

Bio je silovit čovek i o njegovim ispadima ima dosta priča. Тако se 
1802. godine potukao sa Auksentijem Markovićem. U kafanu „Zeleni ve
nae” došao je Kamber tražeći vlasnika senatora Pauza. Upravo tada tu je 
sedelo društvo (Dimitrije Stanisavljević, Jovan Milanković, Auksentije 
Marković, Toma Bogdanović, Jovan Jovanović Kiš, Aleksa Čamojević 
(stražmeštar policije). Stanisavljević pozove Kambera u društvo i ovaj to 
prihvati. Tokom razgovora započne Auksentije Marković da zamera Kam- 
beru što pomaže senatora Ostojića u pamici protiv njega (Auksentija). Na 
kraju je, verovatno pripiti Auksentije, počeo Kamberu da osporava advo- 
katsko znanje preteći mu kaznom Silentii. Reč po reč i započnu oni jedan

* Rad primljen: 01. 09. 2009. godine.
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drugome da viču Jažeš”. Onda je započela tuča u kojoj je Kamber dobio 
dva udarca stapom po glavi, a sam je pogodio stapom jednom. Kada im 
je društvo pootimalo stapove oni se dohvate za kose. Čini se da je Kam
ber bio slabiji jer je vikao i pozivao u pomoc prisutne: ,,Je li pravo da 
kod vas toli^h život izgubim”. Kada ga je drustvo konačno oslobodilo 
Kamber je napustio kafanu, ali je napolju sacekao Auksentija i onda ga 
gadao kamenjem.

Kamber je ostao upamcen i po jednoj čudnoj pamici. Godine 1804. 
on je primio pamicu koja je trajala vec 25 godina, dakle započela je pre 
negoli se on i rodio. U toj pamici tuzila se za neku kudu udovica Ana 
(iza pokojnog muža Jovana Nikolica). Kamber je nakon 6 godina pamicu 
dobio i uveo Anu u kudu. Onda joj je izradio zajam kod Narodnih fondo- 
va i sa sumom od 35.000 forinti ona je uredila kudu tako da je od 1824. 
godine dobijala za nju preko 3000 forinti godišnje kirije. Kambem je 
obedan, izmedu ostalog, i udoban stan u kudi ukoliko pamicu dobije.

On je pamicu zaista i dobio, ali ne samo da nije dobio stan nego ni 
najobidniji advokatski honorar nije uspeo da naplati. Kasnije de Ana da 
imenuje protu Danila za izvršioca testamenta. Godine 1822. Kamber de 
od prote da traži isplatu svoga honorara. Kada je to prota odbio Kamber 
ga je napao optužbama da on (prota) zeva na tuda imanja, da je lovac na 
bapske testamente i da je, dok je Ana umirala, preturao po njenim kovde- 
zima tražedi adidare i novae. Na kraju je Kamber ipak uspeo da dobije 
1000 forinti.

Od 1807. godine on je vicefiškal Sremske županije, 1808. godine 
postaje fiškal spahiluka Turski Bedej, a od 23. septembra 1816. godine 
postaje gradski fiskal u Novom Sadu. Od 1813. godine on je senator. Kao 
takav (senator) bide duži niz godina gradski kapetan. Oženio se derkom 
Jakova Bogdanovida koja se zvala Julijana. Sa njome de imati sedmoro 
dece. Tokom 1828. godine bio je dak i suspendovan (zbog nasilja) kako 
od službe tako i od plate. Ipak, vratio se u senatorsku i kapetansku slu- 
žbu. Tu je nastavio po starom.

Kamber je 1825. godine tražio da dobije plemstvo, ali nede uspeti. 
Zbog toga de dosta kasnije (1832. godine) Jovan Kamber da dode u su- 
kob sa advokatom Endredijem, ovaj je neoprezno podeo da ismejava Jo
vana nazivajudi ga seljadkim sinom, a onda je iz toga potekla cela dis- 
kusija.

Jovan Kamber podinje da navodi da je porodica Kamber toliko stara 
da je o njoj pevao još grdki Homer i da u Ilijadi spominje kako je daleki 
predak Kambera krenuo u rat sa Trojom vodedi devet brodova. Nadalje, 
da je neki Kamber 1550. godine bio hrabri vojskovoda i da to potvrduje 
Ištvanfi. Takode da madarski istoridar Konji navodi tog istog Kambera 
pri opsadi Sigeta, odnosno da je taj Kamber tada išao na megdane sa Tur- 
cima koji su opsedali Siget. I na to sve, Jovan Kamber nadodaje da je 
francuski istoridar Difren govorio kako i sam legendarni Skenderbeg poti- 
de od Kambera. Nadalje, da je porodica Kamber jedna od prvih koje su 
naselile Rumu, stekla je mnoge zasluge u ratovima protiv Turaka, pa dak
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da je i on sam (Jovan) služio u vojsci i „vratio se samo sa grančicom mi- 
ra, radi cega je i postao asesor sudske table”.

Buduci da ga je  advokat Endredi pokusao potceniti time da je Grk 
vulgo Cincar, Jovan Kamber odgovara da se on samo „diči ako pripada 
narodu Miltijada, Temistokla, Alkibijada i Aristida”. I sam naziv Cincar, 
Kamber objasnjava: etimologija reci je rumunska, sastoji se iz dve reči: 
cin i car, sto kod Rumuna znači pepeo (odnosno — zemlju) i cara. To 
nadalje znači da Cincar znaci da je neko ugledan vlastelin (gospodar ze- 
mlje).

Tokom 1834. godine doci ce u sukob sa profesorom Petrom Jovano- 
vicem (koji je ujedno bio i advokat). U toj svadi Kamber de vrlo ljutito, 
uz mnogo mržnje i preziranja, da Jovanovida nazove Faetonom i da mu 
prebacuje kako priprema propast celom gradu. Upravo zahvaljujudi Kam- 
beru bide Jovanovid kažnjen kaznom advokatskog dutanja, a istovremeno 
de mu se oduzeti i profesura. Tu de Kamber da napravi aluziju i na Jova- 
novidev (Madak) nadimak govoredi: „misli Madak da sam ja njegov mis”.

Onda je napravio novu uvredu. Dana 8. marta 1837. godine uvredio 
je podasnog vicefiskala Grigorija Jovsida (tada delovoda izabranog obste- 
stva) time sto je njega (Grigorija) i celo obštestvo nazvao — bankrotima.

Do 1848. godine bio je gradski nadelnik, a posle revolucije ostaje 
bez službe. Ipak, dobijao je penziju od 500 forinti. Nedugo potom, 1. ok- 
tobra (19. septembra) 1848. godine, kada bude imao 75 godina, poginude 
u svom vinogradu. Tu pogibiju opisuje Mihailo Polit. Kako navodi Jovan 
Kamber je otisao ,,u svoj vinograd blizu Bukovca. Tu dodu neki naoruža- 
ni Bukovdani, da ga kao novosadskog Madarona vizitiraju, ali on, kako je 
bio ponosit, naprasit i odvažan, potegne za svojom puskom, nasto Bukov
dani opale na njega, te ga ubiju. Kambera donesu mrtvoga u Novi Sad i 
tu ga sahrane u porodidnu kostumicu bas pred glavni ulaz Nikolajevske 
crkve.”

Redeno je da je sa ženom Julijanom Bogdanovid imao sedmoro de- 
ce. Stefan je roden 1815. godine, umro je 1849. godine (pretpostavlja se 
u bežaniji, možda u Zemunu). Drugi sin Jakov udio je školu u Novom 
Sadu (gimnaziju), tu je ostao zapis da je bio „obestan i stalno dinio izgre- 
de u skoli i crkvi”. To je bio razlog zbog dega skolu nije zavrsio u No
vom Sadu.

U momentu kada je Jovan Kamber umro, u životu mu je petoro de- 
ce: derka Sofija (udana Paskovid), derka Jelisaveta (udana Štam u Bedu), 
derka Marija (udana za Danila Medakovida), i dva sina Pavie i Đorđe, 
obojica advokati.

Advokat Pavie Kamber (sin)

Diplomirao je 1838. godine. Po svemu sudedi advokaturom se malo 
bavio. Tokom 1869. godine razboleo se tako da njegova sestra Sofija Pa
skovid javlja gradskom sudu da joj se brat ,,od dužeg vremena u takvom
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stanju nalazi, da on zbog svoje nerasudnosti nije u stanju svojim imanjem 
upravljati”. Uz ovo pismo dostavljeno je i lekarsko uverenje iz kojeg se 
vidi da je Pavle Kamber zbog srčanog udara ,,u poslednje vreme telesno, 
a Jos više duševno tako klonuo, da se nerasudnim kvalifikovati mora. Iz 
cega sledi, da on niti za upravu samog sebe niti pak svog imanja sposo- 
ban nije”.

On je tada umno poremecen i to bas sestra Sofija navodi tražeći da 
se za staraoca (kuratora) postavi brat mu Đorđe. Tako ce i biti, od 10. 
aprila 1869. godine njemu je postavljen staralac. Nakon toga odveden je 
u Budim na lecenje gde ce umreti (verovatno u bolnici za umno poreme- 
cene) 29. februara 1870. godine. Nije imao dece.

Advokat Đorđe Kamber (sin)

Đorđe Kamber, sin Jovanov, je slično poput svoga brata Pavla sveu- 
kupno malo vremena proveo u advokaturi. Od 1832. do 1838. godine za- 
vršiće šest razreda gimnazije (kao jedan od najboljih) u Novom Sadu, a 
prava u Pešti. Tokom 1847. godine on je svrseni jurat pa se nudi Magi- 
stratu da bude pisar. Dana 27. marta 1848. godine dobija advokatsku di
ploma (sa ocenom „pohvalan”) pa je 12. maja publikuje. No, advokatu- 
rom se ne bavi jer ga je u tome sprečila Buna 1848. godine.

Bas iz toga vremena postoji nekoliko stranica kod Jakova Ignjatovi- 
ca (Memoari) gde on prica o Đorđu Kamberu. Njih dvojica su se pozna- 
vali još iz Pešte, a Ignjatovic ga jako hvali: „spomenuću jedan fakt sto ja- 
ko karakterise duh, kolegijalnost i solidamost đačku”. Onda Ignjatovic 
prica kako je on (Ignjatovic) tada bio na filozofskoj klasi, a Kamber je 
ucio „indžinirski kurs”, tada je policija pritvorila nekoga daka. To je bio 
skandal; „Daka policija da zatvori! To nije sala, jer daku u nikakvom 
smislu i obziru nije bio gospodar ni sudija ni policaj, vec univerzitetski 
akademicki senat, gde opet, naravno, za kakav izgred morao je biti iz 
škole isteran ili bi dobio ’consilium abeundi’, gde za takav obican izgred 
kod policije sa jednim danom do vremena istrežnjenja sve bi mirno oba- 
vio”.

To je medu dacima izazvalo pobunu i svi oni u gomili krecu ,,na po- 
liciju da izbave kolegu”. Na celu je bio bas Đorđe (Đoka) Kamber: ,,Tu 
sa njim, u gomili, mali i veliki, slabi i jaki. Doka Kamber, predvoditelj, 
krasan pemat mladic, sa kuždravom, nakuždravljenom kosom, abdelka- 
dersko lice, cme oci mu sevaju, na njemu fmi, zejtinaste boje ’krišpin’, 
kuražno napred stupa, s njime nekoliko od prvaka uprave grede u policaj- 
ni ured, mi ostali ostragu čekamo šta će biti.”

Sada dolaze zaista uzbudljivi redovi koji jasno govore kakav je Dor- 
de Kamber u zbilji bio: „Kamber parlamentira sa vice kapetanom. Kam
ber kreše, a kapetan popušta, poznaje mu se po kapitulirajucem glasu, pri- 
znaje đačku neprikosnovenost, i sužnika sasvim zdravog i trezvenog otpu- 
sti. Kamber kao trijumfator okrene se, udalji se, a gomila koje za njim
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koje raspudi se, koji ode na čašu piva, ako mu je stigao novae ili ima 
kredita, koji, pak, u tom nedostatku reflektuju o toj đačkoj kampanji i 
malo uveličano je dalje rasprostiru”.

Dana 24. januara Đorđe Kamber 1854. godine polaže ponovo advo- 
katsku zakletvu. U to vreme on uživa veoma veliki ugled u Novom Sadu: 
„Kamber je bio i u Novom Sadu popularan, kao sin čuvenog magistratlije 
i veleposednika, starog Kambera, a i kao inace korektan karakter” (Jakov 
Ignjatovic).

Ipak, advokatura ga ne zanima pa se uglavnom bavi na salašu svoje 
majke, naslednice Bogdanovica. Za nju se navodi da je: ,,od znamenite 
porodice Bogdan koja je o svom trosku Nikolajevsku erkvu u N. Sadu 
nazidala i dugo o svom trosku sveštenika izdržavala”. Како se navodi: 
,,za vreme Bahove sisteme Dorde se sasvim povukao na svoj nasledeni 
salas gde je sve ugodnosti za gostoprimstvo imao, i gde mu je svaki pri- 
jatelj i poznanik dobro došao”. Ipak, tokom 1861. godine prihvata se du- 
znosti gradskog kapetana u Magistratu. No, ne za dugo, deset meseci ka- 
snije on odstupa, razlog je bio u tome sto je vlast odlučila da (neustavno) 
ukloni Svetozara Miletica iz gradskog nacelstva.

Odlazi na svoj salaš i tamo ce biti i krajem januara 1864. godine, ta- 
da je upražnjeno mesto gradskog kapetana, kada mu dode gradska depu- 
taeija da mu nudi mesto gradskog kapetana. Tek krajem maja 1867. on se 
opet prihvata te službe. Tada je Svetozar Miletic ponovo izabran za grad
skog nacelnika. Kasnije ce oko te službe izbiti novi problemi, pa ce Kam
ber opet odstupiti, pa onda opet u aprilu 1869. godine prihvatiti tu službu. 
To ce biti sve do 26. marta 1879. godine kada „zbog slabog zdravlja i 
preinaceni porodični okolnosti zahvaljuje na svojoj službi”.

Od 1875. godine on je predsednik Katastralnog suda u Novom Sadu, 
a onda 1881. godine opet dolazi na funkeiju kapetana, a 1884. godine od
stupa i povlaci se. U to vreme on je vec uveliko istupao protiv Svetozara 
Miletica (svoga nekadašnjeg saveznika) pa ga je Jova Jovanovid Zmaj 
kvalifikovao kao „odmetnika”. Dao mu je (1881. godine) ove stihove:

„Dobro došli Salašani 
Na izboru svi ste skupa,
Svi poStena vedra lica,
SalaSani, Salašani,
A kamo vam perjanica?
Svi stojite vedra čela,
Svi stojite bistra oka,
A kamo vam perjanica 
— Perjanica Kamber Doka?
Odvrie se vaša dika,
Eno tudom stazom hodi —
Eno tudim glasom zbori, —
Eno tude kolo vodi!
Kida veze, cepa uze.
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Čupa spomen mladih dana, —
Oj, pod starost šta dočeka,
Perjanico Salašana!
Suzno gledam starog Đoku 
Al očima ne verujem 
Bog ubio ta vremena 
U kim Ijudi dušu gube,
Celu prošlost svoju zgaze,
Svoje prezru, tuđe Ijube.

Umro je 17 (5) maja 1891. godine. Nije imao dece tako da je to bilo 
izumiranje porodice Kamber.
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СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 30. 04. 2010. године

1. КАЋАНСКИ БОШКО (ЈМБГ: 2303981800060), дипломирани правник, ро- 
ђен 23. 03. 1981. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вука Ка- 
раџића 31. — Брише се из Именика адвокатских приправника КАЋАНСКИ БО- 
ШКО, адвокатски приправник код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 
29. 04. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. БЕРЋАН ЖИВКО (ЈМБГ: 08019844800013), дипломирани правник, рођен 
08. 01. 1984. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Ту- 
цовића 4.

3. ПОПОВИЋ МИША (ЈМБГ: 1601948850033), дипломирани правник, рођен 
16. 01. 1948. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Цара Душана 1.

4. МАРКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНА (ЈМБГ: 2812975825053), дипломирани прав- 
ник, рођена 28. 12. 1975. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката 
Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, 
Главна 12.

5. НИШКАНОВИЋ МИЛАН (ЈМБГ: 1401948860072), дипломирани правник, 
рођен 14. 01. 1948. године уписује се 17. 05. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Мите То- 
паловића 6.

6. ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР (ЈМБГ: 2002977774128), дипломирани правник, ро- 
ђен 20. 02. 1977. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Ста- 
јића 17.

7. ГВОЖЂАН ДЕЈАН (ЈМБГ: 2210976800143), дипломирани правник, рођен 
22. 10. 1976. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко- 
море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Шу- 
пљикца 16.

8. ЕРДЕЉИ АНА (ЈМБГ: 1802980825011), дипломирани правник, рођена 18. 
02. 1980. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бајмоку, Трг маршала Тита 5.

9. НИКОЛИЋ МАРКО (ЈМБГ: 2411980710081), дипломирани правник, рођен 
24. 11. 1980. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске ко-

183



море Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира 
Путника 14.

10. МИХАЈЛОВ ТАТЈАНА (ЈМБГ: 2804976855042), дипломирани правник, ро- 
ђена 28. 04. 1976. године уписује се 30. 04. 2010. године у Именик адвоката Адвокат- 
ске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Сарајлији- 
на 26.

11. ЛИРИЋ ИВАН (ЈМБГ: 1802947850027), дипломирани правник, рођен 18. 
02. 1947. године уписује се 31. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске комо- 
ре Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гим- 
назијска 16.

12. КОВАЧЕВИЋ ЉУБОМИР (ЈМБГ; 2110930890011), дипломирани правник, 
рођен 21. 10. 1930. године уписује се 10. 05. 2010. године у Именик адвоката Адво- 
катске коморе Врјводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Срем- 
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13. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈОСИМОВ МАЈА, рођена 16. 07. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Макљеновић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 30. 04. 2010. 
године, у трајању од две године.

14. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЈОНОВСКА ЈЕЛЕНА, рођена 25. 12. 1985. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 30. 04. 
2010. године, у  трајању од две године.

15. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду КАСАПОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 16. 06. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

16. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду РАДОВИЋ НЕБОЈША, рођен 17. 06. 1986. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Драговић Тубић Војиславе, адвоката у Новом Саду, да- 
на 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

17. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МАЈСТОРОВИЋ БОШКО, рођен 12. 12. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, 
дана 30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

18. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЏУВЕР МИЛИНКО, рођен 18. 10. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

19. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЖАРКОВИЋ УГЉЕША, рођен 14. 02. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Жарковић Данила, адвоката у Бачкој Паланци, дана 30. 
04. 2010. године, у трајању од две године.

20. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ЛАКИЋ АДРИЈАНА, рођена 11. 09. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Шкундрић Миодрага, адвоката у Панчеву, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

21. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ОСТОЈИЋ ГОРАН, рођен 25. 10. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Родић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. годи- 
не, у трајању од две године.
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22. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ САРА, рођена 21. 08. 1984. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

23. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БУГАРСКИ МИЛОШ, рођен 07. 04. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Бељански др Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 
30. 04. 2010. године, у трајању од две године.

24. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду БОРЧИЋ СЛОБОДАН, рођен 26. 03. 1982. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Војновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

25. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Ново.м Саду ДОБО РИХАРД, рођен 27. 12. 1982. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. годи- 
не, у трајању од две године.

26. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду МИЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 10. 05. 1979. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Радић Ратка, адвоката у Суботици, дана 30. 04. 2010. 
године, у трајању од две године.

27. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду ПАНТИЋ БИЉАНА, рођена 11. 05. 1983. године, на адвокат- 
ско-приправничку вежбу код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 
2010. године, у трајању од две године.

28. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 13. 07. 1985. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код мр Јасика Николе, адвоката у Инђији, дана 30. 
04. 2010. године, у трајању од две године.

29. Уписује се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводи- 
не у Новом Саду КРЧМАР ЈЕЛЕНА, рођена 20. 03. 1985. године, на адвокатско-при- 
правничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2010. године, 
у трајању од две године.

30. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛИРИЋ  
ИВАН, адвокат у Зрењанину, са даном 20. 05. 2010. године, због пензионисања.

31. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕ- 
ВИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Сремској Митровици, са даном 30. 04. 2010. године, 
због пензионисања.

32. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУБАКОВ 
ВЛАДИМИР, адвокат у Бечеју, са даном 19. 03. 2010. године, на лични захтев. — 
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине. — 
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канце- 
ларије Субаков Владимира.

33. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ 
ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 04. 2010. године, на лични захтев. 
— Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије Јанковић Војислава.

34. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИРКАШ 
ЗВОНКО, адвокат у Сремској Митровици, са даном 19. 04. 2010. године, услед смр- 
ти. — Весковић Ж. Миомира, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преу- 
зиматеља адвокатске канцеларије Биркаш Звонка.
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35. Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво- 
дине БОЖИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат- 
ско-приправничкој вежби код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 
10. 02. 2010. године.

36. Узима се на знање да је РАДУЈКОВИЋ КОСТА, адвокат у Новом Саду, 
привремено спречен да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 22. 02. 
2010. године. — Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

37. Узима се на знање да је АСАНИ ХАВА, адвокат у Зрењанину, привремено 
спречена да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 13. 04. до 15. 05. 
2010. године. — Тапавички Ирена, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог 
заменика.

38. Узима се на знање да је ХУЊАДИ ШАНДОР, адвокат у Сенти, привреме- 
но спречен да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 16. 04. 2010. го- 
дине. — Михок Јанош, адвокат у Сенти, одређује се за привременог заменика.

39. Узима се на знање да је ДЕЉАНИН ДРАГАНА, адвокат у Ветернику, при- 
времено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев 
од 17. 04. 2010. године. — Дељанин Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се 
за привременог заменика.

40. Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
привремено спречена да обавл>а адвокатску делатност због породиљског одсуства од 
28. 04. 2010. до 27. 04. 2011. године. — Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, од- 
ређује се за привременог заменика.

41. Узима се на знање да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, наставила 
са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 04. 2010. године. — Фе- 
хер Оплетан Ендре, адвокат на Палићу, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

42. Узима се на знање да је Трбојевић Драгана, адвокат у Ветернику, промени- 
ла презиме, које сада гласи ДЕЉАНИН.

43. Узима се на знање да је Латиновић Јелена, адвокатски приправник у Ки- 
кинди, променила презиме, које сада гласи Грбић Латиновић.

44. Узима се на знање да је СЕМЛЕКАН НЕМАЊА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвока- 
та у Новом Саду, дана 19. 04. 2010. године, те да исту наставља код Ђуран Милић 
Емине, адвоката у Новом Саду, дана 20. 04. 2010. године.

45. Узима се на знање да се Јанковић Војислав, адвокат у Новом Саду, разре- 
шава дужности привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду. — 
Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика Штр- 
бац Радована, адвоката у Новом Саду.

46. Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Петроварадину, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Вељка Петровића 8, 
стан 5, почев од 10. 04. 2010. године.

47. Узима се на знање да је РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирпанова 3, почев од 15. 04. 
2010. године.

48. Узима се на знање да је СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранислава Бороте 7, почев од 01. 
04. 2010. године.

Управни одбор
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Теме „Гласника” за 2010. годину:

МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ 
НАКНАДА ШТЕТЕ 
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
СВОЈИНА

Уређивачки одбор „Гласника” моли сараднике да текстове за објављивање до-
ставллју уз уважавање следећих сугестија;
— примерак рада доставити одштампан и потписан
— по могућности, доставити рад и електронском поштом (panonija@eunet.yu) 

или на дискети
— фусноте писати у дну одговарајуће странице
— у библиографским подацима за књиге уз уобичајене податке обавезно наве- 

сти и издавача
— уз чланке доставити резиме и кључне речи
— пожељно је да се достави и превод резимеа на енглески, немачки или фран- 

цуски језик.

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 пута годишње 
у месечним свескама

Оснивач, власник и издавач: Адвокатска комора Војводине. 
Годишња претплата: за земљу 10.000,00 дин., за иностранство 

110 евра (текући рачун број 340-1482-43 
са назнаком „за Гласник”)

Овај број закључен је 07. маја 2010. године.

Тираж: 1700 примерака

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

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

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски слог: Младен Мозетић, ГРАФИЧАР, Нови Сад

Штампа: OFFSET PRINT, Нови Сад

mailto:panonija@eunet.yu
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