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УСМЕНИ ТЕСТАМЕНТ У УПОРЕДНОМ  
И СРПСКОМ ПРАВУ1

САЖЕТАК: У животу постоје ситуације када, упркос во-
љи да се испоштује форма предвиђена за одређени правни по-
сао, то из објективних и оправданих разлога није могуће или 
је њено испуњење знатно отежано. Живот је инвентивнији од 
законодавца, те стога у таквим специфичним ситуацијама закон 
предвиђа или одсуство форме, или њено свођење на минимали-
стичке захтеве. Таква ситуација се огледа и код могућности за 
сачињавањем усменог тестамента. Постоје правни системи који 
допуштају и уређују такву форму изјаве последње воље, али 
постоје и они у којима он није допуштен, или је чак и изричито 
забрањен. Примарни циљ овог рада је да се прикаже упоредно-
правна пракса појединих држава у погледу односа према ова-
квом облику тестирања, као и да се уоче сличности и разлике 
које постоје у односу на наше наследно право када је у пита-
њу овај правни институт. Секундарни циљ рада је презентова-
ње законских услова на основу којих усмени тестамент може 
настати.

Кључне речи: усмени тестамент, историјскоправни развој, 
упоредноправна анализа, законски услови, изузетне прилике

* Рад примљен 18. 8. 2015. године.

*
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1. УВОД

У савременом друштву, захваћеном процесом глобализације, писме-
ности и електронске комуникације, готово је незамисливо да се ма који 
важнији правни послови не закључују у писменој форми. С друге стра-
не, писмена форма несумњиво утиче и на сам процес правне сигурности 
и обезбеђења субјеката у праву, а поготово уколико такви правни посло-
ви производе претежно имовинскоправне ефекте и последице. Чак и код 
оних неформалних правних послова странке теже да остане писани траг, 
као својеврсни облик форме, нарочито уколико се њима врши промет пра-
вима која имају већу економску и тржишну вредност.

Тестамент, као правни посао mortis causa, углавном производи имо-
винскоправне ефекте и последице, иако не треба пренебрегнути ни низ 
других чинилаца које овај институт може да твори. С друге стране, те-
стамент је строго формалан правни посао, што значи да непоштовање 
прописане форме повлачи за собом и рушљивост односног правног акта, 
те стога он неће производити правно дејство.1 Међутим, понекад се поје-
динац може наћи у особеним ситуацијама када би желео да сачини своју 
последњу вољу, али су околности такве да он није у могућности да то 
учини на уобичајен и прикладан начин, већ онако како те посебне прилике 
захтевају. У појединим правним системима допуштен је посебан облик 
тестамента за чији настанак су неопходне минималне формалности уз 
чињеницу неопходности постојања посебних околности у чијем одсуству 
овакав облик тестамента производи рушљивост. Овакав облик последње 
воље је познат као усмено завештање или усмени тестамент и биће пред-
мет нашег истраживања у овом раду.

2. ИСТОРИЈСКОПРАВНИ РАЗВОЈ УСМЕНОГ ТЕСТАМЕНТА

Тестамент улази у ред најстаријих и најзначајнијих институци-
ја наследног права. Време његовог настанка не можемо са сигурношћу 
утврдити, али је неспорно да сеже у далеку прошлост Римљана.2 Иако у 
савременој правној теорији преовладава схватање да класичног теста-
мента у Хамурабијевом наследном праву нема,3 ипак поједини чланови 

1 „Завештање мора бити сачињено у облику и под под условима одређеним законом.” 
Вид. Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95 и 10/2003 – одлука УСРС, чл. 83.

2 С. Марковић, Тестамент у старовјековном праву, Глосаријум, Београд, 2004, 10.
3 Види: С. Аврамовић, Општа правна историја – стари и средњи век, Службени 

гласник, Београд, 1999, 115; С. Марковић, Општа историја права I, Глосаријум, Београд, 
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овог Законика су регулисали ситуације које су се односиле на поклон за 
случај смрти,4 којима се мењао законски ред наслеђивања и где се, врло 
извесно, ради о зачетку тестамента.5 Када је реч о наследном праву Егип-
та, одговорити на питање да ли је то право познавало тестамент знатно је 
компликованије него што је то био случај са Хамурабијевим правом, јер 
овде постоје опречна мишљења међу ауторима6 будући да Египћани по-
знају нешто налик на тестамент, изјаву воље којом се одређује један део 
имовине за култ мртвих и додају или одузимају понешто од наследних де-
лова потомака или брачног друга.7 Слична је ситуација и са тестаментом 
код античких Грка, а пре свега код оних, у погледу права, најразвијенијих, 
Атињана, где су истраживања, ипак, показала да ове правне установе, ба-
рем у оном класичном смислу, нема.8 

За већину аутора који се баве питањима настанка и развоја тестамен-
та, није спорна чињеница да се тестамент у класичном смислу појављује 
у старом Риму. За разлику од осталих народа, Римљани од најстаријих 
времена знају за тестамент и нашироко га користе.9 У Закону 12 таблица 
(Lex duodecim tabularum) о овој установи се говори као о нечему општепо-
знатом и уобичајеном, што наводи на закључак да је он у пракси итекако 
био заступљен.10 Римљани су сматрали прављење тестамента као морални 
императив, али и као законску обавезу сваког свог грађанина, о чему сли-
ковито говори и једна клетва, веома популарна у старом Риму.11 

2006, 121; М. Павловић, Правна историја света, Neo brand INC, Крагујевац 2005, 66; Р. 
Фестић, Опћа хисторија државе и права, Colpi, Сарајево 69; Љ. Кркљуш, С. Шаркић, Оп-
шта историја државе и права, Научна књига, Београд, 1989, 42.

4 Професор Марковић цитирајући одредбу чл. 150. Хамурабијевог законика: „Ако 
је муж дао на поклон својој жени поље, воћњак, кућу и оставио јој таблицу, после његове 
смрти деца јој неће ништа оспоравати”, истиче да би се овај брачни поклон, који је Хаму-
рабијевом законодавству био познат под називом нудуну, могао окарактерисати као зачетак 
тестамента. Вид. С. Марковић, (2004), 16.

5 С. Марковић, (2006), 122.
6 Вид. С. Марковић, (2004), 18 и даље.
7 О. Станојевић, Римско право, Службени лист СФРЈ, Београд, 1989, 219.
8 Професор Аврамовић у својој докторској дисертацији истиче да је садржински сло-

бода тестирања код старих Грка била већа од оне која је била код Римљана, али да се у 
Грчкој, ипак, не може срести установа тестамента, већ само поједине алтернативне форме 
исказивања последње воље, које су у односу на класичан тестамент облици sui generis. О 
овоме више вид. С. Аврамовић, Еволуција слободе тестирања у античком грчком праву, 
докторска дисертација, Београд, 1981, 381.

9 О. Станојевић, 219.
10 Д. Стојчевић, Римско приватно право, Службени лист СФРЈ, Београд, 1983, 10.
11 „Нека те Јупитер казни да умреш без тестамента!” Ова клетва је јасан доказ који 

иде у прилог чињеници да је међу Римљанима тестамент био уобичајен институт наслед-
ног права и да је редовно састављан. Вид. С. Марковић, (2004), 18. и даље
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Први тестаменти у Риму били су усмени и јавни.12 Поједини аутори 
сматрају да су у класичном римском праву постојале две врсте тестамената: 
нункупациони (testamentum nuncupativum), односно онај који је искључиво 
усмени, и мешовити (mixed) који има елементе и усменог и писменог.13

Током средњег века имамо примере и усменог и писменог тестамен-
та, иако интестантско наслеђивање има доминантну улогу. Усмени теста-
мент је био познат и у старом српском праву, што очито доказује посто-
јање неколико одредби у Законоправилу, односно Крмчији Светога Саве, 
којима се регулише овај облик изражавања последње воље.14 У каснијим 
вековима се дешавало да су честе злоупотребе код усменог завештања до-
водиле до његовог законског забрањивања.15 Но ипак, у већини земаља 

12 Међу првима, као редовна форма тестирања, појављује се calatis comitis, који је 
сачињаван пред куријатском скупштином којом је председавао pontifex maximus, прво-
свештеник у својству врховног чувара обичаја, док је ванредни облик завештања био in 
procintu, такође усмен, прављен од стране војника чија је неизвесност живљења, пред че-
сте битке које су водили освајачки настројени Римљани, била очигледна. Нешто касније 
настају још два облика тестамента: mancipatio familiae, који се јавља услед недостатака 
које је имао тестамент изјављиван пред куријатском скупштином, у смислу ретког одр-
жавања саме скупштине, а и немогућности да тестамент изјаве жене и плебејци и per aes 
et libram, писани тестамент на тзв. диптиху, односно двема воском премазаним дрвеним 
дашчицама, које су биле везане попут два листа у књизи, док су се потписи и печати седам 
сведока налазили на спољним странама овог диптиха. Међутим, дешавало се да због сло-
жене форме и строгих услова настане неки пропуст код ове врсте тестамента, па он поста-
не неважећи. Услед таквих ситуација настаје тзв. преторски тестамент, где претор занема-
рује потребе форме и уколико су му таблице, оверене печатима седам сведока, предочене, 
он онда даје правну снагу таквом тестаменту. У посткласичном и Јустинијановом праву, 
поред постојећих варијанти тестамента per aes et libram, настају још три приватне форме 
тестамента и то су: писани (testamentum scriptum), потписан од стране завештаоца и седам 
сведока, усмени, саопштен пред седам сведока, као и олографски тестамент, својеручно 
написан и потписан и за чију форму нису били потребни никакви сведоци. Поред приват-
них, Јустинијаново право нам доноси и две јавне форме тестамента: testamentum apud acta 
conditum, издиктиран у службене списе и testamentum principi oblatum, тестамент поверен 
на чување владару у његовој канцеларији све до смрти оставиоца. О формама, особености-
ма појединих облика и развоју тестамента у римском праву више вид. Ж. Милосављевић, 
Римско приватно право: Наследно право, књ. III, Државна штампарија Краљевине Србије, 
Београд 1900, 19–32; О. Станојевић, 219–221; С. Марковић, (2004), 54. и даље; М. Мило-
шевић, Римско право, Службени гласник, Београд, 2007, 424–427.

13 M. Talamanca, Instituzioni di diritto romano, Giuffre, Milano, 1990, 720.
14 У овом смислу се у Прохирону (глава 9, грана 21) истиче да ће онај ко је слеп од 

рођења или услед болести бити овлашћен да сачини усмени тестамент пред седам или 
пет сведока којима ће исказати име наследника, уз обавезно полагање заклетве одговорног 
лица, пред сведоцима, да ће верно забележити све што тестатор буде изјавио. Такође, у 
Прохирону (глава 16, грана 21) је омогућено сачињавање усменог тестамента лицу које је 
рањено у рату и које се „идући путем приближава смрти” пред само два сведока која се у 
таквој ситуацији могу наћи. Вид. О. Антић, Наследно право, Правни факултет, Београд, 
2013, 297–298, 760.

15 Као, на пример, у Пољској и Француској законима из 1726, односно 1735. године. 
Вид. М. Јовичић, О приватном усменом тестаменту, Правосуђе, бр. 8/1932, 465.
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ова форма тестамента је редовна и најчешћи начин изражавања послед-
ње воље. Тако је у аустријском праву пре доношења Грађанског законика 
1811. године, усмени тестамент био редовна форма, док се број потребних 
сведока, за изјаву последње воље, кретао од два до пет, што је зависило у 
ком делу земље је састављан.16

Грађански законик за Краљевину Србију од 25. марта 1844. године 
предвиђао је усмени тестамент и као редовну и као ванредну изјаву по-
следње воље. Да би тестамент настао било је потребно да се изјави пред 
петорицом „способних, признатих сведока”. Интересантно је то што њих 
петорица нису морали истовремено бити присутни приликом овакве изја-
ве последње воље, већ је Закоником предвиђено да тројица морају бити 
присутни, а да се другој двојици таква изјава, очигледно, може накнадно 
саопштити. Такође, било је пожељно, односно „мудро” како се истиче у 
Законику, али не и неопходно, да такву изјаву након што чују, сведоци и 
писмено саставе, јер је постојала опасност да „они могу заборавити, а и 
умрети”.17 За разлику од сведока код писменог тестамента, сведоци усме-
ног тестамента су били у обавези да своје казивање заклетвом потврђују, 
ако не сви, онда бар тројица од пет сведока.18 Због честих злоупотреба ови 
параграфи бивају укинути Законом од 24. маја 1911. године.19

16 У старом чешко-моравском праву тестатор је своју изјаву давао пред три присут-
на сведока, а у мађарском праву је било потребно четири сведока у регуларним условима 
сачињавања усменог тестамента, док је у случају рата, епидемије или путовања бродом он 
могао да састави привилеговани усмени тестамент пред само два сведока. Тако сачињен 
тестамент губио би своју пуноважност у случају протека три месеца од престанка ових 
изузетних прилика, а под условом да је тестатор још увек жив. Вид. О. Антић, Усмени те-
стамент, магистарски рад, Београд, 1978, 12. и даље.

17 „Коме није згодно овако писмено тестамент правити, и онај пропис набљудавати, 
онај може усмено последњу вољу изјаснити. И ово да опстане, мора пред пет способних 
признатих сведока бити, од којих бар тројица морају заједно бити. Сведоци овакви истина 
не морају, али ће тек добро и мудро учинити, ако такву усмену последњу вољу на писмено 
ставе; јер они могу заборавити, а и умрети.” Вид. §. 436 Грађанског законика Краљевине 
Србије у: Л. Марковић, Грађански законик Краљевине Србије: са кратким објашњењима, 
Геца Кон, Београд, 1913, 214.

18 Ibid., §. 437. и 438.
19 Усмени тестамент остаје дозвољен, али само као ванредна форма која се може 

користити у законом предвиђеним условима, у случају рата, поплаве, бродолома, велике 
епидемије у којима би завештаоцу било немогуће сачинити писмени тестамент или га из-
јавити пред судом. Овакав тестамент ће важити само у року од три месеца од минуле опа-
сности. Ibid., §. 477; Више о овоме вид. Д. Аранђеловић, Наследно право с нарочитим об-
зиром на грађански законик Краљевине Србије, Штампарија Д. Грегорића, Београд, 1925, 
56.
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3. УСМЕНИ ТЕСТАМЕНТ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Посматрајући правне системе појединих држава могли бисмо изву-
ћи закључак да у савременом законодавству имамо три основна става о 
усменом тестаменту: 

1. усмени тестамент као редовни облик тестирања,
2. усмени тестамент као ванредна форма изјаве последње воље и
3. усмени тестамент као правно недозвољен начин изражавања сло-

боде завештања.20

3.1. Усмени тестамент као редован облик тестирања

Усмени тестамент као редовна форма завештања појављује се 
у аустријском праву и суштински представља римски testamentum 
nuncupativum, који смо напред већ помињали. Уређујући дозвољене 
„спољне форме”21 тестамента, аустријским грађанским закоником уређено 
је да се ван суда, усмено може изјавити последња воља пред тројицом 
способних сведока, који су у исто време присутни и који су способни да 
потврде да се код завештаоца није десила никаква превара или заблуда.22 
Овим Закоником је предвиђено да свако заинтересовано лице, које има 
некакав правни интерес, има право да захтева исказ који ће бити под за-
клетвом сва три, или бар двојице сведока, уколико се један од њих не би 
могао више саслушати, а који су били присутни приликом усмене изјаве 
последње воље, а уколико то не учине тестамент нема правно дејство.23

Усмени тестамент, као редован облик завештања, постоји и у Лих-
тенштајну, будући да се у тој земљи примењује Аустријски грађански за-
коник из 1811. године.24 Занимљив је податак да се усмени тестамент, као 
редован облик завештања, може наћи и у земљама као што су Нигерија и 

20 О. Антић, Наследно право, Београд, 2002, 271.
21 Д. Аранђеловић, Аустријски грађански законик, превод, Нова штампарија – Дави-

довић, Београд, 1906, 77.
22 Такође, законом није обавезујуће, али је пожељно, да сведоци, или сви заједно или 

сваки за себе, ради лакшег памћења, завештаочеву изјаву саставе писмено, чим то буде 
могуће или да то помоћу другог лица учине. Вид. §. 585. Аустријског грађанског законика, 
Ibid., 78. 

23 „Да би се усмена последња наредба могла извршити, мора бити на захтев ма кога, 
коме је до тога стало, потврђена сагласним исказом под заклетвом сва три сведока, или, 
уколико се један од њих не би могао више саслушати, бар остале двојице.” Вид. §. 586 
Аустријског грађанског законика, Ibid.

24 Е. Станковић, Аустријски грађански законик као изворник српског грађанског за-
коника, Годишњак факултета правних наука, 3/2013, 122.
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Гана, у којима се, поред закона, још увек примењује и древно обичајно 
наследно право.25

3.2. Усмени тестамент као посебан облик тестирања

У већини правних система, барем тамо где је допуштен, усмени те-
стамент се појављује као посебан или ванредни облик последње воље. У 
пракси ово заправо значи да је његово сачињавање дозвољено у посебним 
или изузетним ситуацијама, са ограниченим временом трајања, као и уз 
блаже захтеве форме. 

Услови под којима може настати усмено завештање могу се разлико-
вати с обзиром на правни систем конкретне државе, али се свакако везују 
за „изузетне прилике” или „посебне околности” које су неопходне за његов 
настанак.26 На овом месту ћемо се бавити оним правним системима у који-
ма је усмени тестамент допуштен као ванредна или привилегована форма.

Грађанским закоником Народне Републике Мађарске од 1959. годи-
не, као изузетан облик последње воље, предвиђен је усмени тестамент 
(szóbeli végrendelet). Њиме се прописује да, уколико се одређено лице нађе 
у каквој животној опасности или ванредној ситуацији која му угрожава 
живот и која не дозвољава састављање писаног тестамента, може начини-
ти усмени тестамент.27 Како би тако начињена последња воља била пуно-
важна, изјава тестатора мора бити у присуству два сведока који у потпу-
ности разумеју језик на коме се таква изјава даје у целини и свом пуном 

25 О. Антић, (2013), 304.
26 Тако постоје правни системи држава који једном широком формулацијом одре-

ђују услове у којима може настати овакав облик тестамента. Заједничко за овакве правне 
системе је што постављају један правни стандард „изузетних околности” за пуноважност 
усменог тестамента, остављајући судовима широка овлашћења, али и терет доказивања 
постојања или непостојања оваквог услова у свакој конкретној ситуацији, узимајући у 
обзир све релевантне околности датог случаја. С друге стране, постоје правни системи у 
којима се такав услов постојања „изузетних околности” законом ближе одређује, чиме се 
прецизирају могућности сачињавања овакве форме тестамента, а тиме је и правна сигур-
ност на једном вишем нивоу. То се може, на пример, постићи принципом енумерације, 
односно таксативног навођења у закону шта се може сматрати под „изузетним приликама” 
или „посебним околностима”, да би овакав један тестамент уопште могао настати. Најзад, 
постоје и правни ситеми у којима је усмено завештање дозвољено, али оно, посматрајући 
са становишта нашег права, садржи елементе и неких других форми последње воље.

27 „Усмени тестамент може начинити онај који је у ванредној ситуацији која му угро-
жава живот и који свој (писани) тестамент може, или само са великим потешкоћама на-
писати или пак није уопште у могућности написати.” Вид. §. 634а. Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről (Грађански законик Мађарске), http:// jogszabalykereso.mhk.hu/
cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=479.620447, 28.01.2015.
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обиму, као и да том приликом завешталац назначи, пред сведоцима, да је 
то недвосмислено његов тестамент.28 Узимајући у обзир ограничења која 
важе када су у питању сведоци тестамента, за валидност усменог теста-
мента није потребна писменост самих сведока.29 Међутим, овај Законик 
престаје да важи и 15. марта 2014. године у Мађарској ступа на снагу 
нови Грађански законик.30 У погледу изјаве последње воље, најважније 
промене су наступиле у смислу што ново законодавство дозвољава тзв. 
заједнички тестамент (кözös végrendelet) који је дозвољен када су у питању 
супружници.31 Према новом законодавству, усмени тестамент и даље пред-
ставља изузетан облик последње воље, који је могуће сачинити у „изу- 
зетним ситуацијама” које не допуштају сачињавање писаног тестамента.32 
Оно што је новина овог Законика, у смислу усменог тестамента, јесте то 
што се допушта да завешталац своју последњу вољу искаже знаковним 
језиком, на пример уколико је тестатор глувонем, али под условом да оба 
сведока познају такав знаковни језик.33 

У поглављу III, које се односи на располагање имовином у случају 
смрти, Грађанског законика Републике Пољске од 18. маја 1964. године 
уређују се питања изјаве последње воље. У наследном праву Пољске теста-
менти се класификују на обичне (уобичајене) и посебне. У Грађанском за-
конику је, као посебна форма последње воље, предвиђен усмени тестамент 
који се може сачинити пред три присутна сведока уколико постоји бојазан 

28 „Усмени тестамент ће бити пуноважан уколико завешталац изјави своју последњу 
вољу у присуству два сведока, а сведоци у потпуности разумеју језик на којем је (исказан) 
представљен тестамент у целости и свом пуном обиму усмено и истовремено (тестатор) 
истакне да је таква усмена изјава његов тестамент.” Ibid., §. 635 ст. 1.

29 Ibid., § 635 ст. 2.
30 У време када је донет Грађански законик, односно 1959. године, приватна имовина 

је постојала као рудиментарни облик, уколико узмемо у обзир политичке и друштвене чи-
ниоце који су у време његовог доношења били на снази. Нови Грађански законик је донет 
у складу са савременим токовима живота и друштвеним променама које су се у међувреме-
ну догодиле, што ће свакако утицати на већу правну извесност и сигурност уопште. Нови 
Законик, заправо, одражава главне друштвене промене које су се десиле у протеклих педе-
сет пет година, а најважнија међу њима је свакако увећан значај приватне својине. Више о 
овоме вид. Erika Fábos, Polgári Törvénykönyv: Az élet írta az új szabályokat, http://www.vg.hu/
kozelet/ jog/ polgari-torvenykonyv-az-elet-irta-az-uj-szabalyokat-422603, 28. 01. 2015.

31 Вид. § 7:23 а Polgári Törvénykönyvéről 03/15/2014 (Грађански законик од 15. мар-
та 2014. године), http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2014/02/uj_ptk_szov2014.html, 28. 01. 
2015.

32 Ibid., § 7:20
33 „Усмени тестамент ће бити пуноважан уколико завешталац изјави своју последњу 

вољу у присуству два сведока, а сведоци у потпуности разумеју језик на којем је (исказан) 
представљен тестамент у целости и свом пуном обиму усмено – или у случају знаковног 
језика или језика знакова завештаоца – и истовремено (тестатор) истакне да је таква усме-
на изјава његов тестамент”, Ibid., § 7:21.
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да ће тестатор ускоро умрети или постоје нарочите околности које знат-
но отежавају сачињавање завештања у редовној форми.34 Садржај усменог 
тестамента може се пронаћи тако што ће један од сведока или неко треће 
лице написати изјаву последње воље покојника у року од годину дана од 
дана сачињавања са уредно написаним датумом и местом саме изјаве, као 
и датумом и местом сачињеног писмена. Такво писмено је у обавези да 
потпишу завешталац и два сведока или сва три сведока.35 Међутим, када 
садржај усменог тестамента није пронађен на овакав начин, он се може 
усмено изрећи на суду у року од шест месеци од дана отварања наслед-
ства и засниваће се на доследним исказу сведока пред судом. Уколико ис-
питивање једног сведока није могуће, или је тешко, онда се пуноважност 
усмене изјаве пред судом постиже и доследним сведочењем два сведока.36

Грађанским закоником Швајцарске од 10. децембра 1907. године, по-
ред олографског и нотаријалног тестамента, као редовних форми изјаве 
последње воље, могуће је и сачињавање усменог завештања, као изузетне 
форме. Швајцарско право предвиђа да се усмени тестамент може сачи-
нити када је завешталац спречен да користи други облик последње воље 
услед ванредних околности као што су непосредна опасност од смрти, 
прекид комуникације, епидемије или рата.37 Законик захтева присуство 
два сведока, а они су у обавези да о таквој изјави саставе писмено и да 
га доставе суду или да изјаву дају усмено пред судом, о чему ће се са-
ставити записник. Уколико завешталац жели да начини тестамент у току 
одслужења војног рока, он то може учинити усмено пред два сведока, а 
официр са чином капетана или са неким вишим чином може да замени 

34 „Уколико постоји страх од непосредне смрти завештаоца, односно ако због посеб-
них околности сачињавање уобичајеног облика последње воље није могуће или је веома 
тешко, завешталац може прогласити вољу усмено у присуству најмање три сведока”. Вид. 
чл. 952, §. 1. Kodeks Cywilny (Грађански законик Републике Пољске), http://www.ihlublin.pl/
pliki%20do%20pobrania/kodeks_cywilny.pdf, 28. 01. 2015.

35 „Садржај усмене воље може се наћи на такав начин што ће један од сведока или 
неко треће лице написати изјаву покојника у року од годину од дана сачињавања, дајући 
место и датум изјаве и место и датум овог писма, а писмо је потписао завешталац и два 
сведока, или сви сведоци.” Ibid., чл. 952, §. 2.

36 „У случају да садржај усменог тестамента није пронађен на овај начин, он може 
бити у року од шест месеци од дана отварања наследства одређен на основу доследног 
исказа сведока поднетих пред судом. Ако испитивање једног сведока није могуће, или је 
тешко, пуноважност пред судом може задовољити доследна сведочења два сведока.” Ibid., 
чл. 952, §. 3

37 „Где је завешталац спречен да користи било који други облик воље услед ванред-
них околности као што су непосредне опасности од смрти, прекида комуникација, епиде-
мије или рата, он или она има право да сачини тестамент у усменој форми.” Вид. чл. 506, 
ст. 1 Swiss Civil Code, http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/210.en. pdf, 28. 01. 2015.
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судску власт.38 По престанку ванредних околности, тестатор би требало 
своју последњу вољу да сачини у некој од редовних форми завештања, те 
стога усменом тестаменту престаје важност.39

Постоје правни системи који допуштају усмени тестамент, али са-
држе и строга ограничења изван којих састављање оваквог облика теста-
мента није пуноважно. Та ограничења се могу односити или, најчешће, 
на лица којима је оваква форма тестирања намењена, или на таксативно 
наведену садржину коју такав тестамент може имати, односно на шта се 
може односити. Тако је у Гани, посебним законом којим се уређује на-
следноправна област везана за тестаменте, тзв. Wills act од 1. јуна 1971. 
године, предвиђено да свако лице изнад 18 година живота може у складу 
са овим Законом сачинити завештање само у писменој форми.40 Међутим, 
овим Законом се предвиђају и неке друге форме завештања резервисане 
само за припаднике оружаних снага,41 што упућује на закључак да је сачи-
њавање усменог тестамента резервисано само за припаднике војске, тако 
да га остала лица не могу користити. 

Слично овоме и грчко право предвиђа могућност употребе усменог 
тестамента само за војна лица која могу у случајевима епидемије, блока-
де, експедиције или заробљеништва изјавити своју последњу вољу пред 
два сведока. О томе се сачињава писмено које потписују тестатор и сведо-
ци, осим уколико завешталац није у стању да се потпише, када је довољ-
на и само изјава сведока о томе, те овакав изузетни војнички тестамент 
постаје усмени.42

Чланом 880. Грађанског законика Етиопије од 1960. године уређу-
ју се различите врсте последње воље. Тестаментално наследно право ове 
државе познаје три облика завештања: јавне, олографске и усмене теста-
менте.43 Дефиција усменог тестамента утврђена овим Закоником се не 

38 Ibid., чл. 506–507.
39 „Ако завешталац накнадно има прилику да сачини своју вољу у другом облику, 

усмени тестамент престаје да важи 14 дана након што се прилика укаже.” Ibid., чл. 508.
40 Вид. чл. 1, ст. 1 Wills act, http://www.jtighana.org/new/actdetails.php?id= 126, 28. 01. 

2015.
41 Тако се у закону наводи да, без обзира на супротне одредбе овог закона, било који 

припадници оружаних снага могу, док су ангажовани у активној служби, сачинити теста-
мент у једној од три следеће форме: а) својеручни писани тестамент без сведока, ако су 
материјалне одредбе и потпис својеручно написани од стране завештаоца; б) писани теста-
мент (без обзира да ли је својеручно написан од стране завештаоца) и уз присуство једног 
сведока и в) усмени тестамент сачињен пред три сведока. Ibid., чл. 6, ст. 1.

42 О. Антић, (2013), 307.
43 Вид. чл. 880 The Civil Code of Ethiopia, http://www1.umn.edu/humanrts/research/

Civil%20Code%20%28 English%29.pdf, 28. 01. 2014.
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разликује од осталих у оним државама у којима је такав облик завештања 
дозвољен.44 Међутим, иако је законском формулацијом омогућена употре-
ба усменог тестамента, ограничена је његова садржина, те завешталац 
може њиме обухватити само оно што је законом таксативно наведено. Оно 
се односи на наредбе о сахрани, о могућности располагања појединим ле-
гатима од којих вредност сваког од њих не може бити већа од 500 етио-
пијских долара, као и наредбе стараоцима своје малолетне деце. Било који 
други начин усменог тестирања неће производити правно дејство, док ће 
легати који прелазе овај законски износ, уколико су усменим тестаментом 
увећани, бити смањени до вредности утврђене законом.45

У мањем броју америчких држава (око 20-так држава) је дозвоље-
но усмено завештање, као посебна форма последње воље, уз постојање 
„одређених околности”. Према прописима држава које дозвољавају овакав 
облик последње воље, усмене тестаменте могу сачињавати особе услед 
тешких болести са смртним исходом („last sickness”), пред најмање три 
особе у својству сведока и затим се своде на писмено сведока које су ови 
дужни учинити у одређеном временском периоду након смрти завештао-
ца. Поједине америчке државе пак стављају законска ограничења која се 
односе на врсту и вредност имовине која се може завештати на овакав 
начин, односно путем усменог тестамента. С друге стране, неке америчке 
државе дозвољавају усмени тестамент, али само као последњу вољу вој-
них лица која се налазе у активној служби.46

У праву Енглеске питања која су везана за тестаменте регулисана 
су Законом о тестаментима из 1837. године, који је касније употпуњен 
богатом судском праксом common law система. Овим Законом је, поред 
редовне форме тестирања оличене у тзв. „енглеском тестаменту” као вр-
стом алографског тестамента, регулисана и једна привилегована форма 
тестамента. Међутим, њена је примена строго ограничена, како у погледу 
лица која је могу користити, тако и у погледу околности у којима може 
бити начињена.47 Законом о тестаментима из 1861, познатим и као Лорд 
Кингсдаунов закон, донете су нове промене, али је овај Закон често узи-

44 „Усмени тестамент је онај облик којим једно лице, предосећајући своју скорашњу 
смрт, изјављује своју последњу вољу пред два сведока.” Ibid., чл. 892.

45 Ibid., чл. 893–894.
46 J. Dukeminier, S. M. Johansen, J. Lindgren, R. Sitkoff, Wills, Trusts and Estates, 8th 

Edition, Aspen Publishers, New York, 2009, 226.
47 У почетку су се оваквом формом тестирања служили искључиво војници и мор-

нари, али је касније таква могућност проширена и на припаднике ратног ваздухопловства, 
болничарке и дактилографкиње. У случају ратног стања наведена лица могу изјавити своју 
последњу вољу на било који начин, на пример усмено или писмено без сведока. Једини 
услов за његову пуноважност јесте постојање сигурних доказа у питањима, пре свега, по-
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ман као пример сукоба између разноликих националних закона услед ра-
зличитих стандарда између субјеката и тестамената из Велике Британије 
и оних који потичу од других народа. Осим тога, Закон о тестаментима из 
1861. године није успевао да разликује покретну и непокретну имовину, 
будући да је непокретна имовина морала бити усаглашена са законом др-
жаве у коме се налазила, без обзир на националну припадност тестатора 
или било којих других чинилаца. Услед тога, Парламент Велике Британије 
доноси Закон о тестаментима 1963. године којим укида претходни закон. 
Законом о тестаментима из 1963. утврђено да се тестамент „правилно из-
вршава” уколико је у складу са локалним законима у држави у којој се 
извршава, у држави у којој је живео тестатор, или у држави чији је он био 
држављанин, а не искључивом применом закона Велике Британије на све 
тестаменте. Нови Закон је усаглашен са сугестијама Девете хашке конфе-
ренције за међународно право и уз Закон о тестаментима из 1837. године, 
основни је закон регулисања тестамената у Уједињеном Краљевству.48

3.3. Усмени тестамент као правно недозвољен облик тестирања

Насупрот правним системима у којима је усмени тестамент, било као 
редован било као посебан, допуштен облик тестирања, постоје системи 
који ову форму изјаве последње воље не дозвољавају или је чак и изричи-
то забрањују. Тако француски грађански законик Code civil из 1804. годи-
не не познаје усмено завештање ни као изузетан облик тестирања. Такође, 
и у свим оним државама у којима се примењује Code civil не можемо наћи 
постојање усменог тестамента. Такав је случај са Белгијом, Луксембургом 
и Монаком, као и са америчком савезном државом Луизијаном и највећом 
канадском покрајином (провинцијом) Квебеком, у којима је остварен сна-
жан утицај француског права. 

Слична ситуација је и у италијанском праву. Према италијанском 
Грађанском законику Codice civile, у другој књизи која се односи на теста-
ментално наслеђивање, у трећем поглављу под називом Delle successioni 
testamentarie од 29. јуна 2012. године, постоји подела на две групе теста-
мената: редовни тестаменти (testamenti ordinari) и ванредни тестаменти 
(testamenti speciali). Међу ванредним облицима тестамената у италијан-
ском праву нема форме усменог завештања.49

стојања, као и садржине самог тестамента. Вид. D. H. Parry, The Law of Succession: Testate 
and Intestate, Sweet & Maxvell Ltd, London, 1972, 23. и даље.

48 Вид. J. H. C. Morris, The Wills Act 1963, Cambridge University, 1964, 685. и даље.
49 Ова подела донекле одговара подели на редовне и ванредне облике које имамо у 

српском праву, с разликом што у италијанском праву не постоји изузетни облик завешта-
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У шпанском праву усмени тестамент као посебан облик изјаве по-
следње воље не постоји. Међутим, одредбама Шпанског грађанског зако-
ника предвиђена је некаква врста изузетка када је у питању отворено за-
вештање и када није потребно нотарово присуство за његово сачињавање. 
Ова форма завештања слична је усменом тестаменту у српском праву.50

Усмени тестамент немамо ни у руском праву. Грађански законик Ру-
ске Федерације садржи одредбе које се односе на наслеђивање путем за-
вештања у глави 62. која носи назив Наследование по завещанию. Овде 
је предвиђен тестамент за ситуације када грађанину прети опасност по 
живот, као и због тренутних изузетних околности које спречавају да се по-
следња воља сачини у некој од редовних форми, па се допушта сачињава-
ње тестамента пред два сведока, али не усмено, него у писменом облику.51

4. УСМЕНИ ТЕСТАМЕНТ У СРПСКОМ ПРАВУ

У наследном праву Републике Србије усмени тестамент је допуштен 
као изузетан облик изјаве последње воље који се може сачињавати у слу-
чају када завешталац услед дејства изузетних прилика није у могућности 
да сачини неки други облик завештања.

Завешталац може последњу вољу усмено изрећи пред три истовре-
мено присутна сведока, ако због изузетних прилика не може сачинити 
писмено завештање.52 Усмено завештање престаје да важи по истеку три-
десет дана од дана престанка прилика у којима је сачињен.53 Из наведене 
законске дефиниције произилази да је за пуноважност усменог завештања 
неопходно да кумулативно буду испуњена три услова: постојање изузет-

ња. О облицима тестамената у италијанском праву више вид. Codice Civile, Libro Secondo, 
Titolo III, Delle successioni testamentarie, Capo IV, Della forma dei testamenti, http://www.
altalex.com/index.php?idnot= 35111, 29. 01. 2015.

50 Ово се огледа у могућности сачињавања тестамента пред пет сведока ако се за-
вешталац нађе у непосредној смртној опасности, односно пред три сведока старија од 16 
година у случају епидемије. У оваквим ситуацијама налаже се да тестамент буде закључен 
у писменом облику, али ће бити пуноважан и када се изјави усмено. Вид. M. Stanković, 
J. Manuel Gutiérrez Celdrán, „Ogled o mogućnosti harmonizacije evropskog naslednog prava 
kroz analizu najznačajnijih sličnosti i razlika srpskog i španskog naslednog prava”, Harmonius 
1/2013, 284.

51 У руском праву овакав облик тестамента се зове Завещание в чрезвычайных 
обстоятельствах. Вид. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть третья, Раз-
дел V., Наследственное право, Глава 62., Наследование по завещанию, http://base.garant.
ru/10164072/63/#block_3062, 29. 01. 2015.

52 ЗОН, чл. 110, ст. 1.
53 ЗОН, чл. 110, ст. 2.
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них прилика, немогућност завештаоца да услед дејства таквих изузетних 
прилика сачини писмено завештање и истовремено присуство три сведока 
пред којима завешталац даје изјаву последње воље. Усмени тестамент, као 
изузетан облик, разликује се од редовног у три правца: у погледу околно-
сти, тј. момента и услова када се овакав тестамент може употребити, у 
погледу његове форме и у погледу времена његовог важења.54

Као прво, искрсава питање шта треба подразумевати под „изузет-
ним приликама”. Закон о наслеђивању Републике Србије, за разлику од 
одредаба Српског грађанског законика,55 и неких савремених наследно-
правних прописа, о којима смо напред писали, ближе не одређује шта се 
може подразумевати под овим појмом. Овде се, несумњиво, ради о једном 
правном стандарду. „Изузетне прилике” су законски термин,56 а да ли ће 
се нешто сматрати као изузетна прилика или неће, цениће суд од случаја 
до случаја. Ово значи да ће у случају спора постојање или непостојање 
ових изузетних прилика ценити суд, узимајући у обзир све релевантне 
околности односне ситуације. Стога је потпуно оправдано што поједини 
аутори појам „изузетних прилика” настоје да схвате у најужем смислу,57 
узимајући у обзир да је овај облик тестамента веома погодан за манипу-
лацију и кривотворење. Оне могу бити објективне природе када се везују 
за неки неотклоњиви и општепознати догађај који погађа једну мању или 
већу групу људи тако што знатно погоршава њихово битисање и то могу 
бити ратови, елементарне непогоде или природне катастрофе, као што су 
земљотреси, пожари, поплаве, затрпаност у руднику, судар возова, пад 
авиона и слично, или могу бити субјективне природе које погађају искљу-
чиво појединце, као што су, на пример, болести са очигледним смртним 
исходом, рецимо снажан и изненадан срчани или мождани удар, „галопи-
рајући канцер” у случајевима када се здравствено стање не казује оболе-
лом, од стране лекара и породице, због лошег утицања таквог саопштења 
на његову психичку стабилност, обилна крварења услед повреда, велика 
удаљеност од насељених места.58 

54 Б. Радовановић, „Правни значај и природа усменог тестамента”, Гласник адвокат-
ске коморе АП Војводине, 3/1957, 15–21.

55 Српски Грађански законик, након измене од 24. маја 1911. године, помиње 4 обли-
ка усменог тестамента: ратни тестамент, тестамент у случају поплаве, тeстамент у случају 
бродолома и тестамент у случају заразе. О овоме више вид. Л. Марковић, Наследно право, 
Штампарија Дом, Београд, 1930, 209–210.

56 А. Гамс, Облигационо и наследно право, Научна књига, Београд, 1962, 60.
57 С. Вуковић, Коментар закона о наслеђивању, Пословни биро, Београд, 2007, 151.
58 Посебне тешкоће се могу појавити у случајевима када се мора ценити субјективна 

компонента изузетних прилика. У оваквим случајевима од одлучујућег значаја је испитати 
карактер и природу тих прилика, дужину њиховог трајања, њихов интензитет и све то са-
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Битан елемент за пуноважност усменог завештања је присуство све-
дока. Као што се да видети, у упоредноправној анализи усменог теста-
мента, о чему смо напред писали, број сведока се разликује, у зависности 
од правног система, односно конкретног законског решења. Насупрот ра-
нијим законским решењима у нашем праву, када је за пуноважност теста-
мента било довољно присуство два сведока, за које се тражило да испу-
њавају све оне услове који се траже и за остале тестаменталне сведоке, 
изузев захтева да не морају знати читати и писати, у важећем Закону о 
наслеђивању се, с једне стране, пооштравају услови настанка усменог те-
стамента, захтевом за присуствовањем три сведока, док се, са друге стра-
не, такви услови олакшавају, јер допуштају да се у улози сведока могу 
наћи и они који то не могу бити када је у питању сачињавање осталих 
форми тестамената.59 На овом месту, пре свега, мислимо на тестаторове 
сроднике и њихове супружнике, али и на саме тестаторове супружнике. 
Мислимо да је ово потпуно оправдано, узимајући у обзир да онај који се 
нађе у изузетним приликама нема баш пуно ни времена, ни могућности 
да размишља и одабире пред ким ће дати своју изјаву последње воље. То 
оправдава и чињеница да се у таквим приликама, веома често, изјавилац 
последње воље може налазити у кругу своје породице или својих најбли-
жих. Како у изузетним приликама тестатор не може да бира ни место ни 
време састављања тестамента, исто важи и за избор сведока, те се у тој 
улози најчешће налазе лица која су се ту случајно затекла. Несумљиво да 
се намеће и питање у чему се огледа улога сведока. Другим речима, да ли 
су они у обавези да посведоче само о садржини изјављене последње воље, 
или су у обавези да сведоче и о свим условима у којима се такав изјавилац 
налазио. Узимајући у обзир мишљења теоретичара наследног права,60 сма-
трамо да су сведоци у обавези да посведоче о потпуној перцепцији спо-

гледати у смислу могућности сачињавања неког од редовних форми тестамената. Зато се 
болест и животна доб тестатора, као најчешћи елементи субјективне компоненте, сами по 
себи не могу сматрати као „изузетне прилике”, ако је према месту где је завешталац живео 
и према средини у којој се кретао, објективно имао могућност да састави писмени теста-
мент. Другим речима, за пуноважност усменог тестамента битно је не само да су постојале 
изузетне прилике, већ да су оне у конкретном случају и спречиле завештаоца у саставља-
њу писменог тестамента. О овоме више вид. О. Антић, (1978), 63.

59 Н. Стојановић, Наследно право, Правни факултет, Ниш, 2011, 226.
60 На основу мишљења теоретичара наследног права, да би усмени тестамент био 

пуноважан од сведока се захтева да постигну сагласност о свим битним питањима. Она се 
односе на само постојање изузетних прилика, да су такве изузетне прилике спречиле за-
вештаоца да сачини тестамент у писаном облику, да су околности трајале одређено време, 
да је изјавилац последње воље био способан за расуђивање, као и да је распоредио своју 
заоставштину на одређен начин. Вид. О. Антић, З. Балиновац, Коментар закона о наслеђи-
вању, Номос, Београд, 1966, 357–359.
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љашњих догађаја и да о томе постигну одговарајућу сагласност. Сведоци 
оваквог усменог завештања су дужни да „без одлагања” саставе писмено 
које ће садржати тестаторову изјаву последње воље и да такво писмено 
„што пре” предају суду или да такву изјаву усмено понове пред судом, 
при чему треба да опишу прилике, место и време када им је таква изјава 
дата. Извршење ове дужности није услов за пуноважност усменог теста-
мента.61 Ово се односи на осигурање аутентичности, као и самих доказа.62 

Напред смо истакли да усмени тестамент престаје важити када про-
текне тридесет дана од престанка изузетних прилика у којима је сачињен, 
те ова одредба не би требало да изазива посебне недоумице. Оно што 
може створити расправу у судској пракси односи се на престанак изузет-
них прилика. Другим речима, овде искрсава питање да ли се за почетак 
тока поменутог рока узима чињеница да су изузетне прилике престале 
или време када је тестатор стекао могућност да сачини тестамент у неком 
другом облику. Одређени аутори63 сматрају да је ово друго решење повољ-
није по саме тестаторе и да стога треба да буде унето у законски текст, 
будући да појашњава намеру законодавца. 

5. ЗАКљУЧАК

Ниједан тестамент у току свога развоја није пролазио кроз такве 
преображаје какав је случај са усменим завештањем, а разлог томе прои-
стиче из поједностављених захтева форме неопходних за његову пунова-
жност. Посматрајући развој усменог тестамента можемо закључити да он 
представља први непосредан облик пуноважног располагања неког лица 
његовом имовином за случај смрти. Првенствено су били јавни и строго 
формални уз употребу тачно предвиђених речи које су се изговарале, јер 
су се путем јавности обезбеђивали докази о изјављеној вољи завештаоца. 
Са променама које су задесиле друштвени живот, попут јачања приватне 
својине, распадања колективних заједница, слабљење религијских ути-
цаја, компликоване форме јавних усмених тестамената бивају замењене 

61 ЗОН, чл. 111, ст. 1–2
62 Наведена одредба у Закону о дужности сведока за писменим састављањем иска-

заног усменог тестамента, односно њиховом усменом изјављивању тог садржаја на суд-
ски записник не представља основну претпоставку за ваљаност самог тестамента, него 
се заправо ради о осигурању аутентичности садржаја таквог тестамента, као и осигурању 
доказа о стварном постојању конкретних изузетних прилика у којима је он сачињен. Вид. 
Boris Vizner, Građansko pravo u teoriji i praksi, Vijesnik, Zagreb, 1962, 831.

63 Вид. Б. Радовановић, 19; Н. Стојановић, 227.
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једноставнијим облицима, те постепено уступају место писменим теста-
ментима. Међутим, то ипак није значило да усмени тестаменти нестану 
из употребе. Видели смо да у оним правима која су била под снажним 
утицајем римског права, какав је случај са аустријским правом, а његовим 
посредством и нашим правом, усмени тестаменти су се дуго задржали као 
редовна форма последње воље. У аустријском праву и правима која при-
мењују Аустријски грађански законик из 1811. године и данас је усмени 
тестамент редован облик завештања. 

Слаба писменост је, такође, у претходним периодима могла да буде 
разлог увођења усменог тестамента као редовне форме.64 Но, историјски 
посматрано, усмени тестамент се може посматрати и као претеча писаног 
тестамента.65

Ипак, у највећем броју савремених правних система, усмени теста-
мент се може срести као привилегован облик завештања, али се, као што 
се могло видети из изложеног, његова примена у знатној мери разликује 
од државе до државе. Те разлике се понајвише огледају у широј или ужој 
законској одређености услова за његово сачињавање. 

Усмени тестамент отвара могућност за различите злоупотребе у сми-
слу манипулисања стварне завештаочеве воље или чак и кривотворења 
самог тестамента уз помоћ несавесних сведока. Међутим, верујемо да је 
таквих случајева у пракси заиста веома мало. Предности усменог теста-
мента су далеко веће, јер прати животне потребе и пружа могућност да 
се и у оним особеним ситуацијама искаже последња воља уз минимум 
форме. О самом значају овог облика завештања недвосмислено иде у при-
лог и чињеница што је у новом Грађанском законику Чешке од 1. јануара 
2014. године, поред ранија три облика тестамента, проширена могућност 
изјаве последње воље на још једну форму. Претпостављате?! Реч је о уво-
ђењу усменог тестамента као привилегованог облика.66

64 Професор Силајџић каже да се код нас много писало и расправљало о поновном 
увођењу усменог тестамента као редовне форме. О таквом питању се расправљало и на 
конгресу правника у Дубровнику 1932. године. Као најважнији разлог за његово понов-
но увођење као редовног облика наводила се неписменост нашег народа. Даље истиче да 
разлог задржавања искључиво писмене форме не може се тражити у чињеници што сва, 
у то време модерна законодавства прописују писмену, као редовну форму, јер је код њих 
писменост била развијена до максимума. Вид. A. Silajdžić, Testamenat u šeriatskom pravu, 
doktorska disertacija, Sarajevo, 1941, 107.

65 Саво Д. Марковић, Тестамент у црногорском обичајном праву, Стручна књига, 
Београд 1995., 95.

66 „Ко је изненада запао у посебну ситуацију и непосредну опасност по живот, има 
право да начини усмену изјаву воље пред три истовремено присутна сведока” Вид. § 1542, 
ст. 1 Оbčanský zákoník (Грађански законик Чешке), http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, 
31. 01. 2015.
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S u m m a r y

In life there are situations when, despite the desire to comply with the form provided 
for a legal transaction, this is sometimes not possible for objective and justified reasons, or 
its fulfillment is made more difficult. Life is more inventive than the legislator, and there-
fore in such specific situations the law provides for the absence of form or its reduction to 
the minimal requirements. This situation is also reflected in the possibilities for making oral 
testament. There are legal systems that permit and regulate this form of the last will, but 
there are also those in which it is not permitted or is even expressly forbidden. The primary 
objective of this study is to present a comparative legal practice of certain states in regard 
to this form of testing, as well as to note the similarities and differences in comparison to 
our inheritance law when it comes to this legal institution. A secondary objective of the 
study is to present the legal conditions under which an oral testament may be constituted.

Keywords: oral testament, historical legal development, comparative analysis, legal 
requirements, extraordinary opportunities
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PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE 
U STAROM SRPSKOM PRAVOSUĐU1

SAŽETAK: Razvoj krivičnog prava datira iz vremena nastanka 
prvih država i pravnih spomenika u kojima su kodifikovane kazne-
ne odredbe. U Srbiji se razvoj krivičnog prava vezuje za postanak 
srednjovekovne srpske države i prve kodifikacije koje su pretežno 
predstavljale recepciju vizantijskih pravnih spomenika. Donošenje 
Dušanovog zakonika (1349–1354) predstavlja prekretnicu u razvoju 
krivičnopravne misli u Srbiji. Ovaj pravni spomenik je doživeo više 
prepisa čiji tekstovi nisu u celosti istovetni. Sa početkom Osman-
lijskih osvajanja na Balkanu nastupa mračan period u razvoju kri-
vičnopravne misli kod Srba. U ovom periodu dolazi do potpunog 
odumiranja pravne misli u Srbiji na čijoj teritoriji se primenjivalo 
šerijatsko pravo. 

Postepeno oslobađanje Srbije od osmanlijske vlasti i počeci 
njenog državnog osamostaljenja uslovili su nastanak prvih pisanih 
pravnih spomenika (Ustava). U prvoj polovini XIX veka u Srbiji 
pronalazimo pisane tragove prvih sudskih postupaka koji su presu-
đivani aktom Knjaževske kancelarije. Na osnovu dostupnih mate-
rijala koje je autor rada prikupio tokom pisanja monografije, pod 
nazivom Otkrivanje i kažnjavanje zločina u Srbiji u koautorstvu 
sa prof. dr Živojinom Aleksićem, biće prikazani originalni primere 
presuda u Srbiji koje su donosili organi javne vlasti. 

Ključne reči: pravni spomenici, krivično pravo, presuda, pra-
vosuđe, kazna, Srbija

* Rad primljen 2. 12. 2014. godine.

*

UDC 343.1(497.11)
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UVODNA RAZMATRANJA

Izricanje i primena smrtnih i telesnih kazni u starom srpskom pravosuđu 
odvijala se u skladu sa duhom toga vremena. U kojoj meri je srpsko pravosuđe 
išlo u korak sa savremenim tendencijama, prisutnim u evropskom pravosuđu, 
možemo zaključiti kroz izvorno navođenje konkretnih primera iz sudske prak-
se. Ono što preliminarno možemo istaći odnosi se na nepotrebno iskazivanje 
surovosti u izvršenju pojedinih telesnih i smrtnih kazni. Ova surovost je često 
praćena, takođe, nepotrebnim zabranama u postpenalnom periodu, žigosanjem 
bivših osuđenika u pogledu ostvarivanja određenih prava (zaposlenje), podo-
zrenjem od strane policijskih vlasti itd. Svesni toga, u narednom izlaganju smo 
odabrali karakteristične slučajeve i primere sudskih presuda za teška krivična 
dela (ubistvo, krađa, blud itd. ) koje su u Srbiji izricane u prvoj polovini XIX 
veka. Nakon izvornog notiranja sudskih presuda izloženi su komentari autora 
rada kojima se pojašnjava volja delioca pravde koja je bila u rukama policijsko- 
-pravosudnog aparata.1

Presuda za „ubijstvo u ludilu“

Pomilovanju osuđenom Jovanu Milosavljeviću prethodila je presuda na 
smrtnu kaznu zbog krivičnog dela ubistva. U skladu sa tim, aktom Knjaževske 
Kancelarije od 7. marta 1829. godine № 264. javljeno je knezu Koci Marko-
viću, da je oproštena smrtna kazna Jovanu Milosavljeviću iz Tumana, koji je 
ubio na putu Radojka Marinkovića iz Ušća, bez ikakva uzroka, jer je ispitima 
kod vlasti dokazano, da je on „s uma sišavši čovek”. Preporučeno je knezu „da 
ga tako nebrijana odvede k familiji pogibšega Radojka, i postara se pomiriti ga 
sa njima, i pošto ga pomiri, da ga obrije i pošlje njegovoj kući”. 

Navedeni slučaj pomilovanja osuđenog od strane državnih vlasti pred-
stavlja primer primene opšteg instituta neuračunljivosti iz krivičnog prava. 
Ipak, prema našem mišljenju, sporan je način utvrđivanja neuračunljivosti. Po-
red toga, pomirenje obe strane (učinioca i porodice žrtve) predstavlja buduću 
neizvesnu okolnost kojoj ima mesta kod izvršenja nekog iz grupe imovinskih 
krivičnih dela gde se eventualno pomirenjem šteta nadoknađuje. U slučaju ubi-
stva, pomirenje je primenjivano zbog sprečavanja krvne osvete potomaka i bli-
skih srodnika žrtve prema osuđenom ili njemu bliskim srodnicima.

1 Izložene presude su izvorno notirane, potpuno u duhu vremena i prostora u kome su 
postupci bili vođeni. Izvor: Ž. Aleksić, I. Joksić, Otkrivanje i kažnjavanje zločina u Srbiji, Glo-
sarijum, Beograd, 2013.



591

Presuda za „slučajno ubijstvo“

Činjenični opis presude, koju izriče Sud narodni, odnosi se na događaj sa 
početka XIX veka koji se odigrao u nahiji Leskovačkoj. Godine 1815, izve-
sna devojka po imenu Stanka zavoli Ranđela Ljubenovića iz Bunuše iz nahije 
Leskovačke koji, uprkos njenoj ljubavi upućenoj njemu, isprosi drugu devoj-
ku. Mati Stankova je od tog momenta odbijala Stanku od svoje kuće, ali ona, 
uprkos protivljenju nesuđene svekrve, baci oko na Ranđelovog brata Zdravka, 
mlado i jedro momče od 15 godina, i uspe da ga zavede. S obzirom da su duže 
vremena provodili ljubav, pođu tajno u Leskovac da od turskog suda zatraže 
dozvolu za venčanje. Tom prilikom, Zdravko je bio naoružan puškom Stanki-
nog brata. Na putu ih sretnu susetka Mladena sa još jednom devojkom, te poč-
nu Stanku odvraćati i otimati od Zdravka, i najzad ga „svale”. Stanka je branila 
Zdravka, i u tome se govržljanju puška slučajno okine, i ubije Stanku. Zdravko 
od straha prebegne u Srbiju, bude godinu dana u službi kod alaj-bega u Beo-
gradu, kod Cincibaše..., zatim dođe u Čačak i Karanovac (današnje Kraljevo), i 
naposletku dođe u Kragujevac, gde ga posle mnogo godina pozna i optuži brat 
poginule devojke Mladen Pešić. 

Presuda Narodnog suda № 11. doneta 8. avgusta 1830. godine glasi: 
„Smatrajući, dakle, Sud Narodni, važnost prestuplenija ubijce Zdravka Ljube-
novića koji ne priznaje da je Stanku hotjenijem ubio, koju nepriznatelnost po 
nečemu potkrepljava i sam Mladen Pešić, pogibše Stanke brat, koji pokazuje 
da se izvjestno doznati nije moglo, jest-li hotjenijem ubio ili ne, i da su neki od 
seljaka govorili da je se puška sama okinula, kako što i sam prestupnik Zdrav-
ko pokazuje, po čemu i Sud Narodni, ne imajući s druge strane vernijeg doka-
zatelstva, zaključava: da je isto ubijstvo nehotjenijem učinjeno, i uprav zato što 
su u sojuženijoj ljubavi k begnju dogovor imali i vjenčati se namjeravali. Pri 
tom vzirajući i na onda bivša mlada ljeta njegova i nesoveršeni vozrast, nahodi 
prestupnika Zdravka so tim dovoljno kažnjena biti, što je dosad u okovu šesto-
mesečnu robiju i aps ovde pretrpio, po čemu i Rješava: da se bez više kazni iz 
apsa otpusti.” Ovako donetu presudu sud temelji na prisustvu više olakšavaju-
ćih okolnosti od kojih su dve ključne, u smislu da su opredelile sud da donese 
ovakvu odluku. Najpre, sud smatra da nije dovoljno dokazano da je osuđeni 
postupio sa umišljajem već, prema rečima prisutnih, iz nehata, odnosno usled 
slučaja. Istovremeno, uzima se u obzir njegov uzrast, kao i vreme provedeno 
u pritvoru, što se smatra dovoljnim razlogom da se okrivljeni pusti „bez više 
kazne”. 
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Presuda za „nesmotreno ubijstvo“

Okolnosti pod kojima se kritični događaj odigrao možemo izvorno opisati 
na sledeći način: „Dina brat Dimitrija terzije i Stevan Milićević terzija, kupovali 
su karike za pištolj, u trgovini Stojića Živkovića iz Požarevca. Gazde nije bilo 
u dućanu. Pošto su kupci izabrali tenećku, momak Trailo Pauljević, iz Kušića, 
dohvati s rafa jedan zarđali pištolj, da po njemu izmeri potreban komad, ali mu 
kupac Dina primeti da je tanka cev u toga pištolja, i ode kući da donese svoj pi-
štolj. Trailo izađe pred dućan sa zarđalim pištoljem, i sednuvši na ćepenak stane 
ga zagledati i čačkati, i otvori mu i čanak ali ne opazi ni zrno baruta. Prema nje-
mu je stajao naslonjen uz direk Živko Pantelić iz Lučice drugi dućanski momak. 
Uveren Trailo da je pištolj prazan, zatvori mu čanak, pa ga radi probe kresiva 
zapne, i skreše u pravcu prema Živku. Oganj sastavi, pištolj pukne i pogodi Živ-
ka pod desnim okom, usled čega on padne i odmah ispusti dušu.”

Ceneći sve okolnosti navedene u prethodnom stavu, presuda Narodnog 
suda od 17. avgusta 1828. godine № 13. je glasila: „Smatrajući dakle Sud Na-
rodni Trailovo nad Živkom proizvedeno ubistvo, kao s nehotjenijem učinjeno, i 
da se je no samo slučajem neščastija tako dogodilo, koji slučaj Traila od smrt-
nog nakazanija izbavlja. Ništa manje, Trailu puške u ruke uzimati nikako nije 
bilo potrebno, niti pak onu na sokak iznositi, zapinjati je i skresavati, no prem-
da je on tako sve činio, dužan je bio oko sebe dobro razmotriti i videti na koju 
stranu pušku obrće. № kako on ni najmanje pozorstvovati nije hotjeo – Rješa-
va: da Trailo za pogreb Živanov i cjelogodnje podušje plati 100 groša, a potom 
kromje dosad pretrpljenog apsa, da se kazni po tjelu sa 50 štapa, i otpusti kući.” 
Sud je u ovom slučaju uzeo u obzir nehatno postupanje ubice i doneo blagu 
presudu koja pored telesne kazne uključuje naknadu štete. 

Presuda za „ubijstvo u obrani života“

U primeru koji sledi prikazaćemo kažnjavanje za ubistvo u samoodbrani 
učinjeno od strane pripadnika romske nacionalnosti. U pitanju je izvesni Murat 
Kadrijć iz Tvrdojevca koji je u samoodbrani ubo nožem Jašara Bajirovića, i on 
je od posledica uboda umro, nakon proteklih 15 dana od kritičnog događaja. 

Presuda Narodnog suda od 15. maja 1829. godine № 32. glasi: „Sma-
trajući gore opisano ubistvo od strane Murata Kadrijća, kao jedino sredstvo 
k obraneniju života svojeg, Sud Narodni ne nahodi istoga Murata toliko kriva, 
a sljedovatelno i kazni dostojna, no da ne bi se primerom ovim i drugi na podo-
bio ubijstvo pokušavao, zato i Rješeno je: da se isti Murat Kadrijć sa 50 štapa 
po tjelu kazni, a potom da se ispod zatvora oslobodi, i otpusti sa zapreščenijem 
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vraćati se više u Tvrdojevac, a ne bi ozlobljeno srodstvo pogibšeg Jašara njega 
tamo takođe života lišilo, već da se isti Murat iz sredine krvožednika njegovih 
izseli, i na drugom mestu prebivanije svoje osnuje.” 

U ovom slučaju, sud je vodio računa kako o ostvarenju ciljeva specijal-
ne, tako i generalne prevencije, uz istovremenu zabranu osuđenom da se vrati 
i nastavi da živi u sredini gde je učinio krivično delo ubistva u samoodbrani. 
Ovako iskazana pravna logika suda u skladu je sa duhom toga vremena i nasto-
janjem da se smanje izgledi za eventualnu osvetu od strane potomaka ili bližih 
srodnika žrtve. 

Presuda za „ubijstvo usled prekoračenja nužne odbrane“

Prekoračenje granice nužne odbrane je sankcionisano, odnosno kažnjava-
no i u vreme postojanja Narodnih sudova u Srbiji. Ovom prilikom izdvajamo 
događaj koji se odigrao u prvoj polovini XIX veka. Naime, izvesni Gavrilo Si-
meunović iz Kusatka nahije Smederevske, u odbrani od zlostavljanja, povredi 
starijeg brata Panteliju sekirom po glavi, od čega on umre posle nekoliko dana. 

U presudi Narodnog suda od 30. januara 1829. godine № 26, navodi se: 
„Smatrajući dakle Sud Narodnji važnost prestuplenija bratoubijce Gavrila, na-
hodi ga kao i svakog ubijcu smerti novina biti. № rasmatrajući način dogodiv-
šeg se ubijstva poginuvšeg Panteliju neopravdavajući, nahodi ga u tom kriva 
što je on prvi povod kavzi dao u tom, što je bratu svom Gavrilu vjeru i zakon 
opsovavši istog prvi za perčin dohvatio, i po drugi put za Gavrilom trčao i uhva-
tio ga, koje krivicu Gavrila po nečesovu i opravdava. Drugo pak, što se iz istoga 
jasno viditi može, kao što i Gavrilo izvinjavajući se pokazuje, da on nije s tim 
namjerenijem brata svog Panteliju u glavu sikirom udario da ga ubije, no samo 
da bi se od njega odbraniti i pobeći mogao, jerbo, kad bi namjernije imao brata 
svog ubiti, ne bi od njega bježao. Zato, opraštajući mu smrtnu kaznu, Rješava: 
da Gavrilo Simeunović do budušče Đurđevske skupštine, pod apsom okovosta-
vljen zaderži se, i potom kroz 300 momaka šest puta dole a šest puta gore, ši-
bom kazni se, i po pretrpleniju naznačene mu kazni, kući svojoj da se otpusti.” 

Iz navedene presude možemo zapaziti da je sud, cenivši okolnosti samog 
događaja, razmotrio odbranu okrivljenog tako da je, uz prethodno utvrđeno i 
rasvetljeno činjenično stanje, odlučio da okrivljenog, ipak, treba kazniti a ne 
osloboditi odgovornosti, što bi u današnjem vremenu bio slučaj. Kazna, iako 
telesna, predstavljala je blaži odgovor u odnosu na istovrsno krivično delo uči-
njeno izvan instituta nužne odbrane. 
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Presuda za „izazvano ubijstvo“

Primer za slučaj „izazvanog ubijstva” možemo pronaći u arhivi Narodnog 
suda, s početka XIX veka. Činjenični osnov presude se zasniva na događaju 
koji se odigrao u mestu Pretok kod današnjeg Knića, u tadašnjoj nahiji Kragu-
jevačkoj. Dakle, Stevan Jovanović iz Pretoka nahije Kragujevačke, odeljeni sin 
Jovanov, pusti u zajedničku livadu susedova konja. Otac mu se naljuti i udari 
ga kocem po glavi. Ošamućen povede se Stevan, ali se posle nekoliko trenu-
taka osvesti, i vrati ocu udarac istim načinom, od čega on umre posle tri časa. 

Presuda Narodnog suda od 10. decembra 1828. godine № 22. glasi: 
„Smatrajući dakle Sud Narodni važnost krivice otceubijce bezumišljenog Ste-
fana Jovanovića, njegovo dobro i otčevo u selu i sa svakim rđavo (vladanje i 
postup), nije mogao okriviti ga smertiju za smert, hotja otceubijstvo i zaslužuje 
užasnjejišeg i žestokog nakazanija. Zašto? Zato što je njegovog otca vladanje 
i postup istog s njime već nesnosan bio, a povod je on prvi ubijstvu dao, jer 
je sina svojeg, kao što je gore navedeno, s kolcem udarivši onesvestio bio. U 
zaključenije svega čega, po drugom razmišleniju i sodržaniju misli, Rješio je 
Sud Narodni: da imenovani Stevan Jovanović, u dva jutra po 50 štapa po telu 
pretrpi. Potom da se kući otpusti ovu nadgleda i podiže, bez prisustvija kojeg 
morala bi pasti u soveršeno razrušenije, iz tog prizrenija što nikakove mužske 
snage okolo nje raditi ne ima.”

Ključne okolnosti kod sudske odluke odnosile su se na raniji život, od-
nosno ponašanje žrtve prema okrivljenom (svome sinu). Pored toga, izricanje, 
odnosno izvršenje telesne kazne, praćeno je nametanjem obaveze osuđenom da 
nastavi sa urednim životom i održava svoje domaćinstvo u najboljem stanju. 
Na ovaj način se usmeravao postpenalni život osuđenog, što je bilo od velike 
važnosti u tadašnjim prilikama u Srbiji, gde je održavanje seoskog domaćinstva 
bilo od vitalnog značaja za razvoj poljoprivrede. 

Presuda za „ubijstvo u dečijoj svađi“

U sudskoj arhivi je zabeleženo vođenje postupka za poseban slučaj ubi-
stva „u dečijoj svađi”. Prema činjeničnim navodima iz presude izvesni Pan-
telija Živković iz Rubribreze nahije Valjevske, u zavadi zbog britve i nožića, 
ubode nožićem u slabinu Jelisija Ivanovića, i on umre posle 24 sata. 

Presuda Narodnog suda od 13. avgusta 1828. godine № 11. glasila je: 
„Smatrajući Sud Narodni... i premda zaslužuje smertnu kaznu, ništa manje opo-
minjući se Pantelijni mladi godina i nesoveršeni njegov vozrast, s jedne strane 
odbijajući mu na jedinstveno (?), a s druge pak vzirajući na prošenije otca i 
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matere pogibšeg Jelisija, koji Panteliju život dragovoljno opraščaju, i prose da 
se Pantelija smertiju ne nakaže, Rješava: da se Pantelija, kromje do sada pretr-
pljenoga apsa, još u dva jutra s 25 štapa kazni, i 70 groša otcu pogibšeg Jelisija, 
za učinjeni trošak da položi, a po tom da se otpusti kući svojoj.” 

Blažem kažnjavanju okrivljenog, prema navodima iz presude, doprineo je 
stav roditelja žrtve koji su izrazili želju da se okrivljeni blaže kazni. Pored toga, 
i uzrast okrivljenog, u smislu njegove nedovoljne zrelosti, uticao je na donoše-
nje ovakve sudske presude. 

Presuda za „ubijstvo u jarosti“

Sudske postupke za ovu vrstu ubistva pronašli smo u određenom broju 
donetih presuda iz različitih delova Srbije. Zanimljivo je navesti sledeći primer. 

Mihailo Čorla iz Starog Trstenika nahije Požeške vrskao. Seljani ga često 
zadirkivahu, izgovarajući „vr” „vr”, i ne prestajahu sa šalom ni posle njegove 
ozbiljne pretnje, da će podsmevača ubiti iz puške. Jednog dana stane ga dirati 
neki Stanimir iz sela Odžaka, ne znajući za njegovu pretnju, i on ga zbog toga 
udari šakom po vratu. Stanimir mu vrati udarac kosom po glavi, što Mihaila 
naljuti te mu skreše pištolj u prsi i ubije ga. Pre 25. godina ubio starijeg brata, u 
sumnji da živi sa njegovom ženom, što nije dokazano. 

U presudi od 12. septembra 1828. godine № 15. stoji: „Smatrajući dakle 
Sud Narodni ovo bogomersko nad Stanimirom proizvedeno samovoljno ubij-
stvo, i razsuždavajući o onom, da ne samo što je pređe 25 godina, za samo 
jedno golo podozrenije brata svog batinom kao skota ubio, no i sadašnjeg ubij-
stva izbeći mogao je, koje nehotjevši učiniti no uzvjerobrazivši se, nemisleći na 
nakazanije koje ga po slovu Evangelske istine postići mora „ašče ubiješi ubijen 
budeši”, Stanimira ubiti pakusio se jest, Rješava: da se Mihailo Čorla iz pušaka 
ubije, a potom o konopcu objesi, gde trup njegov bliz druma na ugled narodu 
za sedam dana da visi, a potom da se skine i na istom mjestu, gdi je povješen 
bio, da se zakopa.” 

Prema našem mišljenju, ovakva odluka suda nije pravedna iz više razlo-
ga. Najpre, sud konstatuje da je okrivljeni i ranije učinio ubistvo što ničim, još 
uvek, nije bilo dokazano. Istovremeno, ne cene se okolnosti samog događaja 
zbog koga ja okrivljeni učinio ubistvo zbog kojeg mu se sada sudi. Sud se u 
presudi poziva na Evanđeoske zapovesti koje, iako tačno navedene, nisu rele-
vantne za utvrđivanje krivice učinioca krivičnog dela, a isto tako ni za njegovo 
eventualno kažnjavanje u sudskom postupku. Čini se da je sud, na ovaj na-
čin, vodio objedinjeni sudski postupak za dva počinjena ubistva. Međutim, iz 
ovako šturog obrazloženja presude na smrtnu kaznu nije moguće razaznati sve 
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okolnosti konkretnog slučaja, te izvesti validan zaključak. Čudan, ili bolje reče-
no, arhaičan je sam način izvršenja smrtne kazne nad osuđenim, kao i njegovo 
naknadno vešanje i izlaganje javnosti. 

Presuda zbog prisustva „neodređene namere“

Interesantan primer iz stare sudske prakse predstavlja suđenje za krivično 
delo ubistva usled prisustva „neodređene namere”. Upoznavanje ovog slučaja 
zahteva širi osvrt na okolnosti pod kojima se isti dogodio. 

Izvesni Radosav Pečenković iz Prijeljine nahije Rudničke, uredan i ra-
zborit muž, po povratku sa kratkog puta iz Valjeva, nađe svoju ženu Petriju 
slabunjavu, u kući golem neporedak, a u bašti i voćnjaku štetu od susedove 
stoke. Ljutit prebaci ženi nemar rečju: „Kad sama zbog slabosti nijesi mogla 
baštu nadglijedati, zašto bar nijesi zapovijedila djeci da nagone stoku”?! Zatim 
stade popravljati razvaljenu ogradu, i po kući uređivati šta je bilo u neporetku. 
O večeri sedne Radosav sa ženom i decom dole za trpezu. Petrija drži na krilu 
žensko dete, i daje mu komad po komad hleba, no ono ih srdito baca na zemlju. 
Radosav primeti ženi da ne povlađuje detetu, rekavši „zašto mu siječeš komad 
za komadom, a ne izbiješ ga da ne čini tako”? Petrija mu odgovori osorljivo 
„A što žališ hleba? Kakav si čovjek, kad nijesi kadar da hraniš troje dece”!? 
I onako brižan i neraspoložen zbog zatečene štete, naljućen ovakvim odgovo-
rom praćne se Radosav nogom, i udari Petriju u levu slabinu. Ona ustane od 
trpeze i sa decom izađe u avliju. Na vrisak dece pojuri Radosav iz kuće, i kod 
vratnica spazi obneznanjenu Petriju, na rukama dve susetke, koje je povraćaju 
vodom. Dok je Radosav do njih dotrčao, Petrija izdahne. Odmah sam javi slu-
čaj kmetu i susedima, a sutradan, pošto sahrani Petriju, ostavi susede na daći 
kod svoje kuće, i javivši se kmetu ode sam u Kragujevac Narodnom Sudu, da 
mu sudi. 

Starešina sreza kapetan Ilija Popović iz Prijeljine i prijeljinski kmetovi 
osvedoče, da su Radosav i Petrija živeli punih dvanaest godina „ljubavno” i u 
najboljoj slozi, i izjave mjenje, da Petrija o onog jednog udarca ne bi umrla, da 
nije bila slabomoćna i trudna. 

U presudi Narodnog suda od 14. avgusta 1830. godine № 16. se izno-
si: „Smatrajući Sud Narodni važnost prestuplenija Radosava Pečenkovića, koji 
nije u onoj ljutini ženu svoju Petriju s tim namjerenijem udario da je ubije i 
života liši, no samo zato da bi mu protivosloviti prestala. I budući da je ovo 
njegovo prestuplenije, po gorenavedenom svidjetelstvu iz nehotjenija učinjeno, 
zato smertnom nakazaniju kao samovoljni ubijca ne podleži, no za neostoro-
žnost svoju zaslužuje da se robijom nakaže. Obače smatrajući na troje nejake 
kod kuće zaostavše mu dječice, da se ne bi poskitala i cijela se kuća upropasti-
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la, Rješava: da se Radosav Pečenković, kromje dosad pretrpljenoga apsa, sa još 
50 štapa kazni, a po pretrpleniju kazni, kući i deci svojoj otpusti. 

Knjaz je odobrio ovu presudu pod 25. septembrom 1830. godine № 1594. 
Međutim, iz samog teksta presude, osim olakšavajućih okolnosti u pogledu bri-
ge o porodici i deci, ne možemo sa sigurnošću zaključiti u čemu se sastojala 
ubicina neodređena namera. Zato je logičnije da se ovaj događaj podvede kao 
ubistvo iz nehata, usled koga se učinilac krivičnog dela može blaže kazniti. 

Presuda za „smrtnu zlostavu“

Okolnosti konkretnog događaja u kome je došlo do slučaja „smrtne zlo-
stave” zahtevaju znatno širi činjenični opis u samoj presudi. Tako, izvesni Sima 
Vesnić i Milutin Panović iz Kamenice nahije Požeške, zbog nekog šumarka 
istuku osamdesetoletnog starca Đorđa Žarkovića iz istog sela, koji umre trećeg 
dana. 

Presudom Narodnog suda od 11. maja 1828. godine № 8. utvrđeno je 
sledeće: „Smatrajući Sud Narodni ovo bogomrsko delo prednavedeni ubojica, 
kako god svojevoljno na mestu učinjeno ubijstvo, primjetiti izostavio nije, da 
je Sima Vesnić prvi povod dao k boju so tim, što je starca Đorđa za nedati mu 
šumar seći, prvi se štapom po ruci udario, premda je starac Đorđe posle njega, 
zvaravši oči svima, u prisustvu kmeta s proštcem po leđi udario, koje i starca 
Đorđa dovoljno osuždava. Ništa manje, oba ubojice ove, mogli su vtoričkog 
boja i kavge po rzstanku kmetovskom izbeći so tim, da nisu za starcem (po 
svidjetelstvu Jakova Dubravca) nanovo pošli, i ustremivši se na njega proštcem 
ga tukli, nego da su odma smirivši se kućama svojim došli, i sutra dan kmetov-
skog suda ili po predstavleniju (naredbu) od više vlasti očekivali, no sve sovje-
te kmeta svoga prenebregli, u tako bješenstvo i zlo pasti pokušavali jesu. Zato 
Rješava: da kako Simo Vesnić, koji je prvi povod k boju dao, tako i Milutin 
Popović, koji je pizmu na starca noseći, kmeta u ruku ljubio i dozvolenije da 
starca bije iskao, i koji je prvi po rastanku od kmeta, Simu Vesnića priglasio, da 
za starcem pođu i da ga biju, a potom prvi na starca ustremivši se s proštcem ga 
k zemlji oborio, ravnu šibe kazni kroz 300 momaka, šest puta dole a šest puta 
gore prođu i pretrpe, a potom kućama svojim se da otpuste.” 

Razloge za donošenje ovakve sudske odluke u presudi sud temelji na 
svedočenju izvesnog Jakova Dubravca. Međutim, posebno se ističe da su okri-
vljeni svojim ponašanjem dali povod, odnosno uticali na negativni tok celog 
događaja. Prema mišljenju suda, jedino sa ovako izrečenom kaznom pravda 
može biti zadovoljena. Jednom rečju, izloženo shvatanje suda je u skladu sa 
tadašnjim osećajem za pravdu i korišćenjem sredstava kojima se ona postiže. 
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Presuda za „pokušaj ubijstva“

U Srbiji toga vremena kažnjavalo se i za pokušaj ubistva, o čemu nam 
govori naredni primer. Panta Bašinić iz Seče Reke nahije Užičke, obranio oca 
na spavanju iz male puške, zato što je od svoje odelbine počeo nešto prodavati 
a nešto poklanjati. Priznao je nameru ubijstva. 

Narodni sud je u presudi od 29. oktobra 1828. godine № 19. odlučio ova-
ko: „Da se kazni polumrtvom šibom, tj. da prođe kroz 300 momaka šest puta 
gore i šest puta dole, a zatim da se otpusti kući.” 

Kažnjavanje za pokušaj ubistva nam pokazuje da sud nije potpuno razmo-
trio sve okolnosti u konkretnom slučaju već je na osnovu dobijenog priznanja 
od okrivljenog, po inerciji, izrekao telesnu kaznu koja se najčešće izricala.

Presuda za „zlonamerno ubijstvo“

Suđenje za zlonamerno ubistvo koje je u ranijem vremenu postojalo, da-
nas, pod ovim nazivom, nije predviđeno u krivičnom zakonodavstvu. Kritični 
događaj se odigrao u posebnim okolnostima. Đukica Đuričić iz Hadži-Begovca 
nahije Smederevske, 22. februara 1828. godine noću, ubije na spavanju Stojana 
Jovanovića iz Ciganskog Potoka, da mu ne bi predao kukuruz koji mu je pro-
dao i naplatio. 

Presuda Narodnog suda od 9. aprila 1828. godine № 5. glasi: „Smatrajući 
dakle Sud Narodni važnost zlodjelanija Đukice Đuričića, kako je bez svakog 
uzroka ozvjeroobrazivši se, često pomenutog Stojana nemilostivom smertiju 
umorio, i sirotnu mu familiju ostavio i ucvjelio Rješava: da se Đukica kao je-
dan hitri zlodjej i zvjeroobrazni ubijena, bliz njegovog sela iz pušaka ubije, a 
potom se njegovo mrtvo tijelo pokraj puta kuda narod prolazi, za ugled pročim 
na okolo postavi.” 

Izvršenje kazne je propisano sledećom naredbom Narodnog suda od 11. 
aprila 1828. godine № 165. knezu Milosavu Lapovcu: „Preporučujemo vam, 
da prizovete jednog svješčenika, koji da ovoga na smrt osuđenog ubijca Đuki-
cu najpre ispovijedi, a potom da ga pričesti božestvenom tajnom. I kad to bude 
svršeno, skupite iz okolni i bližni sela još više naroda izvedite osuđenog Đu-
kicu na udobno mjesto bliz njegova sela – na mjesto ubijenija, pred narodom 
jasno i točno pročitajte [presudu], a potom izvršite nad ovim rješenu mu kaznu, 
i trpi njegov kao čto u rješenju glasi, na kolo na ugled drugom ostaviti.” 

Interesantno je ukazati na način izvršenja presude u ovom sudskom pred-
metu. Naime, Sud je mišljenja da presudu treba javno objaviti, osuđenog ispove-
diti, pa tek onda izvršiti smrtnu kaznu, u za to „pogodnom” mestu, u prisustvu 
ostalih ljudi. Na osnovu opisanog načina izvršenja presude očigledno je ova 
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vrsta ubistva „iz zle namere” predstavljala teško krivično delo, kako u odnosu 
na stav i shvatanje suda, tako i u odnosu na javnost koja je posebno osuđivala 
krivce ovakvih krivičnih dela. 

Presuda za „razbojničko ubijstvo“

Pored „zlonamernog ubijstva” u starom srpskom pravosuđu je bilo po-
znato i „razbojničko ubijstvo”. Evo jednog primera kojim se to potvrđuje. Na 
Čestobrodici blizu manastira Svete Petke, bi opljačkan i ubijen Živko Petrović 
iz Glavnice nahije Paraćinske. 

Presudom Narodnog suda od 22. maja 1830. godine № 7. ubica je ka-
žnjen smrću iz pušaka, i da mu trup ostane na kolu dok se na raspadne, dva 
saučesnika bez dogovora za ubistvo, osuđeni su na 10 godina robije, zato što 
su ubijenog dotukli noževima, a treći saučesnik, koji nije znao za ubistvo i spa-
vao u vremenu izvršenja dela, kažnjen je jednogodišnjom robijom zato što je 
primio deo opljačkanog novca. Knez je odobrio presudu Rešenjem od 28. maja 
1830. godine № 823. 

U pozitivnom krivičnom zakonodavstvu navedene radnje bi se mogle 
kvalifikovati samo kao krivično delo razbojništva. Pri tome, ovo krivično delo 
pripada grupi krivičnih dela protiv imovine, a ne protiv života i tela, što bi bio 
slučaj kod „razbojničkog ubijstva”. 

Presuda za „ajdukovanje“

Primer nekadašnjeg ajdukovanja, u današnjem smislu reči odmetništva, 
pronašli smo u vezi sa događajem koji se odigrao u nahiji Pazarskoj. Naime, 
1825. godine, na konaku nekog Ivana u selu Rudincima Pazarske nahije, zu-
lumćar Mehmed – kalfa iz Kruševca natera njegovu kćer i tek dovedenu snahu, 
ženu sina mu Mihaila, da ga dvore, a pri leganju zatraži da s njim noći Mihailo-
va mlada. Starac Ivan nije mogao da otrpi ovo nasilje, već ubije Turčina iz pu-
ške, a zatim sa celom porodicom prebegne u nahiju Požešku u selo Podunavce, 
a odatle u selo Ribnik, gde se i nastani. Posle tri godine ubije ga Mileta Petro-
vić, kome su Turci obećali pandursku službu i oslobođenje od danka i poreza, 
ali i Mihailo osveti oca i jedne noći ubije Miletu na ulici. Glavni nahijski knez 
Vasilije Popović, dostavi slučaj do znanja knjazu Milošu, koji Mihailu oprosti 
krivicu sa nalogom da se s porodicom preseli u Čačak, gde se po nekom vre-
menu primi arabadžiluka kod istog kneza Vasilija. Docnije se Mihailo udruži sa 
bivšim ajducima Neškom i Dimitrijem iz Pazarske nahije, i zajedno pređu na 
tursku stranu radi pljačke. Turci ih poteraju i oni se vrate u Požešku nahiju, gde 
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ih blizu sela Osaonice u Bujkovcu opkoli potera kneza Alekse Prokića, i pozo-
ve na predaju. Mihailo umakne od društva i preda se. Ostala se dvojica ne hted-
nu predati, no opale iz pušaka i ubiju osaoničkog kmeta Dimitrija Šarenkapića, 
ali i njih četa pobije. Knez Aleksa pismom od 4. avgusta 1828. godine, pošalje 
njihove glave Narodnom sudu na uviđaj, zajedno sa Mihailom radi suđenja. 

Presudom Narodnog suda od 9. marta 1829. godine № 30. navodi se: 
„Smatrajući dakle Sud Narodni važnost prestuplenija Mihailova, koji je osve-
tom žedneći Miletu Petrovića ubio, i koji je, nepomišljajući na milost Knja-
ževskog Sijatelstva da je za to isto prestuplenije bez nakazanija ostao i u ne-
priznajemu njime ajdučiju pošao bio, premda u onoj po strogom istraživaniju 
sudejskom nikakva zla učinio nije. Ništa manje, imajući Sud Narodni prizrenija 
na toliku nejaku i slabu djecu koja o njegovom vratu stoje, Rješava: da se Mi-
hailo, kromje dosad pretrpljenog sedmo mjesečnog apsa, kroz 300 ljudi tri put 
dole i tri put gore u Trsteniku, u jedan nedeljni i pazarni dan šibom kazni, i po 
prestupleniju kazni s celom svojom familijom u vnutrenost pašaluka ovog pre-
seli se, i ot onog mjesta, gdi je prvo prestuplenije učinio, udalji.” 

Generalno posmatrano, ajdukovanje je u to vreme pratilo vršenje pljački 
i otimačina svake vrste, a nekada, kao u ovom slučaju, dolazilo je do pruža-
nja otpora prema vlastima. Međutim, okrivljenom Mihailu stavlja se na teret 
i samo čin ajdukovanja, bez obzira što u tom vremenu nije učinio „kažnjivo” 
delo. 

Presuda za „ubijstvo žene“

Srpsko pravosuđe beleži primere izricanja strogih kazni za ubistvo supru-
ge. Tako, Sofronije Smiljanić iz Markove Crkve nahije Valjevske, sekirom ubi-
je i utopi u reci Toplici svoju ženu Petriju iz mržnje, jer se po selu govorilo da 
se podala aščiji u manastiru Bogovađi, iste noći po venčanju. 

Narodni sud je presudom od 16. jula 1829. godine № 37. odlučio na sle-
deći način: „da se ubijca iz pušaka ubije i njegov trup da bude na točku kraj 
druma dve nedelje dana za ugled drugima, a zatim da se zakopa, ali je Knja-
ževskim pomilovanjem presuda preinačena, da se osuđenik otpravi u Poreč na 
privremenu robiju”. 

U ovom, kao i u određenom broju prethodnih primera, volja Knjaza Mi-
loša je bila jača od volje suda. Međutim, ako uzmemo u obzir način Miloše-
ve vladavine i njegovo uspostavljanje, ili bolje rečeno zadržavanje feudalno- 
-despotskog poretka u državi, onda se ne treba iznenaditi nad ovako donetim 
odlukama. 
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Presuda za „ubijstvo muža“

Ubistvo muža, istina retko, bilo je zastupljeno u praksi starog srpskog 
pravosuđa. O tome nam govori sledeći primer: Jana, žena Marka Buđevca iz 
Gorevnice od 16 godina, bludnica i kopiljača, otruje dvadesetogodišnjeg muža 
kolačićem sičano zamešenim, od čega je povraćao i bolujući sedam nedelja 
umro u velikim mukama i raspadanju. 

U presudi Narodnog suda od 12. juna 1829. godine № 35. stoji: „Da se 
otrovnica Jana sekirom u glavu ubije, i kod sela Gorevnice za ugled pročima 
na okolo postavi, na kojem i da prebudne do soveršenog razpadanija.” Knjaz je 
ovu presudu potvrdio. 

U kojoj meri je vladala rodna neravnopravnost u tadašnjem srpskom dru-
štvu i državi kazuje nam i naredna presuda. Presudom Narodnog suda od 14. 
avgusta 1830. godine № 15. „istovetnom kaznom umorena je i dvadesetogodi-
šnja Milica, koja je ubila svog muža Matiju Matijevića iz Štavice nahije Rud-
ničke iz osvete, što ju je prilično izbio zbog praseta, koje je po kući tumaralo i 
činilo štetu”. 

Presuda za „ubijstvo bračnog deteta“

Ubistvo bračnog deteta od strane majke, iako redak i stravičan primer, 
postojao je i u ranijem srpskom pravosuđu. Izvesna Anđelija je vodila razvratni 
život često menjajući muževe. Sa srednjim mužem Avramom iz Skupljena rodi 
dete, pa ga napusti, a kad je Avram nađe ona ubije dete. U Rešenju Knjaževske 
kancelarije od 15. avgusta 1822. godine № 1581. stoji: „Za ovakvo prestuple-
nije njeno da se preda mužu svom Avramu, i ostavi se sasvim na njegovu volju, 
ako joj on život oprosti, biće oproščena, ako li ne, neka je ubije na onom mje-
stu, gdi je ona dijete ubila.” 

Ovakvim stavom sadržanim u Rešenju u potpunosti je odlučivanje o kri-
vici, a sledstveno tome i o vrsti i načinu izvršenja kazne, prepušteno na volju 
suprugu okrivljene. I u najstarijim pravnim spomenicima, koji sadrže krivične 
norme, redak je slučaj prepuštanja suprugu da donosi ovakve vrste odluka. Sto-
ga, navedeni slučaj treba posmatrati u sklopu političkih i društvenih okolnosti i 
prilika u kojima se Srbija nalazila u prvoj polovini XIX veka. 
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Presuda za „rodooskrvnjenje i ubijstvo vanbračnog deteta“

Primer za počinjeno rodooskrvnjenje između brata i sestre nalazimo u za-
padnom delu Srbije. Tako, Pavle i Marija iz Šabačkog Prnjavora, rođeni brat i 
sestra, osuđeni su za ovakvu krivicu na smrt, koju zaslužuju „po cerkovnim i 
graždanskim zakonima”, s tim da se ostavi prisutnom narodu „da ih oni pobiju 
smertiju, koju oni sami proizvole”. 

Ovakva vrsta odluke za počinjeno rodooskrvnjenje u skladu je sa patri-
jarhalnim shvatanjima u kome nije bilo mesta za bilo kakva odstupanja od cr-
kveno-moralnog tretiranja odnosa u porodici, kao i odnosa među supružnicima. 

Naredni događaj specifičan je po tome što obuhvata poseban slučaj ubi-
stva u kome je žrtva vanbračno dete. Naime, Pauna, kći Milana Slavkovića iz 
Hrtiju nahije Požeške, u preljubi sa Radovanom Slavkovićem iz istog sela, rodi 
žensko dete i udavi ga „za ukriti svoju sramotu”. 

Presudom Narodnog suda od 13. marta 1828. godine № 4. osuđena je Pa-
una na 50 kamdžija, a Radovan, pored izdržanog zatvora, mesto telesne kazne 
da plati 100 groša u Narodnu kasu. 

Interesantno je ukazati na logiku kojom se sud rukovodio kada je okri-
vljenog Radovana obavezao da plati izvesnu svotu novca u Narodnu kasu. Je-
dino moguće objašnjenje je tadašnje shvatanje rođenja vanbračnog deteta kao, 
pored privatne, i javne sramote. Stoga se okrivljeni obavezuje da određeni deo 
novca uplati u Narodnu, tj. državnu kasu. 

Presuda za „počinjeni blud“

Za slučaj počinjenog bluda evidentiran je primer u kome knjaz Miloš  
Obrenović lično preporučuje izricanje određene vrste kazni protiv učinilaca 
ovog dela. Knjaževu Preporuku navodimo autentično. 

„Blagorodni Knezovi! Preporučujem, da se papudžiji Jeremiji opet 50 do-
bri batina udare: i natovarivši i njega i ženu Anu na magarcima, da ih ispratite 
odma odavde, sa strogim nalogom Jeremiji, da se za život svoj usudio ne bi, 
otpustiti ili razdvojiti se od Ane. Ibo, kad je od svog čoveka otcepio, dužan je 
on deržati ju. Ovo vam preporučujući, ostajem vaš dobroželatelni Miloš Obre-
nović Serbski knjaz. U Kragujevcu 23. 8-vra 1823. godine.” 

Ova vrsta preporuke, ili bolje rečeno direktive knjaza Miloša, predstavlja 
neku vrstu obaveznog uputstva knezovima na dalje postupanje u ovakvim slu-
čajevima. Posebno kada uzmemo u obzir knjaževu nameru da sve kontroliše, 
kao i želju da ostale starešine potčini svojoj (samo)volji. 
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Presuda za „krađu“

Kažnjavanje za krađu potiče još iz vremena Dušanovog zakonika i pro-
teže se kroz čitav srednji vek, pa sve do današnjih vremena. Ovom prilikom 
izdvojili smo događaj koji se odigrao u užičkom kraju. Neki Lazar Glišić, iz 
Orlice više Travnika u Bosni, bećar, pokrao novac Junuza Arnautina iz Đakovi-
ce, na konakovanju u hanu Jusuf-begovom u Užicama. 

Narodni sud je presudom od 12. marta 1829. godine № 29. ovako odlu-
čio: „Smatrajući važnost krivice Lazara Glišića, kao prestuplenije jednog stra-
nog skitnice i zlovrjednog kradljivca, Sud Narodni, nekući se o bezbednosti 
imuščestva naši sootečestvenika, i u otečestvu našem živući, Rešio je: da često 
pomenuti lopov Lazar Glišić, kromje pretrpljenog dosad zaključanija, kažnjen 
bude sa 50 štapa po tijelu, a potom iztera se iz nedra našeg u drugi koji pašaluk 
ili stranu.” 

Kažnjavanje učinioca krivičnog dela, pored telesne kazne, i progonstvom 
iz mesta u kome je živeo i delo učinio, potiče još iz najstarijih vremena. Pod-
sećanja radi, u Staroj Grčkoj su prestupnici zbog svojih dela bili kažnjavani 
najtežom kaznom „progonstvom” iz mesta na određeni broj godina, a nekada 
i doživotno. Efekat ovakvog načina kažnjavanja ogledao se u činjenici da bi 
građanin Atine, koji bude proteran iz svog grada, često u nekom drugom zavr-
šavao kao rob. Jednom rečju, progonstvo je bilo praćeno gubitkom svih prava 
kod onoga koji bude izložen ovakvom kažnjavanju, što nije bio slučaj u Srbiji 
sa početka XIX veka. 

Presuda za „opasnu krađu – poharu“

Poseban oblik krađe predstavljaju pohare koje su u ranijim vremenima 
činili veći broj međusobno organizovanih i koordinisanih lica. Pored toga, pod 
poharama se podrazumevalo vršenje krađe uz ispoljavanje naročito drskog i 
bezobzirnog ponašanja. Sledeći primer nam ukazuje na prisustvo ovog kri-
vičnog dela i u ranijim vremenima. Izvesni Sava Stojanović iz Vidinske, Icko 
Veljković iz Aleksinca i Đorđe Petrović iz Šapca, bećari, počinili su u Beogra-
du šest kojekakvih pohara („pet Turcima i jednu Evrejinu”). 

Presuda Narodnog suda od 19. maja 1828. godine № 9. glasila je: „Sma-
trajući Sud Narodni važnost prestuplenija – krađe ove trojice lopova, do kojeg 
su stepena bezobrazija i skarednosti došli bili, u glavnoj predjela naše varoši, 
pod samom kapijom Čestitog Vezira našeg, koji takođe ne malo negodovanije 
k postupku ovi, preko knezova naši u Beogradu izjavio je, i priznajući krivicu 
njinu dostojnom primjernog nakazanija, Rješava: da se Sava Stojanović kao 



604

začinščik i prednji u svima gorenavedenim poharama iz pušaka ubije, i izvan 
varoši za ugled pročim na kolo baci, a Icko Veljković, kao prvi posledovatelj 
Savin i veći prestupnik, i Đorđe Petrović koji je docnije k prednavedenoj dvo-
jici predstao, šibu trpi, a imeno: prvi 6 puta a drugi 3 puta gore i dole kroz 300 
momaka da prođe, potom otpusti se, da se iz Beograda u drugo kakvo – ni bud 
mjesto predjela našeg preteraju.” Knjaz zameni osuđenom Savi smrtnu kaznu 
šibom kroz 300 momaka 8 puta gore i toliko dole, s tim da i ostala dvojica do-
suđenu im kaznu, koju odobrava, pretrpe na Vračaru blizu Beograda, kako će 
ih moći videti i Hrišćani i Turci. 

Navedeni učinioci više krivičnih dela opasne krađe, odnosno pohare stro-
že se kažnjavaju, od uobičajene kazne, prvenstveno zbog mesta na kome su 
dela učinili. Sledstveno tome, glavni motiv Narodnog suda, a kasnije i same 
Knjaževske kancelarije, jeste održavanje dobrih odnosa sa turskom vlašću, što 
se odražava i u pogledu mesta izvršenja kazne. Vodeći računa da dela ne dobiju 
određene političke dimenzije, vlasti u Beogradu su ovaj slučaj rešavale sa po-
sebnom obazrivošću. 

Presuda za „prevaru“

Naročitu osudu, kako javnosti, tako i državne vlasti, izazivali su slučajevi 
prevare. U starom srpskom pravosuđu su zabeleženi primeri posebnog načina 
kažnjavanja lica koja izvrše ili učestvuju u prevari. U prilog rečenom, možemo 
navesti interesantan primer do koga smo došli pretražujući dostupnu arhivu. 

Presudom Suda narodnjeg serbskog od 15. septembra 1828. godine № 528. 
posebno se određuje način izvršenja kazne prema učiniocu ovog krivičnog 
dela: „Varalica je proveden kroz čaršiju i po varoši, sa telalom koji je obznanji-
vao: da laži niko ni u čemu ne veruje, niti da mu zajmi novac ili drugo šta, jer 
mu Sud neće naplaćivati.” 

U navedenom primeru, veći efekat od izrečene kazne, proizvodi način i 
mesto njenog izvršenja. Određujući da se osuđeni javno provede i prikaže na-
rodu kao varalica sud je želeo da istog do te mere stigmatizuje u javnosti da bi 
sprečio ponovno izvršenje krivičnog dela. Istovremeno, sud se ograđuje od bu-
dućeg vođenja krivičnog postupka prema istom licu, za isto krivično delo, tako 
što unapred odbija da obešteti prevarene. 
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EXAMPLES FROM THE CASE LAW  
IN THE ANCIENT SERBIAN SYSTEM OF JUSTICE

Ivan Joksic Ph.D. 
Faculty of Law and Justice

University Commercial Academy in Novi Sad

S u m m a r y

The development of the criminal law started at the time of creation of first states 
and legal institutions in which the criminal law provisions were codified. The development 
of the criminal law in Serbia is connected with the creation of medieval Serbian state and 
first codifications which primarily represented the reception of Byzantine legal institutions. 
Adoption of Dusan’s Code (1349-1354) is a novelty in the development of criminal law in 
Serbia. This legal document has several copies and the texts are not completely the same. 
The time of Ottoman’s invasion on Balkan brought the dark period in the development of 
Serbian criminal law. The legal spirit in Serbia was almost dead at this period and Sharia 
law applied on its territory.

The gradual freedom from Ottoman’s power and the beginning of state independence 
were the preconditions for the creation of first legal institutions (Constitution). In the first 
part of 19th century we may find written examples of first court trials that were ruled by 
the act of Duke’s office. Based on available material collected by the author in the course 
of writing of monograph under the title „Revealing and Punishing of Crimes in Serbia“ in 
co-authorship with professor Zivojin Aleksic Ph.D., we will present the original examples 
of the judgments in Serbia that were passed by the competent public authorities.

Keywords: legal institutions, criminal law, judgment, justice, penalty, Serbia
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П  Р  И  К  А  З  И

Р и т а  Ф л е и с

ДАМИР ШИТЕ: КОЛЕГЕ ГЛЕМБАЈЕВИ 
– Студија Дамира Шите о судским извршитељима –

Lyceum iuris, Суботица, 2015.

Завичајна збирка Градске библиотеке Суботица обогаћена је моно-
графском публикацијом Колеге Глембајеви. Запис о нашим првим приват-
ним извршитељима, као резултат истраживања Дамира Шите за његове 
мастер студије правних наука. Аутор посвећује пажњу феномену изврши-
теља у Србији и у Мађарској, што је од посебног значаја за ово погранич-
но место у ком се, поред народних обичаја, културна историја преплиће и 
у закономерним обичајима. У области истраживања извршитеља овај рад 
је раритет, те је стога још и важнији за Суботицу у којој је рођен 1978. 
и у којој ради управо као извршитељ. Промоција књиге која представља 
прерађено издање за ширу читалачку публику одржана је 28. септембра у 
Читаоници Градске библиотеке Суботица. 

Културно-антрополошки допринос Дамира Шите огледа се у пред-
стављању историјског прегледа развоја ове правне институције при којем 
Шите објашњава правне категорије у контексту друштва од римске исто-
рије до прве половине XX века у Србији, као што то видимо већ са првих 
страна студије (стр. 3): „Захтев друштва за институцијом извршења, одно-
сно принудног остварења приватно-правних потраживања, је уско повезан 
са постојањем личне (приватне) својине.” Потом наставља да анализира 
номадско друштво у коме из природних разлога нема потребе за овом ин-
ституцијом. То заправо значи да је Шите кренуо од историјског тренутка 
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у ком извршења као правног чина нема и смера историјског кретања у ком 
ова институција може да настане. Потом (стр. 10) истраживач показује 
моменат кад институција извршитеља прелази из сфере приватних при-
нудних раздуживања, тзв. дова, у сферу друштвених, тачније државних, 
јавних институција у којима извршење добија нове правне и културно- 
-историјске димензије. Самим тим Шите овим радом представља директ-
ни додир између законодавне институције и појединца, дакле, отелотворе-
ње апстрактних законских институција. 

Дакако, друштвени акт извршења принудне наплате дуга повлачи 
за собом питање њене етичке димензије, што Шите оставља, по природи 
ствари, за сам крај свог рада. Свестан да представнике овог занимања не 
бије високо поштовање друштва, аутор вешто налази уметнички обрађен 
психолошки и социолошки мотив у драми Господа Глембајеви Миросла-
ва Крлеже, наиме, у легенди о првом Глембају који је непоштеном отми-
цом са убиством желео да своју лозу уведе у високо друштво и што му 
усудом измиче јер његовој породици недостаје људскост. Шите указује 
на сличност ситуације судских извршитеља у чину одузимања матери-
јалних вредности од дужника наплатом са отимањем од стране Глембаја 
у легенди. Међутим, управо у јазу разлике између две ситуације Шите 
налази вредан аргумент за оправдавање постојања делатности судског из-
вршитеља и артикулише га као правну институцију – закон – коју одре-
ђује друштвена заједница, па је према томе извршилац управо друштво 
по чијем закону извршење наплате дуга физички остварује извршилац. 
Аутор надаље каже (стр. 166): „Правосуђе и правна струка којој изврши-
тељи сасвим јасно припадају, на све њих гледа са одређеним подозрењем, 
као на својеврсни corpus separatum. Иако је сасвим очигледно да је однос 
извршитеља према дугу који наплаћују и више него стерилан и да је за 
њих извршење само правом омеђени поступак који спроведе на основу 
јасних законских овлашћења и коначне одлуке суда, чест је случај да им 
управо Држава, у чије име делују, подмеће ногу, обесмишљава сва њихова 
залагања и извргава руглу њихову пословичну решеност да дуг наплате 
без обзира на противљење дужника.” Шите тиме указује на својеврсну 
схизофренију законодавне установе, односно, самог друштва које није 
доследно сопственим законима, те их чини фиктивнима. Шите закључу-
је (стр. 167): „Верујте ми, нема среће у друштву у коме је већа срамота 
бити извршитељ, него дужник.” Аутор нас овим речима подстиче да се 
запитамо у чему је суштина те срамоте. Као својеврсни парадокс делују 
његове завршне речи (стр. 167): „Друмови ће, сасвим сигурно, још поже-
љети извршитеља.” Намеће се питање: које дугове треба ти извршитељи 
да наплате? Враћамо се легенди о првом Глембају. Колико има данас от-
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мица? Како ће се они доказати? Како ће се они наплатити? Шите подсећа 
на моћ јавних гласила и друштвених мрежа које имају своје механизме 
да осуђују судске одлуке. Нешто раније (стр. 164) он је дозвао у помоћ 
народну пословицу „Сличан се сличном радује” којом указује на односе 
приликом потписивања уговора услед којег је могуће извршење наплате. 
Уму несвиклом правничкој вештини све ово делује замршено и тешко, 
чак опоро. Тешка је то драма у животу свих дужника које стигне правда 
наплатом. Где настаје јад због којег је друштво спремно да подметне ногу 
извршитељу? Да ли је правично извршено суђење? Или је нешто треће у 
друштву болесно због чега долази до општег посртања правде? Вероватно 
да је заиста решење на крају друмова. 

Књигу Колеге Глембајеви. Запис о нашим првим приватним изврши-
тељима препоручујем свима које занимају правне науке из разлога про-
фесије или опште културе, према томе, студентима права и правницима, 
те редитељима и драматурзима да умеју да користе готове парадигме дру-
штвених односа, учитељима да уче децу да разумеју друштво у ком ће као 
одрасли остваривати своја законска права, свим грађанима који својим ра-
дом стичу материјална добра како би умели да стечено и заштите, најзад 
етичарима, који из ових редова описа ивице на којој се сусреће мерење и 
отелотоврење закона треба да нађу начина да укажу друштву на етичност 
сваког животног поступка. 

Захваљујемо се Дамиру Шите за концизан рад у облику књиге који 
ће наши читаоци моћи надаље да дозову у помоћ у разумевању друштва 
у коме живимо. 

Рита Флеис
Градска библиотека Суботица
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I   N    M  E  M  O  R  I   A  M

Prof. dr MOMČILO GRUBAČ 

(1940–2015) 

U Novom Sadu je 6. decembra 2015. godine, posle kraće bolesti, premi-
nuo prof. dr Momčilo Grubač, jedan od naših najistaknutijih pravnika i struč-
njaka za krivično procesno pravo, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univer-
ziteta Union u Beogradu, predavač Akademije Advokatske komore Vojvodine i 
stalni saradnik časopisa Glasnik AKV.  

Momčilo Grubač rođen je 24. 3. 1940. godine u Pivnicama. U osnovnu 
školu išao je u Kuli i Osijeku, a gimnaziju je završio u Vrbasu. Na Pravnom fa-
kultetu u Novom Sadu diplomirao je 1963. godine. Magistrirao je na Pravnom 
fakultetu u Beogradu 1968. godine sa radom „Vanredno ublažavanje kazne”, a 
doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani 1972. godine sa disertacijom „Pre-
nošenje krivičnih pravosudnih funkcija sa države na društvo”. 

Krajem 1964. godine je izabran za asistenta Pravnog fakulteta u Novom 
Sadu na predmetu Krivično procesno pravo, kod prof. dr Tihomira Vasiljevića. 
U nekoliko navrata je boravio na stručnim usavršavanjima u Rimu, Beču i Mo-
skvi. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu prošao je kroz sva zvanja i bio šef 
Katedre za krivično procesno pravo, prodekan, a u periodu od 1979. do1981. 
godine – dekan. Od 2005. godine redovni je profesor Pravnog fakulteta Univer-
ziteta Union u Beogradu, na kome je stekao i zvanje profesora emeritusa. 

Uz redovnu i poslediplomsku nastavu u Novom Sadu i Beogradu, držao je 
predavanja i u drugim univerzitetskim centrima (Ljubljana, Podgorica, Priština, 
Zagreb, Budimpešta). Bio je referent na brojnim kongresima, savetovanjima i 
stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Poseban doprinos dao je kao pred-
sednik i član predsedništva pokrajinskog i jugoslovenskog Udruženja za krimi-
nologiju i krivično pravo, i glavni urednik, član redakcija ili saveta u nekoliko 
stručnih pravnih časopisa (Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 
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Jugoslovenska revija za krivično pravo i kriminologiju, Arhiv za pravne i dru-
štvene nauke i dr.). U više mandata bio je član zakonodavno-pravne komisije u 
skupštinama Srbije i Vojvodine. 

Svakako je najzapaženiji Grubačev doprinos unapređenju našeg krivično-
procesnog zakonodavstva, kako u kreativnom, tako i u kritičkom smislu. Kao 
član ili rukovodilac više ekspertskih tela koja su od 1989. godine pripremala 
Zakonik o krivičnom postupku koji je donet 2001. godine i njegove obimne 
izmene i dopune iz 2009. godine, s uspehom se zalagao za to da se krivični po-
stupak oslobodi ideološke matrice, približi akuzatorskom modelu, učini efika-
snijim i usaglasi sa Ustavom i međunarodnim pravnim standardima, naročito u 
odnosu na ravnopravnost stranaka i prava okrivljenog, branioca i oštećenog.  S 
rezervom ili otvorenim otporom gledao je na tendenciju preuzimanja procesnih 
rešenja stranih tradiciji kontinentalnog krivičnog postupka. Iako je ukazivao na 
mane tzv. tužilačke istrage, nije bio ni njen nepomirljivi protivnik. Naprotiv, 
još 2003. godine, sa potpisnikom ovih redova i mr Z. Bašićem, bio je koau-
tor knjige Model revizije ZKP sa modelom Zakona o krivičnom pravosuđu za 
mlade, u kojoj se projektuje etapni prelazak na takav tip istrage. Insistirao je, 
međutim, na jasnim granicama tužiočevih ovlašćenja, na jednakosti oružja, na 
krajnje restriktivnoj mogućnosti neposrednog korišćenja dokaza pribavljenih u 
nesudskom delu krivičnog postupka i na usklađivanju ovlašćenja i odgovorno-
sti suda za izvođenje dokaza i utvrđivanje činjeničnog stanja.

Na prvim višestranačkim izborima, krajem 1990. godine,  na predlog ta-
dašnje Reformske demokratske stranke Vojvodine, izabran je za poslanika Na-
rodne skupštine Srbije. Sredinom 1992. godine postao je ministar za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina u saveznoj vladi g. Milana Panića. Savezni 
ministar pravde bio je od 2000. do 2001. godine, a od 2001. do 2003. godine 
bio je sudija i predsednik Saveznog ustavnog suda. Bio je jedan od osnivača 
i rukovodilaca Fondacije Demokratski centar i nevladine organizacije Forum 
iuris, a u jednom mandatu i predsednik Upravnog odbora Srpskog narodnog 
pozorišta. 

Bio je odmeren, diskretan i pažljiv čovek. Ipak, iza spoljašnje gotovo 
smerne blagosti stajala je izuzetna odlučnost. Iza njegovog načina izražavanja, 
uvek tihog i u tempu adađa, krila se bespoštedna polemička visprenost i agil-
nost. U pristupu temama kojima se bavio i problemima sa kojima se sretao bio 
je studiozan, principijelan, pronicljiv, razgovetan i sistematičan. Lako je uoča-
vao greške i ukazivao na najbolji način njihovog otklanjanja.

Profesor Grubač autor je više knjiga i oko 150 članaka i rasprava. Pisac 
je trotomnog udžbenika za krivično procesno pravo. Sa prof. dr Tihomirom Va-
siljevićem koautor je Komentara ZKP koji je imao 13 izdanja. Slučaj je hteo 
da jedno od njegovih poslednjih javnih istupanja bude sredinom oktobra 2015. 
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godine na Katedri Akademije Advokatske komore Vojvodine, a da njegov po-
slednji rad, objavljen u Glasniku AKV (br.10/2015) iz štampe izađe posthumno.

Prilikom prelaska na Pravni fakultet Univerziteta Union, opravdano je 
ocenjeno da je reč o naučniku koji „u potpunosti i besprekorno vlada proble-
matikom svoje naučne discipline”. Grubačevi radovi, koji su stekli visoko uva-
žavanje i priznanje u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj javnosti, i postali 
nezaobilazni u univerzitetskoj nastavi i pravosudnoj praksi, trajno unapređuju 
naučnu misao krivičnog procesnog prava.

Dr Slobodan Beljanski
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С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  А

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 9. 12. 2015. године

1. ЖУНИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 15. 09. 1987. године 
УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 4.

2. НИКОЛИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1986. године 
УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Руменци, Ади Ендреа 23.

3. ЈОСИЋ ЗДРАВКО, дипломирани правник, рођен 03. 08. 1984. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

4. ТОДОРОВИЋ МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 04. 10. 1988. годи-
не УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводи-
не, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровцу, Маршала Тита 20.

5. СПРЕМО ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 10. 09. 1977. године 
УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ивана Горана Ковачића 8/2/6.

6. РОЉИЋ МИЛОВАН, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1986. године 
УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра I 5.

7. ЕТИНСКИ КУЗМАНОВИЋ ДУЊА, дипломирани правник, рођена 03. 03. 
1989. године УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске комо-
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 4/I.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ЕТИНСКИ ДУЊА, адвокат-
ски приправник код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 12. 2015. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

8. МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1986. године 
УПИСУЈЕ СЕ 09. 12. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17А, стан 3.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, адво-
катски приправник код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 12. 2015. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
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9. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду ТЕШАНОВИЋ СТЕФАН, рођен 09. 01. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Кардаш Душка, адвоката у Сремској Митровици, дана 
16. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

10. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ МАРИНА, рођена 07. 03. 1986. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Ђукић Мирка, адвоката у Сремској Митровици, дана 
16. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

11. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду НОНКОВИЋ МИРОСЛАВ, рођен 28. 04. 1983. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Нонковић Бранка, адвоката у Шиду, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

12. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУРЧОК МАРИЈА, рођена 04. 04. 1988. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ђурчок Павела, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

13. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУРЧОК ДУШАН, рођен 02. 03. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ђурчок Павела, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

14. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ИСАКОВ МИЉАН, рођен 23. 11. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Станчић Бранислава, адвоката у Новом Бечеју, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СУБОТИН СТАНИСЛАВА, рођена 25. 08. 1992. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Суботин Слободана, адвоката у Новом Кнежев-
цу, дана 16. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАДИЋ ПЕРИЦА, рођен 20. 07. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. го-
дине, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ДЕСПОТОВИЋ ДУШАН, рођен 22. 11. 1990. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Радуловић Данета, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

18. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГРУБАЧИЋ МАРИЈА, рођена 20. 07. 1978. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Сабадош Роберта, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТАДИЋ ЈОВАНА, рођена 31. 07. 1987. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 16. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПОШТИЋ ГОРАН, рођен 15. 03. 1979. године, на адвокатско- 
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-приправничку вежбу код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, дана 16. 12. 2015. го-
дине, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КОРДИЋ БОРИС, рођен 08. 03. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Јовичић Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ДУЛИЋ СТЕФАН, рођен 19. 02. 1991. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ ЖИВКО, рођен 16. 11. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Киселички Данице, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТОЈАНАЦ МАРКО, рођен 26. 05. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АНЂЕЛКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 05. 09. 1991. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Гуцуња др Јована, адвоката у Новом Саду, дана 16. 
12. 2015. године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРТИНОВИЋ КРИСТИНА, рођена 20. 06. 1988. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 
16. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МЕДАН МИЛИЦА, рођена 03. 05. 1991. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мостарац Горана, адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 16. 09. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КИЗА МАРИЈАНА, рођена 24. 09. 1987. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУЉАЈ КРИСТИНА, рођена 03. 02. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЗЕКИЋ ДАНКА, рођена 25. 01. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Алексић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 
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32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТУЦАКОВИЋ СУЗАНА, рођена 02. 08. 1990. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ОГЊЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 03. 1989. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Гвожђан Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РИСТОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 10. 07. 1977. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Ковач Александра, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАТКОВИЋ СЛАЂАНА, рођена 19. 04. 1990. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 17. 
12. 2015. године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 01. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛОШОНЦ ДИАНА, рођена 24. 03. 1987. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Лошонц Давида, адвоката у Темерину, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛУЧИЋ ТАМАРА, рођена 08. 05. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Брњица Драгане, адвоката у Темерину, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАЈОРОШ ШОМОЂИ ХЕРМИНА, рођена 22. 10. 1986. годи-
не, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, 
дана 17. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КОЛАРИЋ МАЈА, рођена 10. 07. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 2015. 
године, у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БАСТА МИЛАНА, рођена 28. 04. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 03. 10. 1988. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, да-
на 17. 12. 2015. године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПИСАРИЋ ВАЊА, рођена 14. 11. 1987. године, на адвокатско- 
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-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 17. 12. 
2015. године, у трајању од две године. 

44. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 15. 08. 1991. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 17. 
12. 2015. године, у трајању од две године. 

45. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЛЕТИЋ ВЛАДИМИР, рођен 01. 01. 1989. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Слијепчевић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 
12. 2015. године, у трајању од две године. 

46. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕЛИЋ 
СТЕВА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2015. године, на лични захтев.

 − Кораћ Михаило, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокат-
ске канцеларије.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе 
Војводине.

47. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОЈСЕЈЕВ 
ТАМАРА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2015. године, због заснивања радног 
односа.

 − Манастирац Маријана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

48. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНИЋ 
МАРИЈА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 11. 2015. године, због заснивања радног 
односа.

 − Лазић Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

49. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ 
МАРИНА, адвокат у Новом Саду са даном 11. 12. 2015. године, због пресељења адво-
катске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

50. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКО-
ВИЋ МИЛАН, адвокат у Сомбору са даном 31. 12. 2015. године, на лични захтев.

 − Ковачевић Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокат-
ске канцеларије.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе 
Војводине.

51. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЊОВИЋ 
ВАСА, адвокат у Молу са даном 30. 11. 2015. године, због пензионисања.

 − Шемовић Есад, адвокат у Ади, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе 
Војводине.

52. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине РАЦИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско-при-
правничкој вежби код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 11. 
2015. године.
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53. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине КОМАЗЕЦ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 11. 
2015. године.

54. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МИЛОСАВЉЕВИЋ ИРЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 
12. 2015. године.

55. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВИ, адвокату у Новом 
Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, од 07. 11. 2015. године до 08. 05. 2016. године.

 − Кузмановић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

56. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАБИЋ ПОПОВИЋ НИКОЛИНИ, адвокату у 
Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 11. 2015. године до 09. 11. 2016. године.

 − Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
57. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАВЛОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета, од 23. 11. 2015. године до 21. 11. 2016. године.

 − Бајић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
58. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСНИЦА МИЛАНИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 22. 10. 
2015. године.

 − Тошић Златко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
59. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, у периоду од 10. 
11. 2015. до 09. 05. 2016. године.

 − Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
60. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Панчеву, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 13. 10. 2015. 
године.

 − Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.
61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛЕНКОВИЋ МАРИНИ, адвокату у Зрења-

нину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 
24. 11. 2015. године.

 − Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог 
заменика.

62. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРКОВИЋ САЊИ, адвокатском приправнику 
у Врбасу, привремено престаје право на обављање приправничке вежбе због болова-
ња, почев од 28. 10. 2015. године.

63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЕКУЛИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета, од 07. 12. 2015. године до 05. 12. 2016. године.

 − Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
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64. УЗИМА СЕ на знање да је МРКШИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 07. 12. 2015. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета.

 − Новак Јована, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

65. УЗИМА СЕ на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 24. 11. 2015. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета.

 − Бероња Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГОДОШЕВ ДУШИЦА, адвокат у Зрењанину, 
наставила са радом дана 06. 12. 2015. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета.

 − Станков Јован, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог 
заменика.

67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 22. 11. 2015. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром због боловања.

 − Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 09. 11. 2015. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром због боловања.

 − Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАНДРИЋ ВИЛОВСКИ МАЈА, адвокатски 
приправник у Сремској Митровици, наставила са вежбом дана 13. 11. 2015. године, 
након што јој је привремено била престала вежба због породиљског одсуства и неге 
детета. 

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРКОВИЋ САЊА, адвокатски приправник 
у Врбасу, наставила са вежбом дана 09. 10. 2015. године, након што јој је привремено 
била престала вежба због породиљског одсуства и неге детета.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вукоје Светлана, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме, које сада гласи Перовић.

72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вуковљак Кристина, адвокатски приправник у 
Новом Саду, променила презиме које сада гласи Смиљанић.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Перић Дамир, адвокат у Новом Саду разре-
шава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у 
Футогу, на коју је постављен решењем број 797/15 од 26. 06. 2015. године.

 − Новковић Владимир, адвокат у Новом Саду одређује за преузиматеља адво-
катске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у Футогу.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Новковић Синиша, адвокат у Новом Саду сте-
као научни степен доктора правних наука.
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75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАЋИМОВИЋ ИГОР, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, 
адвоката у Новом Саду дана 19. 11. 2015. године, те да исту наставља код Баљ Нема-
ње, адвоката у Новом Саду, дана 20. 11. 2015. године.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЉЕНОВИЋ ДИЈАНА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић 
Сање, адвоката у Новом Саду дана 18. 11. 2015. године, те да исту наставља код Гво-
зденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 11. 2015. године.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВИДАКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Мојсејев Та-
маре, адвоката у Новом Саду дана 26 11. 2015. године, те да исту наставља код Сту-
пар Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2015. године.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Алексић Марина, адвокат у Новом Саду, исту-
пила из „Заједничке адвокатске канцеларије Алексић са сарадницима”, са седиштем у 
Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 02. 12. 2015. године.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЛАРЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Са-
ду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 16. 11. 
2015. године.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕФТИЋ САША, адвокат у Новом Саду, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 16. 11. 2015. 
године.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗЕЛЕНОВИЋ АЛЕКСА, адвокат у Новом Са-
ду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 19/I, стан 83, 
почев од 01. 12. 2015. године.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШУШЊАР БОРИСЛАВ, адвокат у Новом Са-
ду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 3, почев од 13. 11. 2015. 
године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЈЕЛАНОВИЋ ВЕЛИМИР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, почев од 
16. 11. 2015. године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДОШЕН САША, адвокат у Новом Саду, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 17/II, стан 14, почев од 
01. 12. 2015. године.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИВАНОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 6, почев од 01. 01. 
2016. године.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГЛАВАРДАНОВ КРИСТИНА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 15/IV, стан 
33, почев од 01. 12. 2015. године.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ ДИВНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 01. 12. 
2015. године.

88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОЈОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Суботици, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 13/1, почев од 16. 11. 
2015. године.
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89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОРЕЉ ЗОРАН, адвокат у Апатину, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи Шандора 46/ц, почев од 01. 12. 2015. 
године.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРЧОК ПАВЕЛ, адвокат у Зрењанину, пресе-
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/I, почев од 01. 12. 2015. године.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРАЈНОВИЋ ОЛГА, адвокат у Кули, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Лењинова 14, почев од 01. 12. 2015. 
године.
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САДРЖАЈ  ГЛАСНИКА  ЗА  2015.  ГОДИНУ

ЧЛАНЦИ

САЊА ДРАГИЋ
Улога Уставног суда у правном систе-
му Републике Србије: заштитник људ-
ских права и/или четврта инстанца? 1, 
стр. 3.

ДАНИЈЕЛ ВОЛАР
Стицање својине од невласника, 1, 
стр. 29. 

Др МОМЧИЛО ГРУБАЧ
Вештачење у кривичним стварима 
према новом Законику о кривичном 
поступку, 2, стр. 75.

ИВАНА ЕВТИМОВ
Вештак и стручни саветник у кривич-
ном поступку, 2, стр. 107.

Др ЛАСЛО ХЕКА
Мађарска породичноправна регулати-
ва према новом Грађанском законику, 
3, стр. 131.

ВЛАДИМИР ИЛИЋ
Рецепција два римска едикта у Срп-
ски грађански законик, 4, стр. 195.

САНДА ЋОРАЦ
Понављање поступка у парници због 
одлуке Европског суда за људска пра-
ва, 4, стр. 207.

РАСТКО НЕШКОВИЋ
Основ одговорности државе за накна-
ду штете, 5, стр. 239.

Др ИВАН ЈОКСИЋ
Тумачење у кривичном праву, 6, стр. 
311.

АЛЕКСА РАДОЊИЋ
Да ли судије стварају право?, 6, стр. 
327.

ИВАНА ЕВТИМОВ
Стицање права својине и службености 
одржајем према правилима Српског 
грађанског законика, 7–8, стр. 367.

Мср ПЕТАР ЦВЕТКОВИЋ
Развојни правци истражног поступка 
и истраге, 7–8, стр. 376.

Др АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВ 
МИЛАДИН ДАНОЈЛИЋ

Компензација као начин престанка 
облигација, 9, стр. 431.

ИВАН МИЛИЋ
Дужност окривљеног да говори на 
своју штету, 9, стр. 447.

Mр БАЈО М. ЦМИЉАНИЋ
Специфичности међународноправне 
норме о забрани трговине људима, 10, 
стр. 491.

РАДМИЛА МИЛЕНКОВИЋ
Накнада штете у случају смрти или 
повреде кућног љубимца, 10, стр. 525.

ИГОР ГАВРИЋ
Усмени тестамент у упоредном срп-
ском праву 11–12, стр. 571.

РАСПРАВЕ

САФУАДАН ПЛОЈОВИЋ 
АНДРИЈАНА МАКСИМОВИЋ

Злоупотребе психоактивних супстан-
ци у популацији учинилаца кривич-
них дела, 1, стр. 51.

Др ХАСИБА ХРУСТИЋ
Права пореских обвезника и њихова 
заштита, 2, стр. 103.
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ДАРКО БИКАРЕВИЋ
Поступак решавања притужби у Ми-
нистарству унутрашњих послова, 3, 
стр. 164.

Др АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВ 
Др ЗОРАН ОРЕЉ

Новчана примања запослених, 4, стр. 
219.

ВЕЉКО ЕТИНСКИ
Објављивање парничне пресуде, 5, 
стр. 259.

ДАНКО УКРОПИНА
Обавезе и права посредника у проме-
ту непокретности и закупу непокрет-
ности, 6, стр. 341. 

Др СИНИША ДОМАЗЕТ
Државна помоћ за управљање ризи-
ком и кризним ситуацијама у сектору 
пољопривреде у Европској унији, 7–8, 
стр. 394.

ЉУБА СЛИЈЕПЧЕВИЋ
Право на браниоца, 7–8, стр. 407.

Dr sc. JAKOB NAKIć 
BRUNO RUŽIČKA

Kauciona hipoteka, 9, стр. 458.
Др ТОМИЦА ДЕЛИБАШИЋ

Застарелост гоњења након правносна-
жности пресуде, 10, стр. 543.

МИЛАН ДОБРОСАВЉЕВ
Застарелост, 10, стр. 555.

Др ИВАН ЈОКСИЋ
Примери из судске праксе у старом 
српском правосуђу, 11–12, стр. 589.

ПРИКАЗИ

ДР МОМЧИЛО ГРУБАЧ
Тибор Варади: Списи и људи, 10, стр. 
559.

РИТА ФЛЕИС
Дамир Шите: Колеге Глембајеви, 11–12, 
стр. 605.

ИМПРЕСИЈЕ

МИРОСЛАВ ЗДЈЕЛАР
Не суди се песнику сваког дана, 9, стр. 
477.

АДВОКАТУРА

МАРИЈА БЕЛИЋ
Програм дана адвокатуре у Војводи-
ни, 5, стр. 272.

СРЂАН СИКИМИЋ
Поздравни говор председника Адво-
катске коморе Војводине, 5, стр. 273.

ИШТВАН ПАСТОР
Свечани говор, 5, стр. 277.

ЛАСЛО ЈОЖА
Почеци коморског организовања адво- 
ката на подручју данашње Војводине 
у XIX веку, 5, стр. 280.

ДОБИТНИЦИ ПОВЕЉЕ СА ПЛАКЕ-
ТОМ, 5, стр. 286
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IN MEMORIAM

МИРОСЛАВ ЛОТИНА 
Боривој Јекић, 5, стр. 290.

МАРИЈА КЛЕУТ 
Радивој Степанов Раде, 10, стр. 564.

СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ
Проф. др Момчило Грубач, 11–12, стр. 
608.

ПРАВНИ АФОРИЗМИ

МИРОСЛАВ ЗДЈЕЛАР 2, стр. 121; 3, 
стр. 183;

САОПШТЕЊА

Са седнице Управног одбора АКВ: 1, 
стр. 63; 2, стр. 122; 3 стр. 184; 5, стр. 

292; 6, стр. 356; 7–8, стр. 416; 9, стр. 
480; 11–12, стр. 611.
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Овај број је закључен 31. децембра 2015. године.

Тираж: 2.000 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 промет по Тарифном броју 8. став 1. тачка 1.

алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски слог: Татјана Божић, Нови Сад

Штампа: ОFFSET PRINT, Нови Сад
2016.


