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Врховни привредни суд
Прилог проучавању првих година рада
привредних судова (1954–1958) у Југославији
на основу грађе фонда Врховни привредни суд
АПСТРАКТУМ: Рад говори о стању привредних судова у Југославији и тешкоћама са којима су се, услед недостатка материјалних средстава и стручног кадра, суочавали у периоду од 1954.
до 1958. године и даје приказ фонда Врховни привредни суд (АЈ
213).
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Напредак једне државе умногоме зависи од њене привреде. Што је
привреда једне земље развијенија, то је стандард њених грађана виши. Према Џејмсу Бјукенану привреду дефинишу структура, скуп правила и институција који ограничавају избор многих појединаца у мeђусобно повезаном
ланцу интеракција налик на игру.1 Или, како је писао „отац“ економије
Адам Смит: „Нема договореног циља учесника у привреди, јер сваки учесник тежи да оствари само своје личне, лично дефинисане циљеве.“2 Ако
схватимо привреду као структуру, скуп ограничавајућих правила у оквиру
којих појединци покушавају да остваре своје циљеве, које су сами одредили, можемо одмах да замислимо низ ситуација у којима појединци не поштују ова правила и у којима је потребна интервенција државе, коју она
обавља преко изабраних представника државне власти, судија.
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Педесетих година прошлог века у Југославији се дошло до сазнања да
институција државне арбитраже3 више није у могућности да реши спорове
у привреди која се убрзано развијала. Било је потребно организовати привредно судство, што је и учињено 1954. године када су формирани привредни судови на челу са Врховним привредним судом.
Привредни судови су установљени Законом о привредним судовима
који је донет 28. јула 1954. и ступио на снагу 27. септембра 1954, а организовани су као редовни судови за решавање спорова и других предмета од
значаја за привреду. Установљени су као окружни, виши и Врховни привредни суд.4
Окружни привредни судови су основани за подручје више срезова и
градова. Виши привредни судови су основани, по правилу, за целу територију једне народне републике, а Врховни привредни суд је био највиши
привредни суд у ФНРЈ, односно СФРЈ.5
Настао из Главне државне арбитраже, у време које је било тешко, бременито променама, али које је пуно обећавало, Врховни привредни суд се,
поред тога што је као највиши привредни суд у земљи вршио значајну друштвену улогу, у првим годинама рада суочавао са материјалном оскудицом
и кадровским проблемима. Недостатак материјалних средстава и стручног
кадра пратио је рад и нижих привредних судова.
Врхoвни привредни суд је између осталог био надлежан да доноси опште узансе, да одлучује поводом ревизија против пресуда виших привредних судова и против одлука војне арбитраже донетих у првом степену, да
решава сукобе надлежности између виших привредних судова и између
окружних привредних судова са подручја два виша привредна суда.6
По Закону о привредним судовима који је донет 1965, привредни судови су били самостални органи друштвене заједнице који у јединственом
судском систему као специјализовани судови врше судску функцију у одређеним стварима које су им стављене у надлежност.7
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Доношењем Закона о решавању имовинских спорова путем државне арбитраже (Службени лист ФНРЈ, бр. 103, 20. децембар 1946) основане су среске, градске, обласна,
покрајинска, републичка, савезна и Главна државна арбитража (ГДА) која је имала задатак да као највиши орган у хијерархији државне арбитраже оствари руковођење и
надзор, правилност рада и јединство начела у поступку доношења арбитражних одлука. ГДА је могла да преузме и поново решава сваки спор који је решавала било која
друга арбиража у земљи и то у року од 60 дана од доношења одлуке арбитражног већа.
Закон о привредним судовима, Службени лист ФНРЈ, бр. 31/54, 28. јул 1954.
Исто.
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Значајну улогу коју су привредни судови имали пратили су одговарајући материјални захтеви који, међутим, у првим годинама рада ових судова нису били испуњени.
У свим привредним судовима, на дан 31. октобра 1954, било је укупно
165 судија. Од тога, 41 у НР Србији, 16 у АП Војводини, 30 у НР Хрватској,
26 у НР Словенији, 25 у НР Босни и Херцеговини, 14 у НР Македонији, 6 у
НР Црној Гори и 7 у Врховном привредном суду. Судије су биле распоређене у 36 судова осим Врховног привредног суда и то седам судова у Србији,
четири у АП Војводини, седам у Хрватској, пет у Словенији, пет у Босни и
Херцеговини, четири у Македонији и четири у Црној Гори.
Привредни судови су судили у већима која су чиниле судије и повремене судије. Већа ВПС-а била су састављена од пет чланова од којих су
председник већа и један члан биле судије ВПС-а, а три члана су биле повремене судије. За повременог судију привредног суда могао је бити биран држављанин ФНРЈ који је навршио 27 година живота, који није осуђиван због
кривичног дела које га чини морално неподобним за вршење судијске дужности и који је с обзиром на стручно знање или искуство способан да учествује у суђењу пред привредним судовима. ВПС је за повремене судије
имао истакнуте стручњаке међу којима су били професори др Андрија Гамс
и др Боривоје Познић. На дан 31. децембра 1954. било је укупно 3644 повремених судија и то 34 у Врховном привредном суду, 785 у Србији, 593 у
АП Војводини, 885 у Хрватској, 520 у Словенији, 338 у Босни и Херцеговини, 337 у Македонији и 152 у Црној Гори. Судије и повремене судије ВПС-а
бирала је Савезна народна скупштина. Од оснивања ВПС-а његов председник био је др Александар Голдштајн. Другог јула 1959. ову функцију је преузео Михајло Ђорђевић.
Судска управа Врховног привредног суда (ВПС), коју су чинили органи управе за правосудне послове и председник Врховног привредног суда,
обраћала се поднесцима Секретаријату за правосудне послове СИВ-а детаљним извештајима о стању привредних судова у земљи.8
Извештај од 22. новембра 1954. показује проблеме са којима се суочавао суд. У њему се каже: „... Не улазећи у појединости о свакој народној републици... по народним републикама стање је следеће: НР Србија...У Вишем привредном суду у Београду, смештено је у једну собу по две судије и
два секретара заједно, и по четири дактилографкиње заједно. Одговарајућих
просторија за одржавање расправа нема.“9
Стање је било слично и у другим републикама, што се види из истог
документа: „[...] НР Хрватска ...Виши привредни суд у Загребу смештен је у
старој трошној згради... осам већа са 38 службеника размештени су у суте8
9

Архив Југославије, ф. 213, фасц. 7, предмет СУ-198/54, (АЈ-213-7-СУ-198/54).
Исто.
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рену, пролазним собама, ходницима... Окружни привредни суд у Загребу
има најнеповољнији смештај јер 24 службеника раде у осам врло малих соба. Регистри привредних организација налазе се у сандуцима на ходнику
суда, па чак инвентар суда размештен је по ходницима иако на њима чекају
странке за које нема посебних чекаоница.[...]10
Још сликовитије је приказано стање у коме су се налазили привредни
судови у Народној Републици Босни и Херцеговини: „[...] Окружни привредни суд у Бања Луци смештен је у пет просторија од којих је једна врло
мала, у којима ради 20 службеника. Услед тога... док једно веће расправља,
службеници се смештају по осталим собама које су препуне или се задржавају на ходнику... Регистар привредних организација налази се у сандуцима
нераспакован и смештен по ходницима.[...]“11.
Слично стање је било и у НР Македонији, што показује наставак извештаја: „[...] Виши привредни суд у Скопљу смештен је са окружним привредним судом у Скопљу у једној приземној, влажној и неугледној згради[...]“12
Будући да се зна колико је одговоран посао судије, може само да се
претпостави колико је тешко било радити у оваквим условима а остварити
квалитет у раду.
У истом извештају указује се и на кадровске проблеме: „[...]Узев у целини, најбољи су кадрови у вишим привредним судовима Хрватске и Словеније имајући у виду стручне критеријуме. Најслабији су кадрови у погледу стручности у Вишем привредном суду Србије и Босне и Херцеговине
[...]“13
Горући проблем у Југославији после рата био је недостатак стручног
кадра. Један од најважнијих задатака државе је било описмењавање становништва. Висококвалификованих радника је било јако мало, a потреба за њима je стално расла. Упркос томе у почетку рада привредних судова није се
придавао велики значај установи приправника. „[...]Треба напоменути да би
било неопходно што пре обезбедити одговарајући број приправника у окружним привредним судовима, како би се млађи кадрови који имају интереса,
на време специјализирали за рад у привредним судовима. Сада на подручју
НР Србије имаде свега шест судијских приправника, у Хрватској један, у
Словенији ниједан, нити су до сада била предвиђена приправничка места, у
Босни и Херцеговини ниједан, у Црној Гори имаде два приправника... док у
АП Војводини имаде три приправника код окружног привредног суда у Но-
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Исто.
Исто.
Исто.
Исто.
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вом Саду.[...]“14 Поређења ради, указујемо да данас сваки суд, било опште
надлежности или специјализовани, има десетине приправника, за које постоји утврђен програм обуке кроз који морају да прођу као и одређено трајање приправничког стажа.
Какве проблеме су радници ВПС-а имали са инвентаром види се у наставку истог извештаја: „[...] Међутим, привредни судови оскудевају писаћим машинама, јер су старе и трошне... Поједини окружни привредни судови налазе излаз у посуђивању писаћих машина, неки судије имају сопствене
машине, а негде се ради прековремено... Код Окружног привредног суда у
Осијеку, на пример, нема ни довољно столица за странке, па се посуђује од
суседних надлештава за време расправе [...]“15
Дефицит жена које су обављале судијску функцију такође је био особеност првих година рада привредних судова што се види из цитираног извештаја. У Србији, судијску функцију обављали су скоро у потпуности мушкарци. Изузетак је постојао у Вишем привредном суду Србије у коме је
ову функцију обављала и једна жена. У Хрватској, од свих судија привредних судова, само је у окружном привредном суду у Загребу као судија радила једна жена. У осталим републикама, ни у Војводини није било жена судија, а у Словенији чак није било ни жена стручних сарадника.16 Устав
ФНРЈ од 1946. године утемељио је правну равноправност жена у Југославији. Положај жена се поправио, али није постојала стварна равноправност.
Још увек су жене обављале мање стручне и слабо плаћене послове. У привредним судовима жене су биле запослене као помоћно особље: дактилографкиње, курирке, али их је мало било међу стручним сарадницима и судијама.
Да је политичко опредељење запослених у судовима било важно показује и извештај Вишег привредног суда НР Србије од 6. новембра 1954, упућен Врховном суду ФНРЈ, у коме се наводи следеће: „ [...] У садашњем броју судија у ових седам привредних судова у НР Србији укупно је 18 чланова
СКЈ, док су осталих 25 чланови ССРНЈ и то по појединим судовима: у Вишем привредном суду НРС, 12 чланови СКЈ, а 8 чланови ССРНЈ, у окружном привредном суду у Београду: 3 члана СКЈ, а 6 чланови ССРНЈ. У Нишу, 1 члан СКЈ, a 3 чланови ССРНЈ, у Крагујевцу 2 члана СКЈ, а 1 члан
ССРНЈ; у Титовом Ужицу све судије су чланови ССРНЈ, у Зајечару, обе су-
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Исто.
АЈ-213-4.
Ово не чуди ако се подсетимо какав је положај жене био пре рата. Према Српском грађанском законику, који је у Србији важио од 1884. до 1946, удата жена је имала општу
пословну способност исту као малолетници (пословна способност је могућност физичког лица да само својом вољом заснива, мења и гаси права и обавезе. Ова способност
се првенствено испољава у могућности физичког лица да закључује, мења и гаси правне послове због чега се и означава као пословна способност).
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дије су чланови ССРНЈ а у Приштини све три судије чланови ССРНЈ. Политички састав осталих службеника у овим судовима: 8 референата – чланови
СКЈ и 20 канцеларијских службеника су чланови СКЈ. Између службеника
нема непријатељски расположених, али има известан број политички незаинтересованих.[...]“ 17
Привредни судови примили су током 1955. године, у првом степену,
253.319 тужби. Од овог броја 234.722 предмета су припала окружним судовима на решавање. У поређењу са бројем примљених тужби у 1954. години
(181.702), показује се пораст у 1955. години за 71.617 тужби односно 39,4%
више тужби него у 1954. години. Од почетка рада привредних судова постојао је, осим 1957. године, тренд раста броја привредних спорова које су ови
судови решавали: 1954. године – 181.702; 1955 – 253.319; 1956 – 300.788;
1957 – 299.619; 1958 – 395.761. Даљи пораст је запажен нарочито у Србији,
док је број предмета мањи, када се упоређују 1957. и 1958. година, у Црној
Гори и Словенији. Постојало је више разлога за стално повећавање броја
спорова пред привредним судовима. Народна банка је 50-их година стала на
становиште да привредним организацијама треба смањити обртне кредите
за сва потраживања која су имале према коминтентима а старија су од 20
дана. Због тога се тражило да привредна организација подигне тужбу против дужника. Касније је банка пооштрила став тражећи не само подизање
тужбе, већ је морао да се води и извршни поступак. То је довело до тога да
су се утуживала и најсигурнија потраживања, ако је рок од 20 дана био на
измаку. Други разлог за повећање броја спорова био је у специфичним споровима изазваним недостатком финансијских средстава. То су били спорови против народних одбора због неплаћања дугова, највише тзв. здравствени спорови, односно спорови здравствених и социјалних установа против
народних одбора. Због специфичног начина наплате, растао је и број спорова пред привредним судовима. Такав је, на пример, био случај са радио-станицама за радио претплату, железнице за разлике у возарини, издавачких
предузећа за наплату услуга или испоручене робе и тако даље. Известан
број спорова настајао је и због нестручности кадра, аљкавости у пословању
и несређеног књиговодства. Несређено књиговодство и грешке приликом
састављања и извршавања уговора били су још само један од разлога за веће ангажовање судова.
Одлуке привредних судова често су имале утицај на ширу друштвену
заједницу а не само на привредне субјекте који су се спорили: „ [...] Јуна
1957. године Врховни привредни суд решавао је у предмету Пкп–40/57 по
кривици Индустрије пива „7 Јули“ из Београда због производње пива штетног по људско здравље. Након тога Окружни привредни суд донео је осуђујућу пресуду потврдивши кривицу пиваре, а Виши привредни суд НР Србије потврдио је ову пресуду. На основу резултата судског поступка и мишље17
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ња стручњака професора универзитета и хигијенских завода, обавестили
смо о томе Секретаријат за народно здравље. Савезни санитарни инспекторат у заједници са Републичким инспекторатима извршио је комплексни санитарно-хигијенски и технички преглед свих привара, изузев у Хрватској.
Контрола је дошла до података да неке пиваре немају услов за развој и да
су у питању хигијенски услови које предузеће не може да оствари уз сразмерне трошкове. Утврђено је да многе пиваре бактериолошки не контролишу воду коју употребљавају за варење пива, а у неким случајевима загађење
воде настаје у резервоарима пиваре. Највећи проценат загађења пива настаје приликом претакања у амбалажу. На тај начин констатација судске пресуде нашла је своју потврду у ширим размерама и довела је до шире акције
санитарних органа да се сузбију појаве на штету здравља људи. [...]“18
Рад привредних судова отежавао је недостатак прописа. У недостатку
закона о облигацијама и других важнијих прописа судска пракса је морала
сама да изналази одговарајућа решења често у осетљивим питањима економске природе. Прописи о привредним преступима, са стањем на дан 1.
маја 1958, налазили су се у 16 закона, 48 уредби, 4 одлуке, 2 наредбе, осталих прописа 2, односно у 72 нормативна акта. Ситуација је додатно била
отежана тиме што су поједине организације тужене по педесетак, понекад и
стотину пута годишње, а исто толико пута су и оне тужиле.
Упркос тешкоћама и условима рада, привредни судови су успешно
обављали своју функцију. Из статистичких извештаја које су окружни и виши привредни судови редовно достављали Врховном привредном суду види се да су ови судови на крају године имали мало заостатака, иако је прилив предмета био стално у порасту.
Грађа фонда Врховни привредни суд показује, с једне стране, тежњу
да се земља преко уређеног судства постави на чврсте основе и да се гради
на савременим токовима, а с друге, да још увек није постојала свест о важности улагања материјалних средстава за развој и функционисање судова.

Врховни привредни суд 1954–1974
Врховни привредни суд настао је 1954. године на основу Закона о
привредним судовима по коме су они били редовни судови, док су по Закону о привредним судовима из 1965. установљени као специјализовани судови. Овај суд је функцију обављао до 1974. када је његове надлежности преузео Савезни суд.
Фонд Врховни привредни суд обухвата период од 1954. до 1974. године колико је суд радио. Веома је обиман, обухвата 107 дм и још није потпуно архивистички обрађен. Из грађе ВПС-а сазнајемо доста о пословању
привредних субјеката, али највећу вредност фонда представља чињеница да
18
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се на основу бројних пресуда стиче слика не само о функционисању привредног судства већ посредно и о ширим друштвеним токовима социјалистичке Југославије.
Значај који се поклањао политичкој исправности и правилном идеолошком изграђивању грађана илуструје и предмет ВПС-а Су-81/65, који кроз
речи његовог председника верно приказује колико су идеологија и култ Јосипа Броза били изражени. У документу се говори о пресуди ВПС-а поводом тужбе предузећа Талис које је за своје раднике оганизовало излет у Кумровец на терет средстава заједничке потрошње. Служба друштвеног књиговодства (СДК) је сматрала да се друштвеним средствима не може финансирати путовање запослених у Кумровец. Међутим, Врховни привредни суд
је одбио жалбу СДК и тиме јасно показао да су идеолошки разлози јачи од
законских: „ [...] предузеће „Талис“ из Марибора, приредило је заједнички
излет за радне људе свога колектива у Кумровец. Служба друштвеног књиговодства је сматрала да се свота од 69.000 динара која је издата за превоз
до Кумровца и натраг не може књижити на терет фонда заједничке потрошње. Када је овај суд19 усвојио тужбу односно одбио жалбу Службе друштвеног књиговодства, имао је у виду да се овде радило о једном колективном излету који има патриотски и идеолошо-васпитни значај, тј. ради се о
разоноди за коју постоји друштвени интерес. На основу тога је узео да овакав излет представља задовољење културних потреба радника ... Са предњим случајем не може се уопште упоредити излет који је уствари требало
да буде једно дуже путовање појединих чланова радне заједнице Окружног
суда у Љубљани са својим аутомобилима у иностранство (на Гросглокнер и
у Италију). Као што је у односној пресуди овог суда наведено, нема сумње
да овакво путовање представља разоноду за онога који предузме тај пут.
Међутим, сматрамо да се оправдано поставља питање да ли се овакво путовање може из друштвених средстава финансирати. Према нашем схватању
то се не би могло ничим правдати и такво решење би било посве аполитичко. Путовање које су желели да предузму неки чланови радне заједнице
Окружног суда у Љубљани уз помоћ радне заједнице имало је за циљ индивидуалну забаву која није могла да има никакве везе са потребама радне заједнице. За такво путовање не постоји друштвени интерес, већ је то интерес
само оних лица која путују. Према томе када се ради о путовању које се
предузима у интересу појединаца, онда субвенционирање таквог путовања
има значај повећања његовог личног дохотка, па нема дакле законске основе да се то чини из друштвених средстава: из средстава заједничке потрошње радне заједнице. [...] .“20
Документа настала радом Врховног привредног суда чувају се у Архиву Југославије као посебан архивски фонд под редним бројем 213. Канцела19
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ријско пословање ВПС-а вођено је кроз основне и помоћне књиге евиденције. У Врховном привредном суду постојао је план архивских знакова којима
су обележаване књиге евиденције и акта и према овом плану вршено је архивирање. План архивских знакова је био следећи:
СУ – судска управа,
Р – сукоби надлежности и разна преписка,
Пкж – жалбе на одлуке арбитража и привредних судова у привредним
судовима,
Пкп – захтеви за заштиту законитости по привредним преступима,
П – захтеви за заштиту законитости по члану 474 Закона о парничном
поступку против одлука привредних судова,
Сл – жалбе на одлуке Виших привредних судова у споровима, извршењима и принудним ликвидацијама,
Гс – жалбе на одлуке републичких арбитража,
Чз – жалбе на одлуке Суда части при Спољнотрговинској арбитражи,
Урж – жалбе на одлуке Виших привредних судова у управно-рачунским споровима,
У – одлуке по решењима Завода за патенте,
Стр. пов. – строго поверљива акта Главне арбитраже и ВПС-а
Пов. – поверљива акта Главне арбитраже и Врховног привредног суда.
Осим у групи Су – судска управа, грађа у оквиру осталих група је једнородна. У питању су само различити привредни субјекти о чијим је правима и обавезама решавао ВПС. Међутим, у оквиру Су групе – судска управа,
грађа је разнородна тако да је током рада на фонду разврстана на следеће
класификационе групе:
– општа акта судске управе
– персонална питања
– статистички извештаји
– извештаји са конференција
– записници са Општих седница Врховног привредног суда
– важна преписка Врховног привредног суда са нижим судовима и
другим органима у вези рада судова.
Поред значајне грађе коју обухвата фонд, већи број докумената не поседује историјску и друштвену вредност и они се у процесу рада издвајају
као безвредан регистратурски материјал.

